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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ВРУ – Верховна Рада України 

ЄІСП – Європейський інструмент сусідства та партнерства 

ЄК – Європейська Комісія 

ЄПС – Європейська політика сусідства 

ЄС – Європейський Союз 

ЄСЗС – Європейська служба зовнішніх справ 

ЗВТ – Зона вільної торгівлі 

КМУ – Кабінет міністрів України 

МВФ – Міжнародний валютний фонд 

МЗС – Міністерство зовнішніх справ 

НАТО – Організація Північноатлантичного договору 

ПДА – Порядок денний про асоціацію 

СНД – Співдружність Незалежних Держав  

СОТ – Світова організація торгівлі  

СхП – “Східне партнерство”  

УА – Угода про асоціацію 

УПС – Угода про партнерство та співробітництво  

ЦСЄ – Центрально-Східна Європа 



 
 

5 
 

ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Еволюція стосунків між ЄС та Україною, 

пройшовши низку складних етапів становлення та розгортання упродовж двох 

десятиліть, ще далека до завершення, але увійшла у свою кульмінаційну 

стадію. Майбутнє нашої країни залежить від участі в об’єднавчих процесах на 

теренах Європи, а перспективи Європи та світу нині не можна розглядати 

безвідносно до загрозливої ситуації на Сході України та в Криму. Сьогодні для 

України, котра потерпає від агресії зі сторони Російської федерації, є 

неможливим і неприйнятним участь у будь-яких інших альтернативних 

інтеграційних проектах, окрім ЄС та НАТО. Водночас європейський вибір є 

природнім та виваженим з огляду на культурно-історичний спадок нашої 

держави.  

Участь у процесах глобалізації, інтеграція з найбільш економічно 

розвиненими країнами світу, які формують Унію, – “гра із сильними гравцями” 

– є запорукою успіху нашої держави, котра за добу незалежності заробила собі 

репутацію “failed state”. 

Вивчення закономірностей, тенденцій та особливостей співробітництва 

на всіх етапах допомагає зрозуміти зовнішньополітичну логіку ЄС та 

вибудовувати стратегію співпраці відповідно до власних інтересів. 

Сутність відносин між ЄС та Україною ускладнювалася у міру того, як 

перший трансформувався від торгівельно-економічного об’єднання до 

форпосту загальнолюдських цінностей (синонімом яких є 

загальноєвропейські), політичної стабільності та суспільного добробуту. 

Поглиблення взаємної умотивованості посилювалося з кожним етапом 

розширення Унії, однак якщо з української сторони прагнення стати 

повноцінним членом ЄС закріплене у законодавстві як стратегічна мета 

зовнішньої політики, то з боку Євросоюзу не спостерігається ані одностайності, 

ані такої ж упевненості у бажанні бачити Україну у колі країн-членів 
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Європейського Союзу. Невизначеність кінцевої мети ЄС щодо України, 

відсутність закріпленої нормативно перспективи членства спонукає до пошуків 

способів подолання перешкод і тактики подальшого співробітництва. Водночас 

нагальним для України є вироблення зваженої позиції щодо проголошеної 

стратегічної мети, що можливо виключно за умов максимально об’єктивного 

сприйняття очікувань нашого зовнішньополітичного партнера, реалій та 

визнання ймовірних наслідків означеного поступу. 

З огляду на переважну україноцентричність наявних в масиві 

історіографії досліджень з проблем співробітництва України та ЄС, 

посилюється значення започаткованої праці, котра вивчає розвиток відносин 

Європейського Союзу з Україною на основі широкого кола іноземних джерел і 

наголошує, насамперед, на “суб’єкт-суб’єктному” характері взаємин між двома 

зовнішньополітичними партнерами.  

На часі – імплементація Угоди про асоціацію, що стала найбільшим в 

історії України міжнародно-правовим документом, але повинна бути ще й 

реальним підґрунтям для дієвих перетворень. Відтак наше дослідження 

відповідає не лише потребі теоретичного підсумовування, узагальнення 

пройденого шляху співпраці, а й нагальним запитам практики реалізації курсу 

на європейську інтеграцію України. 

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

Дисертація виконана в рамках наукової проблематики кафедри нової і новітньої 

історії та методики викладання історії Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка “Україна−Європа−Світ: 

історико-політичні й духовні аспекти розвитку” (Рішення вченої ради ТНПУ 

ім. В. Гнатюка від 29.12.2010 р., протокол № 4). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі широкої 

джерельної бази та наявних у сучасній історичній науці та політиці поглядів, 

концепцій і теорій, що стосуються динаміки євроінтеграційних процесів та ролі 

в них України, здійснити комплексний аналіз розвитку відносин Європейського 

Союзу з Україною упродовж 1993–2014 рр. 
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Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких науково-

дослідницьких завдань: 

- визначити ступінь наукової розробки проблеми в зарубіжній та 

українській історіографії, охарактеризувати інформаційний потенціал 

джерельної бази дослідження; 

- здійснити науково обґрунтовану періодизацію відносин ЄС з 

Україною, з’ясувати основні тенденції кожного з етапів; 

- на основі нормативно-правової бази відносин визначити ключові 

напрямки співпраці, ступінь їх розробленості та потенційні можливості; 

- виявити мету політики ЄС щодо України та України щодо ЄС в 

означений період, охарактеризувати зміни у взаємних стратегіях, зважаючи на 

зовнішньополітичну кон’юнктуру, зокрема – висвітлити політичні аспекти 

двосторонньої співпраці у контексті євроатлантичної інтеграції; 

- окреслити проблеми та перспективи подальшого співробітництва 

ЄС та України у світлі протестних подій кінця 2013 – початку 2014 рр. 

Об’єктом дослідження є еволюція міжнародних відносин та 

зовнішньополітичної діяльності ЄС з Україною в системі геополітичних 

координат упродовж 1993–2014 рр. 

Предмет дослідження становлять закономірності та особливості процесу 

формування й реалізації європейсько-українських відносин у зазначений 

період, діяльність керівних установ Європейського Союзу, посадових осіб та 

владних інституцій України в цьому напрямку. 

Хронологічні рамки праці охоплюють два десятиліття – 1993–2014 рр. 

нижню межу встановлено, відштовхуючись від дати набуття чинності 

Маастрихтського договору в 1993 р., що призвело до утворення Євросоюзу, та 

верхню – до 2014 року, часу підписання Угоди про асоціацію як важливого 

кроку у поглибленні двосторонніх відносин. 

Географічні межі охоплюють територію України та ЄС в сучасних 

державних кордонах. 
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Методологічні основи роботи складають принципи об’єктивності й 

історизму, загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, індукція 

та дедукція, абстрагування і конкретизація тощо), спеціально-історичні 

(історико-генетичного, історико-хронологічного, історико-порівняльного, 

системно-структурного, історико-типологічного) та деякі інші наукові методи 

дослідження, а також системний, міждисциплінарний і плюралістичний 

підходи до вивчення історії  відносин Європейського Союзу з Україною на 

сучасному етапі на основі комплексного застосування всієї сукупності джерел з 

проблеми, що мають спільну просторово-часову локалізацію та предметну 

площину. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретичних положень і концептуальних підходів, сукупність яких сприятиме 

успішному здійсненню євроінтеграційної політики, шляхом удосконалення 

механізмів її реалізації.  

У дисертації уперше:  

- здійснено аналіз здобутків зарубіжної історіографії й наукової думки з 

окресленої наукової проблеми;  

- в українській історіографії пропонується новий підхід щодо 

дослідження взаємин ЄС-Україна;  

- цілісно визначено потенціал впливу країн-членів Європейського Союзу 

на інтеграційні перспективи України.  

Уточнено:  

- зміст і головні етапи співробітництва ЄС та України як стратегічного 

зовнішньополітичного курсу нашої держави;  

- тенденції та напрямки двосторонніх взаємин у діалектичній зв’язці з 

процесами світової міжнародної політики.  

Подальшого розвитку зазнали:  

- положення про співробітництво ЄС та України як історично зумовлений 

процес взаємодії в контексті розширення регіональних інтеграційних утворень 

та глобалізаційних процесів.  
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Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю 

застосування сформульованих у ньому аналітичних положень, висновків і 

конкретно-фактологічного матеріалу щодо оцінки співробітництва ЄС та 

України дипломатами, політиками, науковцями, викладачами, студентами. 

Матеріали здійсненого дослідження доповнюють сприйняття відносин 

ЄС–Україна під кутом зору історичної науки. 

Дослідження дає додаткові аргументи на запит практики для 

комплексного і цілісного сприйняття Міністерством закордонних справ,іншими 

зацікавленими міністерствами, відомствами та установами стану і перспектив 

зближення України з ЄС. 

Основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної 

роботи мають практичне спрямування і можуть бути враховані при формуванні 

основних засад та визначення змісту євроінтеграційної політики, при 

впровадженні дієвого комплексного механізму реалізації євроінтеграційної 

політики. Наукові розробки також можуть бути використані при підготовці 

нормативно-правових документів із питань європейської інтеграції України. 

Запропоновані положення, рекомендації та ідеї можуть бути використані 

в універсальних курсах не тільки зі всесвітньої історії, історії України, 

міжнародних відносин, а й політології, політичної історії, та на інших кафедрах 

і відділеннях гуманітарного профілю при викладанні європейських студій, 

вивченні становлення та розвитку різних інтеграційних блоків і формувань, 

історичної переоцінки витоків і причин появи радикально нової системи 

міжнародних відносин наприкінці ХХ ст., базованої на проявах глобалізації. 

Авторські положення та висновки придатні до використання при написанні 

підручників і навчальних посібників, розробці спецкурсів та проведенні 

семінарських занять в процесі викладання вказаних дисциплін у вищій та 

середній школі. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та наукові 

результати дослідження обговорювалися на засіданні кафедри нової і новітньої 

історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка й апробовані на 
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Міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, науково-практичних 

семінарах, зокрема: “Третя хвиля” демократизації на теренах Євразії: досвід 

новітньої історії та виклики сучасності” (ДУ “Інститут всесвітньої історії НАН 

України”, Київ, 20.03.2014 р.); “Україна в контексті європейської історії” 

(ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопіль, 25–28.03.2014 р.); науково-практичному 

семінарі “Цінності Європи: український вимір” (Тернопіль, 6.04.2014 р.), 

конференції “Погляд молоді на євроінтеграцію” (Комітет Верховної Ради 

України з питань євроінтеграції, Київ, 15–17.09.2014 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції “Європейська інтеграція. Історія, сьогодення, 

перспективи” (Львів, 15–16.04.2015 р.); Міжнародній конференції студентів, 

аспірантів та молодих науковців “Дні науки філософського факультету – 2015” 

(КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 21–22.04.2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції “Особистість, суспільство, політика – 2015” 

“Оsobowości, społeczeństwo, polityka” (OSP-2015) (Київ, 20–21.05.2015 року); ІХ 

міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 

“Актуальні проблеми зовнішньої політики України (Чернівці, 20.11.2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Зовнішня політика і 

дипломатія: український та світовий досвід” (Дипломатична академія при МЗС 

України, Київ, 23.12.2015 р.); Всеукраїнській науковій конференції “Історія 

України: сучасні виклики” (ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопіль, травень 2015, 

травень 2016) та інших науково-комунікативних заходах.  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

13 праць, у тому числі 7 фахових статей, з яких 5 – у виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних, 6 – статей і тез доповідей у збірниках 

науково-комунікативних заходів.  

Структура дисертації. Робота побудована за проблемно-хронологічним 

принципом і складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (516 позицій) і додатків (7). Загальний обсяг дисертації – 

286 сторінок, обсяг основного тексту становить 197 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1. 1. Стан наукової розробки проблеми 

 

 

У світлі подій Євромайдану, зміцнення співпраці з Європейським 

Союзом через імплементацію Угоди про асоціацію, актуальність дослідження 

відносин ЄС з Україною для сучасної історичної науки посилюється. В умовах 

усе тіснішого міжнародного співробітництва та поглиблення інтеграційних 

процесів це питання набуває глобального значення, а відтак привертає увагу як 

вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. 

Особливу роль при дослідженні проблеми еволюції відносин ЄС та 

України відводиться зарубіжним історіографічним джерелам. Дисертантка 

послуговується такою часто практикованою, але недосконалою з погляду 

сучасної історіографії схеми розмежування історіографічних джерел на 

вітчизняні – зарубіжні, оскільки вона є виправданою при вивченні окресленої 

нами проблематики: досліджуючи насамперед політику і зовнішні відносини 

Європейського Союзу щодо України, безумовний інтерес для історика 

становитимуть точки зору передусім іноземних його колег на окреслений 

предмет дослідження. 

Вивчення еволюції співробітництва ЄС та України важливе як з наукової, 

так і практичної точки зору, бо дає можливість не лише реально оцінити його 

стан, а й виявити недоліки і прорахунки, основні тенденції і можливості його 

розвитку в політичній, економічній, культурній та гуманітарних сферах. Тому 

злободенним з науково-теоретичного погляду є цілісний аналіз сучасної 
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зарубіжної історіографії двосторонніх відносин. Цей розділ чи не першою 

спробою (за винятком історіографічних оглядів, що містяться у декотрих 

дисертаційних дослідженнях) здійснити комплексний огляд зарубіжної 

історіографії євро-українських взаємин упродовж останніх двох десятиліть. 

При здійсненні класифікації історіографічних джерел перевагу перед 

традиційним формально-функціональним критерієм надано тематико-

хронологічному та генетичному критерію, що зумовлено специфікою предмета 

дослідження: оскільки він є дотичним до сучасності та постає перед 

дослідниками не як довершений історичний процес, а на етапі свого 

розгортання. Відтак, нарівні з ґрунтовними фаховими монографіями постають 

експертні записки, окремі наукові статті та розвідки як найбільш оперативна 

форми публікації наукової інформації та джерело найновіших міркувань, 

аналітичних оцінок щодо концепцій формування зовнішньої політики ЄС, 

підходів у відносинах зі східними сусідами та Україною зокрема. Також варто 

зазначити, що в огляді історіографії опинилися, здебільшого, не історичні 

дослідження у класичному розумінні, а результати міждисциплінарних студій 

на стику геополітики та міжнародних відносин, політекономії, соціології та 

історії. Втім, це лише збагачує історіографічну базу проблеми та відповідає 

новітнім підходам до розуміння історіографії, котра включає не лише історичні 

праці, а й економічні, політичні дослідження, публіцистичні, художні тексти 

тощо. 

Проблеми формування двосторонніх відносин ЄС та України привернули 

увагу численних науковців передових країн світу. Факторами, що підігрівають 

інтерес дослідників, є те, що Євросоюз – один із ключових гравців 

глобалізованого світу, а Україна – молода посткомуністична країна з великою 

територією та потенціалом, котра є безпосереднім сусідом Європейського 

Союзу. Від того, як розвиватиметься їх співпраця, залежить баланс сил на 

геополітичні мапі та майбутнє обох суб’єктів зовнішньої політики. 

Остання декада ХХ століття вразила світ закінченням “холодної війни”, 

падінням Берлінського муру та “залізної завіси”, появою нових незалежних 
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держав на просторах колишнього СРСР. У цей період в зарубіжній історичній 

науці майже не з’являються праці, присвячені співробітництву ЄС та України, 

оскільки ці відносини, як і самі суб’єкти, перебували на стадії свого 

становлення. Тарас Кузьо називає цей період (1991–1994) відносин із Заходом 

періодом “відсутності інтересу”: оскільки у той період, пише американський 

історик українського походження, Україна була орієнтована на Росію, а сама 

Росія – щиросердно спрямована до Європи [1, c. 22], – що доречно застосувати 

і до відповідного періоду розвитку зарубіжної історіографії проблеми. 

Зауважимо, що питання співпраці Європейського Союзу з нашою державою 

актуалізувалися за кожних президентських виборів Україні – адже вони 

означали зміни у владному курсі – й у зв’язку з черговими хвилями розширення 

ЄС. Проте суттєво змінили динаміку наукових пошуків на користь саме 

європейсько-українських студій події Помаранчевої революції та Євромайдану 

– тією ж мірою, наскільки змінили дискурс та інтенсивність відносин між ЄС та 

Україною. Про це свідчить навіть елементарний контент-аналіз: наприклад, 

серед публікацій Центру європейських політичних студій (СEPS) у Брюсселі 

Україна фігурувала у 2009–2014 роках від одного до трьох разів, причому у 

2010 році зовсім випала із фокусу науковців. Проте вже у 2014 році – 55 

публікацій центру (авторства М. Емерсона, А. Харінгто, М. Інсерті, Р. Мінкова 

та ін.) присвячено саме їй [2]. 

Накопиченню праць з окресленої проблематики значно сприяло 

організаційне оформлення досліджень. Центру європейських політичних студій 

(CEPS) поруч із Інститутом європейських студій [3] та Центром європейських 

студій Вільфреда Мартенса [4] у Брюсселі, Центром стратегічних та 

міжнародних досліджень (CSIS) [5] у Вашингтоні, Центром європейських 

студій [6] у Мічигані, Міжнародним центром політичних студій (ICPS) у 

Києві [7] та іншим належить чільне місце у висвітленні проблем формування 

стратегій та побудови відносин ЄС щодо України. Великі науково-аналітичні 

дослідницькі осередки в усьому світі та численні центри європейських студій 

при найбільших університетах (Центр студій з розширення ЄС у 



 
 

14 
 

Центральноєвропейському університеті [8] (Будапешт), Центр російських та 

східноєвропейських студій в Університеті Бірмінгема [9] (Велика Британія), 

Центр європейських студій Мінди де Гансбург [10] у Гарварді, Європейський 

інститут у Флоренції та інші) звертаються до проблематики ЄС–Схід та ЄС–

Україна у цьому контексті. 

Незважаючи на порівняно нетривалий період дослідження проблеми, 

напрацьовано достатній масив історіографічних праць, котрий доцільно 

згрупувати за такими тематичними напрямками: 

- загальна історіографія: теоретичні праці, що висвітлюють 

формування та особливості зовнішньої політики ЄС загалом; 

- предметна історіографія: праці, котрі характеризують специфіку 

процесів розширення та інтеграції ЄС, серед них окремий інтерес становлять ті 

напрацювання, в яких розглядається “Східний напрям” політики ЄС, політика 

сусідства та проект “Східного партнерства”; 

- проблемна історіографія: праці, в яких аналізуються відносини ЄС–

Україна; зокрема з’ясовується роль російського фактора та впливу НАТО на 

побудову двосторонніх взаємин, значення Помаранчевої революції для 

розвитку співпраці між Брюсселем та Києвом, поглиблення зв’язків Унії з 

Україною в форматі підготовки до підписання Угоди про асоціацію та інші 

аспекти.  

Праці першої групи визначають історію творення інституцій ЄС, засади 

функціонування, підхід до управління, характеризують його правову базу. 

Нами взято до уваги ті роботи, у яких поданий матеріал корелюється з 

відносинами з Україною. ЄС проголошує себе унікальною організацією, якій 

вдалося розробити механізм прийняття спільних рішень на основі загального 

порозуміння. Вивчення відповідних моментів сприяє розумінню можливостей 

України інтегруватися в структури ЄС і при цьому – не втратити своєї 

суверенності та самобутності. 

Назвемо наукові праці, які у цьому плані є найбільш значимими. 

Принципи роботи ЄС розглядаються у популярному оксфордському виданні 
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“Європейський Союз: як це працює?” (тут і далі переклад власний) Е.Бомберг, 

Дж. Петерсон, Р. Корбет [11], та монографії В. Волес та Г. Волес, котра є чи не 

єдиним вичерпним дослідженням механізмів творення політики в 

Європейському союзі, доступним в українському перекладі [12]. Заслуговує 

уваги праця “Конституційні принципи зовнішніх відносин ЄС” Дж. Де 

Баре [13], де автор дискутує щодо того, як внутрішній конституційний устрій 

ЄС реагує на його складну та швидкозмінну зовнішню політику. 

Аналіз принципів формування зовнішньої політики ЄС, його стратегій 

розширення та інтеграції нових членів, представлених у науковій літературі, 

дозволяють не переоцінювати значення України для Європи, а висвітлити 

реальне місце нашої держави у системі міжнародних відносин Унії. Іноді 

досліднику красномовно промовляє те, про що джерела мовчать. Саме така 

ситуація складається у випадку із працею Б. Сотендорпа [14], колективними 

монографіями під редакцією Я. Зельонки [15], Б. Тонра, Т. Крістіансена [16], 

Б. Вайта [17] тощо, котрі присвячені аналізу зовнішньої політики ЄС, проте 

зовсім не згадують Україну, або не виокремлюють її серед блоку нових 

незалежних держав на території СРСР. Це означає, що відносини з Україною  

для Унії упродовж тривалого періоду були не на часі. Посилення інтересу 

спостерігається після 2004 року – коли після п’ятої, найбільшої хвилі 

розширення Європейського союзу Україна стала його безпосереднім сусідом і 

заявила про свої європейські амбіції у ході Помаранчевої революції. Тим не 

менш, названі роботи становитимуть інтерес для розуміння історії, теорії та 

практики реалізації зовнішньої політики в ЄС. Хоча серед ряду праць, які 

оминають питання України у контексті розширення Євросоюзу є й приємні 

винятки, – спільна праця Г. Авері та Ф. Камерона (1998) [18], у якій здійснено 

всебічний та авторитетний аналіз процесу розширення Унії з 15 до 25 країн, а 

окремий розділ присвячено відносинам ЄС з Росією, Україною та іншими 

пострадянськими країнами. Автори слушно зазначають, що саме російський 

фактор упродовж тривалого часу залишатиметься визначальним у стосунках 

Євросоюзу та України. 



 
 

16 
 

Теоретичні підходи до розширення Унії аналізують Ф. Шіммельфеніг та 

У. Седельмаєр [19]. Перший у співавторстві зі швейцарською дослідницею 

Сандрою Лейвнекс на широкому емпіричному матеріалі розглядає також 

можливості зовнішнього управління ЄС поза форматом членства у країнах 

колишнього соціалістичного блоку, Середземномор’ї. Їх книга присвячена 

експорту правил та політики Євросоюзу через зовнішні зв’язки у таких 

різноманітних сферах, як торгівля, довкілля, безпека та просування 

демократії [20]. 

Американських дослідник Рой Гінсбeрг розкриває у своїй монографії 

логіку регіональної інтеграції у ЄС через історичний, економічний та 

політичний виміри. Автор зауважує: не варто забувати, що Європейський Союз 

є розділеним гравцем і спільна політика щодо України значною мірою 

коригується, зважаючи на позицію окремих держав-членів [21]. 

Після найбільшого розширення 2004 року, коли до Унії одночасно 

приєдналися 10 країн: Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, 

Польща, Словаччина і Словенія, в Європі все частіше говорили про “втому від 

розширення”. У праці “Майбутнє Європейського Союзу” (2004) Ф. Кемерон 

стверджував, що “Міжурядова конференція Європейського Cоюзу завершила 

історичний процес розширення ЄС від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти 

членів” [22, с. 15]. Відтак з’явилася низка наукових праць, присвячених аналізу 

цієї проблеми: згадаймо збірники під редакцією Дж. Дебарделебена [23], 

К. Хілліона [24]. 

Приєднання до Союзу Болгарії та Румунії у 2007 році розглядалося 

Європейською комісією як частина п’ятого розширення, проте вкотре 

актуалізувало питання про те, чи є ще місце у “європейському клубі” для 

України? Пошуки відповіді тривали на сторінках фахових збірників під 

редакцією А. Аслунда та М. Домбровського [25], А. Таттемa [26], 

М. Шварцзінгера, М. Садждікa [27]. Розширення ЄС стало викликом для самої 

організації і спонукало до трансформації засадничих основ функціонування, 

котра відобразилася у Лісабонському договорі. Зовнішню політику ЄС у “пост-
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лісабонську” еру в однойменному виданні розглядає колектив авторів під 

редакцією П. Дж. Кардвела [28], до питань трансформації європейського права 

у сфері зовнішніх зносин у своїй монографії звертається й італійська 

дослідниця М. Кремона. Їй, зокрема, належить наукова розвідка щодо 

можливості європеїзації без членства в ЄС, котра б відповідала українським 

амбіціям в рамках Європейської політики сусідства [29]. Ця ж проблема 

предмет дослідження зацікавила німецьких політологів А. Гавріч, Р. Швайкерта 

спільно з українським політологом І. Мельниковською [30]. 

Для ЄС як інтегративного утворення розширення залишається найбільш 

ефективною стратегією [31]. Разом з тим, що інтеграція нових членів є 

позитивною з погляду безпекової політики Унії, а саме до таких висновків 

приходить низка експертів (Д. Браун, А. Шеферд “Безпекові виміри 

розширення ЄС: Ширша Європа, вразливіша Європа?” (2007) [32]), вона 

провокує нові виклики перед спільнотою в соціально-економічному вимірі. 

Економічна криза 2008 року суттєво похитнула позиції ЄС на світовій арені, 

поставила під загрозу існування єврозони. Чимало фахівців пророкували 

близьке падіння Європейського Союзу та вбачали причини загострення 

соціально-економічної ситуації саме в “передчасному” приєднанні 

постсоціалістичних Болгарії та Румунії. Мовляв, рішення про їх інтеграцію 

було скоріш політичним, позаяк економічні показники нових членів не 

відповідали ані критеріям членства, ані середнім показникам по ЄС. До того ж, 

як і нові члени, так і найбільш вразливі після кризи 2008 року країни – 

Португалія, Ірландія, Греція – потребували значних економічних вливань і 

кредитів від Брюселля (чи, точніше – Берліна). Ці “слабкі місця” внутрішньої 

політики ЄС відкладають на далеку перспективу членство України. Приклади 

перехідних економік Румунії, Болгарії та України як імовірних “кредитних” 

бомб для Євросоюзу аналізують К. Дуенвальд, Н. Георгуєв й А. Шахтер [33]. 

Питання розширення ЄС, у тому числі за рахунок можливого приєднання 

України, неминуче викликають стурбованість щодо внутрішньої безпеки 

Союзу та рівноваги сил у світі. У цьому контексті неможливо оминути 
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відносин у трикутнику ЄС–НАТО–Україна. М. Сміт і Г. Тіммінгс [34], 

А. Лєвін [35], Ф. Шіммельфеніг [36], В. Джейкобі [37] та низка дослідників 

розглядають розширення ЄС та НАТО в контексті творення панєвропейської 

системи безпеки, дискутують щодо взаємовпливу двох організацій та 

потенційних сценаріїв успіху чи неуспіху європейської системи безпеки. Їх 

праці привертають особливу увагу, позаяк в українському науковому 

середовищі проблема вступу країни до НАТО, тривалий час залишається 

актуальною, як і роль Північноатлантичного Альянсу в поглибленні інтеграції в 

європейському напрямку. У монографіях згаданих вище Ф. Шіммельфенінгa та 

В. Джейкобі відносини ЄС та НАТО розглядаються як фактори взаємовпливу 

на подальше поглиблення інтеграції, тому числі, з Україною. У нашій державі 

певний період, незважаючи на задекларований Конституцією позаблоковий 

статус, євроатлантична та європейська інтеграція розглядалися як єдиний 

комплекс зовнішньополітичних дій. Хоча участь у НАТО не є умовою вступу 

до Євросоюзу, чимало країн, особливо Центрально-Східної Європи, подолали 

цей етап, перш ніж стати членами європейської спільноти. У цьому ключі 

міркування та висновки авторів будуть важливими для науково обґрунтованої 

концепції української зовнішньої політики. 

Розширення ЄС на Схід неодмінно знаходить пряму чи опосередковану 

опозицію в обличчі Росії. Політичні конфлікти, які провокує чи долає подальше 

розширення Унії, висвітлено у книзі “Європейська інтеграція та політичний 

конфлікт” (2004) [38]. 

Зважаючи на загострення відносин між Україною та Росією, не зайвим 

буде звернутися до дослідження Ніку Попеску – експерта в галузі міжнародних 

відносин, котрий певний час працював заступником прем’єр-міністра Молдови, 

– “Зовнішня політика ЄС та пострадянські конфлікти: приховане втручання” 

(2010) [39]. Видання піднімає масив питань, пов’язаних з ЄС як 

зовнішньополітичним актором, та простежує на оригінальних емпіричних 

даних політику втручання у конфлікти на пострадянському просторі через 

інститути ЄС. На основі значних польових досліджень Н. Попеску з’ясовує, що 



 
 

19 
 

у Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії та Нагорному Карабаху інститути 

ЄС використовували політику “прихованого втручання”, через яку вони 

прагнуть відігравати активнішу роль в пострадянському просторі, але роблять 

це за допомогою відносно низькопрофільних, неконтроверсійних і 

деполітизованих дій, аби уникнути видимої опозиції Росії. 

Предметна історіографія питання торкається становлення відносин ЄС-

Україна у світлі “Східної політики” Унії загалом, програм Європейської 

політики сусідства та Східного партнерства зокрема. 

На різних аспектах зовнішньої політики ЄС, щодо України у тому числі, 

закцентовано увагу в ґрунтовних збірниках наукових праць під редакцією 

Даніеля Томаса [40], Федеріги Бінді [41], Астрід Бонінг [42]. 

Збірник праць “ЄС&Україна: сусіди, друзі, партнери?” (2002) [43] під 

редакцією колишнього дипломата Анни Льюіс, до створення котрого доклалися 

два десятки провідних спеціалістів в окресленій галузі: політики, парламентарі, 

вчені, серед яких тодішній Генеральний секретар Ради Європейського Союзу та 

Верховний представник із загальної зовнішньої політики і політики безпеки 

Хав’єр Солана, знаний британський історик України та політолог Ендрю 

Вілсон, керівник управління у справах України, Росії та Євроазійських країн у 

Раді нацбезпеки США Джон Тедстром, став одним із тих, котрі вивели 

проблематику євро-українських відносин на новий рівень наукового 

обговорення, ставши своєрідним підсумком десятиліття незалежності та 

стосунків з Європейським Союзом. 

Йому передувала розвідка Верени Фріц, котра розглядала перспективи 

України як нової держави у Європі [44]. 

Російські дослідники – Р. Орєшкін [45], Є. Петров [46], Ф. Фоміних [47] 

також не оминули свою увагою проблеми формування зовнішньої політики, 

політики безпеки ЄС і його розширення на Схід. Особливо слід відзначити 

дисертаційну роботу доктора політичних наук Костянтина Лобанова [48], який 

у контексті дослідження політичних аспектів еволюції ЄС на сучасному етапі 

вивчає питання європейсько-українських відносин та розглядає нові 
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геополітичні завдання Росії, котрі виникають у зв’язку з реалізацією цього 

напрямку зовнішньополітичної діяльності ЄС. Автор стверджує, що 

європейська політична еліта схильна бачити Україну у складі ЄС, на відміну 

від еліти Росії, котра й сама не ставить відповідної мети. Визнаючи 

об’єктивний характер відносин ЄС–Україна, Костянтин Лобанов, проте, 

стверджує, що ЄС намагається використати Україну для нейтралізації Росії як 

“головної сили у побудові нової системи міждержавних політичних та 

економічних зв’язків на просторах СНД” [48, c. 32]. Водночас російський 

політолог говорить про “відрив” України від Росії та невідповідність 

переорієнтації української політики та економіки для довготривалих інтересів 

обох держав. Натомість вчений пропонує розробити та реалізувати концепцію 

“Великої Європи” з ключовим елементом – політичною надструктурою 

“Європейською конфедерацію” з ядром із ЄС, Росії та України, котра виглядає 

надто нереалістичною у світлі подій сучасності. Така кон’юнктурна позиція, на 

жаль, загалом характерна для російських учених. Так, молодший колега 

К. Лобанова Філіп Фоміних переконаний, що в процесі розширення в Євросоюз 

увійшли країни “упереджено, якщо не вороже налаштовані стосовно Росії, і 

саме на русофобії вибудовують свою політику “інтеграції в Європу” такі 

країни, як Грузія та Україна. Незважаючи на невідповідність європейським 

демократичним цінностям, “замороженою” залишається проблема порушення 

прав російськомовного населення в колишніх радянських республіках, що 

стали членами ЄС” [47, c. 16]. Будуючи свої аргументи та висновки на 

спотворених чи сфальсифікованих фактах, російські вчені не сприяють 

налагодженню міжнародного наукового полілогу та пошукам об’єктивного 

знання. 

На противагу політиці нашого північного сусіда, Польща відіграє роль 

“адвоката” України в Європі, і, всупереч позиції російських вчених, їх польські 

колеги (Катарина Волчук [49], Януш Бугайські [50], Гжегож 

Громадські [51, 52]) в цілому прихильно ставиться до євроінтеграційних 

прагнень України. Анджей Подраза переносить питання взаємовідносин ЄС з 
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Україною у дражливу дилему “партнерство чи членство” [53]. Якубу 

Боратинському зарубіжна історіографія завдячує низкою аналітичних звітів та 

рекомендацій щодо розвитку відносин ЄС–Україна [54, 55, 56], а Павлу Костю 

– появою у 2012 р. монографії “Україна і Європейський Союз 1991– 2010” [57]. 

Хоча автора й критикували за надмірну акцентуацію на проблемах, котрі 

тривалий час стоять на заваді поглибленню двосторонніх відносин, ця праця є 

вагомим внеском до кола євроінтеграційних досліджень. П. Кость приходить до 

неоптимістичного висновку, що “за винятком зовнішньої політики, в жодній з 

досліджуваних сфер Україна не добилася такого успіху, що гарантував би 

отримання статусу потенційного кандидата на вступ до ЄС” [57, c. 285]. 

Важливою видається також робота Рафала Ріделя [58], у якій політолог 

здійснює компаративний аналіз українського та польського шляху до Європи. 

Про нагальну потребу в пошуку наукового порозуміння свідчать (та 

певним чином сприяють вирішенню цієї проблеми) міжнародні “круглі столи”, 

як, наприклад, “Россия–Украина–ЕС: конструктивные подходы к общему 

будущему”, організований 3 червня 2005 р. в Москві за підтримки німецького 

Фонду Фрідріха Еберта [59]. Схід Європи між Брюсселем на Москвою – це 

тема значних міжнародних “круглих столів” у Львові (2004) та Києві (2003, 

2010…), збірники матеріалів котрих відкривають погляди на складні питання 

сучасної української історії: безпеку та ідентичність, енергетичну незалежність 

та виклики, які ставить перед нашої державою європейський вибір [60, 61, 62]. 

Приємно відзначити співпрацю українських науковців та експертів з питань 

європейської інтеграції з їх зарубіжними колегами. Результатом такого 

співробітництва стала поява збірника матеріалів “Україна, Європейський Союз 

та міжнародна спільнота: поточні виклики та план виходу з глухого кута” [63] 

авторства Василя Астрова, Гжегожа Громадського, Петера Гавліка, Василя 

Юрчишина, аналітичних оцінок в рамках проекту “Моніторинг Україна–ЄС” 

2007–2010 рр. Фонду Ф. Еберта [64] та інших. 

Європейська політика сусідства 2004 року і згодом – Східне партнерство 

2009 р. ознаменувало нову форму відносин з сусідами ЄС – партнерство, 
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засноване на спільній власності і загальних цінностей – котре мало б 

доповнювати, якщо не повністю замінити традиційну структуру управління ЄС, 

котра використовувалася для розширення. Європейська політика сусідства є 

ключовою темою праць другої групи історіографічних джерел і стала об’єктом 

досліджень Р. Даннройтера [65], Б. Баламір-Коскун i Б. Деміртас-Коскун [66], 

Н. Хайоза [67], М. Емерсона, Дж. Ночева, Н.Попеску [68]. 

Завдяки Східному партнерству ЄС сподівається внести свій вклад у 

стабільність і безпеку своїх східних сусідів. Однак стратегічна амбівалентність 

Cхідної політики ЄС залишається незмінною. З одного боку, вона намагається 

залучити країни Східної Європи до ЄС. З іншого боку, відмовившись від 

надання перспективу вступу, Брюсселю не вдається виправдовувати місцеві 

очікування. Цю ініціативу розуміють як субститут членству. Крім того, 

питання про міру, якою ЄС повинен взяти до уваги інтереси Росії, як і раніше 

залишається без відповіді. Інші недоліки програми показує Єлена Коростелева 

у монографії “Євросоюз та його східні сусіди. До більш амбітного 

партнерства?” (2012) [69]: ключові елементи партнерства були сформовані в 

основному з боку ЄС, а не спільно, а ідея зовнішнього управління на практиці 

була заплутаною. На основі масштабних оригінальних досліджень – в тому 

числі опитувань, фокус-груп, вивчення шкільних творів і поглиблених інтерв'ю 

з визначними людьми в Білорусі, Україні, Молдові, Росії і в Брюсселі – авторка 

оцінює, чому ініціативи Європейського Союзу отримали обмежену 

легітимність в регіоні. 

У звіті колективу авторів з Нідерландів [70] вказується на те, що ЄС, 

виходячи через політику сусідства за свої межі, все ще хоче зберегти ці межі 

або навіть посилити їх, як це видно з обмеження міграції з України після 

розширення Шенгенської зони. 

У цьому аспекті також привертає увагу робота Антуатети Дімітрової 

“Керовані до змін: європейське розширення, побачене зі Сходу” (2004) [71]. 

Зокрема, праця показує, як у своєму розширення на Схід Європейський Союз 

намагається скерувати посткомуністичні держави Центральної та Східної 
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Європи в бік нових інститутів та змінених правил. З багатим емпіричним 

оглядом проблем реформування у різних секторах, авторка представляє 

відмінні сценарії взаємодії правил ЄС з посткомуністичним процесом 

перетворень. На відміну від інших праць з проблем розширення Унії, це 

видання, щоб проілюструвати важливість процесу ліберальних трансформацій, 

опирається на погляди вчених зі Східної Європи. 

Подальші перспективи Східного партнерства, його економічний 

потенціал окреслюється у колективній монографії під редакцією економістів 

М. Дабровського та М. Малішевської [72], а міжнародних відносин ЄС загалом 

– змальовуються у виданні “Майбутнє зовнішньої політики ЄС” (2009). Про 

обмеження привабливості “Східного партнерства” та “подвійні стандарти” ЄС 

щодо Росії та країн ЦСЄ стверджує Джефрі Едвардс [73]. 

Помітний масив історіографії складають компаративні праці, в яких 

відносини ЄС–Україна розглядаються на тлі європейської політики Східного 

партнерства загалом та східного напрямку політики сусідства, де розвиток 

євро-української співпраці постає у порівнянні з Білоруссю, Молдовою, 

Туреччиною, Азербайджаном, Єгиптом тощо. До опрацювання окресленої 

тематики на сторінках ґрунтовних монографій доклалися Н. Іду [74], 

П. Кажміркевич [75], С. Уайт, М. Лайт, Д. Лоуенхардт [76], А. Франке, 

А. Гавріч, І. Мельниковська, Р. Швайкерт [77]. 

Вагомим доробком у дослідженнях проблем нових сусідів ЄС є 

публікація провідних європейських, російських і американських вчених “Нова 

Східна Європа: Україна, Білорусь, Молдова” (2007) [78], де Т. Кузьо, 

М. Емерсон, Е. Ковальова, Д. Тренін і Р. Гьотц торкаються широкого кола 

питань економічного, політичного, енергетичного, безпекового характеру. 

До компаративного аналізу докладаються російські історики 

А. Заґорський [79], Д. Каци [80], П. Корзун [81], Є. Трещенков [82]. Не 

оминули цю тему у статтях і європейські експерти – італійські політологи 

Т. Пенькова та С. Джусті [83], румунський історик С. Костеа [84] та шведський 

експерт з європейського права К. Хілліон [85], – останній присвятив свою 
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докторську дисертацію з права темі “Розвиток системи зовнішніх відносин ЄС 

як свідчення партнерства з Росією та Україною” (2005) [86]. 

Французькі дослідники Жиль Руе та П’єр Терем у монографії “Україна: 

між інтеграцією та партнерством” діагностують проблеми внутрішньої 

політики, відносин з Росією, газової кризи, які ставлять під загрозу енергетичну 

безпеку ЄС і нову політику “поглиблення” ЄС. Автори критикують 

Європейський парламент за підхід “привілейованого партнерства”, що 

пропонується Україні, як неадекватний щодо її запитів та сподівань [87]. 

Поруч із тим, можливості “інтеграції без членства” для України у 

порівняльному контексті з моделями та дослідом інтеграції між ЄС і тими 

європейськими країнами, які в цей час не мають перспективи приєднання – 

Росією, Норвегією та Швейцарією – обговорюються стипендіатами програми 

Макса Вебера на сторінках видання, здійсненого Інститутом Європейського 

університету у Флоренції [88]. 

Відносини ЄС зі східними сусідами в контексті політики “eкспорту 

демократії” висвітлено у працях М. Лупу [89], Р. Бальфур [90], 

М. Емерсона [91] та інших. Масштабніше дослідження впливу міжнародних 

гравців на внутрішньополітичне життя проводить політолог Мілада Вахудова 

книзі “Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після 

комунізму” (2009) [92]. Авторка доводить, що “ЄС справляв більший вплив на 

хід політичної зміни у державах Центрально-Східної Європи після 1989 року, 

аніж будь-який інший транснаціональний дієвець”. ЄС пропонував членство у 

нагороду за впровадження функціональної ринкової економіки та ліберальної 

демократії. “Присудження цієї нагороди ставили в залежність від виконання 

широкого обсягу вимог у рамках перед вступного процесу до Євросоюзу. 

Найпростіше дію важелів ЄС можна сформулювати так: (колосальні) вигоди 

від приєднання до Європейської Унії спонукали політичні еліти задовольняти 

(величезні) вимоги до набуття членства” [92, с. 12]. Авторка розглядає можливі 

сценарії розвитку відносин ЄС та України, механізми (умовний підхід та 

забезпечення твердої відданості), котрі “могли б допомогти сконцентрувати 
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енергію крихкого українського Парламенту і покласти край неефективності 

державної адміністрації” [92, c. 13]. 

Третю групу історіографічних джерел складають дослідження, 

присвячені окремим аспектам співпраці ЄС–Україна: значення Помаранчевої 

революції для динаміки розвитку двосторонніх відносин, їх вплив на 

ідентичність, економіку, культуру, стосунки з Росією; висвітлення процесу 

підготовки Угоди про асоціацію, вплив кризи в Україні кінця 2013 р. тощо. 

Окремішню роль в системі міжнародних відносин, колективній системі 

безпеки відіграє політичний трикутник ЄС–Росія–Україна, всесторонньому 

аналізу котрого присвятили свої роботи російські вчені Д. Катая [93], 

М. Єфремова [94], Є. Степцова, Є. Гнєдіна [95], історики української діаспори 

М. Бойцун [96, 97], С. Величенко [98], C. Єкельчик [99], іноземні автори – 

Г. Мелоні [100] та Л. Вінат’єр [101]. 

Слід відзначити, що стосунки Унії з Україною зарубіжними дослідниками 

часто розглядаються у динаміці “суб’єкт-об’єктниx” відносин. Такий підхід, 

зокрема, демонструє польський професор Томаш Капусняк у своїй 

фундаментальній роботі “Україна як поле міжнародного впливу після Холодної 

війни” (2008) [102], Ніколас Хайоз, Андрей Лушницький [103], Анджей 

Подраза [53]. Однак активна зовнішня політика України в європейському 

напрямку знайшла відображення у працях таких авторів, як Н. Мунро [104], 

З. Бжезінські, Я. Бугайські [50], К. Волчук [49, 105], Ф. Ш. Хансена [106], у 

праці “Україна на шляху до Європи” під редакцією Л. Хофмана, Ф. Мьоллерса, 

з передмовою тодішнього прем’єр-міністра України, а згодом – Президента 

Віктора Ющенка [107], російських істориків Н. Алад’їної [108] та 

В. Астрова [63]. 

Політико-економічні чинники відносин ЄС–Україна опинилися в полі зору 

М. Монтанарі [109], геополітичної ідентичності України у контексті відносин з 

ЄС торкаються у своїх працях українські вчені в діаспорі Т. Журженко [110] і 

Т. Кузьо [111]. До сфери наукових зацікавлень останнього відносини ЄС та 

України увійшли напередодні Помаранчевої революції. Доктор політичних 
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наук, чиї пост докторські студії тривають зараз Єльському університеті, Тарас 

Кузьо є автором чималого доробку з сучасної української історії [1, 111–115]. 

Помаранчева революція спонукала до появи на-гора низки оригінальних 

праць, в яких належало осмислити події та накреслити перспективи, а згодом – 

переоцінити значення цих буремних років в історії відносин ЄС–Україна. 

Вона прозвучала на хвилі найбільшого розширення ЄС, коли Україна стала 

безпосереднім сусідом спільноти, а близькі за історичним бекграундом та 

рівнем соціально-економічного розвитку до нашої країни постсоціалістичні 

держави – Словаччина, Польща долучилися до “європейського клубу”. 2004 рік 

повинен був стати поворотним в історії еволюції взаємин Євросоюзу та 

України. Передчуваючи такі зміни, розвідка Тараса Кузьо “ЄС та Україна: 

поворотний момент у 2004?” (2003) [113] висвітлила перспективи України в 

Європейському Союзі. 

Зміна влади та політичного курсу України знайшла одразу відгук у 

статтях польських аналітиків Андріана Каратницького [116] і Гжегожа 

Громадського, котрий, образно кажучи, “збирає плоди” Помаранчевої 

революції у двох публікаціях, здійснених за підтримки Фонду Стефана Баторія 

у 2005 р. [51, 52], у колективній монографії “Україна на роздоріжжі” 

(2005) [103]. 

Безумовно, Помаранчева революція справила вплив і на навколишні 

території, змінивши кольори політичного спектру провладних партій та й cаму 

політичну атмосферу. Це відзначають литовські автори у дослідженні “Східні 

сусіди ЄС після Помаранчевої революції” [117]. 

Помаранчева революція забарвила на подальші п’ять років тематику 

європейсько-українських студій. Проблемам суспільно-політичних 

трансформацій України на шляху до ЄС після подій 2004 року присвячені ряд 

наукових збірників, серед яких особливо слід відзначити “Останній кордон 

Європи?: Білорусь, Молдова та Україна між Росією та Європейським Союзом” 

(2008) [98], “Ukraine: quo vadis?” (2009) [118] та “Україна на своєму шляху до 

Європи: проміжні результати помаранчевої революції” (2009) [119]. 



 
 

27 
 

Вплив Помаранчевої революції на відносини ЄС–Україна аналізують 

П. Воловскі [120], П. Кубічек [121] і Т. Кузьо [111, 114, 116], 

Р. Пуглісі [122, 123], С. Фішер [124], Д. Фрейзер [125], а зворотній бік медалі – 

вплив революції на власне політику ЄС – В. Вальзенбах [126], П. Кузик [127], 

Р. Янгс [128] і Д. Томас [129]. Варто зазначити, що останні схильні 

переоцінювати значення США у підготовці сприятливого ґрунту для революції 

через фінансування неурядових організацій та побудові громадянського 

суспільства. Роль нових членів Унії у налагодженні стосунків між ЄС та 

Україною після 2004 року вивчає М. Рот [130]. Аналіз внутрішньої політики під 

впливом НАТО, ЄС та Росії здійснює російський політолог А. Мошес [131], 

економічного розвитку “пост помаранчевого” періоду – А. Аслунд [132], зміни 

геополітичних дороговказів – Д. Хаттон [133]. На цьому етапі українська еліта 

зазнавала справедливої критики за прихильність до проєвропейської 

фразеології, а не реформування. Відтак боротьбу риторики і дій у відносинах 

ЄС та України відзначає у магістерській роботі (2007) молода данська 

дослідниця П. Мартін [134]. 

Урешті, розпочатий 2009 року процес підготовки посиленою Угоди про 

aсоціацію також не залишився поза увагою аналітиків з різних галузей знань. 

Одне із найновіших видань, присвячене розвитку східної європейської 

політики, – це колективна монографія під редакцією чеського правознавця та 

спеціаліста з європейських студій Надєжди Шішкової “Від Східного 

партнерства до Асоціації” (2014) [135]. Основна увага у книзі приділяється 

проведенню поглибленого аналізу угод про Східне партнерство і нових угод 

про асоціацію, розглядаючи їх місце в законодавстві щодо зовнішніх зв'язків 

ЄС та правових механізмів їх функціонування. Здійснено порівняння з 

попередніми угодами про асоціацію з державами Центральної Європи. Останні 

політичні заворушення в Україні у зв’язку з затримкою підписання Угоди між 

Україною та ЄС про асоціацію також показали, що цей інструмент вважається 

ключовим показником у геополітичному плані, як конкретний виразник і 

потужний символ майбутньої спрямованості цієї держави-партнера і її 
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готовності поділяти європейські цінності. Мультиперспективний підхід авторів 

дозволяє краще зрозуміти причини і суть такого розвитку подій. Видання 

відкриває передмова уповноваженого з питань розширення, Східного 

партнерства та асоціації, Штефана Фюле, що відображає його досвід у цих 

питаннях. 

Утім, найсучасніша історіографія окресленого нами питання 

представлена здебільшого статтями в наукових часописах: “Збірник досдіжень 

спільного ринку” (Journal of common market studies), “Збірник сучасних 

європейських досліджень” (Journal of European contemporary research), 

“Перспективи європейської політики і суспільства” (Perspectives on European 

Politics and Society), “Огляд європейських зовнішніх зносин” (European Foreign 

Affairs Review), “Зміни у центрально-східній європейській політиці” 

(Developments in Central and East European politics). 

У зв’язку з подіями кінця 2013 року в Україні привертають увагу 

спеціальні випуски закордонних часописів Developments in Central and East 

European politics [136], Foreign affairs magazine [137] та стаття американського 

аналітика Джона Міршаймера “Чому криза в Україні є помилкою 

Заходу?” [138] у цьому ж виданні; німецька публікація “Атестація миру – 2014” 

[139], здійснена за сприяння Інституту досліджень проблем миру та політики 

безпеки при Гамбурзькому університеті (IFSH), Фонду миру та конфліктів 

Гессе (HSFK) та іншими. Втім, ці проблемні питання ще очікують свого 

всестороннього та неупередженого висвітлення. 

На прикладі історичного наративу, присвяченого співпраці ЄС та України 

ми спостерігаємо, як політично заангажована тема, є, однак, доволі 

ліберальною у висвітленні та підходах, виборі методології. Одним із 

найпопулярніших методів зарубіжної історіографії є “case studies” – 

комплекснe вивчення конкретного історичного випадку чи ситуації 

(просторово обмеженого феномену, що спостерігається у якийсь момент чи 

упродовж певного періоду часу), який дозволяє виявити типові риси цілого 

класу явищ чи закономірностей певного процесу [30, 33, 44, 90, 91, 100, 129], 
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активно застосовуються компаративні методи. Широка географія авторів, котрі 

працюють на розробкою окресленої проблематики, свідчить про неабияку 

наукову зацікавленість; існуючі праці відзначаються багатоманіттям підходів, а 

поруч із тим – здебільшого неупередженістю у висвітленні проблемних питань 

взаємодії ЄС та України на всіх історичних етапах розвитку двосторонніх 

відносин. 

Незважаючи на це, у зарубіжній історіографії на сьогодні відчувається 

брак комплексних дослідження відносин ЄС–Україна. Це можна пояснити як 

швидким та подекуди непередбачуваним розвитком цих стосунків, так і тим, 

що, попри зацікавленість українською тематикою, європейських учених 

турбують передусім проблеми адаптації нових членів ЄС, внутрішньополітичні 

відносини, функціонування та реформування спільноти. 

Актуальність проблеми обумовлює необхідність здійснення подальшого 

її вивчення та відповідного висвітлення у наукових працях. Свого ґрунтовного 

аналізу в подальшому очікуватимуть причини радикальної зміни курсу 

української влади наприкінці 2013 року, розгортання Євромайдану та 

перспективи політики Брюсселя щодо України.  

У вітчизняній історичній науці інтерес до вивчення різноманітних 

аспектів та сторін європейської інтеграції України є виправданим та 

закономірним, зважаючи на сьогоденні умови розвитку нашої держави та 

суспільства. Духовний спадок Революції Гідності, початок якій заклало 

прагнення українців захистити свій європейський вибір, накладає особливий 

відбиток на розвиток української історичної науки, зобов’язує науковців 

досліджувати відносини ЄС та України, виявляти тенденції, фактори, що їх 

обумовлюють, а також спільні проблеми в контексті геополітичних змін 

новітньої доби рубежу ХХ–ХХІ ст. 

Початки становлення національної історіографії відносин ЄС та України 

органічно поєднані з проголошенням Україною державної незалежності, її 

внутрішніми суспільно-політичними трансформаційними процесами й 

організаційно-правовим та інституційним оформленням Європейського Союзу. 
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Перші роки незалежності позначені утвердженням молодої країни в 

реаліях нового постбіполярного світу: Україна була змушена відповідати на 

виклики глобалізації, що невпинно спонукала до пошуків власного напряму 

розвитку, налагодження зовнішньополітичних зв’язків, побудови партнерських 

відносин. Ці пошуки розтягнулися на десятиліття, вони відбувалися не лише у 

сфері державного управління чи на рівні абстрактних дискусій, а в умах 

кожного громадянина, виявляючись життєво значимим питанням 

цивілізаційної самоідентифікації. 

Відтак вибір було здійснено на користь європейського вектора поступу і, 

незважаючи на неодноразове коригування концепцій, європейська інтеграція 

була та залишається основним орієнтиром розвитку нашої держави, а членство 

в ЄС – ключовим завданням зовнішньої політики. 

Євроінтеграційні прагнення України спрямовані на те, аби вона 

реалізувалася як країна, і символізуватиме остаточний розрив із ярликом “failed 

state”. Процес євроінтеграції охоплює весь спектр присутності нашої держави в 

європейській підсистемі міжнародних відносин, включаючи соціально-

економічну інтеграцію, фінансову і підприємницьку кооперацію формування 

спільного простору, гуманітарно-цивілізаційну взаємодію. Розвиток відносин 

між ЄС та Україною повинен опиратися на глибокі системні перетворення у 

нашій державі, закріплення в ній демократії та верховенства права, 

модернізацію політичної системи для захисту прав людини, формування 

цілісної європейської ідентичності українського суспільства, поширення 

сучасних технологій політичного та економічного управління, утвердження 

України як конкурентоспроможного та інвестиційно привабливогоучасника 

світової економіки. 

Вітчизняні науковці, у свою чергу, реагували на стрімкі зміни 

теоретичним обґрунтуванням необхідних геополітичних стратегій та 

суспільних трансформацій. Більш ніж двадцятирічний суперечливий шлях 

України “до Європи” став об’єктом вивчення політологів, економістів, 

громадських діячів, філософів, соціологів та, у першу чергу, істориків. 
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Особливістю наукових розвідок з проблем реалізації європейського 

покликання України від початку 90-х рр. ХХ ст. стало обґрунтування 

необхідності інтеграції в європейську спільноту. Цим проблемам присвячено 

праці В. Литвина, В. Шпака, О. Шеретюка, О. Їжака, А. Юричка, Е. Воронової 

та інших [140–146]. 

Для багатьох дослідників європейська інтеграція – це особистий вибір, 

сутність внутрішніх переконань. За минулі два десятиліття опубліковано низку 

документальних збірників, десятки узагальнюючих і монографічних 

досліджень, сотні статей та наукових збірників, захищено дисертації, пройшли 

науково-практичні конференції [147–161], круглі столи та читання [162–166], 

присвячені різноманітним аспектам європейської інтеграції України – від 

транскордонного співробітництва до кросс-культурної взаємодії та творення 

спільного освітнього простору, які засвідчують неоднозначність поглядів 

учених на темпи і характер участі країни в об’єднавчих процесах Європи. 

Серед питань, які поставали перед українськими дослідниками, – 

інтенсифікація двосторонніх відносин України з Євросоюзом у пріоритетних 

сферах загальноєвропейської інтеграції, аналіз наслідків вступу до організації 

держав Центрально-Східної Європи, створення внутрішніх передумов вступу 

України до ЄС. Вирішенню науково-дослідницьких завдань здійснення 

української політики щодо європейських інтеграційних процесів, визначенню 

їх впливів на українське суспільство, політичним проблемам входження 

України до європейських структур, побудові демократичних політичних 

інститутів, формуванню національної політичної еліти, розвитку 

громадянського суспільства в Україні присвячені чисельні праці таких 

вітчизняних дослідників як В. Вакулич [167], С. Василенко [168, 169], 

О. Ковальова [170, 171], С. Костюк [172], О. Ляшенко [173], 

О. Пристайко [174], О. Снігир [175] та інших. Європейський вектор української 

зовнішньої політики визначав саму сутність не тільки зовнішнього, але і 

внутрішнього життя України. 



 
 

32 
 

Варто зазначити, що у інтерес до вивчення різноманітних проблем 

європейської інтеграції України є стабільним та постійно зростаючим. Вести 

мову про певну стану періодизацію процесу нагромадження знань в 

національній історіографії окресленого питання за два десятиліття ще не 

доводиться. Проте, навіть за допомоги елементарного бібліографічного 

контент-аналізу можна виявити точки активізації та актуалізації євро 

інтеграційних досліджень. На наш погляд, такими “щаблями історіописання” 

були: 

- початок 1990-х років. З проголошенням незалежності національна 

історіографія намагалася сприяти утвердженню України як європейської 

держави, формувати європейську самоідентифікацію українців; 

- середина 1990-х років. Підписанням Маастрихського договору у 

1992 р. про утворення Європейського Союзу та Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною та ЄС 1994 року (наша держава була першою 

серед країн СНД, хто долучився до подібного договору), зі вступу до Ради 

Європи розпочинається аналіз перших кроків становлення європейської 

політики України; 

- 2000-ні роки. Затвердження державної Стратегії європейської інтеграції 

України спонукало вітчизняних науковців до вивчення умов, ризиків та 

перспектив європейського поступу. Серед питань, що постали тоді перед 

українськими дослідниками, – інтенсифікація двосторонніх відносин України з 

Євросоюзом у пріоритетних сферах загальноєвропейської інтеграції, аналіз 

наслідків вступу до організації держав ЦСЄ, створення внутрішніх передумов 

вступу України до ЄС. 

- 2004–2005 рр. Біфуркаційна точка української історії – Помаранчева 

революція – та чергове розширення Євросоюзу стали каталізатором появи цілої 

низки ґрунтовних історичних праць з критичним баченням попереднього 

досвіду участі України в європейських об’єднавчих процесах та 

“єврооптимістичним” поглядом у майбутнє нашої держави. 
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- Упродовж 2007–2010 років відбулася низка визначальних подій у 

співпраці Україна-Європа, насамперед, підписання Лісабонського договору, що 

затвердив можливість ЄС до розширення, приєднання Румунії та Болгарії до 

Європейської Унії, чергова декларація євроінтеграційних прагнень України на 

державному рівні і проведення кількох раундів переговорів щодо нової 

посиленої Угоди про асоціацію з ЄС, започаткування програми “Східне 

партнерство” спонукає вчених детальніше та глибше підходити до вивчення 

суперечливого руху України до Європи. Разом із тим, кризові явища на старому 

континенті, “втома від розширення” змушують українських істориків 

наголошувати на ризиках та умовах участі нашої держави у творенні 

об’єднаної Європи. 

- 2010–2014 рр. – основну увагу авторів у цей період привертає вивчення 

різноманітних аспектів УА та лібералізація візового режиму. 

Позаяк відносини з ЄС є стратегічними для України, до значну увагу 

їм приділено у працях, що стосуються міжнародної політики загалом та місця 

України в ній [176–183]. Окремо слід відзначити доробок 

Л. Чекаленко [217, 494], Ю. Макара [228], І. Мельникової, С. Віднянського та 

А. Мартинова [177, 178], Л. Алексієвець [229], С. Трояна [241–242]. 

З’ясуванню питань розширення Європейського Союзу та вплив цього 

процесу на взаємовідносини європейських країн з Україною, правові аспекти 

європейської інтеграції, організаційно-економічні аспекти реалізації 

регіональної політики ЄС та багато інших проблем висвітлено в низці 

монографій вітчизняних науковців. З величезного масиву досліджень з проблем 

європейської інтеграції загалом, варто, у свою чергу, виділити роботи 

Ю. Алєксєєва [179], В. Бігуна [183], А. Гальчинського [184], 

В. Горбатенка [183], І. Грицяка [185], Б. Гунського [186], 

Д. Дайнена [187], Т. Зінчук [188], Є. Камінського [189], В. Копійки [183, 190–

196], Л. Луць [183], В. Манжоли [196], В. Посельського [197], 

С. Толстова [239, 240], І. Тодорова [198–200], О. Шниркова [201, 202] та інших. 
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Згідно з популярним висловом, політика – це 95% економіки, отож слід 

визнавати пріоритетність економічної інтеграції з ЄС. Цій проблематиці 

присвячено праці Р. Айзена [203], І. Бураковського [204]. Правові аспекти 

зближення України з ЄС лягли в основу досліджень І. Катеринчука, 

Я. Костюченка, А. Шендеровської, інших [205–209], парламентському 

співробітництву у контексі євроінтеграції – А. Євгеньєвої [209], 

Т. Бурячка [220]. 

У монографії Д. Кулеби “Участь України в міжнародних організаціях. 

Правова теорія і практика” (2007) [211] з'ясовано механізм участі України у 

міжнародних організаціях та висвітлено питання нормативно-організаційного 

забезпечення даного процесу. Автор розкриває особливості реалізації 

міжнародної правосуб'єктності держави шляхом участі в міжнародних 

організаціях, визначає специфіку їх впливу на національні правові системи. 

Д. Кулеба характеризує етапи формування та сучасний стан основних 

складовихмеханізму участі України в міжнародних організаціях, розглядаючи 

найбільш значущі приклади її участі у конкретних організаціях, у тому числі 

таких, як Європейський Союз. 

Cучасні тенденції міжнародних відносин у центрально-та 

східноєвропейському регіоні, особливості розвитку дво- та багатостороннього 

співробітництва його держав, і, зокрема, України висвітлено у першій частині 

двотомної історичної хроніки “Україна і Європа (1990–2000 рр.)” [212], 

підготовленої авторським колективом Інституту історії України НАНУ. Друга 

частина – подає історію розвитку процесів європейської інтеграції упродовж 

останнього десятиріччя ХХ ст., – на підставі узагальнення даних офіційних 

дипломатичних документів, міждержавних договорів, положень угод між 

країнами на урядових, міжвідомчих рівнях. У збірці характеризовано історію 

становлення зв’язків України з ЄС та розвиток двостороннього співробітництва 

держави з ЄС-15.  

У монографії “Європейська інтеграція та демократичний розвиток 

України: концептуальний аналіз взаємовпливу” (2007) [213] Ф. Барановський 
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обґрунтовує існування взаємозв'язку та взаємозалежності європейської 

інтеграції та демократичного розвитку України. Автор проаналізував проблеми 

становлення вітчизняної політичної системи й інститутів громадянського 

суспільства перед викликами євроінтеграційних процесів, дослідив чинники та 

мотиви вступу країни до ЄС, особливості формування її європейської 

ідентичності та висвітлив досвід розвитку європейських демократій в контексті 

європейських прагнень України. 

Олена Ковальова у монографії “Стратегії євроінтеграції: як реалізувати 

європейський вибір України” (2003) [170], ґрунтуючись на класичних теоріях 

європейської інтеграції та новітніх політологічних концепціях розширення 

Євросоюзу на Схід, розглянула спільні стратегії ЄС та інтеграційні стратегії 

країн Центральної та Східної Європи. Дослідниця узагальнила досвід відносин 

України з ЄС та висвітлила політичні аспекти співробітництва країн 

європейської співдружності, а також питання поглиблення політичної 

взаємодії, входження до атлантичного простору безпеки, зменшення 

політичних ризиків, запобігання негативним наслідкам, що виникають під час 

розширення ЄС. На нинішньому етапі співробітництво України та 

Європейського Союзу базується на дотриманні спільних цінностей і стандартів 

в усіх галузях, передусім у сфері демократії, верховенства права та прав 

людини. Євроінтеграційні устремління та розширення співробітництва з 

країнами Європейського Союзу дали поштовх для подальших розвідок в галузі 

політичних наук, юриспруденції та економічних наук. 

У монографії Гунського Б. В. “Євроатлантична інтеграція України” 

(2003) [186] охарактеризовано особливості сучасного входження України до 

світового господарства в контексті поглиблення глобалізації світової 

економіки. Науковець розглянув, зокрема, перспективи інтеграції України в 

Європейський Союз та стан економічного співробітництва з країнами-членами. 

Дослідження авторського колективу Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького “Європейська інтеграція України: Політико-правові 

проблеми” (2005) за редакцією В. Горбатенка [183] зосереджено на висвітленні 



 
 

36 
 

теоретико-методологічних проблеми та особливостей практичної реалізації ідеї 

європейської інтеграції України. Науковцями схарактеризовано визначальні 

напрями розвитку держави в процесі забезпечення даного процесу та визначено 

сучасні політологічні та правові підходи до проблеми модернізації 

українського суспільства, гармонізації законодавства України та ЄС, 

міжнародного досвіду забезпечення інтеграційної політики, правового 

регулювання важливих сегментів суспільного розвитку.  

Донецький науковець І. Тодоров у своїй праці “Україна на шляху до 

європейської та євроатлантичної спільноти” (2006) [200] розглянув історичне та 

геополітичне підґрунтя європейської й євроатлантичної інтеграції України, 

особливості її співробітництва з ЄС та НАТО в період 1991 – 2004 рр. На 

підставі широкої теоретичної та емпіричної бази автором проаналізовано 

роботу центральних органів законодавчої, виконавчої та судової влади України 

в напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, досліджено місце і роль 

українських регіонів, політичних партій, недержавних громадських організацій 

у реалізації європейського вибору держави. 

У монографії І. Грицяка “Європейське управління: теоретико-

методологічні засади” (2006) [185] проаналізовано історію та сучасний стан 

європейської інтеграції, зокрема концептуальні підходи щодо її процесу. 

Автором досліджено теоретико-методологічні засади європейського 

управління, проблеми формування інституційної системи ЄС як організаційної 

основи європейського управління та розвитку його багаторівневої системи, яку 

складають наднаціональний, національний, регіональний та місцевий рівні, а 

також розглянуто європейські підходи до вдосконалення державного 

управління в Україні. 

Не залишається поза увагою праця В. Сиденка “Глобалізація – 

європейська інтеграція – економічний розвиток: українська модель” (2008) у 

двох томах [214]. У ній систематизовано методологічні підходи до вивчення 

процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України, з’ясовано її 

геополітичне й історичне підґрунтя. Вченим розкрито політичні та правові 
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засади європейського вибору України, висвітлено природу проблем 

співробітництва України з Європейським Союзом, зокрема, характер процесу 

адаптації українського законодавства до права Євросоюзу. В. Сиденко 

проаналізував систему роботи центральних органів законодавчої, виконавчої та 

судової влади України у напрямі європейської інтеграції, узагальнив досвід 

української системи освіти як особливого провідника політики включення в 

європейський об’єднавчий процес. Автором досліджено місце та роль 

українських регіонів, регіональних органів виконавчої влади, регіонального та 

місцевого самоврядування в реалізації європейського покликання держави, а 

також проаналізовано програмні засади та діяльність українських політичних 

партій щодо державного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. 

Знаний історик, засновник Київського славістичного університету 

Ю. Алексєєв в амбітній монографії “Украина и европейский глобализм (1989–

2009)” [179] основну увагу фокусує на процесі формування державної і 

політичної системи в Україні у зв’язку з глобалізацією в Європі, визначаючи її 

історичним тлом аналогічних процесів у нашій країні. Серцевину роботи 

складає розділ “Украина в контексте глобальных изменений в Европе”, у якому 

розглядаються європейські інтеграційні процеси в умовах глобалізації; нові 

кордони Європейського Союзу і Україна: участь останньої в європейських 

міжнародних організаціях, проблеми міграції в контексті розширення ЄС, 

європейська політика сусідства, роль нових держав-членів у відносинах ЄС–

Україна; регіональна співпраця слов’янських держав. 

Особливості взаємовідносин між ЄС та Україною на сучасному етапі 

розглядають М. Алексієвець та Я. Секо [235, 236], Б. Гудь [237, 238], 

І. Яков’юк [215], І. Бураковський [204], О. Дергачов [216]. 

Оригінальним підходом відзначаються праці М. Михальченка [218, 219]. 

У монографії “Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи” 

розглядаються загальні проблеми пізнання сучасних  суспільств у світлі 

системно-цивілізаційної методології. Україна розглядається як новий, 

потенційно потужний гравець в Європі, доля якого ще визначається 
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об’єктивними і суб’єктивними факторами світового і внутрішнього 

розвитку [219]. 

Зауважимо, що за останні 20 років в Україні захищено більше сотні 

дисертацій за “навколоєвроінтеграційною” тематикою. Дисертаційні 

дослідження з проблем європейської інтеграції представлені докторськими 

дисертаціями вже згаданих Ф. Барановського, О. Ковальової, І. Тодорова та 

кандидатськими дисертаційними роботами Т. Авакяна [220], 

Т. Андрущенко [221], О.Дікарєва [222], О. Ляшенка [173], Ж. Панченко [223], 

О. Полторакова [224], Р. Філоненка [225], О. Шеретюк [226], Д. Шпака [227]. 

Особливо зросла кількість наукових досліджень у галузі державного 

управління, правового регулювання, спільної безпекової політики в контексті 

європейської інтеграції після 2004 року – над цими питаннями працювали 

Т. Білозерська, Н. Вінникова, О. Врадій, В. Дударьов, М. Калина, М. Курко, 

А. Лавренчук, Ю. Лагутов, М. Назаренко, Ю. Палагнюк, І. Сікорська, 

С. Степаненко, Н. Сюр [230–234]. Як бачимо, власне історичних досліджень, 

які б синтезували набутки науки і цілісно презентували співпрацю між ЄС та 

Україною, суттєво бракує у наведеному переліку. 

Упродовж останніх п’яти років в Україні вийшли друком ґрунтовні 

підручники, навчальні посібники та навчально-методичні видання з 

євроінтеграційної політики України, підготовлені професорсько-

викладацькими колективами провідних вітчизняних ВНЗ спільно з науковцями 

академічних установ (авторства І. Артьомова, О. Горюнової, І. Кордона, 

О. Крапивіна, І. Тодорова, Р. Офіцинського) [243–264]. Актуальні проблеми 

реалізації Україною стратегічного курсу на європейську інтеграцію постійно 

висвітлюються на шпальтах наукових часописів та широко обговорюються 

науковою громадськістю на наукових конференціях. Збагачують та 

урізноманітнюють історіографічну базу різноманітні довідники з європейської 

інтеграції; хронології, бібліографічні покажчики. 

Проблемам євроінтеграції України присвячені доповіді неурядових 

аналітичних центрів: “Україна і ЄС: сучасний стан та перспективи 
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взаємовідносин” (Український центр економічних та політичних 

досліджень) [265]; “Дорога в майбутнє – дорога в Європу” (Центр 

європейських міжнародних досліджень) [266]; “Европейський вимір України”, 

“Україна – Європейський Союз. Кордон 2000 + ?”, “Україна-ЄС. 2008. Нова 

гра?”, “ЄС-Україна: що далі?” (Львівський культурологічний центр “Ї”) [267]; 

аналітичні записки Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України. 

Чільну позицію серед історіографічних джерел займають праці та 

публікації державних, політичних і громадських діячів щодо проектів 

європейської інтеграції та їх реалізації, насамперед тих авторів, чиї службові 

або громадські обов’язки були безпосередньо пов’язані з формуванням позиції 

України щодо об’єднавчих процесів Європи (А. Зленко, К. Єлісєєв, Л. Кожара, 

Ю. Сирота, Б. Тарасюк, В. Хорошковський, В. Чалий, І. Чиж, Ю. Щербак та 

інші). 

Проблема розвитку суспільства у різних історичних періодах 

досліджується всіма суспільними науками, а їх здобутки і висновки збагачують 

історіографію, – саме тому предметом історіографічного аналізу стала частина 

політологічної, філософської та соціологічної літератури. 

Глибоким аналізом матеріалу відзначаються статті у наукових збірниках 

“Міжнародні зв’язки України” [268], “Україна-Європа-Світ” [269]. 

Інтерес для дисертанта становлять і матеріали газетної періодики. Чимало 

статей, дотичних до теми дисертації, опублікувано в парламентському виданні 

“Віче” та журналі МЗС України “Зовнішні справи”, журналі “Стратегічна 

панорама”; оперативним інформатором з питань української інтеграції є такі 

засоби масової інформації як “Європейська правда”, “Дзеркало тижня” та “ВВС 

Україна”. 

Позитивним явищем сучасної української історіографії є поява групи 

вчених, котрі навчаються, здобувають наукові ступені чи проходять 

стажування закордоном. Серед них питання відносин між ЄС та Україною 

досліджують Голова Української асоціації європейських студії, доктор 
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філософії Лондонського університету Роман Петров, Володимир 

Терещенко, [270], Ірина Солоненко [271], Іван Шинкарьов та інші [272]. Вони 

публікують свої наукові праці у зарубіжних часописах, іноземною мовою, що 

дозволяє вести діалог із іноземними колегами по “історичній гільдії”. 

Варто зазначити, що активізації досліджень у цьому напрямку сприяло їх 

організаційне оформлення: нові кафедри європейських студій, науково-дослідні 

центри у вишах, історичні асоціації (зокрема, Українська асоціація 

європейських студій [273]), євроклуби; удосконалення прийомів і методів та 

інноваційно-інформаційного забезпечення наукових розвідок й пошуків. 

Розглянуті нами історіографічні джерела значною мірою завдячують 

своїй появі серйозній дослідницькій роботі мережі наукових установ і 

підрозділів Національної академії наук України. За роки незалежності 

установами НАН України багато зроблено в напрямі наукового обґрунтування 

стратегії розвитку України на тривалу перспективу, в колі цих напрацювань і 

розробок особливе місце посідають проблеми європейської інтеграції України. 

Упродовж останніх років інтеграційна проблематика все ширше досліджується 

фахівцями академічних установ. 

До наукових інституцій, що займаються дослідженням європейської 

інтеграції України віднесемо, насамперед, підрозділи Національної академії 

наук України: Інститут всесвітньої історії, Інститут історії України, 

Національний інститут стратегічних досліджень, Національний інститут 

політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, Інститут держави 

і права ім. В. М. Корецького. Державна установа “Інститут всесвітньої історії 

НАН України” створена 2011 року на базі Інституту європейських досліджень 

НАН України. Перед нею стоять нові перспективні завдання щодо наукового 

забезпечення інтеграції України у світове співтовариство, з якими науковці 

інституту успішно справляються, свідченням чого є підготовка трилогії 

монографій “Україна в Європі” (2011 р.) [274], видання наукових збірників 

“Інтеграційні процеси у сучасному світі: регіональні виміри” [275], 
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“Європейська перспектива” [276], “Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних 

процесів” [277], значною заслугою директора Інституту Андрія Кудряченка. 

У 2000-х роках, у зв’язку з утвердженням стратегії європейської 

інтеграції України та певною державною підтримкою інформування населення 

і наукових досліджень з питань поступу України до Європи відкривається 

низка науково-дослідних інституцій, відділів та кафедр вищих навчальних 

закладів України. А саме: Науково-навчальний інститут євроінтеграційних 

досліджень Закарпатського державного університету, Інститут європейської 

інтеграції Львівського національного університету імені Івана Франка. Кафедра 

європейської інтеграції Національної академії державного управління при 

Президентові України, заснована 31 грудня 1999 р., стала першим в Україні 

навчальним підрозділом вищого навчального закладу, спеціально створеним 

для розроблення навчальної програми про європейську інтеграцію та її 

викладання слухачам. На сьогодні діє більше десятка кафедр європейської 

інтеграції: кафедра європейської інтеграції КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 

(заснована 1 вересня 2010 року), кафедра регіональних систем та європейської 

інтеграції при Дипломатичній академія україни при Міністерстві закордонних 

справ України, кафедра євроінтеграції Одеського регіонального інституту 

державного управління від НАДУ (створеня у 2004), кафедра європейської та 

євроатлантичної інтеграції, міжнародних відносин та всесвітньої історії 

Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка та інші. 

Над розробкою окреслених питань працюють також недержавні 

інститути: Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, Український центр 

економічних та політичних досліджень, Центр європейських міжнародних 

досліджень, Центр ім. Жана Моне з європейський студій НУ “Києво-

Могилянська академія”, Науково-дослідний інститут глобалізації і 

європейської інтеграції Київського міжнародного університету (приватний внз) 

тощо. 

Огляд історіографії з актуальних питань європейської інтеграції України 

дає підстави для висновку, що інтеграція України до об’єднаної Європи 
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розглядається більшістю вітчизняних науковців як об’єктивний, однак 

суперечливий процес сучасного поступу України, що має свою історію, 

детермінанти об’єктивного та суб’єктивного вимірів, що цей процес 

стримують. При цьому маємо зазначити, що проблема європейської інтеграції 

України на рубежі ХХ – початку ХХІ ст. привертала увагу вчених переважно в 

контексті діяльності окремих суб’єктів державної влади.  

В цілому, огляд розглянутих наукових напрацювань з цієї проблематики 

свідчить про те, що українські науковці, використовуючи різні методологічні 

принципи та підходи, досягли певних успіхів у її вивченні. Варто зазначити, що 

більшість наукових праць відзначаються україноцентричним підходом, при 

якому більша увага присвячується модернізації країни, внутрішніх змін у 

європейському напрямку, в той час як кроки ЄС до зближення з Україною 

знаходять порівняно менше відображення. Поруч із цим, неможливо не 

відзначити суттєву залежність історичних досліджень під поточної політичної 

ситуації та соціально-політичних факторів впливу, що наочно відображають 

тенденції до збільшення чисельності тематичних напрацювань. Додамо, що в 

українській історичній науці відбувається кілька паралельних процесів: 

національна історіографія, що входить у русло західноєвропейської науки, 

досліджує проблеми включення країни у європейський простір і розглядає 

минуле та сьогодення України у контексті європейської та всесвітньої історії. 

Це призводить до певної методологічної розгубленості, появи так званої 

“європейської парадигми історіописання”, сутність якої полягає в 

обґрунтуванні європейської цивілізаційної, культурної, політичної тощо 

ідентичності України і української історії загалом, причому зумовлено це як 

зовнішньополітичними орієнтаціями України та офіційним проголошенням 

курсу на євроінтеграцію, так і поширенням впливу самого Європейського 

Союзу. Європа створила таку функціональну модель, яка стала для 

“євроорієнтованої” України мірилом в усіх сферах. Таким чином, до 

українських реалій було застосовано європейську систему координат і чи не 

кожен аспект суспільного, державного, економічного життя – від 
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транскордонного співробітництва до реформування податкової системи тощо – 

вітчизняні науковці проаналізували у контексті євроінтеграції, оцінили у 

європейських вимірах. 

Повільні темпи політичних і суспільно-економічних перетворень й 

нездатність лідерів держави втілити на практиці стратегічні пріоритети є 

головними чинниками загальмованих темпів інтеграції України до ЄС. За 

обмеженого бюджетного фінансування євроінтеграційних заходів слід залучати 

кошти вітчизняних і зарубіжних інвесторів, фінансування за програмами 

технічної допомоги ЄС та програмами транскордонної співпраці 

Незадовільним залишається й стан інформування громадськості з питань 

євроінтеграції України. 

На нинішньому етапі співробітництво України і Європейського Союзу 

базується на дотриманні спільних цінностей і стандартів в усіх галузях, 

передусім у сфері демократії, верховенства права та прав людини. 

Євроінтеграційні прагнення та розширення співробітництва з країнами 

Європейського Союзу дали поштовх для подальших розвідок в галузі 

політичних наук, юриспруденції та економічних наук. 

Попри це, вчені намагаються дотримуватися принципів історизму, 

об’єктивності, конкретності, плюралізму, у сучасних умовах неминучим стало 

застосування міждисциплінарного підходу. Широкого використання набули 

цивілізаційний, геополітичний, синергетичний, полілінійний підходи, історики 

послуговуються у своїх дослідженнях розмаїтим спектром методів 

економічних, політичних, соціологічних, філософських наук. 

Таким чином, наявний комплекс основних груп історіографічних джерел 

дозволяє простежити, яким чином йшов процес зародження і розвитку знань з 

проблеми, служить основою встановлення повноти та достовірності вивчення її 

ключових аспектів, а також виявити неповно висвітлені питання. Проблема 

взаємин ЄС з Україною є однією з центральних тем зовнішньополітичного 

курсу держави у весь період її незалежності; її розгляду присвячена низка 

наукових публікацій, які, проте, не охоплюють її у всій повноті і визначеності. 
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Значно більше уваги вчені присвячували крокам з реалізації Україною її 

європейського вектора розвитку, проте й у цьому дослідницькому полі 

залишається чимало недостатньо розроблених аспектів: передумови визначення 

європейської політики України, інституційна база її здійснення, практичні 

кроки її реалізації в останнє десятиріччя та перспективи розвитку, 

співробітництво з прикордонними державами тощо. Проблеми ж формування 

європейської політики щодо України, місця нашої держави у концепціях 

розширення Європейського Союзу, її ролі у взаєминах “ЄС–НАТО–Росія” та 

інші тривалий залишилися осторонь основного напрямку наукових пошуків 

вітчизняних істориків. Щодо причин формування такої історіографічної 

ситуації можна дискутувати, однак назвемо наступні: це націо- (державно-) 

центрична спрямованість української історіографії, котра, на думку 

Л. Зашкільняка “вириває” історію України зі світового (європейського) 

контексту і залишає її на узбіччі сучасної наукової думки” [278], рудиментарна 

ізольованість українського наукового простору від загальносвітового, 

внаслідок мовного бар’єру у тому числі, залишковий принцип фінансування 

історичних досліджень в Україні, котрий не дозволяє ефективно співпрацювати 

із зарубіжними колегами, здійснювати фахові дослідження закордоном тощо. 

Проте ця ситуація поступово вирівнюватиметься завдяки ширшому 

проникненню нових методологічних підходів у сучасну історичну науку, 

стараннями тих істориків, котрі здобувають наукові ступені поза Україною або 

проходять стажування у численних програмах обміну Фонду Сороса, 

Фулбрайта та ін. Враховуючи актуальність і недостатнє опрацювання теми 

“Еволюція відносин ЄС– Україна у 1993–2014 рр.”, її обрано в якості предмета 

самостійного історичного аналізу. 
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1.2. Аналіз джерельної бази 

 

 

Упродовж двох десятиліть відносини Європейського Союзу та України 

розвивалися нерівномірно: між партнерством та політичною асоціацію – два 

суперечливі та неоднозначні десятиліття співпраці з різною інтенсивністю, 

ефективністю, у різних галузях. Історичне дослідження потребує детального 

вивчення спільної зовнішньополітичної стратегії ЄС, у тому числі щодо країн-

членів Східного партнерства, країн-сусідів, висвітлення багатосторонніх 

проблем, пов’язаних із трансформацією та адаптацією різних сфер життя 

України до спільного законодавства Євросоюзу, детального аналізу перебігів та 

наслідків двостороннього співробітництва, а також внутрішніх процесів 

політичного, економічного та інституційного характеру в Україні, котрі 

відбуваються під впливом і внаслідок співпраці з ЄС, що обумовлює потребу 

залучення широкого кола першоджерел. Емпірична база дослідження 

складається із джерел, різних за походженням, інформативними можливостями, 

науковою цінністю, політичною спрямованістю, морфологічними ознаками, 

висновками й рекомендаціями, що дало змогу уникнути однобічної оцінки 

досліджуваної проблематики. 

У роботі застосовується загальновизнаний принцип генетичний принцип 

класифікації, згідно з яким джерельна база дослідження складається з 12 груп: 

1. Установчі договори Європейського Союзу; 

2. Документи окремих інституцій ЄС; 

3. Міжнародні правові акти: двосторонні договори ЄС та України, угоди 

окремих членів Євросоюзу з Україною; 

4. Документи органів співпраці між ЄС та Україною; 

5. Вітчизняні нормативні акти центральних органів державної влади: 

Президента, Верховної ради, урядового зовнішньополітичного відомства, які 

дають можливість простежити процес еволюції європейського вектору 

зовнішньої політики України; 
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6. Документи державної виконавчої влади на місцях, міських рад та інших 

органів місцевого та регіонального самоврядування; 

7. Офіційні матеріали та періодичні видання європейських та українських 

інституцій, Представництва Європейської Комісії в Україні, дипломатичних 

представництв країн ЄС; 

8. Документи та матеріали українських та зарубіжних політичних партій; 

недержавних та громадських організацій; 

9. Промови діячів та функціонерів Євросоюзу; книги, статті та виступи 

державних і політичних діячів, дипломатів; 

10. Статистичні та довідкові видання; 

11. Матеріали соціологічних досліджень; 

12. Матеріали періодичної преси та інших засобів масової інформації; 

Інтернет-ресурси. 

У контексті проблематики дисертаційного дослідження особливий 

інтерес для аналізу еволюції відносин Європейського союзу з Україною, 

визначення принципів, основних тенденцій та напрямів співпраці становлять 

основоположні документи ЄС [279, 280, 281]. Нехай велика частина цих 

документів і має загальний, дещо декларативний характер, їх вивчення має 

принципово важливе значення, оскільки вони є результатом компромісу та 

узгодження позицій всіх учасників інтеграційного процесу, визначають мету та 

критерії членства в ЄС, відображають як реальні досягнення, так і проблеми на 

шляху до європейської інтеграції. 

Непересічна роль в історії відводиться Договору про Європейський 

Союз [282], підписаному в Маастрихті 7 лютого 1992 року (вступив у дію 1 

листопада 1993 року, чим і визначено нижню хронологічну межу нашого 

дослідження). У Маастрихті уряди держав-членів Європейських Співтовариств 

домовилися про співробітництво в сфері зовнішньої та безпекової політики, а 

також у сфері правосуддя та внутрішніх справ, додавши міжурядову співпрацю 

до існуючої системи Співтовариства. Саме Маастрихтський договір створив 

нову структуру – Європейський Союз. 
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Єдиний Європейський Акт (ЄЄА) [283], підписаний в лютому 1986 року, 

набув чинності 1 липня 1987 року. Він вніс зміни до договору про ЄЕС став 

основою для завершення формування єдиного ринку ЄС. Амстердамський 

договір [284], підписаний 2 жовтня 1997 року, набув чинності 1 травня 1999 

року. Договір розширив сферу об’єднання суверенності держав-

членів,включивши питання цивільних прав і тісну взаємодію з питань 

соціальної політики й політики зайнятості. 

Ніццький договір [285], підписаний 26 лютого 2001 року, набув чинності 

1 лютого 2003 року. Він вніс додаткові зміни в інші договори, дозволивши 

системі інститутів ЄС діяти ефективно й після вступу в ЄС нових членів. 

Відповіддю на сучасні виклики перед ЄС, пов’язанні зі зростанням 

кількості членів спільноти до 28, світовою економічною кризою, зміною 

клімату, потребою стабільного та збалансованого розвитку, енергетичною 

безпекою та боротьбою з міжнародною транскордонною злочинністю став 

Лісабонський договір [286]. Він є повною мірою реформаторським, адже згідно 

його положень, ЄС став єдиною юридичною особою. Раніше Європейська 

Спільнота та Європейський Союз мали різні статути й використовували різні 

правила ухвалення рішень. Лісабонський договір припинив існування такої 

подвійної системи й надав Європейському Союзу юридичного статусу. Це 

покращило здатність ЄС діяти, особливо у питаннях зовнішніх відносин. 

Лісабонський договір дозволяє Європейському Союзу бути ефективнішим, 

злагодженішим та переконливішим у його відносинах з рештою світу. Більше 

того, завдяки Лісабонському договору громадяни ЄС та національні 

парламенти отримали можливість більшого впливу на вирішення питань на 

загальноєвропейському рівні. Лісабонський договір було підписано 13 грудня 

2007 року. (набув чинності 1 грудня 2009 року).  Він уніс зміни до установчих 

договорів ЄС і є останнім у низці договорів, що оновлюють та консолідують 

законодавчу базу ЄС. Лісабонський договір продемонстрував можливості 

реагування ЄС на зміни у власній структурі та розширення. 
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Наступною групою першоджерел, аналіз котрих необхідний для 

розуміння вихідних засад політики Європейського Союзу, зокрема, щодо 

України, є офіційні матеріали й опубліковані документи його верховних 

інституцій: декларації та стратегії Європейської ради, проекти та висновки 

Ради ЄС, резолюції Європейського парламенту, повідомлення та доповіді 

Європейської комісії, тощо. В додатку А наведено перелік найважливіших 

документів ЄС щодо України, всі вони є доступними на офіційному сайті 

Кабінету міністрів України [287]. Відповідно до взятого за основу класифікації 

джерельної бази дослідження генетичного принципу, значення того чи іншого 

документу необхідно розглядати у контексті ролі та функцій суб’єкта 

походження джерела. 

Європейська Рада визначає політичне спрямування та пріоритети 

Європейського Союзу. До неї входять голови держав і урядів (президенти 

та/або прем’єр-міністри) усіх країн – членів ЄС, а також голова Європейської 

Комісії. Згідно з Лісабонським договором, Європейська Рада стала 

повноправною інституцією ЄС з чітко визначеною політичною роллю. На 

засіданнях Європейської Ради обговорюють загальну політику Євросоюзу і 

оцінюють її результати. Першочергове значення для розвитку відносин ЄС– 

Україна мала “Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України”, 

схвалена Європейською Радою 11 грудня 1999 року [288], в якій ЄС визнавав 

європейські прагнення України та вітав проєвропейський вибір України, 

визначав свої стратегічні цілі стосовно України: робити внесок у створення 

стабільної, відкритої, плюралістичної демократії в Україні, що базується на 

верховенстві права, та підтримку стабільно функціонуючої ринкової економіки 

на користь усьому народові України; співпрацювати з Україною в підтриманні 

стабільності та безпеки в Європі та усьому світі, та у пошуку ефективних 

шляхів вирішення спільних проблем, які постають перед континентом; 

розширювати економічне, політичне та культурне співробітництво з Україною, 

а також співробітництво в сфері юстиції та внутрішніх справ (ст. 5) [288, c. 32]. 
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Рада Європейського Союзу координує загальну економічну політику ЄС 

та відіграє провідну роль у зовнішніх відносинах та безпековій політиці 

Європейського Союзу. Разом з Європейським Парламентом Рада ЄС виконує 

законотворчу функцію та ухвалює бюджетні питання [289, с. 15]. До складу 

Ради ЄС входить по одному міністру від кожної з 28 держав-членів ЄС. Радою 

Євросоюзу 20 березня 2009 року було затверджено проект Східного 

партнерства, в рамках якого зміцнюється співпраця ЄС з шістьма країнами 

Східної Європи – Молдовою, Білоруссю, Грузією, Вірменією, Азербайджаном 

та Україною в тому числі та однією з задач котрого є підготовка до вступу 

України до Європейського Союзу. 

Рада має 10 різних конфігурацій, серед яких особливу роль для України 

відіграє Рада із зовнішніх відносин. Саме рада займається ухваленням 

міжнародних угод між ЄС та іншими державами або міжнародними 

організаціями; розробкою та виконанням спільної зовнішньої та безпекової 

політики ЄС на основі керівних принципів, визначених Європейською Радою. 

Однією з новацій, введених Лісабонським договором, є те, що у Раді ЄС з 

питань зовнішніх відносин постійно головуватиме Високий представник 

Європейського Союзу з питань зовнішніх відносин і безпекової політики, який 

одночасно є Віце-президентом Європейської Комісії [289, с. 25]. Першою на цю 

посаду було призначено Кетрін Ештон (2009–2014). 

7 липня 2010 року Європейський Парламент схвалив концепцію нового 

зовнішньополітичного органу ЄC – Європейської служби зовнішніх справ. До 

створення цієї служби спонукали зміни, запроваджені Лісабонським договором, 

який суттєво посилив роль наднаціональних структур у закордонній політиці 

Союзу. Головним завданням Служби є координування зовнішньої політики ЄС 

між його головними інституціями (Радою ЄС, Європейською Комісією, 

Європейським Парламентом) та державами-членами Союзу, а також дієва 

репрезентація Європейського Союзу за кордоном. При цьому контроль над 

програмами зовнішньої співпраці, політикою сприяння розвитку та політикою 

сусідства залишиться, як і раніше, за Європейською Комісією [289, с. 20]. 
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Документи зовнішньої служби Євросоюзу, промови, заяви та резолюції 

Високого представника ЄС з питань зовнішніх зносин і безпекової політики 

(більше 320 документів щодо України за 2007–2014 рр. доступні на офіційному 

сайті [290]) створювали атмосферу сприйняття України у ЄС, відповідно, 

становлять інтерес для дослідника. 

Європейський Парламент представляє інтереси громадян ЄС і 

безпосередньо ними обирається. Європейська Комісія – незалежний від 

національних урядів орган, який представляє і захищає інтереси ЄС у цілому. 

Європейська Комісія – це єдина інституція, що має право ініціювати 

законодавство для розгляду та ухвалення в Парламенті та Раді ЄС [289, с. 22]. 

12 травня 2004 року ЄК представила “Інструмент європейського сусідства та 

партнерства” – інструмент фінансування та стратегія реалізації Європейської 

політики сусідства, котра включає Україну. 

Особливу вагу у відносинах ЄС–Україна мають документи – промови, 

заяви, резолюції – комісара з питань розширення (див. таблицю 1.1.), як от 

“Матриця Ш. Фюле” [291], котра містила перелік пріоритетних сфер 

реформування та необхідних для цього кроків України. 

Список політиків, що обіймали посаду 

Єврокомісара з питань розширення ЄС 

Час на посаді Ім’я та прізвище Країна-походження 

1999–2004 рр. Ґюнтер Фергойґен Німеччина 

22 листопада 2004 – 9 

лютого 2010 

Оллі Рено Фінляндія 

9 лютого 2010 – 2014 рр Штефан Фюле Чехія 

Таблиця 1.1. 

Безпосередньою правовою базою відносин ЄС та України є міжнародні 

правові акти: двосторонні договори ЄС та України, окремих членів Унії з 

Україною. Першою з рамкових угод стала Угода між Урядом України і 

Комісією Європейських Співтовариств про заснування представництва Комісії 

Європейських Співтовариств в Україні та про його привілеї та імунітети від 17 

вересня 1993 року [292]. 
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Тривалий час правова база відносин між Україною та ЄС забезпечувалася 

Partnership and Cooperation Agreement (PCA) (Угодою про партнерство та 

співробітництво між Україною і ЄС (УПС)) від 14 червня 1994 (набула 

чинності 1 березня 1998 р.) [293]. Подібно до інших угод, що ЄС запропонував 

колишнім республікам Радянського Союзу, УПС, укладена з Україною, 

забезпечує правову базу для політичного діалогу; визначає головні загальні цілі 

щодо сприяння торгівлі, інвестиціям, сталому розвитку, співпраці в 

економічній, соціальній, фінансовій, громадянській, науковій, технологічній та 

культурній сферах, а також щодо зближення правових норм і підтримки зусиль 

України, спрямованих на консолідацію демократії та розвиток економіки 

усередині країни. Обидві сторони визнали необхідність обговорення нової, 

масштабнішої угоди між Україною та ЄС, яка краще відповідатиме статусу 

двосторонніх відносин, що постійно розвиваються. Було визначено, що такою 

угодою повинна стати Угода про асоціацію, відтак 16 червня 2009 р. під час 

засідання Ради з питань співробітництва Україна – ЄС політично схвалено 

“Порядок денний асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння 

імплементації Угоди про асоціацію” [294], який став новим практичним 

інструментом на заміну Плану дій Україна–ЄС [295] для підготовки Сторін до 

реалізації Угоди про асоціацію до моменту набуття нею чинності. 

Переговори щодо нової Association Agreement (Угоди про асоціацію) 

тривали з березня 2007 року до грудня 2011 року. Проект угоди став 

результатом тривалого пошуку компромісів. Ця Угода є безпрецедентною в 

історії ЄС, адже, хоча Угоди про асоціацію були підписані з різними країнами – 

від Польщі до Чилі, Угода про асоціацію з Україною є новаторським 

документом і першою угодою, що ґрунтується на політичній асоціації між ЄС 

та будь-якою з країн-учасниць Східного партнерства. Також ця Угода 

непересічною з огляд на її обсяг (низки сфер, які вона охоплює) і глибини 

(детальності зобов’язань і часових рамок їх виконання). Тим не менш, у проекті 

Угоди [296] не містилося зауважень щодо надання Україні перспективи 

членства в ЄС, що суттєво обмежувало інтереси української сторони. Після 21 
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раунду переговорів 30 березня 2012 року у Брюсселі глави переговорних 

делегацій парафували Угоду. Підписання Угоди було заплановано на третьому 

саміті ЄС–Східне партнерство 28 листопада 2013 р. у Вільнюсі, однак не 

відбулося, що спричинило до низки у серйозних соціально-політичних 

наслідків всередині країни. 

Поза тим, співробітництво між Україною та ЄС здійснюється в рамках 

низки галузевих угод та документів міжнародно-правового характеру, 

найважливішими з яких є: Agreement for Cooperation in the Field of Civil Satellite 

Navigation (Угода про співпрацю у сфері цивільної супутникової 

навігації) [297]; Agreement on certain aspects of air services (Угода про певні 

аспекти авіаційного обслуговування) [298]; Agreement on cooperation in Science 

and Technology (Угода про співпрацю в галузі науки і техніки) [299]; Agreement 

establishing a framework for the participation of Ukraine in the EU crisis 

management operations (Угода про створення бази для участі України у заходах 

ЄС із урегулювання кризових ситуацій) [300]; Visa Facilitation and Readmission 

agreements (Угоди про спрощення візового режиму та реадмісію) [301]; 

Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі 

та інші [302]. 

З моменту набуття чинності Угодою про партнерство та співробітництво 

між Україною та ЄС 1 березня 1998 року засновано спільні органи, визначені у 

статтях 85-88 та 90-92 УПС [303], та регулярно проводяться їх засідання 

(Додаток В). Документи цих органів ілюструють еволюцію відносин ЄС–

Україна, є важливими для розуміння пріоритетів та труднощів співробітництва, 

висвітлення інтересів обох сторін та можливостей порозуміння на найвищому 

рівні. Цими органами є: 

- Рада з питань співробітництва між Україною та ЄС (далі – Рада) – 

найвищий орган, який здійснює нагляд за виконанням УПС та уповноважений 

вживати будь-яких заходів, які вважає за необхідне для досягнення мети Угоди; 
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- Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС, який 

утворено з метою допомоги Раді з питань співробітництва у виконанні нею її 

обов’язків; 

- Комітет з парламентського співробітництва між Україною та ЄС, 

який утворено як форум для проведення діалогу в політичній та інших сферах 

між членами Верховної Ради України та Європейського парламенту; 

- Спільний комітет Україна – ЄС із співробітництва в галузі науки та 

технологій – утворений відповідно до Угоди між Україною та Європейським 

Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво від 4 липня 2002 

року, метою діяльності якого є координація впровадження зазначеної Угоди. 

- робочі групи Україна – ЄС. 

Окрім того, механізмом регулярного політичного діалогу на найвищому 

рівні є щорічні саміти Україна – ЄС за участі Президента України та 

керівництва Європейського Союзу. 

Важливим джерелом вітчизняні нормативні акти центральних органів 

державної влади: відповідні укази Президента щодо інтеграції України до 

Європейського Союзу, документи та матеріали Верховної ради, постанови 

Кабінету Міністрів України, матеріали Міністерства закордонних справ і 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України; Державної 

ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України, інших органів 

влади, відповідальних за здійснення державної політики у сфері європейської 

інтеграції, які висвітлюють офіційну позицію та стратегічну лінію нашої країни 

та дають можливість простежити процес еволюції європейського вектору 

зовнішньої політики України. 

Згідно з Конституцією України, саме парламент визначає основні 

напрями зовнішньої та внутрішньої політики, що відображаються у таких 

формах, як Закони України та Постанови Верховної Ради України, її окремих 

комісій та комітетів, матеріали парламентських слухань щодо зовнішньої 

політики, європейської інтеграції. У цьому контексті слід особливо зупинитися 

на Постанові Верховної Ради України “Про основні напрями зовнішньої 
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політики України” 1993 року [303], де вже було зазначено, що “перспективною 

метою української зовнішньої політики є членство України Європейських 

Співтовариствах” (Ч ІІІ, А 2); Законі України “Про основи національної 

безпеки України” від 19 червня 2003 року [304], в якому “інтеграція України в 

європейський політичний, економічний, правовий простір” (ст. 6) визначала 

пріоритетом зовнішньої політики України. А Закон України 2010 р. “Про 

засади внутрішньої та зовнішньої політики” [305] прямо визначив 

“забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, 

правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі” 

підвалиною вітчизняної зовнішньої політики. Деякі закони України - Закон 

України “Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу” від 21 листопада 2002 [306]; 

Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу” вiд 18 березня 2004 [307] 

демонструють зустрічні кроки України на шляху до ЄС. 

Утім, не парламент, а глава держави і виконавча гілка влади були в 

досліджуваний період ініціаторами та реальними виконавцями абсолютної 

більшості європейських прагнень України. У становленні відносин України та 

ЄС значну роль відіграв Указ Президента України про затвердження Стратегії 

інтеграції України до ЄС від 11 червня 1998 р. [307], де визначено пріоритети 

діяльності органів виконавчої влади на період до 2007 р. Цей документ 

враховував положення Стратегії ЄС щодо України від 4 жовтня 1994 р. [308], 

Спільної стратегії ЄС щодо України від 11 грудня 1999 р. [299], а також 

відповідних рішень Ради ЄС, декларацій та інших документів ЄС, що 

стосувалися України. 

На основі Стратегії інтеграції України до ЄС розроблено галузеві 

програми та національну Програму інтеграції України до ЄС [309], 

затверджену Указом Президента України від 14 вересня 2000 р. Програмою 

передбачені розробка комплексу конкретних практичних заходів щодо 

реалізації загальних принципів співробітництва з ЄС, подальше розгортання 
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інститутів сприяння розвитку відносин з ЄС на всіх рівнях – національному, 

регіональному й місцевому, на рівнях державних і недержавних організацій, а 

також систематичне й цілеспрямоване формування в українському суспільстві 

стійкої проєвропейської більшості. З метою організаційного забезпечення 

реалізації національної Програми інтеграції України до ЄС, відповідно до 

Указу Президента України від 26 листопада 2001 p., запроваджено інститут 

Уповноваженого України з питань європейської інтеграції. Тоді ж, у 2001 році 

Міністерство економіки було реорганізовано в Міністерство економіки та з 

питань європейської інтеграції (проіснувало у такому форматі до 2005 р.) (див. 

додаток Г). 

Програмою були визначені короткострокові (2000–2001), 

середньострокові (2002–2003) та довгострокові (2004–2007) завдання інтеграції 

України до Європейського Союзу. Серед пріоритетних: гармонізація 

законодавства відповідно до норм ЄС; якнайшвидше набуття членства у 

Світовій організації торгівлі (СОТ); проведення консультацій і переговорів 

щодо заснування ЗВТ з ЄС; укладання двосторонніх угод про вільну торгівлю з 

державами – кандидатами на вступ до ЄС; послідовне здійснення кроків для 

забезпечення участі України в роботі Європейської Конференції, заходах у 

межах Спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, спільних 

проектах у межах програм фінансової підтримки ЄС – PHARE і TACIS із 

прикордонного співробітництва [310]. 

Певний інтерес становитимуть документи і матеріали дорадчих органів, 

зокрема, Секретаріату та Адміністрації Президента України, в якій утворено 

спеціальний відділ з питань європейської інтеграції. 

Аналіз документів та матеріалів зовнішньополітичного відомства 

України (повідомлення, звіти) дав автору змогу висвітлити як формування 

передвступної стратегії України, так і дослідити в цілому процес вироблення та 

становлення адаптаційного механізму країни в усіх сферах економічного та 

політичного життя [311]. 
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Крапку в огляді урядових джерел ставить та водночас каталізує новий 

етап розвитку в історії України розпорядження уряду М. Азарова “Питання 

укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх 

державами – членами, з іншої сторони” від 21 листопада 2013 р. , в якому 

містилося розпорядження “призупинити процес підготовки до укладання Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом” [312]. 

Значний інтерес при розробці теми дослідження мали документи Ради 

національної безпеки і оборони України, Державної Ради з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції (функціонувала у 2002–2005 рр.), Національного 

інституту стратегічних досліджень при Президентові України (аналітичні 

записки, експертні доповіді), Національного інституту проблем міжнародної 

безпеки при Раді національної безпеки і оборони України. Виконавча гілка 

влади також відзначилася численними урядовими рішеннями та постановами. 

Варто зазначити, що абсолютна більшість документів центральних органів 

влади була опублікована або, принаймні, розміщена на офіційних сайтах цих 

установ [313, 314]. 

Шосту групу джерел складають документи державної виконавчої влади 

на місцях, міських рад та інших органів місцевого та регіонального 

самоврядування (повідомлення, інформації, довідки, звіти про виконання 

державних рішень щодо європейської інтеграції України, матеріали про 

міжрегіональне міжнародне співробітництво).  

До сьомої групи можна віднести офіційні матеріали та періодичні 

видання Європейських та інституцій, Представництва Європейської Комісії в 

Україні, дипломатичних представництв країн ЄС акредитованих у Києві, 

інформаційних центрів ЄС (сьогодні в Україні діє 16 інфоцентрів ЄС у вищих 

навчальних закладах 13 міст України) тощо. У цих інформаційних документах 

відображені відповідні кроки європейських партнерів щодо України [315]. 

До восьмої групи варто віднести документи та матеріали українських та 

зарубіжних політичних партій і недержавних та громадських організацій. Серед 
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них, безумовно, на особливу увагу заслуговують громадські організації, які 

відповідно до своїх статутних вимог намагалися конкретними реальними 

кроками наближати європейську перспективу України. 

Крім документів, що видаються офіційними інституціями ЄС, важливе 

значення в дослідженні відносин ЄС та України мають офіційні заяви, виступи 

та інтерв’ю їх керівників, а особливо – вищих функціонерів Єврокомісії та 

Європарламенту. Автором дослідження була використані й джерела особистого 

походження: книги, мемуари, статті, монографії державних і політичних діячів, 

дипломатів європейських країн, залучених тим чи іншим чином до 

інтеграційних процесів в Україні, в яких піднімаються проблеми побудови 

відносин між двома зовнішньополітичними гравцями – ЄС та 

Україною [316, 317]. 

Десяту групу складають статистичні та довідкові видання. У цих 

збірниках, зокрема, наведено інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами за країнами світу, структурою, регіонами 

України [289, 318 – 322]. Автором була використана також велика кількість 

досліджень та аналітичних матеріалів, підготовлених науково-дослідницькими 

центрами [323–326]. 

Одинадцята група містить матеріали соціологічних досліджень,котрі 

мають різні просторово-часові характеристики, що дало можливість провести 

порівняльні аналізи динаміки змін громадської думки в ЄС та Україні щодо 

європейського покликання. Окреме значення надаємо дослідженням 

“Євробарометр” – міжнародного проекту регулярних опитувань громадської 

думки, що здійснюється під егідою Європейської Комісії [327]. 

Значний масив складають матеріали періодичної преси та інших засобів 

масової інформації, віднесені нами до дванадцятої групи джерел. Потужним 

механізмом віддзеркалення конкретних кроків щодо європейської інтеграції 

були європейські й українські регіональні та місцеві видання. 

Слід зазначити, що частина документів опублікована у збірниках 

матеріалів “Україна на міжнародній арені” [328, 329], “Офіційний вісник 
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України” [330], “Відомості Верховної Ради України”, у періодичних виданнях 

Євросоюзу, головно – “Official Journal of the European Union: Legislation”[331]; 

уряду та Верховної Ради України – газетах “Урядовий кур’єр” [332] і “Голос 

України” [333], а також розміщена у Всесвітній мережі Інтернет. Позитивно 

відзначимо появу в 2009 році першого систематизованого зібрання 

міжнародних договорів та інших документів, укладених Україною з 

Європейським Союзом у період з 1991 по 2009 рік “Україна – Європейський 

Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів” [334]. На жаль, 

подібні видання у ЄС відсутні. Основоположні документи, що стосуються 

відносин ЄС–Україна, знаходяться у відкритому доступі, що відповідає 

демократичному принципу свободи інформації, та європейському принципу 

ведення прозорої політики. Це зумовлює доступ до широкого спектру 

документів з боку урядів, міжурядових установ, наднаціональних інституцій. 

Благом і викликом для сучасного історика є електронне століття. З 

середини 1990-х років документи майже виключно створюються і зберігаються 

в електронному вигляді. Крім того, документи, створені раніше, також можуть 

бути оцифрованими. Це означає, що пошук і доступ до джерел в Інтернеті 

значно спростився. Віртуальний простір більш, аніж Шенгенські угоди, 

нівелює будь-які державні кордони, тим самим спрощуючи обмін інформацією. 

Тим не менш, обробка значної кількості такого матеріалу може бути 

проблематичною. Автор здійснює диференціацію між офіційними сайтами, що 

належать органам влади і міжнародним міжурядовим організаціям, та сайтами 

різноманітних наукових, аналітичних центрів, засобів масової інформації, 

політичних партій та громадських організацій. 

Основний комплекс неопублікованих джерел знаходиться у архівах 

інституцій ЄС, МЗС України (матеріали управлінь євроатлантичної інтеграції, 

контролю над озброєннями, економічного і наукового співробітництва, фонду 

документів ООН) та Верховної Ради України (матеріали Комітету у 

закордонних справах і зв’язках з СНД, секретаріату Голови Верховної Ради). 
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Наявні архівні джерела можна класифікувати як доповідні записки, звіти, 

аналітичні огляди, офіційне листування. 

Серед труднощів в опрацюванні емпіричної бази дослідження є те, що 

документи інституцій ЄС, котрі не перебувають у відкритому доступі, 

містяться в історичному архіві ЄС у Флоренції, архівах Європейського 

парламенту, Ради ЄС, ЄК, тощо. Однак публічний доступ до них, згідно 

законодавства ЄС, можливий після 30-річного періоду від дати створення 

документа. Крім того, значний масив документації не перекладений 

українською мовою, в кращому випадку здійснено неофіційні переклади або 

переклади російською мовою. Звісно, це певним чином спотворює зміст 

нормативно-правової бази, утруднює доступ дослідників до неї, ба більше – не 

відповідає нагальним завданням просвіти громадян щодо питань євроінтеграції, 

принципам відкритості та доступності джерел. 

Тим не менш, дисертанту вдалося залучити до дослідження широкий та 

багатоманітний емпіричний матеріал, опрацювання котрого дозволяє повно, 

всебічно та комплексно висвітлити проблеми еволюції відносин ЄС–Україна у 

1993–2014 рр. 

 

 

1.3. Теоретико-методологічні основи дослідження 

 

 

Еволюція відносин ЄС–України у 1993–2014 роках може виступати 

предметом як політологічного чи економічного аналізу, так і філософського 

осмислення, так й історичного дослідження. Метою сучасної історії як галузі 

наукового знання є концептуалізувати, контекстуалізувати й історизувати 

розвиток взаємин Європейського Союзу з Україною у недавньому минулому та 

забезпечити історичне розуміння поточних тенденцій і подій. 

Специфіка предмету, котрий знаходиться на пограниччі різних галузей 

науки та водночас – у центрі наукового інтересу; є близьким до дослідника у 



 
 

60 
 

часі, зумовлює специфіку методологічних підходів та методів дослідження, 

якими послуговується дисертант. Беручись до такого роду дослідження, 

історику доводиться захищатися від критики на кшталт того, що “історія 

перестала бути історією, і стала, horrible dictu, журналістикою, чи у кращому 

випадку – чудово інформованою журналістикою” [335, c. 333]. 

Сучасна історія – це, за визначенням Георгія Касьянова [336, c. 4], 

несподіваний оксюморон, в рамках якого історики перетворюються на 

публіцистів, а журналісти – на хронографів та істориків новітньої доби. Проте 

від журналістських оглядів чи публіцистичних нарисів історичне дослідження 

відрізняється сильною методологічною базою. 

Методологічними основами дисертаційного дослідження є принципи 

історизму, документалізму, неупередженості, всебічності, комплексності, 

повноти, плюралізму та інші. 

Принцип історизму потребує розгляду всіх історичних фактів, явищ і 

подій у відповідності з конкретно-історичними обставинами, в їх взаємозв'язку 

та взаємообумовленості. Дисертаційне дослідження вивчає відносини 

Європейського Союзу з Україною у їх історичному розвитку: розкриває 

чинники започаткування співпраці, визначає етапи еволюції взаємин, окреслює 

їх проблеми та подальші перспективи. Діалектичний розвиток предмета 

характеризується закономірністю, спрямованістю, послідовністю, 

необоротністю, збереженням досягнутих результатів, наступністю, 

прогресивною тенденцією, боротьбою внутрішніх протиріч. 

Принцип документалізму полягає в опорі історика на історичні джерела. 

З установчих договорів Європейського Союзу, документів окремих інституцій 

ЄС, на основі міжнародних правових актів, матеріалів органів співпраці між ЄС 

та Україною тощо дисертант простежує процес еволюції європейського вектору 

зовнішньої політики України; черпає інформацію про інтенсивність та характер 

співпраці, здійснює інтерпретацію політики ЄС щодо України, осмислює її 

наслідки, на джерельно-документальній базі відтворює процес становлення та 

розвитку відносин Європейського Союзу з Україною. Цей принцип забезпечує 
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виконання норм емпіризму строгим ставленням до особливостей об’єкта і до 

його наукового опису. 

Принцип конкретності у дисертаційному дослідженні реалізовано у тому, 

що відносини ЄС та України вивчаються у визначених та логічно 

обґрунтованих хронологічних межах 1993–2014 рр., з урахуванням 

неповторності їх історичного змісту; 

Принцип неупередженості чи об’єктивності передбачає опору на факти в 

їх справжньому змісті, не спотворені й не підігнані під схему; вимагає 

розглядати кожне явище в його різноманітності і суперечливості, в сукупності 

як позитивних, так і негативних проявів. Принцип неупередженості вимагає від 

історика об’єктивно висвітлювати становлення відносин ЄС з Україною, 

незалежно від власних переконань, уподобань, політичних поглядів чи 

поточної кон’юнктури, долаючи суб’єктивні помилки та вплив інтересів, не 

пов’язаних із досягненням наукової істини. 

Принцип всебічності реалізовано у тому, що дисертант прагнула 

всесторонньо пізнати еволюцію відносин ЄС та України у 1993–2014 рр.: у їх 

основних вимірах, аспектах співпраці; цей принцип означає одночасно й 

універсальність наукового пізнання, бо при цьому враховуються не тільки 

суперечливі погляди на одні і ті ж явища, процеси, події у взаєминах ЄС та 

України, а й неоднакові уявлення про їхнє походження, суть, перспективи 

розвитку. 

Принцип системності означає, що будь-який предмет історичного 

дослідження має розглядатися у взаємозв’язку всіх його елементів і в його 

зовнішніх зв’язках. Відповідно, відносини ЄС та України розглядаються у 

системі міжнародних відносин, під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, 

як політика окремих країн-членів ЄС, внутрішньополітична ситуація в 

Євросоюзі та Україні. 

Принцип альтернативності визначає ступінь вірогідності здійснення тієї 

чи іншої події, явища, процесу на основі аналізу об'єктивних реалій і 

можливостей. Визнання історичної альтернативності при дослідженні еволюції 
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відносин ЄС та України дозволяє по-новому оцінити цей шлях, побачити 

невикористані можливості процесу, винести уроки на майбутнє. 

Принцип історіографічної традиції – вивчення предмета історичного 

дослідження має здійснюватися з урахуванням результатів його попереднього 

наукового вивчення реалізовано дисертантом через історіографічний аналіз 

дослідження проблеми взаємовідносин ЄС та України у пункті дисертації 1.1. 

“Стан наукової розробки проблеми”; через порівняння, зіставлення та 

протиставлення міркувань своїх попередників в основній частині дисертації. 

Термінологічний принцип передбачає вивчення історії термінів і 

позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу понять, 

встановлення взаємозв'язку і субординації понять, їх місця в понятійному 

апараті теорії, на базі якої базується дослідження. Вирішити це завдання 

допомагає метод термінологічного аналізу і метод операціоналізації понять. 

розглянутий також поняттєвий апарат дослідження, який окреслений назвою 

магістерської роботи та її головними похідними. Будь-яке теоретичне 

дослідження потребує описування, аналізу та уточнення понятійного апарату 

конкретної галузі науки, тобто термінів і понять, що їх позначають. Понятійний 

апарат дослідження, який окреслений назвою дисертаційної роботи та її 

головними похідними, розглянутий нижче. 

Тільки за умови дотримання і поєднання всіх принципів і методів 

пізнання забезпечується  науковість і достовірність у висвітленні минулого. 

Наукові підходи, застосовані  у дисертаційному  дослідженні: системний, 

комплексний, діалектичний, суб’єкт-суб’єктний, міждисциплінарний тощо, 

дозволяють історику оперувати поняттями і теоріями щоб покращити 

розуміння недавнього минулого. 

Системний підхід полягає у цілісному сприйнятті відносин ЄС та України 

й у розумінні взаємопов’язаності й взаємообумовленості їх елементів – 

нормативно-правової бази, інституційно-організаційного забезпечення, 

програм та реформ, як цілісного явища, де існують закономірні зв’язки між 

його елементами, чітка ієрархія та сталі взаємозалежності. 
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Світ-системний підхід, вперше запропонований американським 

соціологом Імманнуїлом Валерстайном, відображає міждисциплінарний погляд 

на розвиток світової історії та світової економіки як на взаємодію центрів та 

периферії у відокремлених один від іншого світах-економіках. Цей підхід було 

використано для окреслення статусу Євросоюзу та нашої держави у сучасній 

світ-системі, позаяк аналіз їх двосторонніх відносин повинен мати не лише 

міжнародний вимір, але й глобальний, та обґрунтування необхідності 

здійснення інтеграції України з ЄС. 

Комплексний підхід вивчити взаємодію Європейського Союзу з 

Україною як складну та багаторівневу систему відносин у різних галузях, 

формах і проявах та отримати цілісне уявлення про предмет дослідження. 

Діалектичний підхід полягає у сприйнятті відносин ЄС та України як 

динамічної системи, що перебуває у стані руху та розвитку, зумовленому 

їхніми внутрішніми суперечностями, у постійній зміні форм і типів. 

Діалектичний підхід охоплює загальні особливості розвитку двосторонніх 

відносин Брюсселя та Києва і дозволяє об'єктивно вивчати рушійні сили 

процесів інтеграції, з'ясовувати відмінності одиничних явищ. 

Суб’єкт-суб’єктний підхід дозволяє розглядати відносини ЄС та Україну 

як взаємодію двох незалежних, суверенних та самостійних суб’єктів історії, що 

постійно розвиваються і здійснюють поступові кроки для інтеграції. 

Міждисциплінарний підхід відображає інтегральні тенденції сучасної 

історичної науки. Він допомагає виділити нове знання за допомогою 

застосування інструментарію різних наук, дозволяє застосовувати широкий 

спектр наукових підходів та методів дослідження. 

При підготовці дисертаційного дослідження автор послуговувалася 

широким методологічним інструментарієм, котрий доцільно описати за трьома 

групами методів: загальнонаукові, конкретно наукові та спеціальні. 

До загальнонаукових методів ми зараховуємо аналіз і синтез, аналогію і 

порівняння, узагальнення та конкретизацію, абстрагування та інші. 
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Аналіз передбачає розкладання цілого складного явища на його складові, 

більш прості елементарні частини і виділення окремих сторін, властивостей, 

зв’язків. У випадку з дослідженням відносин ЄС та України аналіз дозволяє 

вивчити особливості і специфіку цього процесу, та він неодмінно містить у собі 

результати абстрагування, спрощення, формалізації. Сутнісне завдання 

аналітичного методу полягає тому, що він спрямований на виявлення 

внутрішніх тенденцій у Євросоюзі та нашій державі й можливостей розвитку 

двосторонніх взаємин. 

Синтез – це процес з’єднання компонентів складного явища. Завдяки 

синтезу ми оцінюємо становлення співпраці Європейського Союзу з нашою 

державою у всій її багатоманітності і багатогранності. Аналіз і синтез 

здійснюється як на рівні окремих джерел, так і їх сукупностей. Аналіз і синтез 

застосовують і до вивчення відносин ЄС та України загалом: як до певної 

системи, що має свої інтегративні якості. 

Також використовується аналогія і порівняння. Перша дає можливість 

побачити якусь схожість між різними об’єктами, що мають значну кількість 

зв’язків, властивостей, а порівняння – сформувати судження про ознаки 

відмінності і подібності між об’єктами, шо є доконечно важливим для якісно-

кількісної характеристики, класифікації, оцінки тощо. 

Узагальнення – метод, який виділяє загальні ознаки, що дозволяють 

зробити ще більш абстрактну версію події чи якогось іншого процесу. У 

дисертації метод узагальнення застосовано при формулюванні висновків до 

розділів та роботи в цілому. 

Конкретизація дозволяє на прикладі виокремлених фактів з хронології 

відносин ЄС-Україна простежити прояви певної політичної тенденції, 

ефективність реалізації обраного курсу, здійснення певної програми тощо. 

Метод абстрагування дозволяє у всьому масиві історичних фактів щодо 

відносин ЄС–Україна виокремити головне, очистити теорію від нагромадження 

несуттєвих проявів, зв’язків, деталей. 
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Історики часто вдаються до індукції та дедукції. Остання дозволяє 

виробити теорію на підставі систематизації емпіричних знань про 

досліджуваний об’єкт, виводячи численні наслідки. Індукція ж переводить все 

від часткового до загального. 

До конкретно-наукових-методів відносимо історико-генетичний, 

порівняльно-історичний, герменевтичний, хронологічний, логічний, 

синхронний, діахронний (періодизації), ретроспективний, метод актуалізації 

тощо. 

Один із найбільш розповсюджених – історико-генетичний метод – 

полягає у послідовному розкритті властивостей, функцій і змін досліджуваної 

реальності в процесі її історичного розвитку. Він дозволяє наблизитися до 

відтворення реальної історії об’єкта дослідження найбільшою мірою. Пізнання 

йде послідовно від одиничного до особливого, а потім – до загального. 

Генетичний метод дозволяє показати причинно-наслідкові зв’язки, 

закономірності побудови взаємин між Європейським Союзом та Україною в їх 

безпосередності, а історичні події – як от Вільнюський саміт 2013 року чи 

Євромайдан охарактеризувати в їх індивідуальності та виразності. 

Порівняльно-історичний метод ґрунтується на схожості та типовості 

процесів та явищ. Саме цей метод дозволяє виділити одиничне та загальне, на 

окремих етапах розвитку. Об’єктивною основою для порівняння є те, що 

минуле повторюється і є внутрішньо обумовленим процесом. Багато явищ 

тотожні чи схожі за внутрішньою сутністю і відрізняються лише просторовою 

або тимчасовою варіацією форм. Водночас одні й ті ж або подібні форми 

можуть бути наповнені різним змістом. Тому в процесі порівняння 

відкривається можливість для пояснення історичних фактів, розкриття їх 

сутності. Так, наприклад, Угоди про асоціацію є типовим класом угод 

Європейського Союзу, проте порівняльно-історичний метод дозволяє 

стверджувати, що Угода про асоціацію України з ЄС є винятковою у цьому 

ряду за своїми об’ємами, масштабами та глибиною. 



 
 

66 
 

Історико-системний метод застосовується для цілісного охоплення 

досліджуваної реальності та розкриття внутрішніх механізмів функціонування 

суспільних систем. Основою застосування цього методу в історії є єдність у 

суспільно-історичному розвитку одиничного, особливого і загального. Реально 

і конкретно ця єдність виступає в історичних системах різного рівня. 

Функціонування і розвиток включає і синтезує ті основні складові компоненти, 

з яких складається історична реальність. До цих компонентів належать окремі 

неповторні події (перший саміт Україна–ЄС у 1997 р., виступ В. Ющенка у 

Брюсселі, 2005 р.), історичні ситуації (Помаранчева революція, Революція 

Гідності) і процеси (розширення ЄС, європейська інтеграція). Очевидно, що всі 

названі події та процеси не тільки казуально обумовлені і мають причинно-

наслідкові зв’язки, але і взаємозв’язані між собою функціонально. Завданням 

системного аналізу є формування цілісної комплексної картини минулого. 

Герменевтичний метод – це метод розуміння, тлумачення текстів та їх 

інтерпретації. В історії застосовується для встановлення змісту джерел та 

історичних текстів. 

Діахронний метод дозволив здійснити періодизацію історіографічного 

процесу з дослідження відносин ЄС–Україна у 1993–2014 рр. та встановити 

етапи історичного розвитку двосторонніх взаємин в окреслений час через 

виявлення якісних змін у їх характері; синхронний метод передбачає одночасне 

вивчення подій, що відбуваються в суспільстві. У дисертаційному досліджені 

він був застосований для характеристики історичної ситуації та визначення 

факторів впливу на відносини Європейського Союзу з Україною упродовж їх 

процесу становлення. 

Хронологічний метод застосовується для розгляду явищ та подій у 

динаміці: вінпередбачає викладення історичного матеріалу в часовій 

послідовності, на всіх етапах розвитку історичного явища. 

Ретроспективний метод передбачає конструювання окремих процесів на 

основі історичних залишків (традицій, рудиментів тощо). Ведучи мову про 

відносини ЄС–Україна такими залишками може бути історична традиція 
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співпраці, давні торгівельні, економічні та культурні зв’язки, інертний розподіл 

світу на геополітичні блоки тощо. 

Метод актуалізації дозволяє використовувати історичні знання, 

результати й висновки дослідження для практичної діяльності у відповідній 

галузі. Цей метод дає можливість висувати наукові прогнози, а також практичні 

рекомендації на основі уроків історії. 

Для збагачення історичного дослідження нами було застосовано 

спеціальні методи інших наук: метод моделювання дворівневої та 

багаторівневої гри, метод кейсів, РEST аналіз, контент-аналіз тощо. 

Теорія дворівневої та багаторівневої гри є політичною моделлю 

вирішення міжнародних конфліктів між державами, отриманою з теорії. Ця 

модель розглядає міжнародні переговори між державами одночасно на як на 

внутрішньо-національному рівні (між громадськими силами) так і на 

міжнародному рівні (тобто між урядами). При моделі “багаторівневої гри” 

враховуються також переговори, які ведуться із третіми сторонами. На 

міжнародному рівні, головний переговірник прагне досягти угоди, яка 

дозволить “виграти” у результаті. Win-набори – це можливі результати, які 

можуть очікують зацікавлені групи всередині країни, які або мають 

ратифікувати угоду або надають деяку іншу форму урядової підтримки. 

Міжнародні угоди виникають, коли є перекриття між WIN-наборами держав у 

міжнародних переговорах. При дослідженні відносин між ЄС та Україною 

теорія дво- та багаторівневої гри видається доволі ефективною. Яскравим 

прикладом такої моделі може бути підписання Угоди про асоціацію. На 

внутрішньому рівні в Україні відбувається обговорення можливості її 

підписання між політичними елітами, урядом, неурядовими громадськими 

організаціями, олігархічними колами тощо. Таке ж обговорення триває 

всередині ЄС – між країнами-членами, бізнесовими елітами, зацікавленими 

групами та іншими. На міжнародному рівні домовленості укладає 

Європейський Союз та Україні. У ширшому масштабі у гру включаються 

міжнародні організації СОТ, МВФ, Євразійський Союз, інші держави. Політика 
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ЄС прагне досягати “win-win” ситуації – обопільно виграшної – у співпраці зі 

своїми партнерами. Натомість політичні еліти України за інерцією 

дихотомічного радянського сприйняття світової політики сприймають 

взаємини з Унією як гру з “zero-win” результатом, тобто таку, при якій одна 

сторона залишається у програші. Цей метод моделювання не набув широкого 

розповсюдження в українській науці. У підрозділі 4.1. “Угода про асоціацію: 

переговорний процес 2007 – 2013 рр.” авторка здійснює спробу застосувати цю 

методологію до відносин ЄС та України. 

Широковідомий у зарубіжній історіографії метод кейсів (“сase study” як 

дослідницький, а не дидактичний метод) застосовується як основний при 

підготовці пункту дисертаційного дослідження 4.2. “2013 рік: значення для 

розвитку відносин ЄС–Україна”. Провідний дослідник методу Дж. Геррінг 

визначає метод кейсів як “глибинне вивчення одиничної ситуації с метою 

розуміння ширшого класу (подібних) випадків” [337]. Метод кейсів це також і 

спосіб відбору ситуацій для аналізу. 

РEST аналіз є запозиченими з економічного прогнозування. PEST – аналіз 

– первинно є маркетинговим методом для вивчення середовища бізнесу 

компанії. В історичних студіях він може виступати ефективним інструментом 

для виявлення політичних (P – political), економічних (E – economic), 

соціальних (S – social) і технологічних (T – technological) аспектів зовнішнього 

середовища, які впливають на розвиток держави. Цей метод має ряд різновидів, 

які включають додаткові фактори: правовий, соціально-демографічний, 

технологічний, економічний, природний чи етнічні фактори. Також може 

враховуватися і географічний фактор. Цей метод виправдано застосовано при 

висвітленні проблеми взаємовідносин України та ЄС у контексті розширення 

останнього, для визначення перспектив двосторонніх відносин. 

Для формування уявлення про масштаби проведених досліджень з 

широкого спектру проблем європейської інтеграції України застосовано метод 

бібліометрії – метод кількісного дослідження друкованих документів вигляді 
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матеріальних об’єктів або бібліографічних одиниць, а також замінників тих чи 

інших. 

При аналізі первинних та вторинних (історіографічних) джерел 

інформації було використано також контент-аналіз – систематичну числову 

обробку, оцінку та інтерпретацію форми та змісту інформаційного джерела. У 

першу чергу, застосовувалась кількісна обробка великого масиву інформації, 

що дає можливість з’ясувати частоту появи у тексті певних сюжетів. Якісний 

аналіз дозволив зробити висновки навіть на основі єдиної присутності чи 

відсутності якоїсь характеристики. 

Під категоріально-понятійним апаратом дослідження розуміється 

субординована система (ієрархія), що включає в себе всі терміни з проблеми 

конкретного дослідження [338, c. 151]. Основні терміни дисертаційної роботи 

визначено її назвою та похідними: еволюція, ЄС, Україна, європейська 

інтеграція. 

Під еволюцією ми розуміємо поступовий розвиток сутності при 

збереженні її якості в процесі кількісних змін; процес зміни, розвитку. 

Україна – унітарна, демократична, суверенна, правова і соціальна 

держава у Європі, незалежність котрої було проголошено 24 серпня 1991. 

Більшість термінів зі сфери політики Європейського Союзу не 

викликають особливих розбіжностей у тлумаченні, оскільки визначені в 

офіційних документах Унії, чого не можна сказати про сам термін 

“Європейський Союз”. 

Європейський Союз (Європейська Унія, Європейська Співдружність) – 

союз держав-членів Європейських Спільнот, створений згідно з Договором про 

Європейський Союз (Маастрихтський Трактат), підписаним в лютому 1992 

року і діючим з листопада 1993 р. [339, с. 186]. 

Європейський союз був оновлений укладенням Ніццького та 

Лісабонського договорів і на сьогодні об’єднує 28 держав: Австрію, Бельгію, 

Болгарію, Велику Британію, Грецію, Данію, Естонію, Ірландію, Іспанію, 

Італію, Кіпр, Латвію, Литву, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччину, 
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Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, Словенію, Угорщину, Фінляндію, 

Францію, Хорватію, Чехію та Швецію. 

Часто у якості синоніму до “Європейського Союзу” використовують 

поняття “Європейська спільнота”, що не є коректним. Такий підхід 

спостерігаємо навіть на офіційному сайті Комітету з питань євроінтеграції 

Верховної ради України: “Відносини між Україною та Європейським Союзом 

були започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ 

Нідерландів, як представник головуючої в ЄС країни, у своєму листі від імені 

Євросоюзу офіційно визнав незалежність України” [340]. Мова тут йде про 

Європейські спільноти, а не про Євросоюз, чию назву тут згадують тричі. 

Слід розрізняти Європейські Спільноти, котрі виникли зі створенням 

Європейської спільноти з вугілля та сталі, Європейської спільноти з атомної 

енергії (Євратом) і Європейської економічної спільноти (ЄЕС) у 50-х роках ХХ 

сторіччя. Ці три спільноти створили основу сьогоднішнього ЄС [320, c. 14]. 

Однак згідно Лісабонського договору від 1 грудня 2009 року поняття 

“Європейська Спільнота” (“Європейське Співтовариство”) зливається з 

поняттям “Європейський Союз”. 

Європейська політична термінологія подібна і співзвучна, а відтак – легко 

надається до перекручувань і переплутувань. Наприклад, Європейська рада, 

Рада ЄС і Рада Європи – це три різні структури, причому остання не має 

стосунку до Євросоюзу. “Європейські спільноти” в українській абревіатурі 

ідентичні до “Європейського Союзу”, ба навіть в англійській версії – подібні: 

“ЕС” – European Commons. 

Складніша ситуація виникає при спробі визначити його політичний 

устрій: ЄС – держава чи міжнародна організація? Федерація чи конфедерація 

держав? Очевидно, що це унікальний союз, проект, який немає свого 

завершення у часі та просторі. 

Щодо інших термінів, якими послуговуватимемося у роботі, їх 

тлумачення не викликає особливих розбіжностей, оскільки вони є 

обґрунтованими у нормативно-правових документах ЄС та міжнародних 
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договорах з Україною. Тут з труднощами стикаються здебільшого перекладачі, 

проте переклади законодавства Європейського Союзу українською мовою, хоча 

й здійснюються дуже повільно, мають офіційний характер. Варто зауважити, 

що як для українських перекладів, так і для перекладів офіційними мовами ЄС 

характерна “термінологічна плинність”, яка дозволяє не не лише 

вдосконалювати зміст документа, але й покращувати мову його 

викладу [192, c. 22]. 

Проблематичніше ситуація виникає тоді, коли дослідники взаємин ЄС та 

України здійснюють самостійний переклад понять і термінів. Це можна 

простежити на прикладі “принципу обумовленості” (сonditionaliy), який є 

головним інструментом проекції нормативної сили ЄС і означає залежність 

рівня відносин між Євросоюзом та іншою державою від ступеня її 

наближеності до норм і цінностей ЄС і був покладений в основу відносин ЄС 

державами Східної Європи та Україною лише із запровадженням Європейської 

політики сусідства (ЄПС) [341, c, 191]. У різних дослідженнях вчені 

перекладають цей термін по-своєму: як “принцип умовності” [248, c. 6] чи 

“принцип зумовленості” [342, c. 5], котрі є синонімами в українській мові. 

Звісно, такі розбіжності не є критичними, проте, на наш погляд, доцільно 

звіряти варіанти перекладу із запропонованою офіційною термінологією. 

У рамках дисертаційного дослідження здійснено концептуалізацію 

поняття “європейська інтеграція України”. Цей різноплановий процес іще на 

стадії розгортання, і, як усі складні та багатоманітні процеси сучасності, часто 

не вкладається у рамки звичних дефініцій. Це якоюсь мірою виправдує певну 

термінологічну розмитість та невизначеність понять, якими доводиться 

оперувати дослідникам: “глобалізація”, “європейський глобалізм”, 

“євроінтеграція”, “інтеграція”, “євроатлантична інтеграція”, “євроатлантичне 

співробітництво”, “європеїзація”, “вступ до ЄС”, – подібних, близьких чи 

взаємопов’язаних за значенням, але все ж, не тотожних. Деякі спроби провести 

розмежування визначень здійснюються [343] і кожен дослідник здійснює його 
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самостійно, однак ми вважаємо за потрібне окрему увагу присвятити проблемі 

концептуалізації поняття “європейська інтеграція України”. 

Словосполучення “європейська інтеграція України” – одне з найбільш 

уживаних у національної історії новітньої доби. Втім, популярність цього 

поняття не компенсує поверхневого, спотвореного чи неповного розуміння 

його змістового навантаження як на рівні простих громадян, так і на рівні 

політиків чи науковців, котрі ним послуговуються. За умов, коли конкретні дії 

із включення України в європейські об’єднавчі процеси заміняються 

проєвропейською риторикою, а європейська інтеграція “зайняла у нашій уяві 

місце, яке колись займало будівництво світлого комуністичного 

майбутнього” [243, с. 32], необхідно встановити чітке розуміння того, що ж 

мається на увазі під поняттям “європейська інтеграція України”. Здійснення 

“інвентаризації” термінології як основного інструменту історика постає 

важливим завданням сучасної методології історіописання. 

Якщо брати за основу визначення А. Мартинова, то європейська 

інтеграція – це “cкладний та суперечливий соціально-економічний процес 

налагодження тісного співробітництва європейських держав. Є одним із 

проявів провідної тенденції сучасного історичного розвитку – посилення 

всебічної взаємозалежності держав, передусім в економічній сфері, та 

подальшого зближення цивілізаційно споріднених національних 

спільнот” [344], то, відповідно, європейська інтеграція України є участю нашої 

держави у цьому соціально-економічному процесі налагодженні співпраці 

європейських держав від моменту утвердження її як самостійного суб’єкта 

міжнародних відносин, тобто із проголошенням незалежності. 

На основі аналізу історіографічних джерел ми можемо говорити про 

широкий та вузький контекст європейської інтеграції України. Слід відзначити, 

що ні численні довідники, словники та енциклопедії академічного чи науково-

популярного штибу не дають чіткого визначення “європейська інтеграція 

України” [345, 319, 321]. Така заплутаність виникає, по-перше, через 

ототожнення Європи у культурно-історичному, цивілізаційному сенсі, 
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географічному та геополітичному розумінні з європейськими 

наднаціональними та міжнародними інституціями (зокрема, ЄС). Другим 

чинником виступає еволюція основних засад державної політики, що 

здійснюється у цьому напрямку і спричиняє видозміни у тлумаченні поняття 

“європейська інтеграція”. 

У перші роки незалежності, коли відбувалося утвердження України як 

європейської держави здебільшого у декларативному плані, європейська 

інтеграція уявлялася передусім як входження у цивілізаційний простір, у 

культурно-історичну спільність Європи. Науковці частіше послуговувалися 

абстрактними ідеологемами на кшталт “Україна на шляху по Європи”, 

“повернення до Європи”, “Нова Європа та нова Україна”, аніж поняттям 

“євроінтеграція України”. Розуміння євроінтеграції як процесу “входження до 

єдиної сім’ї європейських народів, звернення до європейських політичних і 

культурних традицій” [318, c. 104] залишилося на полях наукового аналізу, тоді 

як наголос змістився в сторону інституційного зближення з Європою. Так само, 

культурно-цивілізаційні аспекти євроінтеграції та її механізми не знайшли 

відображення в офіційних документах. Втім, вони теж не давали чіткого 

визначення євроінтеграції України. Про зміни у розумінні цього поняття 

свідчать постанови українського парламенту щодо сфери відання Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. У 2007 році Комітет 

забезпечував участь України в міжнародних інтеграційних процесах, 

пов’язаних із діяльністю Європейського Союзу (ЄС), Світової організації 

торгівлі (СОТ), Організації Північноатлантичного договору (НАТО) [346]. 

Таке широке розуміння євроінтеграції, нехай і в інституційному плані, 

відображене в наукових публікаціях того часу [343, 345, 347]. Європейська 

iнтеграцiя означала полiтичне та iнституцiйне зближення з ЄС, адаптування 

українського законодавства до норм ЄС і Ради Європи, а також поглиблення 

вiдносин з Північноатлантичним Альянсом. Кінцевою метою євроінтеграційної 

політики було визначено вступ до НАТО і ЄС, а органічною частиною – 

приєднання до Світової організації торгівлі (СOT). Однак в дипломатичній 
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практиці та науковому лексиконі України розрізняли дві спільнокореневі 

похідні від одного і того ж поняття: європейську інтеграцію (як основний 

пріоритет з метою вступу до Європейського Союзу) і євроатлантичну 

інтеграцію (поступове влиття до НАТО через щорічні цільові плани і 

приєднання до Плану дій щодо набуття членства) [347, с. 6-7]. Євроатлантична 

інтеграція розумілася як складова частина або часто – як 

передумова [348, c. 92-93] успішної участі в європейських об’єднавчих 

процесах, що, на наш погляд, було поступкою дослідників у бік політичної 

кон’юктури. 

Уже 2007 року Україна стає повноправним членом Світової організації 

торгівлі, тож питання про вступ в СОТ знімається з порядку денного. А Закон 

України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” [305, с. 527] засвідчив 

остаточну відмову від входження до НАТО і затвердження позаблокового 

статусу держави. 

Можна констатувати, що в останні два роки розуміння європейської 

інтеграції України звузилося до співпраці нашої держави з ЄС, це пов’язано із 

виходом на перший план питання про підписання Угоди про асоціацію. Той же 

профільний Комітет Верховної ради України з питань євроінтеграції з 2012 

року займається виключно сферою взаємовідносин нашої держави з 

Євросоюзом [349]. Відповідна зміна акцентів відбулася і в науковій літературі. 

Так, академічне видання “Енциклопедії державного управління” у томі, 

присвяченому державному управління в умовах глобальної та європейської 

інтеграції, дає наступне визначення: “Інтеграція європейська (European 

integration) – процес усуспільнення державами-членами Європейського Союзу 

(ЄС) власних суверенітетів, створення ними спільних інституцій, яким вони 

делегували частину своїх національних повноважень для того, щоб рішення в 

певних сферах загальних інтересів могли ухвалюватись демократичним 

шляхом на загальноєвропейському рівні” [350, c. 329]. Владислав 

Гончаревський дає “авторське” визначення європейської інтеграції, як 

об’єднання європейських країн у формі “Європейського Союзу” на основі 
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належності до Західної цивілізації та процесу утворення і подальшого 

розширення ЄС [351, c. 179]. 

Як бачимо, суттєве звуження змісту європейської інтеграції обмежує 

розуміння участі України у цьому процесі, що викликає ряд застережень. 

Зокрема, Надзвичайний і Повноважний посол України, представник України 

при Європейському Союзі Костянтин Єлісеєв наголошує, що “європейська 

інтеграція – це не зовнішньополітичний і навіть не загальноурядовий проект. 

Аби дати плоди та отримати позитивну динаміку, європейська інтеграція 

повинна стати проектом загальнонаціональним, практичним та орієнтованим на 

досяжний і відчутний для простого українця результат” [352, c. 7]. Таку ж 

думку поділяє інший український дипломат, експерт з питань євроінтеграції 

Олександр Чалий: “європейську інтеграцію не можна зводити до членства в 

ЄС. Європейська інтеграція – це ключова модернізаційна чи трансформаційна 

ідея українського суспільства” [353, c. 61]. Підводять підсумок дискусії автори 

монографії “Європейський проект та Україна” (2012 р.) – колектив дослідників 

НІСД: “Процес європейської інтеграції охоплює весь спектр присутності нашої 

держави у європейській підсистемі міжнародних відносин, у т. ч. соціально-

економічну інтеграцію, фінансово-бізнесову кооперацію, формування 

спільного простору безпеки, гуманітарно-цивілізаційну взаємодію”, він є 

“процесом реалізації унікальних можливостей Української держави та її 

громадян, що здійснюються завдяки розкриттю й утвердженню нашої 

європейськості” [354, c. 6, 75]. 

Таким чином, можна стверджувати про існування двох вимірів поняття 

“європейська інтеграція України”: зовнішньополітичного, що розумівся як 

відносини нашої держави з міжнародними європейськими інституціями (Рада 

Європи, Наради з безпеки, Західноєвропейський союз, Вишеградська група 

тощо), а на сьогоднішній момент звузився до діалогу “Україна–ЄС”, та 

внутрішньополітичний вимір – “європеїзацією України” – перетворення 

України на справді європейську державу, що передбачає глибинну внутрішню 
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трансформацію, адаптацію до європейських норм, стандартів та практик у 

майже всіх сферах суспільного життя. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ 

 

 

2.1 Започаткування співпраці у нових геополітичних умовах та 

періодизація двосторонніх взаємин 

 

 

Межа XX–XXI ст. виявилася лінією старту для широкомасштабних і 

унікальних соціально-політичних перетворень і трансформації всього 

європейського та світового геополітичного простору. 

“Оксамитові революції” 80–90-х років минулого століття, які. у більш ніж 

двадцяти країнах, визначили унікальність сучасної реструктуризації Європи. 

Держави, насамперед, Східної Європи, майже одночасно рішуче відмовились 

від нав’язаного їм ідеологічної системи і заявили про стремління до 

загальнолюдської – європейської культури, радикально змінили свої 

геополітичні орієнтації, визначивши стратегічний курс на “входження до 

Європи”. У той час весь світ рівнявся на Європу у плані розвитку соціально-

політичної та економічної сфери, забезпечення прав людини, створення для неї 

гідних умов життя. 

Така переорієнтація означала крах біполярної системи світу та закінчення 

“холодної війни”. СРСР зник з політичної карти світу як окремий суб’єкт 

відносин, де-факто розпалася Організація Варшавського Договору. Водночас у 

середовищі європейських країн посилюються інтеграційні тенденції. 

Руйнується Берлінський мур та іржавіє залізна завіса. Країни Центрально-

Східної Європи одразу ж розпочинають шлях “повернення” до Європи, а 

Європейські Спільноти організовуються у насправді безпрецедентне 

міжнародне утворення – Європейський Союз. 
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Десять років тому дослідники мали оптимістичні погляди на значення 

“нової Європи”, віддаючи їй роль генеруючого центру “тектонічних зсувів” та 

осередку цивілізації. 

Стратегія і тактика приєднання країн Східної Європи до ЄС 

сформувалася не одразу. Спочатку проявилося їх Намагання вирішити це 

питання негайно “в індивідуальному порядку” закінчилося безрезультатно. На 

заміну виникає новий варіант вступу до європейських інституцій, який вже 

передбачав використання колективних форм інтеграції (Вишеградська група, 

Балто-Чорноморський союз, Організація Чорноморського економічного 

співробітництва, ГУУАМ). Оскільки це дуже мало просунуло країни до 

окресленої цілі, практично всі країни віддали перевагу індивідуальним 

зусиллям вступу до європейських структур [355, с. 14]. 

Останнє десятиліття XX ст. для України стало винятково важливою, 

доленосною сторінкою новітньої історії. Багатовікова боротьба українського 

народу за свободу і незалежність завершилась утворенням незалежної держави, 

відкрила шлях до входження (чи повернення) до Європи, створення 

цивілізованого, демократичного суспільства. 

Європейський вибір для нашої держави був не просто одним з напрямків 

зовнішньополітичної діяльності, а став найважливішим засобом орієнтиром для 

внутрішньої трансформації українського суспільства, необхідною умовою його 

“європеїзації”. Україна долучалась до таких загальнолюдських здобутків як 

ринкові відносини, демократичні цінності, громадянське суспільство, 

відкритість установ. 

Більшість дослідників сходяться на тому, що європейський вибір 

української геополітики визначається важливими соціально-політичними і 

культурними обставинами, є природнім і викристалізуваним з її історії. 

При цьому вчені наголошують, що Україна розташована між двома 

різними цивілізаціями і цілком природно належить до них обох [355, с. 16]. А 

тому спрямування України на Захід є необхідною умовою для політико-

культурного синтезу на теренах Європи, котрий би вирішив дилему Схід-Захід 
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у відносинах України та ЄС, – вважають дослідники української геополітики 

С. Василенко, В. Ткаченко, В. Кремень (“Україна: шлях до себе”) [356]. 

Відтак, європейська спрямованість української політики визначає саму 

сутність не тільки зовнішнього,  але і внутрішнього життя України. 

Перше десятиліття незалежності українські дослідники перебували у 

своєрідній ейфорії як щодо європейських перспектив України, так і щодо 

сприйняття України в Європі. 

З публікації у публікацію “кочувала” теза про те, що “інтеграція України 

в Європу – це об’єктивний процес сучасності, що підготовлений всім ходом 

історичного розвитку нашої країни і світу” [355, с. 17]. Відверто кажучи, вибір 

України, зроблений на користь Європи, був очікуваний не лише тому, що 

європейська спільнота упродовж п’ятдесяти років активно підвищувала рівень 

своєї стабільності та безпеки, одночасно покращуючи рівень життєвих 

стандартів суспільства та оскільки саме ЄС була і залишається на сьогоднішній 

день провідним механізмом поєднання інтересів переважної більшості 

європейців у їх прагненні до безпеки й процвітання. Вибір європейського курсу 

можна назвати природньою реакцією на десятиліття перебування у рамках 

протилежного за цінностями, політичною та економічною системою утворення. 

Власне, говорити можна не так про політичний вибір, що завжди є питанням 

тактики і стратегії, а про історичне “повернення”. Тим не менш, у той період 

вибір, зроблений на користь принципового підвищення рівня взаємодії з 

країнами Об’єднаної Європи, європейськими інституціями та структурами, 

перш за все з ЄС, був продиктований нагальними потребами політичного та 

економічного характеру [357, с. 264]. 

Ще одна теза, яка кочує з роботи у роботу: “Підтверджена відповідним 

політико-правовим забезпеченням імперативність прагнення України до 

повномасштабної участі в політичному й економічному житті Європи логічно 

зумовлена геополітичним розташуванням та історією нашої держави” [370]. 

Практично кожна публікація, присвячена відносинам України та ЄС наголошує 

на тому, що європейський вибір України є природнім та цілком закономірним. 
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Такий вибір можна пояснити декількома факторами: це географічна та 

цивілізаційна близькість між Україною та Європою, історична традиція 

співпраці українців із іншими європейськими народами (Київська Русь ІХ-ХІІІ 

ст.ст., козацька Україна ХV–XVII ст.ст. та ін.), “євростандарти” економічного 

процвітання, політичної стабільності, соціального благополуччя, демократії та 

особистої свободи громадянина [370, с. 237]. 

Політолог Андрущенко Т. В. вважає, що вести мову про витоки 

європейської політики України можна починаючи з останніх років існування 

СРСР. Цей час знаменувався завершенням “холодної війни”, кризою соціально-

економічної та політичної організації радянського суспільства, дезінтеграцією 

“соціалістичного табору” та розпуском Ради Економічної Взаємодопомоги, 

Організації Варшавського договору – міжнародних організацій, які після Другої 

світової війни забезпечували панування СРСР у Східній Європі [221]. 

Існує кілька поглядів на те, який момент вважати стартом відносин між 

ЄС та Україною. З однієї точки зору [221], Україна від початків незалежності 

успадкувала європейську політику, яку проводив СРСР. Тому актуалізувалася 

потреба розробки нової політики. Уже в Постанові Верховної Ради УРСР від 25 

грудня 1990 року “Про реалізацію Декларації про державний суверенітет 

України у сфері зовнішніх відносин” [358] Уряду було доручено спрямувати 

зусилля на забезпечення безпосередньої участі Української РСР у 

загальноєвропейському процесі та європейських структурах. Таким стартом 

можна вважати: 

1) грудень 1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів (Ганс 

ван ден Брук), як головуючої країни в ЄС, у своєму листі від імені Євросоюзу 

офіційно визнав незалежність України [359, 360]. Це теза, котра дублюється на 

кожному офіційному сайті інституцій співпраці України з ЄС (як от Комітет з 

питань європейської інтеграції ВРУ), народжена, вочевидь, з непорозуміння 

щодо абревіатур ЄС (Європейські спільноти), котрі й в англійській мові 

графічно співпадають – ЕС (European Communities) та ЄС (Європейський 

Союз), така плутанина спостерігається повсюдно. 
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Реакція Європи не забарилася одразу після проголошення незалежності 

України і проведення національного референдуму. У Декларації ЄС щодо 

України 2 грудня 1991 року було відзначено демократичний характер 

Всеукраїнського референдуму та пролунав заклик до України підтримувати з 

ЄС відкритий і конструктивний діалог, спрямований на забезпечення 

виконання всіх колишніх зобов’язань СРСР. 

Проте західні держави до початку 1993 року події в Україні розглядали як 

другорядні, сповідуючи принцип “Russia first”: РФ отримала левову частку 

економічної допомоги. В українській політиці Захід цікавило лише ядерне 

питання, позаяк, успадкувавши ядерний арсенал, Україна відразу стала третьою 

ядерною державою після Росії та США. Хоча спостерігалися і деякі позитивні 

зрушення, позицію Європи щодо України з 1991 до 1993 року називають 

позицією “байдужості і спостереження”. 

2) з 1992 року, коли було проведено першу зустріч на найвищому рівні 

Президентом України Л. Кравчуком та Головою Єврокомісії Ж. Делором й 

підписано перші спільні документи. З тих пір стосунки почали невпинно 

розвиватися, а з часом партнери стали безпосередніми сусідами й отримали 

додатковий поштовх для розширення та поглиблення співпраці [320, с. 5]. 

Досягнуті домовленості дозволили розпочати переговори щодо укладання 

угоди і відкриття в Києві в жовтні 1993 р. представництва Комісії 

Європейських Співтовариств в Україні, а також започаткування у березні 

1994 р. зустрічей “Україна – “Трійка ЄС” [361, с. 197]. 

3) з 1993 року, коли Маастрихтські угоди про заснування ЄС набули 

чинності (1 листопада – формальне створення ЄС), а в Києві з жовтня 

розпочало роботу Представництво Європейського Союзу в Україні
1
. Саме у 

тому, що лише з 1993 року можна говорити про заснування Євросоюзу (а не  

його еволюційних попередників). У тому ж році була підписана угода між 

Європейськими співтовариствами та Україною про торгівлю текстильними 

                                                           
2 1 З 1 грудня 2009 року (після набуття чинності Лісабонським договором) Представництво 
Європейської Комісії перетворилося на Представництво Європейського Союзу в Україні  



 
 

82 
 

виробами (5 березня). Cаме тому ми обрали цю формальну точку як стартову 

для визначення хронологічних рамок дослідження. 

1 січня 1993 року Україна була також включена в Систему загальних 

преференцій (СЗП). Завдяки цій системі більшість українських товарів 

одержала безмитний доступ на ринок Євросоюзу або для них встановлювалося 

невелике мито, без зобов’язань взаємності з української сторони. Україна мала 

користуватися тими ж пільгами, що й країни, які розвиваються, за винятком 

металургійної продукції і продуктів рибної промисловості. Мета СЗП – 

стимулювати економічний розвиток через експорт [361, c. 198]. 

Першим каменем спотикання стало бажання Києва розширити рамки 

співробітництва, запропонованого Комісією ЄС, до рівня угод, підписаних, 

починаючи з 16 грудня 1991 року, з Польщею. Угорщиною і Чехословаччиною. 

Адже вони передбачали, нехай ще і не дуже виразно, можливість інтеграції у 

Європейський Союз. Однак Європейська Комісія відхилила цю пропозицію і 

запропонувала підхід, що не припускав у майбутньому вступу до ЄС. 

Наприкінці 90-х років ХХ сторіччя ЄС уклав із дев’ятьма державами – 

наступницями Радянського Союзу Угоди про партнерство та співробітництво. 

Метою цього партнерства є створення рамок для політичного діалогу, 

підтримка цих країн у становленні стабільних демократичних структур і 

розвитку економіки, супроводження переходу до ринкової економіки та 

сприяння торгівлі й інвестиціям. Крім того, має бути створена основа для 

співробітництва в різних галузях, таких як законодавство, фінанси, соціальна 

політика та наука [326, c. 20]. 

Така Угода була підписана 16 червня 1994 року в Люксембурзі з 

Україною. Договір дозволив інституалізувати і посилити двостороннє 

співробітництво в багатьох галузях. Угода про партнерство і співробітництво 

містила 1 009 статей, 5 анексів та Протокол про взаємодопомогу щодо 

торговельних мит (діяв до 2004 року). Угода передбачала систему регулярних 

консультацій на різних рівнях, створюючи основи для стабільного політичного 

діалогу Україна – ЄС [361, c. 199]. 
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Було започатковано взаємодію обох сторін з широкого кола політичних, 

економічних, торговельних та гуманітарних питань. Обидві сторони 

виступають за: 

• тісну політичну співпрацю через розвиток політичного діалогу; 

• розвиток гармонійних економічних відносин; 

• сприяння розвитку торгівлі та надходженню інвестицій; 

• забезпечення основи для розвитку взаємовигідного економічного, 

фінансового, соціального, науково-технічного та культурного співробітництва; 

підтримку зусиль України щодо зміцнення демократії й розвитку її економіки; 

завершення переходу до ринкової економіки. 

Задля втілення Угоди запроваджувалася співпраця  на рівнях самітів ЄС – 

Україна, Ради з питань співробітництва ЄС – Україна, Комітету з питань 

співробітництва. 

10 листопада 1994 року Верховна Рада ратифікувала цю угоду, але 

чинності вона набула лише 1 березня 1998 р., після ратифікації її усіма 

країнами-членами ЄС. Водночас торговельні положення УПС почали діяти вже 

з 1 червня 1995 р. на основі відповідної Тимчасової угоди [361, c. 198]. УПС 

залишалася чинною до весни 2008 року, і подовжувала дію, поки її не 

заступила Угода про асоціацію. 

На цьому етапі стає помітно, що ситуація у відносинах між Україною та 

ЄС змінилась, але ще досить важко зрозуміти в який саме бік. Попри численні 

заохочувальні заяви європейський лідерів, усі зацікавлені сторони визнають, 

що відносини між Україною та Європейською Унією зазнають труднощів. ЄС 

намагався надати суто торгово-економічного забарвлення своїй українській 

політиці, яка, проте, формується і визначається політичними міркуваннями. 

Після оформлення Угоди про партнерство та співробітництво з метою 

демонстрації українському керівництву зростаючої підтримки боку 

Європейського Союзу, а також для активізації співробітництва України з ЄС і 

країнами-членами Євросоюзу у другій половині 90-х років Рада ЄС прийняла 

низку відповідних документів. Визнання законності й конструктивності 
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українських інтересів було зафіксовано в Спеціальному рішенні від 31 жовтня 

1994 року. Спільна позиція ЄС щодо України від 28 листопада 1994 р. [377] 

містила зобов’язання країн-членів підтримувати незалежність, територіальну 

цілісність і суверенітет України, у ній висловлювалась зацікавленість ЄС у 

розвитку в Україні демократії і ринкової економіки, а також її інтеграції у 

світовий економічний порядок. У стратегії зазначено, що Європейський Союз 

й Україна сповнені рішучості посилити свої відносини та сприяти 

утвердженню стабільності, безпеки і добробуту. Підкреслюється, що такий 

підхід засновано на спільних цінностях і це сприятиме подальшому зміцненню 

нашого стратегічного партнерства. ЄС та його держави-члени розвиватимуть 

узгодженість, послідовність та взаємодоповненість всіх аспектів їх політики 

щодо України. Співтовариство та держави-члени будуть також співпрацювати 

разом в рамках регіональних та міжнародних організацій. Відзначено, що 

Європейська Рада запрошує Україну до взаємовигідної співпраці з ЄС на 

основі спільних домовленостей [377]. 

Відтак, Україна проголосила повноправне членство в Європейському 

Союзі своєю стратегічною метою, а діалог з Брюселем активізувався в усіх 

напрямках. Стало очевидним, що Україна буде докладати всіх зусиль на шляху 

повернення у європейську сім’ю. Так, 7 лютого 1995 року Президентом 

затверджено Указ “Про заходи щодо вдосконалення співробітництва України з 

Європейським Союзом”. 

Не залишимо поза увагою декотрі важливі події в цей період, а саме: у 

березні 1995 р. відбулося перше засідання Спільного комітету Україна–ЄС; в 

липні 1995 р. в Брюсселі відкрито Представництво України при ЄС. Ці події 

мали особливу роль у відносинах між Україною та ЄС і вони встановлювали 

нову стратегію ЄС стосовно Києва [361, c. 199]. 

Зважаючи на прагматичний інтерес України до теоретичних і практичних 

підходів країн-учасниць ЄС до стратегії розширення, важливе значення мають 

положення загальноєвропейської наради у Мадриді (грудень 1995 р.), в яких 

відбиті принципові аспекти взаємодії з новими незалежними державами. 
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Учасники продемонстрували прагнення перенести на рівень зовнішньої 

стратегії явища і процеси, котрі досі були об’єктами та предметами аналізу 

теоретиків. Мадридська нарада проголосила стратегію підготовки переговорів 

про розширення ЄС в контексті побудови нової архітектури європейської 

безпеки. Причому, акцент зроблено на продовженні діалогу, кооперації та 

асоціюванні з сусідніми країнами, зокрема, з Україною, Росією, Туреччиною та 

державами cередземноморського регіону [167]. 

Новим щаблем у співпраці України з ЄС стало підписання у 1995 р. 

двосторонньої тимчасової угоди про торгівлю та з інших економічних питань. 

Ще до ратифікації УПС було підписано тимчасову угоду про торгівлю між 

Україною та ЄС (чинна з лютого 1996 р.), угоду про торгівлю деякими 

сталеливарними виробами (15 червня 1997 р.) [362]. 

У середині 90-х років зустрічі з “Трійкою” Євросоюзу стали регулярними, 

проводилися засідання ради співробітництва. Важливим механізмом реалізації 

європейського курсу України з 1993 р. був Міжвідомчий комітет у справах 

Європейських співтовариств як державний орган узгодження і координації 

політики України щодо Європейських співтовариств, підзвітний Кабінету 

Міністрів України. 3 березня 1995 р. почав діяти Спільний комітет, утворений 

сторонами і призначений для моніторингу економічного і торгівельного 

співробітництва. 

Україна долучилася до розробки Пакту стабільності в Європі (т. з. “план 

Балладюра”), схваленого на Паризькій мирній конференції у 1995 р. У ньому 

передбачалося, що зміцнення стабільності в Центрально-Східній Європі 

відбуватиметься передусім зусиллями самих країн цього регіону за активної 

підтримки Євросоюзу. Подальше офіційне підтвердження прагнення України 

до інтеграції в ЄС відбулося в січні 1996 р., коли на засіданні Європейської 

ради у Страсбурзі Президент України Л. Кучма зробив заяву про рішення 

України здійснювати заходи з метою набуття членства в ЄС. Вагомою 

відповіддю з боку ЄС стала Заява про визнання Європейським союзом за 

Україною статусу країни з перехідною економікою (червень 1996 р.). 
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У цей час за програмою ТАСІS Україна разом з іншими 

постсоціалістичними державами починає отримувати адресну допомогу. 

З метою сприяння проведенню економічних реформ, розвитку 

підприємництва, підготовки кадрів тощо у 1996 р. в Києві була підписана 

індикативна програма для України на 1996–1999 рр. Для її реалізації 

передбачалося надання допомоги Україні на суму 538 млн екю [364, с. 140]. 

Підсумовуючи підсумки взаємодії між Україною та ЄС упродовж 1994–

1996 рр., варто зауважити, що активна направленість нашої держави на 

інтеграцію до Євросоюзу наштовхнулася на досить обережну відповідь з 

Брюселля, головним змістом якої стала формальна підтримка зазначеного 

курсу.  

У Декларації ЄС щодо України (травень 1996 р.) [365] підкреслювалось, 

що незалежність, територіальна цілісність і суверенітет України – ключовий 

елемент безпеки в Європі. ЄС та Україна мають спільну зацікавленість у 

прискоренні процесу демократичних та економічних трансформацій в Україні. 

Успішні внутрішні перетворення принесуть процвітання не тільки Україні, але 

й усьому регіонові. Для забезпечення успіху цього процесу мають відбутися 

реформи, спрямовані на зміцнення демократії та верховенства права, а також 

соціально-економічні зрушення в напрямі створення функціонуючої ринкової 

економіки. 

Політичним сигналом підтримки України з боку ЄС був План дій, 

прийнятий Радою ЄС 6 грудня 1996 р. [367], який визначив напрямки взаємодії 

України з ЄС і окреслив шляхи сприяння її розвитку. 

Рада ЄС, враховуючи проголошення Україною курсу на європейську 

інтеграцію, беручи до уваги бажання Києва встановити тісні стосунки з Унією, 

зважаючи на важливість розвитку співробітництва між Союзом, його 

державами-членами та Україною, будучи переконаними, що існує необхідний 

зв’язок між повним впровадженням партнерства з одного боку та 

продовженням і завершенням Україною політичних, економічних і правових 

реформ з іншого боку, а також введенням факторів, необхідних для 
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співробітництва, прийняла План дій щодо України. Він передбачив 6 головних 

напрямів діяльності ЄС і країн-членів щодо України: 

 підтримка політики макроекономічної стабілізації, а також 

сприяння поглибленню економічних реформ в Україні;

 сприяння входженню України в європейську систему безпеки;

 підтримка трансформації українського суспільства, допомога в 

проведенні адміністративної і законодавчої реформ;

 підтримка регіонального співробітництва: сприяння розвитку 

співробітництва України з сусідами, зокрема, асоційованими членами ЄС, а 

також підтримка співробітництва країн чорноморського басейну;

 ратифікація й імплементація Угоди про партнерство і 

співробітництво;

 допомога в реформуванні енергетичного сектора: сприяння 

втіленню стратегії енергозбереження, реструктуризація вугледобувної галузі, 

диверсифікація джерел постачання палива, підвищення рівня безпеки атомних 

електростанцій [367].

План дій ЄС щодо України є аналогічним за побудовою з планом дій 

Україна–ЄС, складається з головних положень, віднесених за сферами 

співробітництва. На кожному етапі співпраці його пріоритети можуть 

змінюватись, а, значить, імовірна й зміна ключових положень документу. 

Відмінною рисою двох вищезгаданих планів дій є стримана позиція ЄС 

стосовно євроінтеграції України та натяк на співробітництво, в той час як План 

дій Україна–ЄС має ключовою метою євроінтеграцію. 

5 вересня 1997 року у Києві відбувся Перший Саміт Україна–ЄС, на 

якому дві сторони підтвердили свої наміри щодо подальшої співпраці та 

наголосили на якнайшвидшій ратифікації УПС між Україною та Євросоюзом. 

Президент Леонід Кучма підтвердив європейський вибір України відповідно до 

підписаної у 1992 році Угоди про партнерство і співробітництво [361, c. 201]. 

Саміт показав усьому світові, що стратегічною метою України є набуття 

дійсного членства в ЄС. Ще одним результатом стало одностороннє введення 
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Україною безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів країн-

членів ЄС. 

Україна схильна розглядати геополітичну орієнтацію на ЄС, згідно з 

популярною метафорою, як вулицю з однобічним рухом, коли вона тільки 

одержує від багатих розвинутих країн політичну підтримку та фінансову 

допомогу і нічого не пропонує навзамін. Однак концепція “Європи – спільного 

дому” передбачає творення політичної стабільності в регіоні в інтересах, в 

першу чергу, самих західних партнерів. Залучення української нації до 

підтримки підтримки загальнолюдських цінностей, принципів демократії, прав 

людини, зміцнення її незалежного геополітичного становища, виходячи з 

прагматичних міркувань ЄС, котрий звик діяти soft power врешті-решт 

поліпшить геополітичне становище європейців. Відтак, практику двосторонніх 

міжнародних відносин завжди необхідно розглядати як співпрацю на 

взаємовигідній основі. 

Україна ж, оцінивши з власної вигідної геополітичної позиції можливості 

взяти на себе функцію “моста” між Заходом і Сходом, як того очікували у 

Європі, плекала сподівання на західну допомогу. Оптимізму додавали й надії на 

те, що “перша в історії цивілізації країна, котра добровільно відмовляється від 

свого ядерного потенціалу, має підстави розраховувати на моральну, фінансову 

і матеріально-технічну підтримку з боку західних демократій”, - вказує 

В. Вакулич [167]. Тим часом господарський спад, криміналізація економіки і 

управлінський хаос спричинили розкол суспільства на прихильників 

протилежних зовнішніх орієнтацій.  

Міжнародний і національний досвід показує, що держави з 

неврегульованими й просякнутими корупційними елементами управлінськими 

структурами прирікають себе на одинокість у взаємозалежному світі, а свої 

народи – на бідність та безробіття. Відтак у 90-х рр. стають сумнівними 

сподівання на можливість прискореного зближення з ЄС [167]. 

У цій ситуації адміністрація Л. Кучми обрала політику так званої 

“багатовекторності” з акцентом на європейський вибір України. Втім ця 
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політика не підкріплювалася позитивними стимулами зі сторони Брюсселя, 

котрий залишався доволі інертним, що стосувалося України. 

Для вступу України до ЄС необхідно першій подолати дуже високий 

“бар’єр” у політичній, економічній, правовій та інших сферах суспільного 

життя, аби вийти на рівень європейських стандартів. Саміт Україна – ЄС (Київ, 

1997) за участі керівників Єврокомісії та України сприяв реалізації цього 

завдання. Обговорювалися перспективи втілення в життя УПС, шляхи взаємодії 

подоланні наслідків аварії на ЧАЕС, питання торгівлі, освіти тощо [364, с.141]. 

Незважаючи на внутрішньополітичну ситуацію чи тасування персоналій 

при владі, наша країна ігнорує потреби в реальних реформах, а орієнтується на 

обмеження євроінтеграційних зусиль нормотворчою й інституційною роботою 

при активній діяльності на зовнішньополітичному напрямі. Причини 

повільного включення України до загальноєвропейського об’єднавчого процесу 

треба шукати, насамперед, не в зовнішніх, а у внутрішніх чинниках: для 

входження до ЄС Україна неодмінно повинна вирішити цілу низку політичних, 

економічних, соціальних і правових проблем, здійснити політичні і економічні 

реформи, підвищити життєвий рівень населення. 

Аналіз історичних передумов становлення та розвитку відносин ЄС-

Україна був би неповним без визначення їх ключових етапів. 

Загальноприйнятої періодизації співпраці Європейського Союзу з Україною не 

вироблено на сьогодні, що пов’язано із динамічністю на незавершеністю 

процесу зближення. Здебільшого, критерієм для визначення етапів слугують 

базові договори, які укладали ЄС та Україна, і зміни у зовнішньополітичній 

діяльності останньої. Беручи до уваги як внутрішні, так і зовнішні критерії, 

кількісні та якісні зміни у політичному діалогу між Євросоюзом та Україною, 

та відштовухуючись від встановленої нами дати започаткування відносин 

можна здійснити таку умовну періодизацію: 

1) Період 1993–1994 рр. був часом перших, обережних кроків 

назустріч, спрямованих не так на досягнення реального результату, як на 

взаємне “вивчення” й оцінку можливостей і намірів партнера [360]. Аліція 
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Стенпєнь-Кучинська називає цей період – “байдужість” (1991–

1994 рр.) [367, с. 142]. Головною перешкодою у взаємному поступі відносин в 

цей період стала вимога Брюсселю щодо набуття Україною без’ядерного 

статусу. ЄС ставив першочерговою умовою розвитку співробітництва і 

підписання Угоди виведення з України ядерної зброї і приєднання її до 

договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Занепокоєння ЄС викликали у 

т. ч. такі гострі проблеми як закриття Чорнобильської АЕС і забезпечення 

ядерної безпеки нових реакорів. Укладення в Москві в січні 1994 р. угоди між 

США, Росією і Україною про виведення ядерної зброї з України відкрило шлях 

до підписання УПС між Києвом і Брюсселем. 

2) Другий (1994–1998 рр.) – період формування загальної стратегії 

відносин і розробки принципів взаємодії. У цей період ЄС переживає четверте 

розширення – Австрія, Фінляндія, Швеція приєднались до ЄС. Четверте 

розширення характеризується найбільшою органічністю, адже ці держави 

перебували на такому ж рівні економічного, соціального й політичного 

розвитку, що й ті, які становили “інтеґраційне ядро” [368, с. 124]. Водночас ЄС 

намагався віднайти модель взаємодії з державами на пострадянському просторі. 

Вона визначилася рамками угод про партнерство та співробітництво, які 

Європейський Союз застосував для формалізації своїх відносин з новими 

незалежними державами. Україна стала першою серед пострадянських країн, з 

ким ЄС уклав таку угоду. 

3) 1998–2004 рр. – період дії УПС, заснування органів співпраці 

Україна-ЄС, підписання низки галузевих угод, який, втім, не приніс бажаного 

результату у вигляді швидкої євроінтеграції за прикладом країн ЦСЄ. Хоча в 

цей період Україна приймає Стратегію і Національну програму інтеграції в ЄС, 

політика багатовекторності та невідповідність між проголошеним курсом і 

внутрішнім політико-економічним процесом гальмують Україну на шляху до 

Європи і стримують ЄС від рішучих кроків назустріч. 

4) Період 2004–2010 рр., що яскраво розпочався Помаранчевою 

революцією, втім, не дозволив повністю реалізувати суспільний потенціал для 
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ефективних перетворень у державі у напрямку європейської інтеграції. ЄС у 

цей період переживає втому після найбільшої хвилі розширення (2004) і 

приєднання 2007 році Румунії та Болгарії. Водночас збігає термін дії УПС з ЄС. 

І хоча вона мала право автоматичного продовження, двосторонні відносини 

потребували оформлення у вигляді нової, посиленої Угоди. Таким чином, 

розпочалися переговори щодо Угоди про асоціацію. 

5) У 2010–2013 рр., на противагу суспільним очікуванням щодо 

президентства Віктора Януковича, спостерігається поглиблення відносин, 

завершуються переговори щодо УА та відбувається її парафування. Однак “гра 

в імітацію” завершилася відмовою уряду від подальшої євроінтеграції, що 

призвело до небувалого сплеску суспільних протестів у формі “Євромайдану”. 

6) З кінця 2013 року триває переосмислення всієї історії та засад 

двостороннього співробітництва, пов’язане підписанням Угоди про асоціацію 

та ЗВТ у 2014 р. та імплементацією Порядку денного асоціації, з однієї сторони, 

та з гострою конфліктною ситуацією в Європі, на Півдні та Сході України, - з 

іншої. 

Ці етапи відображені у структурі дисертаційного дослідження, відтак ми 

зупинимося на детальній характеристиці кожного із них у наступних розділах. 

Таким чином, формування відносин між ЄС та Україною відбувалося 

водночас з інституційним оформленням самого Євросоюзу та розбудовою нової 

незалежної держави зі столицею в Києві, та в контексті становлення нової 

системи міжнародних відносин після розвалу СРСР. Двосторонні взаємини 

відзначаються стійкою умотивованістю, але, водночас, обумовлені позицією 

найвпливовіших держав світу. Відносини з європейською спільнотою, що 

гальмувалися неприроднім чином, в силу історичних обставин, у період 1993–

2014 рр. еволюціонували від партнерства до асоціації, а в їх динаміці 

простежуються шість етапів, що різняться за інтенсивністю політичного 

діалогу. 
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2.2. Україна у стратегіях розширення ЄС 

 

 

Підводячи підсумки співпраці ЄС та Україною за умовні чверть віку 

волею-неволею звертаєшся до влучної метафори “політики гойдалки” [372], 

якою одному із найбільш проєвропейських вітчизняних письменників Юрієві 

Андруховичу вдалося відзначити амплітуду коливань “теплоти” міжнародних 

відносин. “Політика гойдалки” полягає у тому, що наміри та євроінтеграційний 

ентузіазм України стикаються із невідповідною, неадекватно “прохолодною” 

реакцією Європи, і навпаки, тимчасове згасання інтересу до входження у 

євроатлантичні структури викликало пожвавлення по той бік кордону. 

Видається, ніби Брюссель тримає Україну на короткому повідку – не 

впускаючи “до спільного європейського дому” і не даючи, все ж, піддатися на 

вмовляння чи погрози Москви задля підтримки Євразійського проекту. 

Інтенсивність українсько-європейських контактів виявилася 

парадоксально відмінною від суспільних очікувань в часи президентства 

Віктора Ющенка й Віктора Януковича: перший із іміджем наскрізь 

проєвропейського політика викликав у ЄС підкреслено зимні почуття, а “коли 

ж до влади прийшов брутальний і малоосвічений фальшувальник виборів 

Янукович, ЄС разюче потеплішав і став усіляко запрошувати його на свою 

орбіту. З офіційних заяв європейських комісарів випливало, що Україна чудово 

радить собі зі своїм “домашнім завданням” і потужними кроками прямує до 

європейських стандартів”, – іронізує в авторській колонці для “Deutsche Welle” 

інтелектуал Андрухович [372]. 

Певною мірою прохолодність Заходу була викликана надмірним 

зловживанням проєвропейською риторикою в 2005–2009 рр. за відсутності 

реальних дій для наближення, частково – справедливим побоюванням реакції  

Росії. Притому, що отримання статусу повноцінного члена ЄС, як стратегічна 

мета України була вперше задекларована президентом України Віктором 
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Ющенком одразу після його обрання на посаду. Проте ані обіцянки, ані 

перспективи членства Україні досі не дано. 

В юридичній площині положення про перспективу членства не тягне за 

собою жодних наслідків ані для України, ні для ЄС і ніяк не означає 

автоматичного початку процесу вступу до ЄС, адже: 

1) ані Угода про асоціацію, ані надання “перспективи членства” не є 

гарантією вступу; 

2) вступ до Євросоюзу має чітко визначену процедуру відповідно до 

договорів Європейського Союзу, основними передумовами якої є подання 

заяви державою на вступ та відповідність критеріям членства в ЄС.  

Головна причина небажання надати таку перспективу полягає у 

побоюванні багатьох членів Євросоюзу, що це нестиме потужне політичне 

навантаження, оскільки означатиме готовність ЄС взяти на себе більші 

союзницькі зобов’язання. 

Питання про надання перспективи членства Україні як тоді, так і зараз 

дійсно має дуже важливе політичне і, насамперед, психологічне значення. Це 

положення може змінити сприйняття України в ЄС не лише серед владних еліт, 

але й ширших суспільних верств. В Україні, яка постійно очікує “зеленого 

світла” з ЄС, за відповідних умов обіцянка членства могла б спричинити 

потужний вплив на зміст внутрішньополітичного життя країни та її 

зовнішньополітичні пріоритети. 

Європейська Унія повинна оцінювати переваги європейської інтеграції 

України для себе зважаючи на той внесок, який наша держава здатна зробити в 

її розвиток. Це стосується насамперед геополітичної ролі України як одного з 

ключових факторів регіональної і загальноєвропейської стабільності та 

безпеки. У 90-х рр. Україні з її поліетнічним, багаторелігійним складом 

населення та непростим минулим пророкували “югославський сценарій”. 

Натомість вона уклала угоди про дружбу з усіма своїми сусідами, забезпечила 

міжетнічний мир і стала загальновизнаним чинником стабільності у 

Центральній Європі. Долучення України до ЄС суттєво усунуло б небезпеку 
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відродження протистояння між Сходом та Заходом, утворення нових 

геополітичних ліній розподілу на європейському континенті, що, врешті-решт, і 

сталося. 

На початках становлення відносин з ЄС Україна володіла потенційно 

широкими ринковими можливостями, значення яких важко переоцінити як на 

нинішньому етапі торговельно-економічних відносин з Євросоюзом, так і в 

рамках майбутнього єдиного ринку після її вступу до ЄС. Євросоюз повинен 

враховувати людський, науковий, промисловий (особливо в галузях високих 

технологій), сільськогосподарський потенціал нашої держави, її зростаюча роль 

у міжнародній миротворчій діяльності. 

Велике значення для ЄС має також транзитний потенціал України, 

насамперед з точки зору торговельно-економічних зв’язків між Унією та Росією 

і країнами Центральної Азії. З входженням України до ЄС значущість цього 

чинника значно підвищиться. Проте слід зазначити, що для належного 

використання цих переваг потрібні напружені зусилля, ретельні і виважені 

кроки. “Забігання” наперед може мати серйозні негативні наслідки – зокрема, 

через недостатню готовність країни до жорсткої конкуренції на єдиному 

європейському ринку та до належного виконання взятих на себе міжнародних 

зобов’язань [368, с. 123–124]. 

Однак Європейський Союз доволі обережно ставився до перебігу подій 

на пострадянському просторі, тому його зовнішня політика щодо СНД 

донедавна видзначалася “концептуальною аморфністю та функціональною 

незавершеністю”, а співробітництву з цими державами не надавалось 

пріоритетного значення у зовнішніх зносинах євроінтеграційного 

об’єднання [371, с. 5]. 

У червні 1993 р. на засіданні Європейської Ради в Копенгагені країни ЄС 

визнали можливим приєднання нових членів із числа країн Центральної Європи 

– після досягнення ними відповідних критеріїв (отримали назву 

“Копенгагенських критеріїв”) [279]. 
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Дуже чітко сформулював політичну обумовленість цих процесів, один із 

високопоставлених чиновників Європейської Комісії Фрезер Камерон: 

“Розширення – політичний імператив для Союзу, що може сприяти миру, 

безпеці, стабільності й проґресу в Європі. Розширення, які привели в 

Європейське Співтовариство Грецію, Іспанію й Португалію, мали основним 

мотивом зміцнення демократії й стабільності в цих країнах, що покінчили з 

тоталітарними режимами. Для країн Центральної й Східної Європи членство в 

Союзі має таке ж значення”. Отже, коли держави-члени ЄС приймали 

принципове рішення на користь прийняття країн ЦСЄ, вони керувались, 

головним чином, політичними, а не економічними міркуваннями [368, с. 133]. 

Превалюючим фактором формування політики ЄС щодо України в 

першій половині 90-х років залишалось її бачення Брюсселем у контексті 

відносин з Росією (добре знаний принцип “Russia first”). Так, Спільна позиція 

ЄС щодо України, ухвалена на базі УПС 28 листопада 1994 р. [377], 

наголошувала на значенні для ЄС України як великої європейської 

індустріальної держави, розташованої між Росією і східними сусідами ЄС (до 

слова, наша країна стала першою серед країн СНД, стосовно якої було 

вироблено стратегію відносин). Підкреслювалося, що мета ЄС – сприяння 

розвитку України як держави, що має збалансовані відносини з Росією і 

Заходом. В цей час неабиякою популярністю користувалася сьогодні вже 

класична праця американського політолога Зб. Бжезінського “Велика 

шахівниця”, в якій вимальовувалася практично мессіанська роль України у 

трансформації Росії. 

До межі тисячоліть офіційних документах ЄС не висловлювалася точка 

зору щодо членства України в цій організації. Спільна позиція країн ЄС щодо 

України зводилася до підтримки розвитку демократії, економічного 

реформування, поглиблення економічної взаємодії. 

В ухваленій 11 грудня 1999 року на Гельсінському саміті Євросоюзу 

Спільній стратегії щодо України Європейська Рада визнала, що успішна та 

стабільна Україна якнайкраще відповідає інтересам ЄС. Також було зазначено, 
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що повне виконання Угоди про партнерство і співробітництво є передумовою 

успішної інтеґрації України в економіку Європи та допоможе Україні 

утвердити свою європейську ідентичність [368, с. 136]. 

Ця стратегія передбачалась на чотирирічний початковий період з 

майбутнім продовженням, переглядом і, в разі потреби, зміною Європейською 

Радою за рекомендацією Ради ЄС. У документі відзначалися європейські 

прагнення України і вітався її проєвропейський вибір [288]. 

Готуючись до найбільшої хвилі розширення ЄС 11 березня 2003 р. ЄК 

прийняла нові рамки своїх взаємовідносин із Україною. У Посланні під назвою 

“Ширша Європа – Сусідство”, що стосується її східних та південних сусідів. 

Комісія чітко визначила,що “метою цієї політики є утворення зони процвітання 

та добросусідства, кола друзів, з якими вона матиме тісні мирні стосунки та 

співробітництво” [368, с. 134]. 

У “Ширшій Європі” Україна визначається однією з пріоритетних країн, 

якій пропонується новий курс на співробітництво, включаючи перспективу 

тіснішої інтеграції у єдиний ринок ЄС, преференційних торговельних відносин, 

подальшого співробітництва у сфері культури та взаєморозуміння, інтеграції у 

транспортну, енергетичну та телекомунікаційну мережі та європейський 

дослідницький простір. Також нові рамки забезпечили конкретні інструменти 

для їх втілення, участь у європейських програмах і діях, нові джерела 

фінансування, Програму дій для України та щорічні огляди. У цьому плані 

“Ширша Європа” пропонує амбіційну та реалістичну мережу для зміцнення 

нашого стратегічного партнерства, дозволяючи Україні повністю отримати 

користь від розширення ЄС. План дій, обов’язковий політичний документ, 

розроблений Комісією та державами-членами ЄС і погоджений із Україною, 

став інструментом, впровадженим для виконання нових рамок, у ньому чітко 

визначалися не лише політичні цілі, але й основні показники, за якими 

протягом кількох років оцінюватиметься прогрес. Ці показники 

розроблятимуться у тісному співробітництві із країнами-партнерами, і нові 
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переваги пропонуватимуться у відповідності до успіхів, досягнутих у виконанні 

політичної та економічної реформ.  

Послання “Ширша Європа” також включає програму “Сусідство” як нову 

ініціативу для подолання наслідків розширення, сприяння співробітництву 

вздовж кордонів ЄС з Україною.  

Процес розширення Європейського Союзу на Схід за рахунок країн ЦСЄ 

тісно пов’язаний з проблемою безпеки та стабільності в європейському регіоні 

за сприяння запобіганню конфліктів й поширенню зони добробуту та 

процвітання. Він не є простим, адже, з одного боку, Європейська східна 

політика створює бажані перспективи для ЄС, що криються в можливості 

об’єднання всієї Європи в єдиних політичних і економічних межах, формуванні 

нового центру сили в Європі а, з іншого боку, цей процес супроводжується 

чисельними перешкодами та проблемами, співпавши з такими грандіозними 

європейськими проектами як: введення єдиної валюти, формування спільної 

зовнішньої політики та політики у галузі безпеки, пошук моделі відносин з 

Росією тощо. Для країн Центральної та Східної Європи вступ до Європейського 

Союзу обумовлено відповідністю копенгагенським критеріям. Для України 

важливим є вироблення зваженої позиції щодо проголошення своєї стратегічної 

мети – вступу до Європейського Союзу, що є вірогідним за умов максимально 

об’єктивного сприйняття сутності, реалій та визнання ймовірних наслідків 

означеного поступу. Українська держава прагне поновити особисту 

геополітичну ідентичність, визначити свою роль у процесі еволюції світової 

цивілізації. 

Стратегія Європейського Союзу спрямована на стимулювання урядів 

східноєвропейських держав до здійснення реформ в окремих галузях заради 

залучення до євроінтеграційних процесів, що має призвести до стабілізації 

внутрішньої ситуації в цих державах, зниження політичної напруги та 

подолання конфліктних тенденцій. Тому проекція власних норм і цінностей 

виступає основним інструментом реалізації як політичних, так і 

функціональних цілей Євросоюзу у Східній Європі. 
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Європеїзація східноєвропейських держав являє собою засіб нейтралізації 

загроз безпеці ЄС, які походять з цього простору, і забезпечення можливостей 

для економічного розвитку цих країн. 

Однак, практична реалізація цієї стратегії свідчить про її обмеженість та 

незбалансованість, що пояснюється низкою вагомих причин. По-перше, 

незважаючи на загальний консенсус навколо ідеї стабілізації східних сусідів 

шляхом поширення власних норм, ЄС бракує чіткого бачення механізмів 

здійснення нормативної конвергенції країн Східної Європи, достатнього рівня 

їхньої стабілізації, ступеню готовності ЄС до залучення у справи сусідніх 

держав заради їхньої стабілізації, а також обсягу ресурсів, які держави-члени 

ЄС готові витрачати на ці процеси. І що найголовніше, в Євросоюзі немає 

цілісного уявлення про кінцеву мету власної політики щодо України. ЄС чітко 

визначив ряд пріоритетних сфер, насамперед, енергетичну, міграційну сфери, 

які мають безпосереднє значення для підтримання його безпеки і для 

нормалізації яких європейські держави готові направляти ресурси. Проте 

способи налагодження ефективного регулювання навіть в окремих 

пріоритетних сферах також не є завчасно розробленими, а окреслюються лише 

в ході практичних взаємодій чи в результаті виникнення кризових явищ. 

З іншої сторони, враховуючи інтенсивне зростання взаємозалежності між 

ЄС та країнами Східної Європи, завдання зі стабілізації цього простору можна 

виконати лише запропонувавши сусідам значні перспективи їхнього власного 

розвитку, реалізація яких вимагатиме активних зусиль з боку самого ЄС. Тому 

у відносинах з країнами Східної Європи, в тому числі з Україною, для 

Євросоюзу постає іманентна для його зовнішньої політики дилема між 

прагматичними міркуваннями і нормативними завданнями – або захищати суто 

власні інтереси, які стосуються обмеженого ряду практичних галузей, або 

сприяти внутрішньому розвитку цих країн в цілому і для цього йти на поступки 

у секторах, в яких ці країни мають перевагу. 

У цьому контексті проявляється ще одна суперечність стратегії 

Євросоюзу, а саме неможливість імперативного утвердження власних норм і 
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правил у даних пріоритетних сферах, наголошує О. Шаповалова, оскільки 

генеровані ними виклики потребують негайного налагодження дієвих 

механізмів регулювання без можливості очікувати на впровадження стандартів 

ЄС. Ступінь взаємозалежності в цих сферах, перш за все, звісно, в енергетичній 

сфері, настільки вагомий, що ЄС має нагальний інтерес в розвитку з сусідніми 

країнами співробітництва в них незалежно від ступеню їх європеїзації. Більш 

того, механічне поширення норм ЄС на дані сфери не завжди є 

найоптимальнішим способом нейтралізації наявних викликів [371, с. 7]. 

Враховуючи, що є рідкісні випадки, в яких дії країн-сусідів мають 

безпосередні наслідки для ЄС, уряди цих країн часто використовують їх в 

якості важелів впливу на Євросоюз, в тому числі й у політичній площині, 

найбільш яскравими прикладами чого виступає поведінка Росії та Туреччини, 

але Україна також не є винятком. Європейський Союз у подібних ситуаціях 

зазнає або дискредитації власної нормативної стратегії внаслідок вимушеної 

часткової відмови від власних принципів, або зростання наявних ризиків з 

огляду на значний ступінь своєї вразливості до перипетій у стратегічно 

важливих сферах. 

По-друге, зовнішня політика євроінтеграційного об’єднання визначається 

його внутрішніми особливостями, методами та засобами її реалізації не в 

меншій мірі, ніж міжнародними реаліями чи імперативами зовнішнього 

середовища. 

По-третє, спектр завдань, які стоять перед ЄС в реалізації стратегії 

стабілізації Східної Європи, включає не тільки вирішення проблем в окремих 

функціональних сферах, але й розв’язання глибинних політичних протиріч, що 

вимагає застосування, окрім нормативної конвергенції, методів політичного 

впливу і дипломатичного узгодження. 

Політика ЄС стосовно України вирізняється відсутністю чіткого бачення 

стратегічної мети, відсутністю консенсусу на рівні держав-членів, 

неузгодженістю між елементами нормативної сили і іншими інструментами 

впливу та деполітизацією процесу реалізації визначених пріоритетів. 
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Перспективи України в інтеграції з ЄС слід розглядати включно зі 

сценаріями еволюції Європейського Союзу. На наш погляд, на сьогодні можна 

виділити три основні варіанти розвитку: перший, найбільш оптимістичний та 

малоімовірний передбачає інтеграцію вглиб і вшир, позаяк розширення 

залишається найефективнішою стратегією ЄС. Він передбачає включення до 

цієї організації Туреччини, Македонії, та можливе приєднання Албанії, Сербії, 

Косово, Молдови, Грузії, Вірменії та України (ЄС 30-35). У цьому випадку 

ліберальна економічна політика буде поєднуватися з консолідованою 

зовнішньою і безпековою політикою: ЄС перебере на себе роль глобального 

гравця, і становитиме серйозну противагу США. Розширення Євросоюзу може 

призвести до посилення демократизації суспільно-політичних процесів в 

Європі та на її околицях, до створення нового геополітичного центру на 

світовій арeні (за умови посилення інтеграційних процесів у самій організації). 

З іншого боку, це сприятиме втраті певних національних особливостей, 

універсалізації цінностей, зменшення впливу релігій на суспільне життя (як 

відомо, в ЄС спостерігається поглиблення процесів секуляризації). 

Другий сценарій передбачає наростання дезінтеграційних тенденцій 

унаслідок включення нових членів і розпад ЄС за або вихід із нього країн 

членів.Найсильніші держави в рамках ЄС, втомлені внутрішніми кризами та 

необхідністю нести зобов’язання стосовно “cлабших” членів, сформують 

“закритий клуб” без мігрантів з Близького Сходу, без Греції, Болгарії, Румунії 

тощо; або ЄС залишиться у складі країн, приєднаних у 2004–2013 р., щоправда, 

ненадовго, – натомість з нього вийдуть країни-засновники. Третій, також 

невтішний сценарій припускає, що несприятливе зовнішнє середовище 

(проблеми тероризму та організованої злочинності, кліматичні, екологічні й 

техногенні катастрофи тощо) призведуть до того, що Європа замкнеться в собі, 

почне впроваджувати візові та прикордонні бар’єри, стане проводжувати 

політику протекціонізму й ізоляціонізму. А подальше розширення зупиниться 

на нинішній відмітці в 28 країн і відріже від європейської спільноти такі країни, 

як Туреччина, Україна, Македонія, Сербія, Албанія, Хорватія, Молдова тощо. 
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В Європі та на її околицях, за концепцією С. Гантінгтона, існують різні 

цивілізації, що може бути однієї із причин інтеграційних проблем, що існують у 

ЄС на сьогодні та тих, що будуть існувати у майбутньому, внаслідок прийняття 

нових членів (особливо, якщо вони не будуть представниками цивілізацій, 

держави яких вже є членами ЄС). Для прикладу можна навести проблему із 

прийняттям до ЄС Туреччини, навколо якої вже довгий час точаться дискусії. 

Гіпотетичне прийняття до Євросоюзу Туреччнни призведе до посилення вже 

існуючого мультикультуралізму. Серед проблемних питань євроінтеграції, які 

будуть посилюватися після прийняття нових членів, також будуть питання 

уніфікації законодавства та врати державами частин власного сувернітету. Так 

само як і передчасне включення України до ЄС, на сьогоднішьому етапі, внесе 

дисбаланс у систему. 

Водночас ми виключаємо можливість успішного “третього шляху” для 

України – розвитку поза межами будь-яких інтеграційних утворень чи 

міжнародних проектів, позаяк держава, котра дистанцієються від обєднавчих 

процесів у сучасному світі прирікає себе на ізоляцію та відсталість. А досвід 

балансування між Сходом і Заходом для нашої держави в роки незалежності 

підтверджує неспроможність самотужки увійти в кого найрозвиненіших країн 

світу. 

Якщо для нас участь у європейському інтеграційному проекті є 

безальтернативною та науково обгрунтованою, то дискусія щодо терміну 

входження України до ЄС сьогодні носить спекулятивний характер. На порядку 

денному – імплементація Угоди про асоціацію. Причому асоціація не є ані 

обов’язковим, ані безумовним кроком до членства. Проте саме членство в ЄС є 

стратегічною метою зовнішньої політики нашої держави, і зближення з ЄС, у 

тому числі через лібералізацію візової політики, реалізацію положень УА є 

логічними заходами для здійснення окресленої мети. Колишній прем’єр-міністр 

України Арсеній Яценюк зазначав, що Україна увійде в ЄС до 2015 року, чинний 

Президент Європейської Комісії Ж.-К. Юнкер заявив, що це відбудеться не 

раніше, аніж через 20-25 років. Зважаючи на євроінтеграційні процеси у 
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Хорватії, чиї соціально-політичні умови надаються до аналогій з сучасною 

Україною, думка європейського політика видається ближчою до істини. Однак 

членство в ЄС передбачає подання заявки, її розгляд, отримання статусу країни-

кандидата. Про подання такої заявки клопотав іще в 2005 році Віктор Ющенко, 

проте для України краще подавати заявку на членство в ЄС, коли вона буде 

готовою, а в ЄС складуться сприятливі обставини для її схвального прийняття. 

Україна несправедливо розцінює сам факт підписання УА чи членство в ЄС як 

ключ до розв’язання своїх внутрішніх політичних, економічних чи соціальних 

проблем, у той час як інтеграція з ЄС є і повинна бути інструментом, а не 

самоціллю вітчизняної політики. 

Політика ЄС стосовно України здійснювалася, на наш погляд, у рамках 

біхевіористської моделі реакцій на стимули (подразники) – ситуативні фактори 

поточного контексту. Стратегія ЄС щодо України формується у контексті 

відносин з країнами ЦСЄ та пострадянського простору і своєї “Східної 

політики”. Стратегія знайшла відображення у низці документів: “Позиція ЄС 

щодо України”, ініціативах “Ширша Європа”, “Європейська політика 

сусідства”, “Східне партнерства” Найбільшою проблемою для України є 

відсутність закріпленої у нормативній базі перспективи членства. 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

РОЗВИТОК ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 90-Х РР. ХХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

 

3.1. Політичний діалог ЄС–Україна у 1998–2004 рр. 

 

 

З 1998 року українсько-європейські відносини спираються на Угоду про 

партнерство та співпрацю [293], якою визначено основні принципи цих 

відносин, зокрема повага до спільних фундаментальних цінностей. Ця Угода 

також встановлює рамки політичного діалогу та визначає основні спільні 

завдання у відношенні гармонійних економічних відносин, стабільного 

розвитку, співпраці та підтримки зусиль України, спрямованих на досягнення 

демократичних стандартів. 

Взаємини між Україною та Європейським Союзом після набуття чинності 

Угоди про партнерство і співробітництво було визначено як “стратегічне 

партнерство”. Здійснювалися кроки в напрямку інституціоналізації відносин 

між Україною і ЄС, а також внутрішнього забезпечення інтеграційного процесу 

в Україні. 

Комітетом з питань співробітництва між Україною та ЄС в рамках УПС 

було засновано 6 галузевих підкомітетів: з питань торгівлі та інвестицій, 

фінансів, економіки та статистики; енергетики, ядерних питань і 

навколишнього природного середовища; митного і прикордонного 

співробітництва, боротьби з “відмиванням” коштів і наркобізнесом; 

транспорту, телекомунікацій, науки та технологій, освіти та навчання; вугілля і 

сталі, гірничої промисловості та сировинних матеріалів. 
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Наприкінці 1998 р. розпочалося міжпарламентське співробітництво між 

Україною та ЄС в рамках УПС. 

12 березня 1998 року Європейський Парламент прийняв резолюцію у 

зв’язку з повідомленням Єврокомісії Раді ЄС щодо Плану дій відносно 

України. Європарламент вважав, що угода про партнерство – тільки етап до 

більш тісної асоціації України і ЄС і що необхідно передбачити, коли 

з’являться відповідні умови уведення нових інструментів для реалізації такої 

асоціації. 8-9 червня 1998 року в Люксембурзі відбулося інавгураційне 

засідання Ради з питань співробітництва України з ЄС, на якому Прем’єр-

міністр України зробив політичну заяву щодо прагнення України набути 

асоційованого статусу в ЄС. 

Зрозуміло, що ні ЄС, ні Україна ще не були достатньо готовими до такого 

кроку, хоча Україна наполягала на необхідності укладення договору про 

“асоційоване членство”, розглядаючи його як середньострокове завдання 

двостороннього співробітництва. Це ще раз підтвердило серйозність намірів 

України асоціюватися з Євросоюзом. 

Про вагомість “європейського вектору” зовнішньої політики України 

свідчить і низка ухвалених нормативних актів. Указом Президента від 24 

лютого 1998 р. створено Українську частину Ради з питань співробітництва між 

Україною і ЄС, яку очолив прем’єр-міністр України. Указом передбачено 

формування в усіх органах державної влади підрозділів співробітництва з ЄС, 

створено також Національне агентство України з питань розвитку та 

європейської інтеграції. 11 червня 1998 р. Указом Президента України було 

затверджено стратегію інтеграції України до Європейського союзу, у якій 

сформульовані основні напрями співробітництва України і ЄС. Стратегія 

визначила державні структури України, відповідальні за забезпечення 

інтеграційного процесу, а також шляхи організаційного, фінансового, 

правового, інформаційного забезпечення інтеграції України до ЄС. Під час 

Кельнського саміту ЄС (3–4 червня 1999 р.) у висновках головуючої в ЄС 
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Німеччини було відзначено досягнення якісно нового рівня у стосунках 

Євросоюзу з Україною. 

Розпочато роботу по гармонізації законодавства України з нормами і 

стандартами ЄС. Зокрема, прийнято постанову Уряду від 1998 р. про 

запровадження механізму адаптації законодавства до законодавства ЄС, 

затверджено Концепцію адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

(16 серпня 1999 р.). На четвертому засіданні Міжвідомчої координаційної ради 

(14 квітня 2000 р.) було затверджено План роботи з адаптації законодавства, 

який передбачив розробку 50 проектів законів України та постанов Уряду з 

урахуванням основних положень законодавства ЄС. Указом президента 

України була створена Національна рада з питань адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС. 

На основі Стратегії інтеграції України до ЄС розроблені галузеві та 

національна програма інтеграції України до ЄС (затверджена Указом 

Президента України № 72 від 14 вересня 2000 р.) [310]. 

Зауважимо, що у червні 1998 року ЄС реагував з обережністю на 

інтеграційні намагання України. Європейський підхід на наступні роки можна 

сформулювати в такий спосіб: з об’єктивних причин Союз не збирається щодо 

України вести мову про вступ, натомість він пропонує конструктивно 

працювати через УПС, наполягаючи на її потенціалі, а також на необхідності її 

ґрунтовного використання, перш ніж розглядати будь-яку іншу угоду. 

Кульмінацією відносин між Україною та Євросоюзом і перспектив їх 

подальшого розвитку в досліджуваний нами період став Другий Саміт Україна 

– Європейський Союз, який відбувся 16 жовтня 1998 р. у Відні. Президент 

України та керівництво ЄС досягли домовленості щодо вивчення ЄС 

можливості початку консультацій про створення зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС. ЄС підтримав український варіант транзиту каспійської нафти 

до Західної Європи. За результатами Саміту, в спільному комюніке для преси, 
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стан двосторонніх відносин між Україною та ЄС було охарактеризовано як 

“унікальне і стратегічне партнерство”. 

Не можна обійти увагою той факт, що 5 листопада 1998 року і 26 квітня 

1999 року відбулись перші два засідання Ради з питань співробітництва 

України з ЄС. Особливу перевагу мала саме друга зустріч, яка відбулась у 

Люксембурзі. На цій зустрічі було затверджено структуру і механізм діяльності 

даної установи, що мала здійснювати контроль за виконанням УПС та 

розглядати будь-які питання, що виникають в рамках Угоди, а також інші 

двосторонні або міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес. 

У 1999 р. до угод економічної спрямованості додалися: Рамкова угода 

про інституційні засади створення міждержавної системи транспортування 

нафти та газу (22 липня 1999 р.), Угода про співробітництво в галузі 

термоядерного синтезу (23 липня 1999 р.), Угода про співробітництво між 

Кабінетом міністрів України та Європейським співтовариством з атомної 

енергії в галузі ядерної безпеки (23 липня 1999 р.). 

Важливим етапом у відносинах між Україною і ЄС стало ухвалення 

Європейською Радою 10 грудня 1999 р. в Гельсінкі Спільної стратегії 

Євросоюзу щодо України [288], спрямованої на зміцнення відносин 

“стратегічного партнерства” ЄС підтвердив свої зобов’язання щодо підтримки 

політичних та економічних перетворень в Україні, які мають забезпечити 

подальше її наближення до Унії. Рада підкреслювала рішучість Євросоюзу 

розвивати “стратегічне партнерство” з Україною. Спільна стратегія трактувала 

Україну як ключового партнера, що займає “унікальну позицію” у Європі і є 

“реґіональним актором першого плану”. Стратегія, головним чином, торкається 

питань правосуддя і внутрішніх справ (УПС майже не приділило уваги цій 

галузі), безпеки (і в силу цього зв’язку з Організацією з безпеки і 

співробітництва в Європі), а також реґіонального співробітництва. 

У документі “Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України” 

стверджується: “...Європейська рада наголошує на важливості появи 
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демократичної, стабільної, відкритої, економічно успішної України як 

визначного актора в новій Європі. Спільна стратегія бере до уваги європейські 

устремління України та її європейський вибір” [288]. Документ містить 

комплекс критеріїв зближення з цією інтеграційною структурою. 

ЄС виявив рішучість виконати свої зобов’язання на загальнодержавному, 

регіональному і місцевому рівнях з метою підтримки успішних політичних і 

економічних перетворень в Україні, які забезпечать подальше зближення 

України з Євросоюзом. Спільна стратегія визначила наступні завдання 

стратегічного партнерства: 

1) підтримка процесу демократичних і економічних перетворень в Україні; 

2) вирішення спільних проблем європейського континенту; 

3) підтримка зміцнення співробітництва між Україною і ЄС у контексті його 

розширення. 

Стратегія ЄС, укладена на чотирирічний термін, залишаючись винятково 

внутрішнім документом Євросоюзу, доповнила Угоду про партнерство і 

співробітництво конкретними проектами і запропонувала нові сфери і 

можливості для поглиблення співробітництва України і ЄС. 

Що ініціатива має бути за Україною, свідчать більшість статей Стратегії. 

Хоч вони мають переважно характер побажань і обіцянок, проте суть коротко 

зводиться до наступного: майбутнє України в її власних руках, а повне 

дотримання положень цього документу є передумовою для успішної інтеграції 

в європейську економіку та реалізації ідеї європейської ідентичності. За всієї 

важливості нашої держави для ЄС, зацікавленість і мотивація самої України є 

значно вищою. 

Важливою подією стало подання щорічного звернення Президента 

України від 31 травня 2002 року до Парламенту “Про внутрішнє і зовнішнє 

становище України” під назвою “Європейський вибір”, яке поставило наступні 

цілі: 
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1) у 2003–2004 рр. підписати угоду з ЄС про асоційоване членство і 

провести переговори про Зону вільної торгівлі; 

2) у 2004–2007 рр. Україна повинна виконати всі необхідні процедури 

для вступу в силу “угоди про асоційоване членство”; 

3) у 2005–2007 рр. Україна повинна створити Митний союз з ЄС; 

4) у 2007–2011 рр. – виконати умови, необхідні для вступу до 

Євросоюзу. 

Тоді ж Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням надати 

їй статус асоційованого члена, на що Україні запропонували статус “сусіда 

ЄС”. А вже у квітні 2003 р. українська делегація на чолі з Президентом України 

Л. Кучмою взяла участь у роботі Європейської Конференції. Одразу після 

цього 19 квітня 2003 року спеціальним Указом Президента було впроваджено 

День Європи в Україні (відзначається щорічно у третю суботу травня). 

Можливості співробітництва вздовж майбутніх кордонів розширеного ЄС 

були визначені в посланнях Єврокомісії від 11 березня та 1 липня 2003 року, а 

саме в концепції “Ширша Європа” та в Інструменті “Нове сусідство”. Комісія 

ЄС прийняла нові рамки своїх взаємовідносин із Україною. У посланні, 

озаглавленому “Ширша Європа – сусідство: нові рамки взаємовідносин із 

нашими східними та південними сусідами” Комісія чітко визначила, що метою 

нових рамок є утворення зони процвітання та добросусідства – кола друзів, – із 

якими вона матиме тісні мирні стосунки та співробітництво. Послання “Ширша 

Європа” також включала програму “Сусідство” як нову ініціативу для 

подолання наслідків розширення, сприяння співробітництву вздовж кордонів 

ЄС з Україною. Тобто, з вищезазначеного стає зрозуміло, що ні про яку дійсно 

глибшу інтеґрацію з ЄС і не йшлося. Більше того, ЄС запропонував Україні не 

статус кандидата на вступ до ЄС, а статус країни-сусіда в рамках програми 

Європейської політики сусідства (ЄПС) (про що детальніше йтиметься у 

розділі 3.2.1.). 
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У концепції “Ширша Європа” було також запропоновано, щоб відносини 

ЄС з сусідніми країнами надалі базувалися на двосторонніх Планах дій, які 

можуть у перспективі замінити собою існуючі на сьогодні Стратегії ЄС щодо 

цих країн. У червні 2003 р. Рада Європейського Союзу прийняла рішення щодо 

необхідності розробки такого документа з Україною. 

План дій став на найближчу перспективу основним інструментом 

переведення відносин між Україною та ЄС від моделі співробітництва до 

моделі інтеґрації та асоціації. 

План дій Україна – ЄС мав визначати основні напрями співробітництва 

на найближчі 2-3 роки. Україна виходила з того, що однією з основних цілей 

Плану має бути створення передумов для переходу до якісно нових відносин в 

усіх сферах співробітництва, а в торгівельній сфері – до створення Зони вільної 

торгівлі між Україною та Європейським Союзом. План дій 

концентруватиметься на вирішенні проблемних питань у контексті виконання 

Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС, заходах, 

спрямованих на просування України до Копенгагенських критеріїв. 

З позиції Співтовариства План дій повинен спрямовуватися на 

проведення демократичних реформ в Україні і виконуватися за умов 

добровільного зобов’язання України, від чого залежатиме подальший розвиток 

відносин між Україною та ЄС. 

На саміті Україна – ЄС, який відбувся 7 листопада 2003 року в Ялті, 

європейська сторона презентувала своє бачення програми “Ширша Європа”, у 

якій було окреслено перелік нових можливостей, які мають полегшити 

поступовий вступ України до внутрішнього ринку ЄС та участь у політиці та 

програмах ЄС. ЄС вперше визнав можливість виникнення небажаних наслідків 

інтеґрації для України в короткостроковій перспективі та погодився розпочати 

консультації щодо пошуку спільних відповідей на ці виклики. У цей період ЄС 

стає найбільшим донором України (додаток Д). 
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Українські вчені вказують на те, що упродовж перших 13 років 

незалежності Україна намагалася уникнути цивілізаційного вибору і 

сконцентрувати свої зусилля на вирішенні поточних внутрішніх проблем. У 

результаті, українська влада втратила ініціативу у формуванні власного підходу 

до розвитку свого суверенітету. Відповідно, з середини 90-х і на початку 2000-

х рр., провідні західні експерти починають ідентифікувати Україну як “нічийну 

землю” між Заходом і новою Росією. А російські експерти та політики 

продовжували вважати Україну “виключною зоною національних інтересів” 

Росії. Тобто, обидві сторони фактично відмовляли Українській державі в 

статусі суб’єкта міжнародних відносин, зокрема і в ролі активного учасника 

європейського інтеграційного процесу. 

Значною мірою це було пов’язано з проблемами внутрішньополітичного 

розвитку України, де елементи демократії та поліархії співіснували з 

елементами авторитарного правління та непрозорості політики [373, с. 444]. 

Водночас всередині самого Європейського Союзу не було одностайності 

щодо темпів зближення з Україною і масштабів зовнішньої допомоги у цьому 

процесі, на відміну від чіткої політичної позиції щодо країн Вишеградської 

четвірки, країн Балтії або Південно–Східних Балкан. [373, с. 444] 

Тетяна Метельова характеризує період 1998–2004 рр. з боку ЄС як етап 

великих сподівань і очікувань, а з боку України – як етап формального 

ставлення до євроінтеграції та створення радше іміджу “євроінтеграційної 

країни”, аніж досягнення справжнього результату [360]. З цих же причин 

Аліція Стенпєнь-Кучинська безапеляційно називає окреслений період етапом 

“розчарування” [367, с. 142]. 

Юрій Алєксєєв, характеризуючи позицію Європейського Союзу, говорить 

про “стомленість від України”. Дослідник наголошує, що цей “стійкий 

психологічний фон сформувався в Європі і США наприкінці 1990-х рр., 

внаслідок невідповідності офіційно декларованих зовнішньо-політичних 

пріоритетів України до її реального політичного обличчя”. Цей фон загалом не 
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змінився і після 2005 року. Автор аргументовано називає внутрішні прорахунки 

України, що завадили їй приєднатися до ЄС. Так само аргументовано автор 

пояснює насторожене ставлення до України з боку світового (і зокрема 

європейського) співтовариства [179]. 

Відтак можна стверджувати, що Україна втратила свій шанс на швидку та 

відносно “безболісну” інтеграцію разом із країнами ЦСЄ-сателітами СРСР у 

перше десятиліття незалежності. 

 

 

3.2. Нова структура взаємовідносин з Україною в динаміці 

розширення Європейського Союзу 

 

 

“Історичне розширення Європейського Союзу, що відбулося у 2004 

році, стало значним кроком у напрямку підвищення рівня безпеки та добробуту 

на Європейському континенті”, – стверджується у Статегічному документі 

ЄПС [374]. Внаслідок найбільшої, п’ятої хвилі розширення, до кола 

європейських держав прийняли 10 країн. Україна відтак стала безпосереднім і 

найбільшим сусідом одного із найсильніших гравців на міжнародній арені. 

Причому сусідом аж трьох, а незабаром – чотирьох держав ЄС, які, до того ж, 

також є членами НАТО. 

Кількісні та якісні зрушення в структурі Європейського Союзу та 

позитивний трансформаційний соціально-економічний поступ України 

створюють об’єктивні передумови для cуттєвого поглиблення й розширення 

взаємин у новому форматі. Мова, у першу чергу, про такі складові нашого 

співробітництва, як політика і безпека, торгівля, юстиція та внутрішні справи, 

законодавство і правові відносини. 

Вступ до ЄС держав, з якими Україна має традиційно добрі відносини, 

повинен сприяти просуванню українських інтересів у ЄС. Це також дозволить 
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Україні використовувати напрацьовані центральноєвропейськими країнами 

механізми регіонального співробітництва для поглиблення контактів з 

Європейським Союзом. Йдеться передусім про активізацію співпраці в рамках 

Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ), що підтримує курс України на 

європейську інтеграцію. Перспективним є і розвиток співробітництва у форматі 

“Вишеградська четвірка – Україна”. Необхідно також більш ефективно 

використовувати механізми міжрегіонального співробітництва в рамках 

міжнародних асоціацій “Карпатський Єврорегіон”, “Верхній Прут”, “Буг”, 

“Нижній Дунай”, співпрацю з потужними єврорегіонами, залучення для 

регіонального розвитку фінансової допомоги за програмою TACIS. 

Україна має повною мірою скористатися досвідом євроінтеграції країн-

кандидатів. Консультативна, методична, технічна та інша допомога країн-

кандидатів з огляду на масштаби необхідних трансформацій має важливе 

значення для України. 

Потрібно враховувати й те, що розширення ЄС супроводжується 

поглибленням співпраці Євросоюзу з Росією, у т. ч. у рамках створення 

європейського спільного економічного простору, що зумовлює важливість 

“східного вектора” для євроінтеграції України. 

Позитивний ефект від розширення ЄС у довгостроковій перспективі в 

цілому не підлягає сумніву, про що свідчить досвід інших країн, які є сусідами 

цього інтеграційного об'єднання (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн 

тощо). Наявність потужного міжнародного угруповання на кордонах України 

(їх протяжність дорівнюватиме майже 1 400 км), де діятимуть єдині 

торговельні правила, спільні тарифи, адміністративні норми і процедури, 

спрощуватиме ведення бізнесу з європейськими компаніями, поліпшуватиме 

умови торгівлі та інвестування. 

У довгостроковій перспективі розширення ЄС створювало сприятливі 

передумови для піднесення нашої економіки і соціальної сфери на якісно 

новий, більш високий рівень як завдяки внутрішнім системним перетворенням, 
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так і внаслідок поглиблення та диверсифікації форм співпраці з цим 

економічним і політичним угрупованням. 

Водночас, у короткостроковому періоді (2004–2005 рр.) – що вкрай 

важливо для збереження в Україні позитивної економічної динаміки – наслідки 

розширення ЄС можуть справити негативний вплив на окремі галузі та сфери 

нашої економіки, що вимагатиме задіяння відповідних компенсаційних 

механізмів. Зокрема, негативно позначаться на українському експорті: 

денонсація угод про вільну торгівлю між Україною та країнами Балтії; 

поширення на нові держави-члени ЄС європейських угод щодо пільгового 

режиму в торгівлі з рядом країн; приєднання нових учасників ЄС до системи 

нетарифних обмежень щодо українського експорту продукції чорної металургії 

та інших галузей; поширення на нові країни антидемпінгових заходів, які ЄС 

застосовує до України, та ін. За розрахунками Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції України, орієнтовні щорічні втрати України від 

приєднання до ЄС десяти нових держав-членів можуть скласти в найближчі два 

роки від 250 до 350 млн дол США [375]. 

Отже, розширення ЄС вимагає від суб’єктів національної економічної 

політики максимально ефективного використання додаткових можливостей і 

позитивних впливів за одночасної мінімізації втрат та нейтралізації негативних 

викликів. 

 

 

3.2.1. Місце України в Європейській політиці сусідства 

 

 

Внаслідок розширення у ЄС з’явились нові сусіди, а старі сусіди стали 

ближчими. Ситуація створювала як нові можливості, так і проблеми. 

Відповіддю на виникнення цих нових умов стала Європейська політика 

сусідських відносин. З метою зміцнення добробуту, стабільності й безпеки усіх 
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зацікавлених сторін у 2004 році було розроблено Європейську політику 

сусідства (ЄПС). Таким чином, ця політика також виражає стратегічні 

завдання, які було визначено в грудні 2003 року в рамках European Security 

Strategy (Європейської стратегії безпеки) [376]. 

Європейську політику сусідства (ЄПС) було спершу визначено Комісією 

в її Комюніке про Wider Europe (Ширшу Європу) [378] у березні 2003 року, 

після чого послідував більш пророблений Стратегічний документ з питань 

European Neighbourhood Policy (Європейської політики сусідства) [379], 

опублікований у травні 2004 року. Цей документ викладає конкретні 

положення стосовно того, яким чином ЄС пропонує тісніше працювати з цими 

країнами. У грудні 2006 року, а потім і в грудні 2007 року у звіті про хід 

реалізації цієї політики Комісія також внесла пропозиції щодо подальшого 

зміцнення Європейської політики сусідства. 

ЄС пропонує країнам-сусідам привілейовані стосунки, побудовані на 

взаємному прагненні до спільних цінностей (демократія і права людини, 

правові норми, правильне керування, принципи ринкової економіки та сталий 

розвиток). ЄПС виходить за рамки існуючих стосунків та пропонує поглибити 

політичні відносини і економічну інтеграцію. Рівень інтенсивності цих 

стосунків залежатиме від того, наскільки країни-сусіди поділятимуть ці 

цінності. Згідно до положень договору ЄПС лишається відокремленою від 

процесу розширення, і, стосовно країн, що є сусідами держав ЄС, не робить 

попередніх оцінок щодо майбутнього розвитку їхніх стосунків із ЄС. В 

офіційному стратегічному документі є твердження про те, що ЄПС не ставить 

своєю метою приведення до членства в ЄС. Її головним завданням є зміцнення 

безпеки, стабільності і процвітання ЄС та її сусідів, а також запобігання 

створенню розділових ліній в Європі. ЄС запрошує зацікавлені країни до 

поглибленого політичного та економічного співробітництва, а також до 

розвитку контактів між людьми. 



 
 

115 
 

Новий інструмент ЄПС – це 3-5-річні Плани дій (Action Plans) що 

складаються окремо для кожної країни і приймаються ЄС та владою даної 

держави. Плани дій повинні містити перелік конкретних заходів, здійснюваних 

ЄС і даною сусідньою державою. Для України у 2005 році був прийнятий План 

дій Україна–ЄС (2005–2007 рр.), дію якого продовжено до 2009 року [295]. 

Європейська політика сусідства застосовується до найближчих сусідів 

ЄС на суші або біля морських шляхів. Цими країнами є Алжир, Вірменія, 

Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, 

Молдова, Марокко, окуповані палестинські території, Сирія, Туніс та Україна. 

Росія не погодилася увійти у Європейську політику сусідства. ЄС підписав з 

Російською Федерацією окрему угоду про так зване стратегічне партнерство, 

яке регулює співробітництво обох сторін. 

ЄПС в своїй основі спирається на двосторонні відносини між ЄС і 

однією із сусідніх держав. З часом в рамках союзної політики сусідства 

виникли програми, спрямовані на співпрацю з групою держав даного регіону: 

Середземноморський союз (2008) i Чорноморська синергія (2008), а також 

Східне партнерство (2009). 

ЄПС забезпечила усталений інституційний каркас, стала своєрідним 

“прийомом Європейської Комісії, … щоб допомогти Україні розпочати довгі й 

тяжкі приготування до членства в ЄС”, – вважає А. Вахудова [194, с. 13]. 

Таким чином, можемо констатувати, що ЄПС розроблена спеціально для 

того, аби задіяти певні важелі передвступного процесу, запропонувавши участь 

у внутрішньому ринку в обмін на вдосконалення демократії та поглиблення 

економічних реформ і є типовим зразком політики м’якої сили у зовнішніх 

справах, а саме принципів “більше за більше”, політики стимулів та винагород, 

яку сповідує ЄС. 
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3.2.2. Європейський інструмент сусідства та партнерства 

 

 

Європейський Союз до 2007 року надавав країнам ЄПС допомогу в 

межах різних географічних програм, включаючи ТАСІС (що охоплював країни, 

які входять до складу Співдружності незалежних держав), MEDA (який 

охоплював середземноморські країни), PHARE та ін. З 1 січня 2007 року уся 

допомога надається у рамках нового фінансового інструменту ЄС для країн, що 

охоплюються ЄПС, – Інструменту європейського сусідства і партнерства. 

Європейський інструмент сусідства та партнерства (European 

Neighbourhood and Partnership Instrument – ENPI) є головним фінансовим 

механізмом Європейської політики сусідства. ЄІСП охоплює 16 держав. На 

півдні: Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йордан, Ліван, Марокко, Палестинська 

автономія. Сирія, Туніс; на сході: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, 

Молдова, Україна Основна мета цієї програми – фінансування програм 

співпраці і розвиток відносин з сусідніми країнами ЄС. 

Практично вичерпну інформацію щодо ЄІСП, незважаючи на його 

екологічне спрямування, надає посібник “Інструмент європейського сусідства і 

партнерства – нові можливості для України” (2008) під редакцією 

Н. Андрусевич [380]. 

Основні положення Європейського інструменту сусідства та 

партнерства зосереджені на наданні допомоги у розвитку відносин ЄС з 

державами охопленими програмою, на підтримці реформ в цих країнах, а також 

на створені спільної сфери цінностей, стабільності і процвітання за допомогою 

співпраці та глибшої економічної та регіональної інтеграції. 

Метою ЄІСП є також залучення цих країн до діяльності в області 

заохочення належного управління (good governance), а також сталого 

соціально-економічного розвитку. 
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В Україні допомога в рамках ЄІСП надається у таких сферах, як: 

підтримка демократичного розвитку і якісного управління; підтримка 

регуляторної реформи і створення адміністративних можливостей; підтримка 

розвитку інфраструктури. 

Фінансування для України становило 294 млн євро на 2007– 

2010 рр. [380, c. 7]. 

Допомога, що надається, згідно з національними пакетами ЄІСП, 

зосереджується на стратегічних пріоритетах, де вона є найбільш ефективною на 

національному рівні. Деталі кожної програми, особливі для окремої країни, 

містяться у відповідних Стратегічних документах по країнах та Національних 

індикативних програмах. 

Для України Стратегічний документ розроблений на період 2007–2013 

років. Допомога ЄС Україні протягом цього періоду матиме на меті підтримку 

впровадження реформ на підставі політичних завдань, визначених Угодою про 

партнерство і співробітництво між ЄС і Україною (1998 р.) та Планом дій 

Україна–ЄС (2005 р.). 

У Стратегічному документі визначені стратегічні завдання співпраці ЄС 

з Україною, а саме: 

— взаємовигідна співпраця, яка сприяє переходу України до зрілої 

демократії та ринкової економіки; 

— імплементація Європейської політики сусідства та Плану дій 

Україна-ЄС; 

— гарантування безпеки; 

—  завдання щодо політики розвитку (зниження рівня бідності, 

впровадження якісного управління, повага до основних прав і свобод людини). 

Пріоритетні сфери допомоги ЄС визначені відповідно до Плану дій 

Україна–ЄС і містять: 

— Політичний діалог і реформування (зміцнення демократії, 

верховенства права, якісного управління, забезпечення основних прав і свобод 
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людини, боротьба із злочинністю і корупцією, розвиток громадянського 

суспільства, співпраця у зовнішній політиці і політиці безпеки). 

— Економічна і соціальна реформа та розвиток (ефективне 

функціонування ринкової економіки, покращення інвестиційного клімату, 

соціальна реформа, наближення до соціальних стандартів ЄС, зниження рівня 

бідності, покращення ситуації із зайнятістю, зменшення регіонального 

дисбалансу). 

— Торгівля, ринкові та регуляторні реформи (розвиток ринкових і 

регуляторних реформ, вдосконалення митного законодавства і процедур, 

законодавства про установи і компанії, політика захисту споживача, розвиток 

законодавчої адміністративної структури для діяльності малих і середніх 

підприємств, прав інтелектуальної і промислової власності, державної закупівлі 

і статистики). 

— Співробітництво у сфері юстиції, свободи і безпеки (міграція і 

надання притулку, управління кордонами, організована злочинність і тероризм, 

судочинство і верховенство права, боротьба з відмиванням грошей). 

— Транспорт, енергетика, інформаційне суспільство і навколишнє 

середовище (виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у 

галузі енергетики, підвищення енергоефективності, відновлювані джерела 

енергії, зміна клімату, зростання ефективності, безпеки і надійності 

транспортування, виконання багатосторонніх екологічних угод, покращення 

якості води, управління відходами, попередження промислових ризиків, 

охорона природи, використання нових технологій інформаційного суспільства). 

— Міжлюдські контакти (вдосконалення системи освіти, участь у 

програмах обміну, співпраця у сфері культури, підтримка наукового і 

технологічного співробітництва). 

Допомога, надана згідно з національним пакетом ІЄСП, зосередиться на 

трьох пріоритетних сферах, відображених нами у таблиці 3.2.2.1. 
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Пріорітетні сфери Інструменту Європейського сусідства і партнерства 

п
р
іо

р
іт

ет
и

 

1) Підтримка демократичного розвитку та якісного управління 

Реформа 

державного 

управління та 

управління 

державними 

фінансами 

 

Верховенство 

права та 

судова 

реформа 

 

Права людини, 

розвиток 

громадянського 

суспільства та 

органи місцевої 

влади 

 

 

Освіта, наука і 

міжлюдські 

контакти/обміни 

п
ід

п
р
іо

р
ітети

 

2) Підтримка регуляторної реформи і розширення 

адміністративних можливостей 

Сприяння взаємній торгівлі, 

покращення інвестиційного 

клімату і зміцнення 

соціальних реформ 

Регуляторні аспекти окремих 

галузей 

3) Підтримка розвитку інфраструктури 

 

 

Енергетика 

(не атомна) 

 

 

Транспорт 

 

 

 

Навколишнє 

середовище 

Управління 

кордонами та 

міграція, 

включаючи 

питання 

реадмісії 

Таблиця 3.2.2.1 

Згідно з Національною індикативною програмою на 2007–2010 роки, 

індикативне фінансування для України складає 494 млн євро. Ці кошти 

розподілялися таким чином: 

— пріоритетна сфера діяльності 1 – 148,2 млн (30%); 

— пріоритетна сфера діяльності 2 – 148,2 млн (30%); 

— пріоритетна сфера діяльності 3 – 197,6 млн (40%). 

Для кожного з підпріоритетів Національна індикативна програма 

визначає довгостроковий вплив, особливі цілі, очікувані результати, показники 

виконання (на рівні довгострокового впливу та рівні особливих 

цілей) [380, c. 15]. 

Інтенсивність та змістовне наповнення ЄПС поступово, але невпинно 

зростали, але незважаючи на докладені зусилля, реальний вплив ЄС на 

внутрішній розвиток країн-сусідів залишається незначним [381, c. 25], а зв’язок 
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між здійсненням ЄПС та проведенням реформ в цих країнах, навіть в тих, що 

прагнуть вступити до ЄС, є слабким та неочевидним [382, c. 188]. 

Це яскраво проявляється на прикладі України, для якої політика 

Євросоюзу має “важливий, але не трансформативний” вплив [49, c. 188], що 

пов’язано із недостатнім ступенем залучення з боку Євросоюзу, відсутністю 

головного стимулу у вигляді перспективи членства для України, браком 

належних внутрішніх передумов у нашої держави для нормативної 

конвергенції з ЄС, впливом з боку Росії тощо. 

У конфігурації ЄПС був закладений слабкий ступінь обумовленості, що 

проявлялось, по-перше, у відсутності чітко прописаної шкали критеріїв 

прогресу держав-сусідів і обсягу норм, які мають бути 

інкорпоровані [383, c. 182], а по-друге, у менш формалізованій прив’язці до 

конкретних форм зближення з сусідніми державами та відсутності автоматизму 

при переході на вищий рівень наближення за умови досягнення заданих 

критеріїв європеїзації, потребі у додатковому узгодженні всередині ЄС 

кожного подібного переходу [384, c. 12]. 

Що найголовніше, вважає О. Шаповалова, в Євросоюзі немає цілісного 

уявлення про кінцеву мету власної політики щодо України. ЄС чітко визначив 

ряд пріоритетних сфер, насамперед, енергетичну і міграційну сфери, які мають 

безпосереднє значення для підтримання його безпеки і для нормалізації яких 

європейські держави готові направляти ресурси. Втім, способи налагодження 

ефективного регулювання навіть в окремих пріоритетних сферах також не є 

завчасно розробленими, а окреслюються лише в ході практичних взаємодій чи 

в результаті виникнення кризових явищ [371, c. 5]. 

У відносинах з країнами Східної Європи, в тому числі з Україною, для 

Євросоюзу постає постійна для його зовнішньої політики дилема між 

прагматичними міркуваннями і нормативними завданнями – або захищати 

виключно власні інтереси, які стосуються обмеженої низки практичних 
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галузей, або сприяти внутрішньому розвитку цих країн в цілому і для цього йти 

на поступки у секторах, де ці країни мають перевагу. 

Таким чином, нові геополітичні умови, що клалися унаслідок п’ятої 

хвилі розширення ЄС, та нездатність запропонованої ЄПС відповідати як на 

виклики історичної ситуації, так і на запити України, спонукали до пошуків 

нових форматів співпраці. 

 

 

3.3. Співпраця у світлі Помаранчевої революції у 2004–2005 рр. 

 

 

Зрозуміти значення Помаранчевої революції у відносинах між ЄС та 

Україною неможливо без оцінки вихідних позицій обох сторін. У зв’язку з 

розширенням у ЄС постали питання: чи закінчаться межі ЄС межами 

географічної Європи? Чи вичерпається на цьому його інтеграційний потенціал? 

Частина слов’янських, пострадянських республік була включена у Союз, інша – 

залишилася “за бортом”. Чи це означало, що необхідні реформи не було 

проведено, чи було проведено вододіл між “європейським” та неєвропейським 

світом? Чи випала Україні роль “санітарного кордону” з Росією? У будь-якому 

разі розширення вимагало вибудовувати нову структуру взаємовідносин ЄС з 

Україною. 

Разом із тим новий безпосередній сусід Об’єднаної Європи внаслідок 

низки гучних корупційних скандалів, пов’язаних з іменем тогочасного 

президента та провалом його політики багатовекторності, знаходився у певній 

політичній ізоляції від Європи. 

Чимало із запропонованого за 13 років у відносинах із Заходом за браком 

політичної волі з обох сторін виявилося розчаруванням, а внутрішні чвари в 

українському політикумі призвели до зростаючого відчуття втоми від України 

у західних інституціях наприкінці правління Л. Кучми [133, c. 7]. 
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Проєвропейська риторика Кучми не мала шансів на реалізацію, позаяк це 

означало б глибокі внутрішні реформи та злам корупційної системи, частиною 

якої він був сам. У результаті, cтаном на 2004 рік Україна залишалася країною з 

частковою ринковою економікою, зі значним тіньовим ринком та під егідою 

олігархічних кланів [133, c, 14]. 

Україна готувалася до майбутніх виборів глави держави, і Європа 

поставила майбутнє відносин з Україною в залежність від чесного та прозорого 

електорального процесу. Основними конкурентами на президентський пост 

виступали “прозахідний” кандидат Віктор Ющенко та “проросійський” – 

Віктор Янукович. “Наша Україна” Ющенка розумілася європейцями як 

політична сила, що поділяла спільні цінності” [111, с. 7]. 

Коли в знак протесту проти фальсифікацій у другому турі 

президентських виборів, котрий пройшов 20 листопада, сотні тисяч українців 

вийшли на вулиці Києва на підтримку Ющенка, здавалося, що Україна готова 

повною мірою реалізувати свій європейський вибір після розчарувань і 

відсутності реформ в роки Кучми. 3 грудня Верховний суд України визнав 

результати другого туру виборів недійсними і призначив перевибори на 26 

грудня, в ході яких Ющенко переміг з результатом 51,2%. 

Важливим є той факт, що Помаранчева революція дозволила ЄС 

утвердитися у якості вагомого міжнародного гравця: цьому сприяли 

неодноразові візити дипломатів до Києва, високий представник ЄС з питань 

спільної зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єр Солана для 

врегулювання політичної ситуації декілька разів відвідував Україну упродовж 

зими 2004–2005 рр. У 2004 році при Європейській Комісії була заснована група 

підтримки України, яка надає технічну допомогу та поради державним органам 

влади України щодо порядку денного реформ у тісній координації з ЄСЗС, 

Представництвом ЄС у Києві та державами-членами. 

Ющенко відкинув політику багатовекторності свого попередника на 

користь чіткої прозахідної орієнтації та прагнув визнання України країною з 
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ринковою економікою, що є передумовою членства в ЄС, підтримки Унії щодо 

членства України в СОТ, переходу від відносин партнерства до угоди про 

асоціацію та в кінці-кінців – членства [111, c. 89]. Однак лише перші два запити 

були реалізовані, в той час як переговори щодо Асоціації були розпочаті лише 

у вересні 2008 року. Для координації всієї урядової діяльності, пов’язаної з ЄС, 

головно реалізації Плану дій, підписаного 21 лютого 2005 року, була 

запроваджена посада віце-прем’єр-міністра з питань європейської 

інтеграції [51, с. 23]. 

Проте вже в перші місяці президенства Ющенка стало очевидним 

розходження між Європейською Комісією, котра була дуже обережною у своїх 

рішеннях щодо України, та Європарламентом, котрий демонстрував всебічну 

підтримку пост-помаранчевій країні. Так, 13 січня 2005 року Комісар із 

зовнішніх справ ЄС Беніта Ферреро-Вальднер, говорячи про перспективи 

членства України в ЄС у Вашингтоні, промовила фразу, котра на десятиліття 

стане хрестоматійною: “Двері не відчинені, але й не зачинені” [51, c. 9]. Того ж 

дня Європейський парламент підтримав 467 голосами за та 19 – проти 

безпрецедентну для інституцій Євросоюзу резолюцію, у ній представницький 

орган ЄС закликав Раду, Комісію та держави-члени “розглянути, поза межами 

заходів Плану дій в рамках європейської політики сусідства, інші форми 

асоціації з Україною, надання чіткої європейської перспективи країні та 

відповіді на продемонстровані переважною більшістю українського народу 

прагнення, що в кінцевому рахунку може призвести до вступу країни до ЄС”. 

Окрім цього, Європарламент зобов’язався “допомагати і підтримувати 

Україну” в процесі трансформації, що має на меті повноправне членство в 

Євросоюзі [386]. 

Трирічний План дій з активізації співробітництва між Європейським 

Союзом та Україною в рамках європейської політики “нового сусідства” 

Україна і ЄС підписали 21 лютого 2005 p. [240]. Це був важливий крок, однак 

вже на початку 2005 року було очевидно, що План, підготовлений ще за 
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президенства Л. Кучми, потребує перегляду. 25 лютого 2005 р. було підписано 

План дій з десятьма додатковими пунктами, що стосувалися: надання 

українській економіці статусу ринкової, підтримки вступу країни в COT, 

перспектив створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, спрощення 

візового режиму між Україною і Євросоюзом (Україна скасувала візи для 

громадян ЄС із весни 2005 р. і очікувала відповідного зустрічного кроку зі 

сторони ЄС). 

Під час саміту ЄС–Україна 1 грудня 2005 року в Києві сторони 

констатували, що відносини стали “глибшими і потужнішими” [387]. 

Вони відзначили декілька досягнень: перш за все, підписання Плану дій 

ЄС–Україна та істотний прогрес, досягнутий у його реалізації, конструктивну 

роль України в європейській спільній зовнішній та безпековій політиці 

(Придністровський конфлікт, Білорусь), початок переговорів зі спрощення 

візового режим [387]. 23 грудня Рада Європейського Союзу надала Україні 

статус країни із ринковою економікою, однак цей крок Р. Лінднер називає 

скоріш символічним [117, с. 68]. 

Було підписано декілька важливих документів зі співпраці в сфері 

енергетики та транспорту. Зокрема, Україна та Європейський Союз підписали 

Меморандум порозуміння із співпраці в енергетичній сфері [302], Угоду щодо 

деяких аспектів повітряного транспорту [388], Угода із співпраці у 

супутниковій навігаційній системі “Галілео” [397]. Однак усі ці досягнення 

були недостатніми для побудови нової послідовної політики щодо України як 

Євросоюзу в цілому, так і країн-членів. 

Представники ЄС із європейських інституцій та країн-членів неофіційно 

критикували брак серйозних реформ, насамперед, у сфері економіки, повільний 

прогрес в переговорах щодо членства в СОТ (українська влада планувала 

увійти в СОТ у 2005 р.), скромні досягнення в інших сферах, наприклад, в 

юстиції та судочинстві. Інколи з’являлась і офіційна критика з боку Унії, але 

радше “позитивна критика” [52, c. 19]. 
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Основною причиною провалу реформ та досягнення довготривалих 

стратегічних цілей в Україні треба вважати нездатність політичних лідерів до 

знаходження компромісу і особисте протиборство президента та прем’єр-

міністра, корумпованість політичної системи. Надія та оптимізм швидко 

розвіялися, оскільки лідери революції стали проти борцями, що призвело до 

розпаду коаліції. Це означало, що Україна стала вразливою до впливу Росії. 

Однак було б несправедливо вважати, що поштовх Помаранчевої 

революції не досяг бажаних результатів у сфері євроінтеграції виключно через 

помилки України. Чому ж Помаранчева революція, яка була з ентузіазмом 

сприйнята більшістю Західної Європи, не стала поворотним моментом у 

відносинах ЄС щодо України? Адже навіть за окреслених умов існування 

Помаранчевої коаліції, Євросоюз міг би стати стабілізуючим фактором 

всередині України щодо її декларованого, але подекуди не дотриманого 

“європейського вибору”. Ми виокремили низку причин, чому Помаранчева 

революція не спонукала ЄС у 2005 році перейти Рубікон, що відділяє риторику 

від конкретних дій. 

1) “Утома від розширення” в ЄС. Унія з союзу 15 держав перетворилася на 

гетерогенне об’єднання 25 країн, причому перспективу членства було надано 

Болгарії, Румунії, Хорватії та Туреччині. У Європі вважали, що Союз потребує 

тривалого часу, аби “перетравити” розширення. Тому Україна (та Молдова) 

залишалися єдиними державами в Європі, що шукають членства, але не 

отримують обіцянки. 

2) Внутрішня криза ЄС. Необхідні для того, щоб справитися із розширенням 

реформи були відхилені на референдумі в Данії та Франції. Євросоюз був у 

розпалі інституційної кризи після того, як Нідерланди та Франція не 

підтримали запропоновану конституцію ЄС. Союз був занепокоєний тим, що 

не-голосування загрожує майбутньому європейського проекту. “Певною мірою, 

Україні просто не пощастило, що її демократичний прорив припав на час, коли 
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у ЄС панувала думка про поглиблення, а не розширення Союзу”, – вважає 

Деніел Хаттон [133, c. 17–18].  

Наступна криза, що виникла у другій половині 2005 року, стосувалась 

бюджету ЄС на 2007–2013 роки [52, с. 9]. 

3) Вищеназвані чинники діяли на тлі дискусії про межі Європи та були з 

нею органічно зв’язаними. Якщо у 2002 році тогочасний президент Єврокомісії 

Р. Проді заявляв, що “в України стільки ж шансів увійти в ЄС, як Нової 

Зеландії” [128, с. 37], то у 2004, коли мирний протест громадян України виявив 

плюралістичне суспільство, готове прийняти європейські цінності, розрив із 

пострадянським світом та євразійськими настроями, ЄС змушений був 

переглянути свої підходи щодо розширення.  

4) Подвійні стандарти ЄС. Хоча ЄС ніколи не висував альтернативи ЄС чи 

СНД, він показував на відкриті двері Балканам, але не західним членам 

СНД [300, с. 7], притому, що Україна стоїть далеко попереду Балкан у багатьох 

показниках, особливо що стосується міжетнічних взаємин [112, с. 37]. 

5) “Втома” від України у 2005 році перейшла на “якісно новий рівень”. 

Тепер обидві сторони стали заручниками різних очікувань: Україна очікувала 

чіткого сигналу від ЄС, а ЄС не пропонує обіцянку членства без виконаних 

формальних вимог. Аби відповідати критеріям ЄС Україні ще необхідно було 

провести значні жорсткі реформи, але еліті України, серед якої було ще багато 

чиновників з “епохи кучмізму”, без заохочення зі сторони ЄС було важко 

виправдати ці жорсткі реформи, необхідні, для того щоб розв’язати структурні 

економічні проблеми в Україні. У той час, як у лідерів України ще було 

достатньо політичної волі, аби проштовхнути необхідні реформи, ЄС 

жонглював риторикою, але мовчав з питань членства. 

Україна почала реалізацію внутрішніх реформ, таких, як лібералізація 

іноземних капіталовкладень та узгодження політик з міжнародними 

організаціями, як МВФ та Світовий банк, однак відсутність підтримки зі 

сторони Брюсселя знизила ефективність реформ [111, с. 106]. 
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Можна критикувати ЄС за те, що він не запропонував Україні членство у 

найближчий час після Помаранчевої революції, хоча демократія і ринкова 

економіка в Україні була набагато більш розвинена, аніж в Румунії та Болгарії в 

кінці 90-х, коли ЄС відкрив їм шлях до членствa. Втім, аби бути справедливим, 

треба зазначити, що ЄС як інтеграційне утворення сильно ускладнився з часу 

свого заснування, відповідно і зросли вимоги до його партнерів. 

Запропонована ЄС “Європейська політика сусідства” не могла бути 

альтернативою членства. Вона зібрала в один кошик країни Північної Африки 

та Україну, що категорично не влаштовувало останню. Ця ініціатива була 

навіть гіршою, аніж “Ширша Європа”, бо з нею виключено згадку про ст. 49. 

Договору про ЄС [52, с. 10]. 

У самій своїй концептуальній основі ЄПС суперечить поглядам 

українського керівництва, котре повсякчас наголошує, що Україна – це 

європейська країна (тобто, частина Європи), а не її сусід [52, с. 20]. 

6) Відсутність чіткої стратегії в ЄС щодо України – це ключова проблема 

двосторонніх відносин. У Європі не було згоди щодо ступеня та способу 

зміцнення стосунків ЄС з Україною; не досягнуто одностайності з приводу 

визнання України потенційним членом. Після Помаранчевої революції 

розбіжності між країнами-членами стали більш очевидними [128, с. 35]. 

Позитивне сприйняття мали Скандинавські країни та деякі країни ЦСЄ, 

категоричними противниками виступали Франція та Німеччина. 

Гж. Громадські називає однією з причин, що вплинула на позицію ЄС 

щодо України, парламентські вибори в Німеччині та вибори президента і сейму 

в Польщі. Оскільки позиція цих країн є важливою у формуванні загального 

ставлення ЄС до України, зважаючи на їх активність в ході Помаранчевої 

революції, вибори спричинили кількамісячну затримку в їх діяльності щодо 

України [52, с. 11]. 

ЄС ставив відносини з Україною у залежність від парламентських 

виборів 2006 року [128, c. 35]. 



 
 

128 
 

7) У ЄС повільно змінювалося сприйняття України: від спотвореного 

враження про Україну як “напівРосію” [389, с. 220] упродовж дев’яностих 

років (країну, що наслідує Російський тип демократії та ринкової економіки) до 

незалежного суб’єкта, як європейську державу з європейським суспільством, 

подібним до суспільств в країнах-членах ЄС. 

8) Не зіграла на руку орієнтація ЄС виключно на співпрацю з Ющенком, 

котрий був близьким європейським християнським лібералам. Європа не 

повинна була орієнтуватися виключно на співпрацю з “Нашою Україною”, але 

й з популістським блоком Тимошенко та соціалістами [112, с. 7]. 

9) Побоювання реакції нео-імпералістичної Росії постійно стримувало ЄС 

від того, аби подати Україні руку та привести її на Захід [168, c. 6]. По-перше, 

Євросоюз сповідує підхід “Росія – перша”. Україна цікавила Захід на початках 

незалежності, доки вона володіла ядерним потенціалом, який необхідно було 

знищити [389, с. 220]. З сер. 1990-х років основна увага приділялася Росії. 

Після Помаранчевої революції ЄС побоювався робити рішучі кроки, аби не 

стати жертвою енергетичного чи політичного шантажу зі сторони Кремля. 

глобальна енергетична криза, на порозі якої став світ з початком війни в Іраку, 

призвела до того, що єдиним відносно надійним джерелом енергоресурсів для 

ЄС стали російські нафта і газ, тому Париж та Берлін закривали очі як на 

авторитаризм Путіна, так і нас спроби реставрації Радянської імперії [390]. 

Хоча поруч із цим побоюванням існувала надія, що Україна володіє тим 

демократичним потенціалом, котрий здатен трансформувати Росію. 

У результаті Помаранчевої революції Україна однозначно засвідчила, що 

вона – європейська держава не лише за географією, а й, головно, за 

прихильністю до основних європейських цінностей. Найбільш помітною 

зміною після Помаранчевої революції є зміна сприйняття України всередині 

ЄС, особливо серед старих країн-членів на рівні суспільств. Імідж України і 

особливо українського суспільства істотно покращився у порівнянні з періодом 
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до 2004 року, причому цей інтерес має позитивно іншу якість, аніж за 

президенства Кучми. 

Проте сама Помаранчева революція не може розглядатися як 

геополітична переорієнтація на Захід, хоча вона є його символом, – для цього 

необхідні широкі реформи. Україна, натомість, обрала “вербальний” шлях 

євроінтеграції – за визначенням Т. Возняка – тобто, постійного повторювання 

мантри про свій геополітичний вибір [391]. Реформи в Україні потребували 

скоординованої підтримки зі сторони ЄС та відчутних кроків, котрі б 

засвідчили не на словах прихильність “європейського вибору” України: 

лібералізації візового режиму, доступу до кредитів, а головне – перспективи 

членства. 

Безініціативність України автоматично надавала ЄС право нав’язувати 

свої умови відносин – не надто інтенсивних. Крайня обережність дій ЄС щодо 

України пояснюється його складною бюрократичною структурою, відсутністю 

консенсусу серед країн-членів та побоюванням реакції Росії, котра розцінює 

СНД як сферу свого впливу, але, в кінці-кінців, приводить лише до 

відстрочування розв’язання проблем у відносинах та їх нових, сильніших 

проявів. 

Вплив Помаранчевої революції на політику ЄС щодо України був не 

таким значним, як можна було сподіватися. Дія внутрішніх чинників, як 

інституційна криза та втома від розширення, питання про можливості 

поглинання виявилася сильнішою для європейських технократів, аніж 

геополітичний контекст і щирість європейських прагнень українського 

суспільства. В результаті Україна втратила шанс почати переговори щодо нової 

угоди вже в 2005 році. Після багатообіцяючого старту 2005 виявився роком 

втрачених можливостей. 

Цей етап у відносинах можна визначити з європейського боку як етап 

швидкої зміни ейфоричних надій європейської спільноти, “захоплення” на 

розчарування й “утомленість” [360, 367] та зміну чітко окресленого 
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інтеграційного вектору співпраці на створення буферної зони стабільності 

навколо власних кордонів. Українське ж ставлення до євроінтеграційних 

процесів не зазнало істотних змін: йому, як і на попередніх етапах, притаманне 

превалювання риторики над практичними реформаторськими кроками. 

Досвід двох революцій в Україні свідчить про те, що революційним 

шляхом неможливо ані прийти “в Європу”, ані збудувати “Європу” у собі, якщо 

“Європу” прирівнювати до Європейського Союзу. ЄС – це бюрократична 

структура та єдиним реальним сигналом, який він сприймає – є імплементація 

реформ. 

 

 

3.4. Східне партнерство: можливості для України 

 

 

Усвідомлення неадекватності ЄПС та жорстка позиція України щодо її 

неприйнятності (передусім через її позиціонування як альтернативи політиці 

розширення) сприяли тому, що всередині Євросоюзу почалися пошуки шляхів 

визначення для України нового статусу в стосунках з ЄС. 

Процес інституціоналізації політики Європейського Союзу щодо східних 

сусідів розпочався 26 травня 2008 р., коли до уваги членів Ради ЄС із загальних 

питань та зовнішніх відносин представили спільну польсько-шведську 

ініціативу – проект “Східне партнерство”. У проекті передбачено участь країн 

Східної Європи – України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та 

Азербайджану. 

Аналізуючи цілі та мету проекту “Східне партнерство”, варто відзначити 

певну їх трансформацію. В. В. Копійка та В. А. Манджола наголошують: 

“Якщо спочатку Східне партнерство запроваджувалося з метою поглиблення 

відносин із сусідами ЄС на Сході і збалансування Союзу для Середземномор’я, 

то згодом йому була відведена стратегічна роль. Активізація діяльності Росії з 
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відновлення свого впливу на пострадянському просторі змушувала європейські 

країни потурбуватися про утримання східних сусідів в орбіті своїх інтересів. 

Військовий конфлікт між Грузією та Росією і його наслідки помітно вплинули 

на зміст повідомлення Європейської Комісії від 3 грудня 2008 р. Зокрема 

стверджувалося, що Східне партнерство сприятиме зміцненню державності та 

територіальної цілісності запрошених до участі в ньому країн і 

здійснюватиметься на засадах європейської солідарності” [195, с. 30]. 

Цілями ініціативи у “Декларації Європейської ради щодо Східного 

партнерства” 19-20 березня 2009 року визначалися:  

- значне зміцнення політики ЄС щодо його східних партнерів 

(Азербайджану, Білорусі, Вірменії,  Грузії, Молдови, України) завдяки 

прагненню створити необхідні умови для політичної асоціації та подальшої 

економічної інтеграції; 

- сприяння стабільності, належному урядуванню та економічному 

розвитку; 

- формування довіри між країнами-учасницями; 

- сприяння встановленню партнерських стосунків між організаціями 

громадянського суспільства та урядами держав; 

- підтримка встановлення контактів між людьми за допомогою 

довгострокової стратегії лібералізації візового режиму; 

- підвищення рівня енергетичної безпеки; 

- підтримка реформ в різних секторах та захист навколишнього 

середовища [392]. 

Такою була декларована мета, однак реально СхП була створена як 

відповідь на зростаючі запити щодо європейської інтеграції держав у рамках  

“Європейської політики сусідства” (ЄПС), потребу їх диференціації від держав, 

котрі не мали шансів стати членами ЄС, причому – без обіцянки надання 

членства. Вона не стала альтернативою членству, навіть не програмою 

підготовки країн до того рівня, коли їх європейські амбіції матимуть шанс на 
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реалізацію. Скоріш спробою “дотягнути” до того моменту, коли претензії на 

членство матимуть позитивне сприйняття, чи – відстрочити цей момент. 

Разом із цим, Євросоюз намагався використати СхП як інструмент 

поширення європейських норм і стандартів, європеїзації країн для створення 

безпечної зони на своїх кордонах [393, с. 37]. Чи було достатньо вихідних умов 

для реалізації плану? Яких прорахунків припустився ЄС при втіленні свої 

ініціативи? 

Насамперед, був очевидним брак політичного інтересу ряду країн-членів 

ЄС до розвитку “Східного партнерства”. Найбільшу підтримку СхП 

висловлювали адвокати України у Європі – Польща та Швеція, протидію – 

країни, котрі мали тісні зв’язки з Росією чи інтереси не на Сході, а в 

Середземномор’ї. Показовим було те, що на інавгураційному саміті в Празі у 

травні 2009 року були відсутні найвпливовіші представники країн-членів 

Європейського Союзу (ані прем’єри Іспанії, ані Великобританії чи Італії, ні 

президент Франції Н. Саркозі не показалися  на саміті): з “великих” лідерів 

західних держав з’явилася лише Анґела Меркель [394]. 

Проте такі країни, як Литва і Польща, відіграють активну роль у розвитку 

Східного партнерства. Також Швеція та Данія неодноразово демонстрували 

свою прихильність до розвитку східної політики ЄС і, зокрема, підтримку 

євроінтеграційних прагнень України [395, с. 322]. 

Найбільш вмотивованими прихильниками ідеї про поглиблену інтеграцію 

країн СхП є центральноєвропейські держави, зокрема держави Вишеградської 

групи. Це пояснюється передусім кращим розумінням колишніми членами 

соцтабору проблем, які потрібно вирішити східним сусідам, а також власним 

досвідом адаптації до європейських стандартів, зацікавленістю в формуванні 

ареалу стабільності поблизу своїх кордонів. Водночас “нові” члени ЄС 

неспроможні забезпечити ресурси для реалізації цих планів [393]. 

Значний інтерес до розвитку “Східного партнерства” виявляє Чехія. Саме 

Чехія 2007 р. вперше оприлюднила концепцію “Східного партнерства” в 
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документі “не для друку”, а подальше польсько-шведське ініціювання СхП у 

2008 р. зрештою призвело до офіційного ухвалення цієї політики на саміті у 

Празі [393]. 

Можливо, найбільш специфічним партнером серед країн Вишеградської 

групи для України є Угорщина. Як і інші держави Вишеградської групи, вона 

проголошує підтримку розвитку та реалізації “Східного партнерства”. 

Водночас така підтримка звучить лише на словах, її практичні наслідки 

мінімальні або взагалі відсутні. Причина цього полягала як у певній політичній 

ізоляції, в яку потрапила Угорщина внаслідок нової національної політики 

угорського керівництва, так і в тому, що дійсні пріоритети, які ставить перед 

собою угорська влада, дещо відрізняються від тих, які вона 

декларує [396, с. 29]. Що ж до інших країн, то їхня позиція не є настільки 

дружелюбною, але і не є пасивною. 

Програма Східне партнерство функціонує в рамках Європейської 

політики сусідства та в значній мірі фінансується з коштів Європейського 

інструменту сусідства та партнерства, однак виходить за формальні рамки 

Європейської політики сусідства. СхП як ініціатива в рамках ЄПС мала 

доповнити вже існуючі програми – “Середземноморський союз” та 

“Чорноморську синергію”. Та насправді вона спричинила розпорошення зусиль 

ЄС і навіть створила певну конкуренцію між ними. 

У зовнішній політиці Євросоюзу постійно відбувається перетягування 

ковдри між Південним та Східним її виміром. Проблема у тому, що країни-

члени ЄС, які більше зацікавлені у стабілізації ситуації в Середземноморському 

регіоні, є основними наповнювачами бюджету ЄС. Такий підхід чітко 

відобразився у розподілі фінансування: на Південний вимір ЄПС виділяється 

дві третини загального фінансування цієї політики, а на східноєвропейські 

країни – одна третина [397, c.65, c. 27]. 

СхП одержала надто мале фінансування, як для такого амбітного проекту 

– 600 млн євро, що становить чверть від загального обсягу фінансування, який 
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було виділено для східних партнерів на 2010–2013 роки. Варто зазначити, що 

однорічна допомога ЄС, яку отримала у 2009 році Туреччина, також становила 

600 млн євро. 

Східне партнерство передбачає дво- та багатосторонній вимір співпраці 

(див. таблицю 3.4.1), однак інституційна структура СхП є нечіткою. 

Виміри співпраці Східного партнерства 

Багатостороннє співробітництво Двостороннє 
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 1) демократія, належне врядування та 

стабільність;  

2) економічна інтеграція та зближення з 

політиками ЄС;  

3) енергетична безпека;  

4) міжлюдські контакти. 
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 1) Інтегроване управління кордонами.  

2) Інструмент сприяння малому та 

середньому бізнесу (SME). 

3) Розвиток регіональних ринків 

електроенергії, підвищення 

енергоефективності та використання 

відновлювальних енергоресурсів. 

4) Попередження, підготовка та 

запобігання наслідкам природних та 

техногенних катастроф. 
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Таблиця 3.4.1.  

Негативом ініціативи є й те, що їй бракувало також раціонального 

підходу, що враховував би особливості їхньої історії, політики і соціально-

економічних умов. Замість цього, програма, як правило, розглядає ці країни як 

єдину групу з нібито схожим баченням, потребами та інтересами. 

Досягти поставлених цілей СхП завадили і суб’єктивні причини. І в 

Москві, і в країнах-учасницях, попри вперті заперечення ЄС, ініціативу 

розглядали як протидію Росії. Основні аргументи російської сторони  зводяться 

до того, що Східне партнерство: може обмежити можливості “газової” 

дипломатії Росії (Північний і Південний потік); є альтернативою інтеграційним 
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ініціативам Росії на пострадянському просторі; суперечить більшості положень 

Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку Російської 

Федерації на період до 2020 p., підписаної у 2008 р. прем’єр-міністром 

В. Путіним [398]. Прагнучи зменшити напруженість, Високий представник ЄС 

з питань зовнішньої політики та безпеки X. Солана запевнив, що Східне 

партнерство ні проти кого не спрямоване і цю думку потрібно донести до 

російського керівництва [399]. 

Неоднозначно сприйняли її і в межах самих країн Східного партнерства. 

Не зважаючи на спільне минуле країн-сусідів, у 2009 році ці шість 

пострадянських країн були (і залишаються сьогодні) групою слабо пов’язаних 

між собою країн з незначним прагненням до створення спільного економічного 

і політичного простору співпраці у регіоні. 

Президент України В. Ющенко розглядав ініціативу ЄС “Східне 

партнерство” як важливий, але допоміжний інструмент, який сприятиме 

успішному впровадженню реформ європейського зразка, – і таким чином 

“створюватиме сприятливі умови для прискореної інтеграції України в 

Євросоюз, а також поглиблення регіональної співпраці на основі принципів і 

стандартів Євросоюзу” [400]. 

Східне партнерство стало вимушеною поступкою країнам, які не бажали 

“варитися в одному котлі” з країнами, котрі. згідно зі статтею 49 договору про 

ЄС, не мали жодних шансів на вступ до спільноти у майбутньому, як країни 

Північної Африки. Проте це все одно залишався вінегрет з країн з різним 

рівнем амбіцій та прагнень щодо ЄС, включно з абсолютно “не перетравною” 

авторитарною Білоруссю. Хоча політична еліта України та Молдови в 

зазначений період робила відчутні кроки у напрямку євроінтеграції, її основна 

мета – за допомогою європейської риторики здобути підтримку електорату, аби 

залишатися при владі і збагачуватися. Таким чином європейська інтеграція 

перетворюється в інструмент політичних маніпуляцій, а проєвропейські 

реформи – скоріш “побічний результат”, аніж бажана мета політичного процесу 
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у країнах СхП, зокрема, України. “Зосередженість на роботі з егоцентричною, 

авторитарною і головним чином ворожою елітою загнала ЄС у пастку 

виснажливого дипломатичного процесу, який підриває довіру до нього, і 

перемовин стосовно швидше символічних, ніж реальних речей”, – вважає 

британський публіцист Едвард Лукас [401]. Відчуваються й подвійні стандарти 

у політиці ЄС, котра ізолює Лукашенка, але продовжує діалог з 

Азербайджаном, де порушень прав людини та утисків демократії є не менше, 

якщо не більше. 

Відсутність перспективи членства, що можна назвати головною 

помилкою ЄС, зменшує мотивацію дотримуватися високих вимог організації в 

рамках “Східного партнерства” для тих країн, котрі його прагнуть.  

Не вдалося реалізувати серед членів партнерства “белл-ланкастерську 

систему взаємного навчання”, котра б сформувала довіру та тісніші зв’язки 

усередині системи та допомогла “відстаючим” орієнтуватися на “піонерів”. 

Найперспективнішою сферою співпраці України та ЄС в рамках цього 

проекту є енергетика. Наша держава зацікавлена у Східному партнерстві через 

поєднання північної та південної гілок газопроводу “Дружба” і створення 

балтійсько-чорноморського нафтового колектору. Інший приклад – це 

використання газопроводу “Одеса–Броди”. І ще один аспект – це енергетичний 

міст з України до Литви. 

Другий саміт “Східного партнерства”, який відбувся 29–30 вересня 

2011 р. у Варшаві, визначив принцип “більше за більше” як основу розбудови 

відносин між ЄС та країнами-партнерами. У спільній заяві, схваленій 

державами-членами ЄС та країнами-партнерами за підсумками Варшав-ського 

саміту, зазначається, що “Східне партнерство” “базується на співтоваристві 

цінностей та принципах свободи, демократії, поваги до прав людини та 

основоположних свобод, верховенства права”, а також те, що “темп реформ 

визначатиме інтенсивність співробітництва і партнери, що найбільш активно 

впроваджуватимуть реформи, отримуватимуть більшу користь від своїх 
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відносин з Європейським Союзом, у тому числі через більш тісну політичну 

асоціацію, глибшу поступову економічну інтеграцію до внутрішнього ринку 

ЄС та підвищену підтримку з боку ЄС” [402]. 

Результати Варшавського саміту “Східного партнерства” отримали 

схвальну оцінку Європейської ради, яка повторно підтвердила, що швидкість та 

глибина політичної асоціації та економічної інтеграції країн-партнерів з ЄС 

залежатиме від дотримання ними демократичних принципів та верховенства 

права. Після прийняття Програми інтеграції та співпраці Східного партнерства 

було прийнято рішення про виділення додаткової фінансової допомоги у сумі 

130 млн євро на 2012–2013 рр. країнам-учасицям, які досягли значного 

прогресу на шляху впровадження демократичних засад, дотримання прав 

людини та верховенства права [403].  

Європейський прагматизм України засновувався на прагненні 

розширеної, особливої співпраці з гарантованістю перспективного членства у 

Європейському Союзі. Однак очікування України щодо надання особливих 

гарантій членства у ЄС, на жаль, не справдились. У проекті “Східне 

партнерство” основний акцент сфокусований лише на підписанні Угоди про 

асоційоване членство та створенні зони вільної торгівлі без надання 

преференцій Україні. Однак, навіть за таких умов програма “Східне 

партнерство” є максимально вигідною для України, оскільки інтенсифікує та 

поглиблює співпрацю з країнами Європейського Союзу в галузі енергетичної 

безпеки, розвитку транспортних коридорів, регіональної безпеки і стабільності; 

прикордонної співпраці та регіональної кооперації. Крім того, реалізація 

євроінтеграційного курсу зовнішньої політики наблизить Україну до норм і 

стандартів ЄС, зумовить впровадження демократичних цінностей і принципів, а 

також дасть змогу окремим галузям інтегруватися до економічної системи 

ЄС [404, с. 117]. 

СхП не могло і не стало остаточним рішенням долі Києва. Східне 

партнерство – це майданчик для створення спільних рішень, нова, чиста 



 
 

138 
 

сторінка, яку мали заповнити країни-члени відповідно до своїх інтересів у 

співпраці з ЄС. 

В Євросоюзі хотіли почути бачення майбутнього проекту, конкретні 

пропозиції, ідеї від представників цих країн. Це була ініціатива, яку ЄС передав 

у руки самих партнерів на умовах “більше за більше” (more for more): чим 

більше реформ проводить та чи інша країна, тим більше Брюссель йде їй 

назустріч. Разом із цим очевидно, що ЄС не є альтруїстом і, тим паче, не має 

апетиту до експансії, тому зайве очікувати від нього активніших дій. СП стало, 

з однієї сторони, перевіркою на міцність прагнень до євроінтеграції, з іншої – 

непосильним завдання для “відстаючих”. За роки існування в рамках ініціативи 

не вдалося налагодити діалог з Білоруссю та Вірменією. Із шести країн станом 

на 2015 рік Угоду про асоціацію з ЄС підписали три – Грузія, Молдова та 

Україна, тому зараз нагально постало питання про їх диференціацію від інших 

учасниць. Відзначаючи значний поступ у їх реформуванні, не можна 

ігнорувати затримку в процесі лібералізації візового режиму. У дослідженні 

“Тренди “Східного партнерства” виявлено, що респонденти з країн СП та 

Вишеградської групи при загалом позитивному сприйнятті ініціативи, низько 

оцінюють її досягнення у сферах енергетичної безпеки, мобільності, 

розв’язанні заморожених та нових конфліктів [405]. 

Центральною ідеєю СхП було влаштування “кільця друзів” навколо 

Європейського союзу, що гарантувало б стабільність Європи у безпековому, 

економічному та міграційному плані [406]. Недарма каталізатором запуску 

ініціативи стала війна в Грузії 2008 року. Натомість ЄС отримав не “східне 

кільце”, а “східний фронт”. Для ефективного розв’язання поставлених проблем 

Євросоюзу потрібно бути більш рішучим, що складно для такої великої і 

бюрократизованої структури, яка звикла діяти “м’якою” силою. 

Якщо розглядати Східне партнерство не як провал чи успіх, а як 

компліментарний інструмент співпраці, то можемо констатувати, що за шість 

років жодна зі сторін не оволоділа ним у достатній мірі. Ефективність співпраці 
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залежить від політичної волі сторін, спільної відповідальності, наповнення 

цього партнерства реальним змістом. Східне партнерство, безумовно, 

приносить позитивний результат у т.з. “європеїзації” України, однак, 

наближаючи її до Європи, – віддаляє від ЄС. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

СУЧАСНИЙ ЕТАП СПІВПРАЦІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ 

 

 

4.1. Угода про асоціацію: переговорний процес 2007 – 2012 рр. 

 

 

У 2008 р. підходив до завершення термін дії УПС, і продовження цієї 

угоди очевидно вже не задовольняло запитів обох сторін. 

5 березня 2007 році ЄС та Україна почали переговори щодо “нової 

посиленої угоди” – такою була попередня робоча назва УА. Завдяки 

наполяганням української сторони вона була названа Угодою про асоціацію, 

що відповідало її справжньому змісту [407, c. 6]. 

У 2008 р. сторони розпочали переговори щодо поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ), як невід’ємної складової частини 

Угоди про асоціацію. 

Можливість такої угоди була визначена у ст. 217 Договору про 

функціонування ЄС: “Союз може укладати угоди з однією або більше третіми 

країнами або міжнародними організаціями, що запроваджують асоціацію, 

включаючи взаємні права та обов’язки, спільні дії та спеціальні 

процедури” [280]. 

У практиці ЄС угоди про асоціацію найчастіше укладалися з метою 

підготовки асоційованої країни до набуття членства в ЄС. Це – такі країни, як 

Греція та Туреччина (1960-ті), Мальта та Кіпр (1970-ті), Болгарія, 

Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, 
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Чехія (1990-ті), Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Сербія, Хорватія 

(2000-ні). 

Також вони укладалися як альтернатива членству в ЄС – Угода про 

європейський економічний простір (1992) з Австрією, Ісландією, 

Ліхтенштейном, Норвегією, Фінляндією і Швецією. 

Крім того, інколи угоди про асоціацію укладаються з неєвропейськими 

країнами з метою надання допомоги в їх розвитку: Угоди про партнерство з 

африканськими, карибськими та тихоокеанськими державами (1960–2000), з 

середземноморськими країнами – Алжиром, Марокко, Тунісом, Єгиптом, 

Сирією, Ліваном, Ізраїлем (1990–2000), з ПАР (1999) та Чилі (2002) [280]. 

Саме той факт, що Україна опиниться у одному ряду із Сирією та Чилі 

насторожував і стримував ентузіазм українського суспільства щодо укладення 

Угоди. Крім того, Україна не відмовлялася від своєї стратегічної мети – вступу 

до ЄС, тому не приймала Угоду як альтернативу. 

У цей період активно послуговувалися поняттям “асоційоване членство”, 

якого досягне Україна у разі підписання угоди. Дослідники слушно звертають 

увагу, що Угода про асоціацію, як і УПС, не встановлює жодних юридичних 

зобов’язань для сторін щодо набуття членства Україною в Європейському 

Союзі. У преамбулі Угоди про асоціацію однозначно наголошується, що “ця 

Угода не визначає наперед і залишає відкритим майбутній розвиток відносин 

Україна – ЄС” [448]. Угода також не надає Україні статусу “асоційованого 

члена”, оскільки такий статус взагалі не передбачений установчими 

договорами ЄС (Договором про Євросоюз 1993 р. та Договором про 

функціонування ЄС 1957 р). У зв’язку з цим варто звернути увагу на той факт, 

що в законодавчих актах України вкрай некоректно використовується поняття 

“асоційоване членство в ЄС”. 

Так, у Стратегії інтеграції України до ЄС 1998 р. [408] визначається, що 

головним зовнішньополітичним пріоритетом України є отримання статусу 

“асоційованого члена ЄС”; у Законі України “Про Концепцію 
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Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу” 2002 р. [306] вказується на укладання “угоди про 

асоційоване членство в Європейському Союзі”. 

Це маніпулювання термінами спонукало до міфологізації УА, рівною 

мірою позначився на цьому процесі загалом низький рівень інформування 

суспільства щодо цілей та змісту угоди. 

Дискусійним залишалося виключно юридичне питання, на підставі якої 

статті Договору буде укладена Угода про асоціацію. Згідно звичайної практики 

– це вже цитована стаття 217 Договору про функціонування ЄС [280], але 

останніми роками в провідних наукових юридичних виданнях Європи 

пропонувався новий шлях – створити такий тип Угод про асоціацію, який буде 

лише за назвою Угодою про асоціацію, а насправді – новим типом угод на 

підставі нової статті 8 Договору про Європейський Союз, яка стосується 

відносин між ЄС і сусідами [409]. Поява таких обґрунтувань в європейському 

науковому дискурсі є показовою щодо визначення ролі України: як 

потенційного члена ЄС або держави, з якою ЄС може розвивати виключно 

сусідські відносини. 

Європейський Союз розглядає УА з Україною як змішану. Цей термін 

застосовується до угод, де обов’язково вимагається залучення і держав-членів 

ЄС, і Європейського Союзу, оскільки предмет Угоди виходить за межі 

компетенції ЄС. В свою чергу, це має три ключові наслідки для процесу 

укладання Угоди: 

по-перше, держава-член ЄС двічі висловлює свою позицію щодо Угоди – 

через голос в Раді ЄС і на національному рівні;  

по-друге, якщо в Україні щодо УА застосовується законодавство про 

міжнародні договори, то зі сторони ЄС процедури мають більш складний 

характер, оскільки кожне рішення передбачає залучення трьох інституцій ЄС: 

Європейської Комісії, Ради ЄС, Європейського Парламенту; 
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по-третє, після підписання і ратифікації УА на міжнародному рівні дії 

України, з одного боку, і дії ЄС та його держав-членів, з іншого боку, 

регулюватимуться правом міжнародних договорів, які укладаються між 

державами. Загалом, в застосуванні УА використовується великий блок 

нормативів на міжнародному та національному рівнях [410]. Наявність 

множини суб’єктів міжнародного права (27 держав-членів + ЄС)) з боку однієї 

сторони значно ускладнює саму процедуру укладання міжнародного договору. 

Крім того, кількість суб’єктів міжнародного права з боку ЄС зі вступом 

Хорватії мала всі шанси збільшиться ще на одного. 

Після підписання УА потребує згоди на обов’язковість, або ратифікації. 

Спочатку Угода має бути ратифікована на національному рівні усіх держав-

членів ЄС. Наступний етап – отримання згоди Європейського Парламенту на 

ратифікацію Угоди та одноголосне прийняття рішення щодо її ратифікації в 

Європейській Раді. Весь процес ратифікації, як очікувалося, міг зайняти 3-5 

років. Після того, як він буде завершений, відбудеться обмін ратифікаційними 

грамотами й Угода набуде чинності [410]. 

УА охоплює такі аспекти співробітництва [407, с. 3]: 

1. Зближення між Україною та ЄС на основі спільних цінностей, а 

також посилена участь України в програмах Європейського Союзу. 

2. Транскордонне співробітництво в галузі зовнішньої політики та 

політики безпеки, зокрема – у попередженні конфліктів та у військовій сфері. 

3. Наближення України до європейських стандартів у галузі права та 

внутрішніх справ шляхом сприяння розвитку принципів правової держави, 

демократії та прав людини в Україні, а також підтримки боротьби з корупцією, 

налагодження ефективної роботи органів юстиції та поліпшення захисту даних. 

4. Посилення співробітництва в галузі економіки шляхом створення 

поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС і Україною, 

налагодження секторальної співпраці в більше ніж 30 сферах, зокрема – у 
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сільському господарстві, промисловості, енергозабезпеченні або в захисті прав 

споживачів. 

5. Налагодження нових форматів співробітництва, надання 

фінансового сприяння, створення платформи громадянського суспільства. 

У 2009 р. був схвалений та набув чинності Порядок денний асоціації 

(ПДА) [16]. Він мав стати практичним інструментом підготовки до реалізації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до моменту набуття нею чинності. 

На виконання ПДА затверджувалися щорічні відомчі плани реалізації 

ПДА. За інформацією українського уряду станом на 20.08.13 [411] по більшості 

пріоритетів ПДА було досягнуто лише певного прогресу (“Політичний діалог”, 

“Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею”, “Інші сфери співробітництва” 

При цьому “значний прогрес”, відзначений попереднім урядом у деяких інших 

підрозділах, беручи до уваги європейські оцінки, можна поставити під значний 

сумнів (мова йде, насамперед, про такі підрозділи, як “Боротьба з корупцією”, 

“Співпраця з питань юстиції, свободи та безпеки”, “Економічне 

співробітництво”, “Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні 

питання”. 

У період з 2007 по 2013 рр. ЄС виділив 1,0056 млрд євро на двосторонню 

допомогу Україні, зосереджуючись головним чином на таких пріорітетах: 

Підтримка демократичного розвитку та належного державного управління, 

Підтримка регуляторних реформ та розвитку адміністративного потенціалу, 

Підтримка розвитку інфраструктури (Національна індикативна програма на 

2007–2010 роки), Належне управління та верховенство права, Сприяння 

набрання чинності Угоди про асоціацію Україна – ЄС (включаючи глибоку та 

всеохоплюючу зону вільної торгівлі), Сталий розвиток (Національна 

індикативна програма на 2011–2013 роки). Деякі проекти, що фінансуються 

через ці програми, знаходяться у стані виконання [412, с. 3-4]. 

Проте згідно моніторингів, здійснених здебільшого неурядовими 

організаціями, стан виконання цих планів залишався незадовільним. За 
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результатами громадського моніторингу виконання Україною Порядку денного 

асоціації (ПДА) між Україною і ЄС [413] (з травня 2010 р. по вересень 2012 р.), 

проведеного за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”, станом на 

кінець 2011 р. більшість пріоритетів ПДА (70 із ще перебували у стадії 

виконання, а суттєвого прогресу було досягнуто лише щодо близько 20 

пріоритетів. Станом на кінець червня 2012 р. за результатами аналізу 

економічного блоку питань ПДА, з 48 напрямків діяльності, лише 3, за 

оцінками експертів, можна було вважати виконаними; процесі виконання 

залишалися 42 пріоритетні завдання, а інші 3 експерти оцінили як не 

виконані [414]. 

За результатами Громадського моніторингу виконання умов підписання 

Угоди про асоціацію [415] від 1 жовтня 2013 р. експерти констатували певний 

прогрес, якого досягла українська влада по більшості з 11 критеріїв, 

сформульованих за вимогами Ради ЄС, що були необхідні для підписання УА 

під час Вільнюського саміту. Але і тоді, на думку експертів, це свідчило про 

відсутність гарантій підписання Угоди. 

Після п’яти з половиною років переговорів Україна та ЄС завершили 

підготовку до укладання наймасштабнішого та найамбітнішого для Сторін 

двостороннього документу за всю історію їх відносин і під час саміту Україна-

ЄС 19 грудня 2011 р. в Києві сторони оголосили про завершення переговорного 

процесу. 

30 березня 2012 р. відбулося часткове парафування тексту Угоди – було 

парафовано майже всю Угоду включно з першими статтями розділу про зону 

вільної торгівлі (ЗВТ). 

Після підписання кожної з 160 сторінок т. з. “політичної” частини угоди 

наступила технічна перерва, пов’язана із опрацюванням експертами частини 

угоди пов’язаної із ЗВТ, яку сторони використали для вирішення поточних 

завдань. 
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19 липня 2012 р. було парафовано об’ємний текст (1100 сторінок) щодо 

ЗВТ [410]. Хоча парафування не є обов’язковим етапом укладання 

міжнародного договору, воно дозволяє уникнути в майбутньому спорів і 

непорозумінь щодо тексту відповідного договору, оскільки є незаперечним 

доказом його узгодження уповноваженими особами. 

“Технічна перерва” у підготовці УА мала всі шанси перерости в 

безстрокову зупинку. Коли підготовка УА була близька до завершення, ЄС 

поставив прийняття рішення щодо підписання УА в залежність від здійснення 

певних внутрішньополітичних кроків в Україні. Так, міністр закордонних справ 

Данії Віллі Сьовндал, який головував на засіданні Ради зі співробітництва між 

Україною та ЄС 15 травня 2012 р., серед вимог, які ЄС публічно висуває 

офіційному Києву, назвав [292]: 

1) ліквідацію вибіркового правосуддя (проблема стосується 

засудження декількох впливових в минулому політичних лідерів) та 

проведення широкої судової реформи; 

2) проведення вільних та чесних парламентських виборів; 

3) пришвидшення реалізації програми реформ. 

Серед трьох найбільш конкретною вимогою була перша. Проблема 

засудження та ув’язнення колишніх високопосадовців, яких в ЄС вважають 

лідерами опозиційних політичних рухів в Україні, була предметом постійної 

уваги з боку як офіційного Брюсселя, так і з боку високопосадовців у державах-

членах ЄС. Не оминали увагою це питання також політики США та Російської 

Федерації. Занепокоєння щодо ситуації, яка склалася, висловлювали президент 

Франції Ф. Оланд, міністр закордонних справ В. Хейг, держсекретар США 

Х. Клінтон та інші. 

Посилення жорсткої риторики з боку ЄС та безкомпромісна позиція 

політиків держав-членів ЄС щодо проблеми засудження та ув’язнення членів 

колишнього уряду Ю. Тимошенко дає підстави зробити висновок, що це 
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питання для європейських політиків вийшло за межі виключно правових рамок 

та набуло виразного політичного забарвлення. 

Відповідно, будь-які подальші слідчі дії та судові вироки щодо них та 

особливо щодо самої опальної екс-прем’єра, будуть розглядатися 

європейськими політиками як політично вмотивовані, незалежно від наявності 

чи відсутності доказової бази правопорушення. 

Додатковою контрольною відміткою для ЄС стали парламентські вибори 

в Україні, що відбулися наприкінці жовтня 2012 року. Чиновники, політики та 

експерти з боку ЄС неодноразово заявляли, що чесні та демократичні 

парламентські вибори в Україні матимуть важливий позитивний вплив на 

перебіг процесу підписання УА. Визнання українських парламентських виборів 

такими, що відповідають стандартам демократії, мало б мати довготривалий 

позитивний вплив на відносини між Україною та ЄС та на процес укладання 

УА [410]. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС – це великий економічний та 

політичний проект, який міг би стати одним з інструментів модернізації 

Української держави. Враховуючи особливість цієї Угоди з точки зору 

політичної асоціації та інтеграції європейського та українського ринків, її 

підписання має важливе політичне значення, оскільки воно означатиме 

свідомий вибір української влади на користь розвитку України в рамках 

європейської цивілізаційної моделі. Саме тому підписання УА, як здійснення 

акту політичної дії, є неприйнятним для тих політичних кіл та третіх держав, 

які прагнуть продовження стану економічної та політичної невизначенності 

України, а відповідно – її слабкості та перебування в статусі об’єкту 

геополітичних та економічних домовленостей інших держав. 

Міжнародну угоду породжує самé підписання. Підписання є актом 

політичної дії, оскільки вчинюється на найвищому рівні та має дуже важливий 

наслідок – згідно з міжнародним правом з моменту підписання сторони 

зобов’язані утримуватись від дій, які можуть зашкодити об’єкту і меті Угоди. 
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Підписання УА зі сторони ЄС відбуватиметься на двох рівнях: рівень ЄС 

та рівень держав-членів ЄС. На рівні Європейського Союзу Рада ЄС повинна 

одноголосно ухвалити рішення про підписання. Це означає, що кожна держава-

член ЄС на цьому етапі має право вето. На цій стадії не потрібна згода 

Європейського Парламенту, однак в тій чи іншій мірі Європарламент буде 

політично впливати на цей процес. Після підписання Угоди на рівні ЄС має 

відбутися її підписання на національному рівні кожної держави-члена ЄС. 

Тобто держави-члени ЄС мають двічі прийняти позитивне рішення щодо 

підписання цієї Угоди [410]. 

Укладення Угоди про асоціацію відповідає законодавчо визначеним 

зовнішньополітичним прагненням України і являє собою логічний етап 

еволюції відносин між Україною та ЄС. Принципові зміни, визначені Угодою 

про асоціацію, стосуються, по-перше, суттєвого розширення предмета 

двостороннього співробітництва та виходу за рамки економічно-соціальної 

співпраці з одночасним збільшенням двосторонніх зобов’язань сторін у 

політико-правовій сфері (зовнішня та безпекова політика, військове 

співробітництво, юстиція тощо). 

По-друге, Угодою передбачається запровадження найпростішої форми 

економічної інтеграції (“глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі”), для якої 

характерні окремі елементи більш високої форми – спільного ринку, що діє між 

усіма державами – членами Союзу. 

По-третє, якісно змінюється характер одностороннього зобов’язання 

України із забезпечення відповідності вітчизняного законодавства нормам 

acquis communautaire, що підлягають впровадженню у 28-ми сферах правового 

регулювання (на відміну від 16 сфер за УПС). При цьому обов’язково має 

враховуватися не лише зміст таких актів, а й практика їх застосування в ЄС. 

По-четверте, з огляду на запровадження норм про юридичну 

обов’язковість рішень, що приймаються спільними керівними органами сторін 

(Радою асоціації та в порядку делегування Комітетом асоціації), значно 
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збільшується ступінь впливу актів таких органів на правопорядок 

України [412]. 

УА за своїм обсягом і тематичним охопленням найбільшим міжнародно-

правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним 

договором із третьою країною, коли-небудь укладеним ЄС. Вона повинна 

забезпечити створення зовнішнього (європейського) каркасу для розвитку 

української політики та економіки, зафіксувати зобов’язання щодо життєво 

необхідних для України реформ [417]. 

Укладаючи Угоду про асоціацію, Україна заявляла про свою рішучість 

перейти в нову якість: від пострадянської країни, яка вимушена дотримуватися 

принципів ЄС під страхом бути ізольованою від цивілізованого світу, до країни 

– інтегральної складової цивілізованого світу, призначення якої полягає у 

вдосконаленні цих принципів і їх поширенні серед інших народів [407, с. 13]. 

Водночас Угода не є кінцевою метою співробітництва з Європейським 

Союзом, а лише необхідним інструментарієм наближення до ЄС. 

Причому, зауважимо, що Угода не містить перспективи членства для 

України, а лише посилається на визнання Євросоюзом “європейських прагнень 

України”, який вітає її європейський вибір. В юридичній площині положення 

про перспективу членства не несе ніяких наслідків ні для України, ні для ЄС і в 

жодному випадку не означає автоматичний початок процесу вступу до ЄС, бо: 

1) ані Угода про асоціацію, ані надання “перспективи членства” не надають 

гарантій вступу; 2) питання вступу до ЄС має чітко визначену процедуру 

відповідно до договорів Європейського Союзу, основними передумовами якої є 

подання заяви державою на вступ та відповідність даної держави критеріям 

членства в ЄС. 

Основна причина небажання надати дану перспективу полягає у 

побоюванні багатьох держав-членів Євросоюзу, що надання “перспективи 

членства” державам Східної Європи матиме величезне геополітичне 

навантаження, оскільки означатиме готовність ЄС взяти на себе більші 
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союзницькі зобов’язання по відношенню до цих держав. Однак питання про 

надання перспективи членства Україні сьогодні має дуже важливе політичне і, 

насамперед, психологічне значення. Це положення має змінити сприйняття 

України в ЄС не лише серед політичних еліт, але й більш широких суспільних 

верств, – уважають автори аналітичної записки Національного інституту 

стратегічних досліджень. – Так само воно за відповідних умов могло б 

спричинити потужний вплив на зміст внутрішньополітичного життя України та 

її геополітичні пріоритети [418, с. 5]. 

Таким чином, переговорний процес щодо Угоди про асоціацію на 2012 

рік було завершено і очікувалося, що вона буде підписана вже наступного року. 

Незважаючи на те, що цілі Угоди не мають ієрархічного порядку, а є 

рівнозначними, очевидним є превалювання економічної частини угоди (навіть 

за обсягом). Втім, сприймалася вона скоріш як акт політичного ґатунку, тому 

відсутність згадки про перспективу членства була суттєвою вадою документа. 

 

 

4.2. 2013 рік: значення для розвитку відносин ЄС-Україна 

 

 

2013 рік видався особливим як для Європейського Союзу, так і для його 

відносин з Україною. У ЄС відзначали ювілей утворення спільноти: два 

десятиліття тому вступив у дію так званий Маастрихтський договір [1]. У 1993 

році між нашою державою та Євросоюзом було встановлено дипломатичні 

відносини, а в Києві відкрито офіційне представництво Європейської Комісії. 

2013 рік акумулював сподівання суспільства щодо європейської 

інтеграції України. Для багатьох він уявлявся переломним у двосторонніх 

стосунках: довгоочікуване підписання Угоди про асоціацію (далі – УА) [419] 

– найбільшого за своїм обсягом і тематичним охопленням міжнародно-

gравового документа в історії України та найбільшого міжнародного договору 
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з третьою країною, коли-небудь укладеного ЄС [417, с. 1] – мало би затвердити 

незворотність європейського курсу нашої держави. Зі сторони Євросоюзу УА, у 

разі підписання, мала б виступати як заслужена винагорода за прагнення до 

тіснішого зближення та спільну 20-річну працю. 

Український народ чуйно відгукнувся на перипетії часу появою, серед 

інших, гумористичного вислову “Ленін створив Україну, Сталін об’єднав 

Україну, а Янукович – привів у Європу”. Так, парадоксальним видавався факт, 

що проросійськи налаштований лідер зробив для європейського поступу 

України більше, аніж його попередники. Проте історик Ярослав Грицак, 

котрому приписували цю фразу, вважає, що у ній криється гірка іронія щодо 

нашого минулого, “коли ми не раз і не двічі дозволяли вирішувати свою 

національну долю злочинцям і негідникам” [420]. 

Початок року позначився позитивними сигналами: під час візиту 

тогочасного міністра закордонних справ України Леоніда Кожари 30-31 січня 

2013 року до Брюсселя міністри закордонних справ 13 європейських країн – 

Словаччини, Латвії, Кіпру, Румунії, Ірландії, Литви, Бельгії, Данії, Чехії, 

Фінляндії, Болгарії, Мальти, Хорватії, а також присутній Комісар ЄС Ш. Фюле 

– підтвердили готовність сприяти Україні у процесі підготовки до підписання 

Угоди про асоціацію. За словами Леоніда Кожари, європейці наголошували: 

“Сьогодні доля України в наших власних руках. Неодноразово чув у Брюсселі 

фразу “допоможіть нам допомогти вам”. Напевно, вона найкраще відображає 

зміст наших сьогоднішніх відносин з ЄС”, – стверджував урядовець [421]. 

Cподівання українців на прискорення європейського поступу, разом з 

інтересом до України на Заході значно зросли. Європейський комісар з питань 

розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле напередодні 

свого візиту в Київ 7-8 лютого заявив, що майбутній саміт Україна-ЄС має 

стати гарантією виконання українською владою зобов’язань, які дозволять 

підписати у листопаді у Вільнюсі Угоду про асоціацію. Водночас, єврокомісар 

дав зрозуміти, що строки, протягом яких офіційний Київ має продемонструвати 
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виконання умов, які дозволять підписати УА, обмежені політичним календарем 

Брюсселя – навесні Єврокомісія має передати документ країнам-членам і 

отримати мандат на його підписання. “Це не означає, що: а) ми можемо чекати 

до останніх днів чи тижнів перед самітом, а потім, кажучи про важливість 

цього документа, створювати якісь спеціальні механізми і підштовхувати 

країни-члени ЄС знизити планку політичних вимог; б) це також не означає, що 

хтось чекає, що наприкінці січня чи на початку лютого Україна буде цілковито 

готова розв'язати означені проблеми”, – сказав Штефан Фюле [422]. 

16-й щорічний Саміт ЄС-Україна 25 лютого у Брюсселі пройшов 

успішно, про що свідчить спільна заява Президента Європейської Ради Германа 

Ван Ромпея, Президента Європейської Комісії Жозе Мануела Баррозу та 

Президента України Віктора Януковича. Лідери знову підтвердили свою 

рішучу налаштованість підписати вже парафовану Угоду про асоціацію, 

включно з частиною про глибоку та всеохопну зону вільної торгівлі (ЗВТ), і 

підписати її, за можливості, до саміту Східного партнерства у Вільнюсі, 

запланованого на листопад 2013 року [423]. 

Проте ЄС вкотре позначив умови, за виконання яких підписання може 

відбутися: забезпечення відповідності виборів міжнародним стандартам, 

вирішення питання виборчого правосуддя і запобігання його повторення, а 

також проведення реформ, закладених у спільно узгодженому порядку денному 

про асоціацію [417, с. 3]. 

Таким чином, коли Угода про асоціацію, переговорний процес щодо 

котрої тривав майже 5 років, була готовою, ЄС поставив її підписання у 

залежність від внутрішньополітичних кроків в Україні. Ключовою вимогою 

серед названих виступала перша – уникнення політично вмотивованого 

правосуддя. Предметом постійної уваги європейських високопосадовців було 

засудження та ув’язнення колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, 

переслідування членів її уряду. Президент Франції Ф. Оланд, держсекретар 

США Х. Клінтон, міністр закордонних справ Великобританії В. Хейг 
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неодноразово вказували, що ув’язнення лідерки опозиційних сил в Україні 

Ю. Тимошенко може стати великою перешкодою для підписання й ратифікації 

Угоди про асоціацію включно з частиною, що стосується створення 

ЗВТ [417, с. 4]. 

Тим не менш, 24 червня Люксембурзі на 16 засіданні Рада з питань 

співробітництва між ЄС та Україною затвердила оновлений варіант Порядку 

денного асоціації, котрий визначає ключові пріоритети реформ, яким Україна 

має приділити увагу протягом наступних років задля можливості повною 

мірою скористатися можливостями інтенсифікованої співпраці та поліпшеного 

доступу до ринків, передбачених новою Угодою про асоціацію між Україною 

та ЄС [294]. 

А з 1 липня 2013 року 28-м членом Європейського Союзу стала Хорватія. 

Це продемонструвало, що ЄС, схоже, подолав свою “втому від розширення”. 

Якщо хвилі розширення 2004 та 2007 років можна було назвати 

“ідеологічними”, бо країни, що стали членами спільноти, не відповідали 

економічним вимогам ЄС, то тривалий процес вступу Хорватії показав, 

наскільки зросли вимоги Спільноти до країн-кандидатів на членство. 

У цей же день набула чинності оновлена Угода про спрощення 

оформлення віз між ЄС та Україною, згідно з якою суттєво розширювалося 

коло заявників, які зможуть претендувати на отримання довгострокових 

шенгенських віз [301]. Втім, реального і практичного полегшення пересічні 

громадяни не відчули: єврочиновники воліли використовувати Україну як 

запобіжник від Росії, але не бажали сприяти її справжній євроінтеграції, 

застосовуючи щодо українців суворий візовий режим з абсурдними вимогами. 

Інциденти з видачею Шенгенських віз українцям псували імідж ЄС. Проте, 

об’єктивно кажучи, Україна за три роки не спромоглася завершити бодай 

перший етап плану дій з візової лібералізації з ЄС [424]. 

Тим часом загострюються відносини між Україною та Російською 

Федерацією. В кінці липня російські митники розпочали тотальну безпричинну 
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перевірку всіх транспортних засобів, що перевозили продукцію українських 

товаровиробників, що призвело до простою на кордоні. А з 14 серпня митна 

служба Росії внесла всіх українських імпортерів до переліку “ризикованих”, що 

призвело до фактичної торговельної експортної блокади України. На думку 

українського політолога Вадимa Карасьовa [425], міністрів закордонних справ 

Швеції Карла Більдта [426] та Литви Лінаса Лінкявічуса [427] метою Кремля 

було ускладнити, якщо не зірвати, підписання Угоди про асоціацію та 

утворення ЗВТ, тобто, економічну інтеграцію України з ЄС. З погляду 

сьогодення можна говорити про те, що влітку Росія відкрила “торговельний” 

фронт війни з Україною, кінцевою метою якої, з погляду колишнього 

Президента України Віктора Ющенка, було “знищення незалежності” [428]. 

Ці події слід розглядати у більш широкому контексті. У 2013 році було 

затверджено нову Концепцію зовнішньої політики РФ. У ній зазначається про 

те, що Захід слабшає та все більше дестабілізує міжнародну ситуацію. 

Пріоритетами Росії визначаються СНД та створення Євразійського союзу 

(ЄврАзЕС) [429]. Колишній радник президентів США Б. Клінтона та Дж. Буша, 

директор Центру євразійських, російських та центрально-європейських студій у 

Джорджтаунському університеті, Анджела Стент стверджує, що у цьому світлі 

утримання колишніх країн СРСР від вступу до ЄС та збереження статусу кво на 

євроатлантичній арені є ключовою задачею РФ. Ще одна ціль – стримувати і 

відкидати всі спроби просування у сусідніх країнах демократії західного зразка, 

позаяк на цих територіях Росія виступає в ролі хранителя 

автократії [430, с. 305]. 

Спершу Росія не надала належної уваги зближенню України з ЄС, 

оскільки головним своїм противником у геополітичному вимірі для неї 

виступало НАТО. Проте у критичний момент в Москві зрозуміли, що 

підписання Угоди потягне за собою серйозні політичні наслідки, унеможливить 

її входження до Євразійського союзу, суттєво зменшить обсяги економічних 

відносин з Росією. Натомість переговорники зі сторони ЄС підійшли до Угоди 
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з технократичної сторони, розуміли її вузько і не зуміли передбачити тих 

широких геополітичних наслідків, які вона викличе [430, с. 376]. 

Разом із “батогом” Росія вдається і до методу “пряника” та активізує свої 

дії, аби переконати Януковича відмовитися від підписання Угоди. 

На самітті ЄврАзЕС у жовтні Путін заявляє, що “підписання Україною 

Угоди про асоціацію з ЄС – це не наша справа”, але категорично стверджує, що 

приєднання до Митного союзу у такому разі буде неможливим [431]. 

25 жовтня Янукович, виступаючи на засіданні глав держав СНД у 

Мінську, пропонує сформувати постійно діючий консультативний формат 

“Україна–Європейський союз–Митний союз”, проте Європа не бажала бачити 

Росію третьою стороною у двосторонній угоді [432]. 

27 жовтня та 9 листопада Президенти України та Росії Віктор Янукович 

та Володимир Путін знову проводять неформальні зустрічі, деталі котрих не 

розголошувалися [433]. Щодо останньої з них, прем’єр-міністр Микола Азаров 

повідомив, що вона була присвячена врегулюванню створених у торговельно-

економічних відносинах двох країн проблем: “В результаті останніх 

переговорів досягнуто взаєморозуміння, що ситуація, яка склалася, не 

відповідає довгостроковим інтересам і України, і Росії. Є домовленість про 

врегулювання цілої низки проблем. Тому президент України доручив уряду 

вжити комплекс заходів для розблокування співпраці з Російською 

Федерацією” [434]. 

Це наштовхує на думку, що у ході цих напівофіційних і напівпрозорих 

зустрічей Путін намагався схилити Януковича до відмови від підписання УА. 

Невідомо, який із методів підкилимної політики РФ – сила переконання, 

шантаж, погрози чи підкуп – спрацював, однак 21 листопада виходить 

постанова уряду М. Азарова “Питання укладання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони”, в 

якій містилося розпорядження “призупинити процес підготовки до укладання 
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Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом” [34]. Разом з цим Верховна Рада вчасно не ухвалила євроінтеграційні 

закони (про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства та лікування 

ув’язнених за кордоном), які були умовою підписання УА України з ЄС. 

У відповідь на рішення уряду в Україні у багатьох містах одночасно 

розпочалися наймасовіші з часу Помаранчевої революції 2004 року акції 

протесту з метою підтримки європейського вектора зовнішньої політики, які 

отримали назву “Євромайдан”. Подібний появ громадянської активності є 

унікальним в історії України та Євросоюзу загалом, де радше проходять 

мітинги противників європейського єднання, аніж тих, хто каже “yes” ЄС. 

Для тих, хто знайомий із величезною, бюрократизованою та неповороткою 

структурою, якою є Європейський Союз, могло б здивувати, що бажання 

підписати торговельну угоду з Брюсселем спровокувало такий вибух 

суспільного обурення. Але треба враховувати, що для противників режиму 

Януковича Євросоюз уособлював інститут, заснований на цінностях та 

верховенстві права, котрий піклується про своїх громадян [430, c. 376]; 

альтернативу тій кланово-олігархічній системі, котру розбудовувала влада, та 

автократичному режиму, нав’язуваного Росією. 

24 листопада в Києві відбулася велика хода та мітинг на Майдані 

Незалежності, які зібрали більше ніж 100 тисяч громадян України [435]. Вже 

тоді із застережною заявою виступили впливові депутати Європарламенту 

Ельмар Брок та Яцек Саріуш-Вольський: “Українська влада не має права 

застосовувати силу проти демонстрантів, які проводять мирний протест на 

Європейській площі, проти рішення українського уряду не підписувати Угоду 

про асоціацію з ЄС. Інакше будуть серйозні наслідки” [436]. 

На довгоочікуваному Третьому саміті Східного партнерства 28-29 

листопада у Вільнюсі Україна парафувала угоду про Спільний авіаційний 

простір [437]. Натомість угоди про асоціацію з ЄС підписали тільки Молдова та 

Грузія, Україна та Вірменія – утрималися. Ця позиція викликала розчарування 
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у європейських лідерів,котрі, втім, дипломатично запевняли,що “двері для 

України як і раніше, відчинено”. У спільній заяві учасники зустрічі відзначили 

“безпрецедентну громадську підтримку на користь політичної асоціації та 

економічної інтеграції України з ЄС. ЄС та Україна підтверджують їх 

відданість підписанню цієї Угоди на основі рішучих дій та відчутного прогресу 

в трьох сферах, окреслених на Саміті Україна–ЄС у 2013 році” [438]. Саміт у 

Вільнюсі став найбільшим провалом української дипломатії, адже не було 

обговорено жодного рішення, не знайдено жодного алгоритму для подальшого 

руху. 

Незадовго після цього Москва пообіцяла Україні, економіка котрої 

балансувала на грані дефолту, кредит у розмірі 15 млрд доларів. Схоже, в Росії 

зітхнули з полегшенням, вважаючи, що їм вдалося відвернути “європейську 

загрозу”. Проте в Кремлі недооцінили масштаби вуличних протестів та 

згуртованості громадянського суспільства в Україні [430, с. 346]. 

Аби усунути цю “маленьку перешкоду” під приводом очищення 

центральної площі столиці для встановлення новорічної ялинки в ніч на 30 

листопада бійці батальйонів спецпризначення здійснили кривавий розгін 

Євромайдану [435]. 

30 листопада свою заяву оприлюднили Верховний представник ЄС із 

закордонних справ Кетрін Ештон та Комісар з питань розширення та 

європейської політики сусідства Штефан Фюле: “Європейський Союз різко 

засуджує надмірне використання сили правоохоронними органами минулої 

ночі у Києві, щоб розігнати мирних протестувальників, які протягом 

попередніх днів у рішучий і безпрецедентний спосіб висловлювали свою 

підтримку політичній асоціації та економічній інтеграції України з ЄС. Цю 

підтримку вчора привітали учасники Вільнюського саміту Східного 

партнерства. Невиправдане використання сили суперечить принципам, 

дотримання яких учора ще раз підтвердили всі учасники Вільнюського саміту, 

в тому числі президент України” [439]. 
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2 грудня спільну заяву із закликом відмовитися від насильства зробили 

президент Польщі Броніслав Коморовський і прем’єр-міністр Дональд Туск. 

Голова польського уряду підкреслив, що Варшава має зберігати добрі 

взаємини, як з опозицією, так і владою в Україні. “Наше завдання сьогодні – 

подбати про те, щоб ця велика гра за майбутнє України, не завершилася 

якимось драматичним і непередбачуваним фіналом. А це означає гру на кількох 

фортепіано, тобто якомога інтенсивнішу роботу Європи задля наближення з 

Україною. І тут Польща має суттєву роль”, – підкреслив Дональд Туск [440]. 

“Влада не тільки ігнорує прагнення багатьох своїх громадян, але і б’є їх 

кийками та сльозогінним газом, коли вони сподіваються бути почутими на 

вулиці. Використання сили проти мирних демонстрантів неприйнятно. 

Українська влада має слухати своїх громадян, а не бити їх”, – заявив Президент 

Європарламенту Мартін Шульц [440]. Таку реакцію ЄС міністр зовнішніх 

справ РФ Сергій Лавров назвав “істерикою” [441]. 

Після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада протести 

значно поширилися. Змінився і характер виступів: вони носили вже не так і не 

лише проєвропейський, але й антикорупційний, антиурядовий, соціальний, 

національно-патріотичний характер. Але до кінця 2013 року вони проходили у 

мирній формі мітингів, демонстрацій, пікетів, студентських страйків, народних 

віче і переросли у Революцію Гідності. Акції у підтримку Євромайдану, 

організовані українською діаспорою, пройшли у багатьох містах світу. 

Наймасовішими євромайдани були у містах Канади, США, Німеччини, Польщі, 

Великобританії, Італії та Франції. Менші акції відбулися у Австрії (Відень), 

Австралії (Мельбурн), Бельгії (Брюссель), Грузії (Тбілісі), Естонії (Таллінн) 

Ізраїлі (Тель-Авів), Ірландії (Дублін), Іспанії (Барселона), Литві (Вільнюс), 

Норвегії (Берґен, Осло), Португалії (Лісабон), Угорщині (Будапешт), Фінляндії 

(Турку), Тунісі (Туніс), Чехії (Брно, Прага), Швеції (Мальме, Стокгольм) 

Швейцарії (Базель, Женева) та інших країнах [435]. 
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В обстановці, коли десятки тисяч обурених українців мітингують у центрі 

столиці, 7 грудня президент Янукович знову вирушає в Сочі на зустріч із 

Володимиром Путіним. Деталі зустрічі, як звично, не розголошувалися. 

Натомість 10 грудня до Києва прибула Верховний представник ЄС з 

питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон, аби долучитися 

до врегулювання політичної кризи. Політик провела майже тригодинну 

розмову з Януковичем, а потім вирушила на Майдан, де її вітали вигуками 

мітингувальники. За день до цього на Майдан прибув міністр закордонних 

справ Німеччини Ґідо Вестервелле, ще раніше Євромайдан в Києві відвідували 

депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс і колишній прем'єр-міністр 

Польщі Ярослав Качинський, а також делегація партії екс-президента Грузії 

Михайла Саакашвілі “Єдиний національний рух” [442]. 

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Мєдведєв заявив, що відвідини 

єврокомісарами Майдану Незалежності, де проходять акції протесту проти 

української влади, є грубим втручанням у внутрішні справи України: “З боку це 

виглядає досить дико, коли діючі міністри, єврокомісари ідуть на площу. Я 

вважаю, що так не можна поводитися у ХХІ столітті” [443]. 

17 грудня Януковича здійснив ще один візит в Москву. За підсумками 

засідання 6-ї міждержавної україно-російської комісії було підписано 14 

документів, що стосувалися різних сфер співпраці. На думку заступника 

генерального директора Центру Разумкова Валерія Чалого “Президент України 

Віктор Янукович разом з урядом фактично підписали акт капітуляції не 

безумовної, а через певні умови, які дають можливість, використовуючи 

тактичну фінансову підтримку з боку РФ, втримати владу до 2015 року, а 

стратегічно, вони здали інтереси України набагато років вперед” [444]. 

В умовах протистояння українців з владою 2013 рік добігає кінця. Прямо 

пропорційною очікуванню на початку року стала сила розчарування 

суспільства – восени. Проте розчарування змінилося консолідацією 

громадянського суспільства і півмільйона громадян зустрічали Новий, 2014 рік, 
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на Майдані з великими сподіваннями на майбутні зміни та втілення їх 

“європейської” мрії. 

Зарубіжні дослідники вбачають у подіях 2013 року в Україні не 

внутрішньодержавний конфлікт, а прояв і наслідок світових криз. Ендрю 

Вільсон схильний трактувати події в Україні 2013–2014 рр. у широкому 

контексті та нерозривному зв’язку багатьох змін, які трапилися з 2008 р.: 2008 

був роком, коли Путін номінально став прем’єр міністром, Росія і Грузія 

розпочали війну, американські хеджеві фонди і банки обвалилися, провокуючи 

світову економічну кризу, Барак Обама був обраний президентом [445, c. 2]. 

Європа також увійшла в період затяжної багатовимірної кризи: економічної 

(кризи в Греції і в зоні євро), дипломатичної (криза НАТО і війна в Грузії), 

екологічної та кризи цінностей [445, с. 12]. Автор оцінює українські події як 

“українську кризу”, яка стала випробуванням для США та певних європейських 

політичних сил. 

Події 2013 р. повернули Україну у сферу американо-російських відносин, 

а Європу – в орбіту інтересів США. На думку А. Стент, криза в Україні від 

самого початку набула характеру американо-російської проблеми [430]. Її 

колега Джон Міршаймер вважає, що причини сьогоднішнього конфлікту в 

Україні полягають в тому, що США та ЄС прагнуть перетворити Україну в таку 

собі фортецю західних цінностей, а Росія вбачає для себе в цьому загрозу [138]. 

Для вирішення конфлікту Міршаймер пропонує зробити Україну “нейтральним 

буфером між НАТО і Росією”, своєрідною “сірою зоною міжнародної 

політики”, на кшталт Австрії у повоєнний час [138]. 

Звичайно, Україну можна і розглядають як зону конфлікту інтересів 

Заходу та Росії (Сходу), місце цивілізаційного зіткнення, геополітичного 

розлому, що спонукає до думки про неминучість криз. Проявами кризи в 

Україні 2013 року стали економічна блокада зі сторони РФ, відмова від 

підписання Угоди про асоціацію, Євромайдан. Причинами кризу у такому 

форматі, окрім протистояння імперських амбіцій Росії та “м’якої” експансії 
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Заходу в Україні стали відсутність консенсусу всередині ЄС щодо українських 

перспектив у Європі, наявність когорти союзників В. Путіна у європейському 

політикумі, котрі Е. Вілсон називає “корисними ідіотами” [445, c. 32]. 

Вибудовучи свою лінію бюрократичними методами “вимог і заохочувань”, 

Євросоюз не брав до уваги особливостей України як пострадянської держави та 

специфіки її влади, не прорахував політичних вигод і наслідків від її зближення 

з ЄС. Разом із цим, відсутність реальних дій з боку України, євроімітація 

замість євроінтеграції, нерозуміння підходів європейської сторони 

сигналізували про неготовність та небажання, усупереч проєвропейській 

риториці, йти назустріч Європі. Навіть проєвропейськи налаштована еліта в 

Україні сподівалася, що ЄС, врешті, “пробачить” недоліки і недопрацювання 

Києва та поступиться своїми формальними вимогами задля політичного жесту, 

як це було з Грецією, коли при вступі вона недотягувала до економічних 

критеріїв Союзу, чи під час п’ятої хвилі розширення, коли можливість, що 

більшість із новоприйнятих держав підпаде під вплив Росії, змусила закрити 

очі на їх невідповідність вимогам до країн-вступників. В Європі, проте, 

розуміли, що за всі недоліки доводиться платити з власної кишені, і що криза 

економічна криза 2008 року є певною мірою наслідком політичних рішень. 

Вступ Хорватії продемонстрував принциповість ЄС у своїх позиціях. Таку ж 

категоричність виявляв Брюссель при підготовці до підписання УА з Україною: 

предметом торгів стало звільнення Юлії Тимошенко та навіть відміна віз (при 

тому, що УА не пов’язана жодним чином з імплементацією Угоди про 

лібералізацію візового режиму з Євросоюзом). Цей останній момент є 

показовим у тому плані, що, по-перше, як населення так і політична верхівка 

України були недостатньо інформовані щодо змісту договорів, технічної 

сторони переговорів, і це ставало предметом спекуляцій у ЗМІ. А, по-друге, 

відкритість кордонів з ЄС виступає індикатором реальних намірів щодо 

зближення. Існує погляд, що впровадження безвізового режиму для громадян 

України могло б наочно продемонструвати переваги життя за Західним зразком 
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перед радянською моделлю, сприяти налагодженню відносин з ЄС та суттєво 

вплинуло б на результат революції. Втім, скасування віз потребує виконання 

щонайменше необхідних технічних вимог і прогресом у цій сфері Україна 

також могла б засвідчити незворотність своїх намірів. 

Підсумком 2013 року став щорічний Звіт про прогрес країн у виконанні 

зобов’язань у рамках Європейської політики сусідства щодо України. У ньому 

зазначалося, що Україна частково виконала деякі рекомендації, зазначені в 

останньому звіті про прогрес, – зокрема, ті, що стосуються виборчого права і 

практики та судоустрою [446]. 

“Водночас не було проведено жодної роботи щодо удосконалення інших 

важливих законодавчих актів, зокрема законів про президентські та місцеві 

вибори. Свобода медіа погіршилася. Повідомлення про фізичні атаки на 

журналістів почастішали; були документально підтверджені атаки, що 

траплялися під час громадянських протестів у Києві у грудні-січні”, – 

зазначено у документі [446]. 

На сьогоднішній момент реалізація УА є доконаним фактом, проте у 

відносинах ЄС–Україна виникла низка нових викликів, а їх перебіг 

здійснюється в складних умовах військових дій на Сході України. Багато з 

окреслених нами питань потребують більш глибокого вивчення: вимагає 

комплексного дослідження феномен Євромайдану, суспільні трансформації в 

Україні у контексті європейської інтеграції тощо. Безстороннє розслідування 

злочинної діяльності президента В. Януковича, уряду М. Азарова, лідерів 

“Партії регіонів” та наближених осіб відкриє нові факти і в майбутньому 

скоригує бачення історичної картини. Уникаючи телеологізму, ми намагалися 

встановити хронологію ключових подій 2013 року, котрі стали передумовами 

та причинами ескалації конфлікту в Україні та визначили динаміку і характер 

стосунків Євросоюзу з нашою державою.  
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4.3. Потенціал впливу країн-членів Євросоюзу на інтеграційні 

перспективи України у 2014 р. 

 

 

Очевидно, що на перспективи інтеграції України до ЄС впливають як 

внутрішні чинники – проведення ефективних економічних й інституціональних 

реформ українською владою, забезпечення готовності до зближення з ЄС (для 

якого формально, згідно ст. 49 Договору про ЄС [279], достатньо поділяти 

“європейські цінності”, а для повноцінного членства – відповідати 

Копенгагенським критеріям); так і зовнішні – готовність Європейської 

спільноти до розширення, творення “Спільного ринку”, згода як керівних 

інституцій ЄС в цілому, так і усіх країн членів на прийняття України до 

Об’єднаної Європи. 

Протистояння очільників держави та народу України, що розпочалося із 

Євромайдану, призвело до Революції гідності та зміни влади. 6 березня 2014 р. 

у Брюсселі відбувся екстрений саміт ЄС, присвячений українській політичній 

кризі, на якому, зокрема, обговорювалося прохання нового керівництва 

держави якомогашвидше підписати Угоду про асоціацію. 

Представники західноєвропейських держав не поділяли такого 

ентузіазму, позаяк прагнули підписати УА з владою в Україні, легітимність 

котрої не викликатиме жодних сумнівів. Було знайдено доволі неочікуваний 

компроміс, який підтримали всі учасники саміту – розділення угоди на 

політичну і економічну частини і підписання спочатку першого, а потім 

другого документа [447]. 

Відтак вже 21 березня у Брюсселі відбулася церемонія підписання 

політичної частини Угоди, що складається з Преамбули, Статті 1 та Розділів I, 

II та VII. З української сторони свій підпис під УА поставив прем’єр-міністр 

України Арсеній Яценюк, з боку Євросоюзу – президент Ради ЄС Герман ван 
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Ромпей, президент Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу і голови 28 

держав, що входять у ЄС. 

Економічну частину УА через два дні після свого обрання 27 червня 

підписав Президент України Петро Порошенко (включає Розділи III, IV, V, VI, 

додатки та протоколи) [448]. 

16 вересня 2014 року Європейський парламент синхронно з Верховною 

Радою України (у вигляді телемосту за допомогою технології Skype). 

ратифікував Угоду За ратифікацію проголосувало 355 депутатів Верховної 

Ради та 535 депутатів Європарламенту. 

1 листопада 2014 набрало чинності тимчасове застосування Угоди, яке 

стало можливим після завершення у вересні того ж року необхідних внутрішніх 

процедур, а також схвалення відповідного рішення Радою ЄС. Режим 

тимчасового застосування може поширюватися лише на ті сфери Угоди, які 

стосуються виключної або змішаної компетенції ЄС, оскільки застосування 

Угоди в інших сферах вимагає її ратифікації державами-членами ЄС. Таким 

чином, обсяг тимчасового застосування охоплює окремі статті/глави розділів 

“Політичний діалог і реформи, політична асоціація, співробітництво та 

конвергенція у сфері закордонних справ та політики безпеки”, “Юстиція, 

свобода та безпека”, “Економічне та галузеве” співробітництво”, “Фінансове 

співробітництво”, “Інституційні, загальні та прикінцеві положення” [448]. 

Перше інавгураційне засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбулося 15 

грудня 2014 р. у Брюсселі за участі урядової делегації України на чолі з 

прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. 

Однак для набрання чинності Угоди про Асоціацію, сторони повинні її 

ратифікувати або затвердити відповідно до власних процедур. У більшості 

країн-членів ЄС процес ратифікації полягає у затвердженні угоди парламентом 

та подальшому підписанні главою держави. 
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Станом на 2014 рік УА ратифікували 6 країн-членів ЄС: Румунія – 14 

липня 2014 р., Литва – 29 липня 2014 р., Латвія – 31 липня 2014 р., Мальта – 29 

серпня 2014 р., Болгарія – 9 вересня 2014 р., Словаччина – 21 жовтня 2014 р. 

На практиці консолідована воля Унії важить більше, аніж проєвропейська 

налаштованість держави, виконання нею політичного, економічного чи 

“членського” зобов’язання. Підготовка Європейського Союзу до розширення 

здійснюється як на загальноєвропейському, так і на національному рівнях, тому 

підтримка іноземними державами європейських прагнень країни відіграє 

важливу роль, особливо у тих складних політичних умовах, в яких опинилася 

наша країна в результаті агресії Російської Федерації. 

Як і в Україні, в Європі існують свої “євроскептики”, “єврооптимісти” та 

“єврореалісти”, але також – “українофіли” та “українофоби”. 

У цьому параграфі ми проаналізуємо позиції 28 країн-членів ЄС щодо 

європейських прагнень нашої держави, для зручності за географічним 

принципом, оскільки часто географічні детермінанти, у тому числі положення 

відносно “центру” та близькості до кордонів України відіграють не останню 

роль у формуванні підходів у зовнішній політиці щодо нашої держави. 

 

4.3.1. Західноєвропейські країни 

 

Першочергову увагу ми приділяємо трьом глобальним гравцям та 

найвпливовішим країнам ЄС – Великій Британії, Німеччині та Франції. 

Парадоксально, що при значному рівню євроскептицизму у Великій 

Британії, ця держава завжди послідовно підтримування європейські прагнення 

України. Оригінальну історичну паралель проводить Олександр Неприцький: 

“Україна та Велика Британія, знаходячись на протилежних краях 

європейського континенту, вражаюче повторюють деякі моменти 

зовнішньополітичної історії […] Кінець ХХ ст. став якісно новим етапом у 

розумінні Великобританією свого місця у світі та Європі. Розташовуючись у 
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Європі, Велика Британія дистанціювалась від континенту й орієнтувалась на 

Співдружність та Сполучені Штати Америки. Як свого часу Україна шляхом 

колонізації породила Московську державу, та через культурну експансію 

витворила Росію, так Велика Британія, колонізуючи Захід, створила іншого 

світового гегемона – США, котрі, врешті-решт, втягнули Британію у своє коло 

інтересів і ще більше дистанціювали від Європи” [449]. Нині Сполучене 

Королівство веде непросту дискусію з офіційним Брюсселем та іншими 

європейськими столицями про своє майбутнє у ЄС, а також шляхи його 

реформування заради подолання актуальних політичних суперечностей і 

економічних кризових явищ. 

Велика Британія завжди вирізнялася своєю особливою позицією у 

Європейському Союзі, до котрого вступила у 1973 р. Вона виступає 

категоричним противником концентрації надмірних повноважень 

наднаціональними інституціями. І тому підтримує розширення ЄС, адже 

прийняття нових членів унеможливлюватиме його централізацію. З 

теоретичного погляду, позиція Сполученого Королівства щодо розширення ЄС 

доволі вигідна для України. Приєднавшись до європейської спільноти, Велика 

Британія дістала можливість активно впливати на процеси європейської 

інтеграції. Від самого входження до європейських інтеграційних структур вона 

обрала для себе інтеграційну концепцію “Європи за вибором”, або 

різношвидкісної інтеграції, що зумовлювалося і особливими відносинами 

Сполученого Королівства зі США, і впливом Співдружності Націй (держави 

котрої мають преференційний режим у відносинах із Великою Британією), і її 

особливою позицією серед європейських держав. Розширення Європейського 

Союзу у 2004 та 2007 роках підтвердило на практиці теоретичні 

конструкції [450]. 

Позиція Лондона обумовлена як бажанням протистояти інтересам Росії 

на Сході, так і прагненням до створення сприятливих умов для діяльності 

британського бізнесу, позитивними економічними відносинами, що склалися за 
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роки незалежності з Києвом: Велика Британія на сьогодні є четвертим за 

обсягами торговельним партнером України серед країн Європи та одинадцятим 

у світі, а за розмірами інвестицій в економіку України Велика Британія 

продовжує залишатися у першій десятці найбільших іноземних 

інвесторів [451]. Крім того, Велика Британія є опонентом і противагою франко-

німецькому альянсові в Європейському Союзі, зазначає російський дослідник 

А. Валуєв [452] стосунки яких з Росією є значно теплішими, аніж з Україною. 

Сучасний стан двосторонніх українсько-британських відносин 

характеризується достатньо високим рівнем взаєморозуміння сторін, у тому 

числі з питань реалізації євроінтеграційного курсу України, а також розвитку 

взаємодії у політичній, економічній, військовій та культурній сферах. 

Сполучене Королівство традиційно є для України важливим партнером в 

економічній сфері, насамперед, в таких галузях, як інвестиційне 

співробітництво, розвиток банківсько-фінансової сфери та енергетична 

безпека [453]. 

Сполучене Королівство залишається послідовним прихильником 

європейського курсу нашої держави, зокрема, у контексті підписання Угоди 

про асоціацію з Євросоюзом. 

“У тіні” великої політики Великої Британії знаходиться невелика острівна 

країна Ірландія, з якою Україна провадить багатостороннє співробітництво. 

Однак заява Голова Палати представників Парламенту Ірландії Шона 

Баррета [454] переконує у підтримці Україну на євроінтеграційному шляху. 

Вважається, що основою інтеграційних процесів у Західній Європі є 

франко-німецький альянс. На жаль, ані Францію, ні Німеччину не можна 

назвати беззаперечними прихильниками зближення України з ЄС, що є доволі 

бентежним фактом: адже за шумом “локомотива” інтеграційних процесів часто 

не чутно хору малих європейських держав. 

Для Франції Україна за браком контактів у минулому і відсутністю 

традиції міждержавного співробітництва (факт королівського правління доньки 
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Ярослава Мудрого Анни є недостатньо вагомим для того, аби говорити про 

тривалу історичну співпрацю) є маловідомою, віддаленою країною. Не сприяє 

позитивному іміджу України і невисокий рівень професіоналізму 

дипломатичних представництв, особливо помітний у 1990-х роках, відсутність 

належної культурної презентації. Двосторонні стосунки між Україною та 

Францією можна назвати рівними, але мало результативними. 

Зважаючи на ці факти, не так просто списувати проблематичність 

відносин між Францією та Україною на проросійську орієнтацію політичного 

істеблішменту Франції. Однак, хоч частка істини в цьому і є, питання значно 

складніше й лежить у площині багатьох вимірів. Для французів ЄС є 

адміністративним утворенням, у той час як в Україні схильні трактувати його 

як ідеал, символ повернення до європейської сімї народів. Франція ж очікує від 

потенційних членів стабільності державних інститутів, котрі не будуть 

загрожувати міцності Унії [455]. 

Прихід до влади політика нової генерації Ніколя Саркозі у 2007 році 

знаменував певну трансформацію позиції Франції щодо України.Відбувається 

ревізія французької позиції щодо розширення ЄС та інтеграції України до 

Європейської спільноти. Проте на першому місці для Франції завжди 

виступатимуть власні національні інтереси, подолання внутрішньополітичної 

та економічної кризи, відносини з колишніми колоніями у Північній Африці. 

З 2012 року, відколи президентський пост зайняв Фрасуа Олланд, 

питання про подальшу інтеграцію України з ЄС було поставлене у залежність 

від звільнення екс-прем’єра Юлії Тимошенко (Олланд очолює соціалістичну 

партію, яка входить у сім'ю Європейської народної партії, куди також 

запрошено колишнього прем'єра Юлію Тимошенко) [456]. 

Якщо Україна прагне членства в Євросоюзі, вона мусить заручитися 

прихильністю цієї впливової країни та активізувати двосторонні відносини. 

Хоча Німеччина відіграє ключову роль в ЄС, було б марно вважати, що 

вона є невразливою до кризових явищ, які призводять до суттєвих змін у 
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настроях європейської громадськості стосовно подальших перспектив 

європейської інтеграції в цілому та доручення України до цього процесу. 

Будучи повсякчас активним прибічником розширення ЄС сьогодні 

Німеччина схиляється до паузи з метою консолідації та поглиблення інтеграції 

всередині самого ЄС. Європейська політика ФРН стає дедалі більше 

орієнтованою на забезпечення власних національних інтересів та на 

безпрецедентне розширення сфери свого фінансового контролю всередині 

Євросоюзу. Водночас загрозливих масштабів набуває в країні євроскептицизм, 

причому це стосується як політичних, так і економічних аспектів. А, зважаючи 

на розміри, значення та роль Німеччини, її євроскептицизм потенційно може 

мати дуже великий негативний вплив на майбутнє “європейського проекту” 

загалом [457]. 

Як і Франція, Німеччина у своїй зовнішній політиці сповідувала принцип 

“Russia first”, тобто пріоритетності відносин з Росією. Стосунки з іншими 

державами – Україною, Молдовою, Грузією – розглядалися як похідні. 

Упродовж 1998–2005 pр. паритету в німецьких контактах із Москвою та 

Києвом не спостерігалося. Кількість суб’єктів співробітництва, залучених до 

німецько-російського партнерства, перевищує аналогічні показники, властиві 

на той час для українсько-німецьких зв’язків. Після того, як у листопаді 2005 

року в Німеччині було сформовано “велику коаліцію” у складі консерваторів 

(ХДС/ХСС) та соціал-демократів (СДПН), до коаліційної угоди було внесено 

окреме положення щодо України: “Нашою метою залишається подальша 

підтримка процесу демократичних і економічних реформ в Україні. Ми за 

поглиблення відносин між Україною і ЄС. Виступаємо за те, щоб Україна 

знайшла своє місце в Європі”. Однак зауважмо, за канцлерства А. Меркель 

динаміка українсько-німецьких відносин почала знижуватися [458]. 

Німецьке головування в ЄС у першій половині 2007 року не позначилося 

активною підтримкою з боку Берліна євроінтеграційних зусиль України. Як 

зауважив відомий німецький політолог В. Шнайдер-Детерс: “Федеральне 
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міністерство закордонних справ Німеччини запропонувало лише політику 

сусідства зі знаком “плюс”, маючи неприкритий намір запобігти виникненню 

вакууму між ЄС і Росією”. 

У лютому 2007 року міністр закордонних справ Німеччини Ф.-

В. Штайнмаєр дав старт переговорам щодо нової розширеної угоди між ЄС та 

Україною. 

Під час німецького головування Рада Європи інтенсифікувала 

“Європейську політику сусідства” (ЄПС), котра має на меті уможливити для 

країн–сусідів ЄС сумісність їхнього законодавства з ЄС у найширшому 

розумінні [458]. 

Традиційна увага Німеччини до східноєвропейського напрямку 

зовнішньої політики ЄС призвела, як відомо, не до надання Україні 

“європейської перспективи”, а до закріплення невизначеного статусу нашої 

держави в рамках “Східного партнерства”, що є складовою Європейської 

політики сусідства. Представники німецької сторони вже кілька років 

наполягають на тому, що питання членства України в ЄС слід зняти з порядку 

денного, пропонуючи нашій державі “наближатися” до ЄС шляхом 

секторальної економічної та енергетичної інтеграції – без будь-яких зустрічних 

політичних зобов’язань з боку ЄС. 

Майже суцільне “розчарування в Україні” її політичною нестабільністю 

та зовнішньополітичною невизначеністю з боку представників ЄС підкріплює 

відповідну позицію Німеччини. 

У вересні 2008 р. напередодні саміту Україна–ЄС тісні зв’язки між 

Німеччиною і РФ стали головною перешкодою на шляху переговорів про нову 

угоду між Україною і ЄС. Негативна позиція Німеччини щодо надання Україні 

“європейської перспективи” зрештою не дозволила ввести цей пункт до тексту 

преамбули майбутньої Угоди про асоціацію. За цим фактом проглядає намір 

Німеччини подати чіткий сигнал щодо наявності у РФ права вето не тільки на 

політику НАТО, а й на політику ЄС на пострадянському просторі. Сьогодні 
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саме Німеччина (разом з Австрією, Бельгією та Нідерландами) виступає проти 

довгострокової перспективи скасування віз між Україною та ЄС. 

Парадоксально, але країна, травмована багаторічним існуванням Берлінського 

муру, сприяє відтворенню поділу Європи, який цього разу проходить по 

кордону ЄС з Україною [459]. 

Державам-сусідам ЄС в якості формату співробітництва пропонується 

лише Європейська політика сусідства, зокрема ініціатива для східних сусідів – 

“Східне партнерство” (СхП). При цьому Берлін схильний бачити в даній 

ініціативі інструмент наближення держав-партнерів в економічному плані, але 

не в політичному. Нинішнє керівництво ФРН постійно підкреслює, що СхП 

слід сприймати виключно як частину ЄПС, воно має бути обмежено рамками 

політики сусідства без надання перспектив членства в ЄС. Зважаючи на те, що 

рішення про надання європейської перспективи та початок переговорів про 

вступ залежать головним чином від позицій держав-членів ЄС, а не від 

європейських інституцій, позиція німецького уряду, без сумніву, є 

вирішальною. Сьогодні Берлін категорично відмовляє Україні в “європейській 

перспективі”. 

Німеччина відкрито визнає відсутність у ЄС ресурсів та спроможностей 

інтегрувати Україну. Окрім цього, одним з основних пріоритетів Німеччини є її 

особливі відносини з РФ, які мають безпосередній вплив на позицію Німеччини 

щодо України. Тому розвиток українсько-німецьких відносин суттєво 

залежатиме від німецько-російського співробітництва, а можливості 

покращання відносин між Києвом та Берліном у жодному випадку не будуть 

суперечити спільним інтересам Берліна та Москви [460]. 

Серед основних причин цієї відмови можна назвати побоювання влади 

ФРН, що внаслідок декларування перспективи членства України в ЄС 

автоматично запуститься передвступний механізм, до чого не готові ані 

Україна (через все ще значну невідповідність Копенгагенським критеріям), ані 

ЄС (через важкі наслідки політичної та фінансово-економічної кризи) [459]. 
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Цікавим фактом є те, що у 2009 році ліберальна Вільна демократична 

партія стала першою політичною партією, яка офіційно визнала право України 

претендувати на членство в Європейському Союзі [461], але без жодної 

прив’язки до дат чи обіцянок членства. Того ж року, із ратифікацією 

Лісабонського договору і призначенням нового керівництва в ЄС посилюється 

роль Німеччини і Франції. Святкування в Берліні і Парижі 9 листопада 2009 р. 

ще раз підтвердили — Німеччина, разом з багатьма іншими країнами ЄС, 

вважає, що завдання об’єднання Європи вже завершене (вперше це засвідчив 

Берлінський меморандум, прийнятий 2007 р. у зв’язку із 50-річчям ЄС). На 

думку Галини Яворської, факт незапрошення представників “пострадянських 

країн”, таких як Україна, Молдова і Грузія на заходи в Берліні у листопаді 

2009 р., свідчить, що ці країни не розглядаються контексті процесів об’єднання 

Європи після закінчення “холодної війни”. Це означає, що в Німеччині та 

деяких інших країнах ЄС сформувалося принципово негативне тло для 

реалізації євроінтеграційних намірів України [459]. Відкриття у 2011 році 

“Північного потоку” викликали в Україні очевидне невдоволення, і вкотре 

продемонстрували прагматизм німецьких інтересів. 

Лише події 2013 року змогли похитнути принципову позицію Німеччини. 

Після зриву підписання угоди про асоціацію ЄС з Україною на Вільнюському 

саміті наприкінці листопада 2013 р. та внаслідок наступних подій в Україні 

перед Німеччиною та іншими європейськими державами українське питання 

постало як серйозна проблема інтеграційної та зовнішньої політики, 

невирішеність якої може підірвати загальний стан безпеки і стабільності на 

сході Європи, а також істотно позначитися на характері німецько-російських та 

європейсько-російських відносин. На сьогодні Німеччина, образно кажучи, грає 

першу скрипку в “Оді радості”. Однак ані німецький уряд, ані інші європейські 

лідери не мають чіткої відповіді на те, якого типу зовнішньополітичної 

поведінки у цьому питанні слід дотримуватись – спрямованої на захист 



 
 

173 
 

демократичних цінностей, на засадах яких створена нова Європа, або – на 

реалізацію власних прагматичних інтересів. 

 

4.3.2. Країни “Бенілюксу” 

 

Стереотип, що країни “Старої” Європи переважно скептично ставляться 

до прагнень України стати членом ЄС, не можна вважати об'єктивним щодо 

Бельгії і Люксембургу, вважає Надзвичайний і Повноважний посол України в 

Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург Ігор Долгов [462]. 

У той час як Брюссель став символом і речником усього ЄС, голос Бельгії 

як країни-члена об’єднаної Європи звучить скромно. Тим не менш, вона не 

ніколи не виступала противником інтеграції України до Унії. Її столиця є 

місцем проведення офіційних зустрічей найвищого рангу, й у цьому плані 

надає особливого контексту взаєминам з Україною. Брюссель - одна з перших 

столиць, де 20 років тому була започаткована дипломатична присутність 

незалежної України. Це важливо, адже головний зовнішньополітичних курс і 

мета внутрішніх перетворень держави неодмінно пов'язані з наближенням до 

Європейського Союзу. 

Аналогічно Люксембург підтримує укладання Угоди про асоціацію та 

зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, про що у червні 

2013 заявив прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер – теперішній 

Президент ЄК. З погляду політика економічні відносини мають бути 

безумовним пріоритетом як у відносинах між Україною та ЄС, так і у 

двосторонніх відносинах між Україною і Люксембургом, причому це не 

спричиняється до конфлікту з Росією чи інспірованим нею Митним Союзом: 

“Україна стратегічно надзвичайно важлива країна Європи. І в силу свого 

положення зобов’язана мати особливі відносини з Росією” [463]. 

Від обережно-стриманого ставлення Бельгія та Люксембург дійшли до 

прямої підтримки європейської інтеграції України, але, безумовно, на засадах 
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неодмінного виконання Україною всіх зобов'язань, відповідно до критеріїв ЄС. 

На тлі розуміння партнерів, наявності політичної волі сьогодні розвивається 

двосторонній діалог на найвищому рівні між Україною та цими державами. 

Декотрі історики вважають, що відносини між Україною та 

Європейським Союзом започатковано в грудні 1991 року, коли саме міністр 

закордонних справ Нідерландів, головуючої в ЄС країни, у своєму листі від 

імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України [359, 340, 360]. 

Попри те, що Нідерланди – одна із шести країн-засновниць ЄС, це країна, 

у політикумі якої представлено дуже багато так званих євроскептиків. Вони 

вважають, що Брюссель перебрав на себе дуже багато повноважень, і 

Нідерланди тепер мають менше можливостей контролювати рішення, які 

приймаються на рівні ЄС. При цьому варто зазначити, що Нідерланди були 

однією з тих країн, які виграли від створення ЄС. Україна ж є заручницею 

протиборств між євроскептиками і силами, які виступають за консолідацію ЄС, 

– вважає посол України у Нідерландах О. Горін [464]. У свою чергу, 

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Пітер 

Ян Волтерс глибоко переконаний, що Угода про асоціацію, зона вільної 

торгівлі з ЄС — “це саме ті кроки, які потрібно зробити Україні, щоб рухатися 

вперед. Це були б надзвичайно позитивні зрушення. ЄС нікому ще не робив 

таких щедрих пропозицій, як покладені сьогодні на стіл переговорів з 

Україною” [465]. 

Можна стверджувати про роздвоєність думок щодо європейського 

майбутнього України, які, втім не суперечать прагненню Нідерландів, як 

третього інвестора в економіку України, співпрацювати з “нормальною”, 

стабільною державою, законодавство якої є наближеним до acuis communitare 

ЄС, а рівень життя – стандартам Євросоюзу. 

 

4.3.3.Південноєвропейські країни 
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Південноєвропейські країни (Іспанія, Португалія, Італія, Мальта, Кіпр) є 

доволі стриманими щодо європейських перспектив України, позаяк значно 

тісніше пов’язані контактами із Середземномор’ям і зацікавлені у розвитку 

південного виміру зовнішньої політики ЄС. Значна частка сільського 

господарства в структурі економік цих країн перетворює Україну на їх 

конкурента в аграрній промисловості. Однак відсутність політичних конфліктів 

та присутність значної української діаспори, котра впливає на думку на рівні 

суспільств, в цих країнах певною мірою нівелює згадані негативні фактори. 

Позицію Іспанії щодо європейських перспектив України можна назвати 

“стриманою підтримкою”. Хоча надзвичайний і повноважний посол 

Королівства Іспанії в Україні Херардо Анхель Бугайо Оттоне переконаний у 

неминучості зближення ЄС та України, в тому числі через підписання 

УА [466], країна здійснює мало кроків для реальної допомоги подолання шляху 

до зближення з Унією. Тим не менш українсько-іспанські відносини є 

різноплановими та багатосторонніми: з часу встановлення дипломатичних 

відносин між двома державами 31 грудня 1991 року договірно-правова база 

двосторонніх відносин нараховує 29 чинних договорів, з яких 9 міждержавних, 

9 міжурядових і 11 міжвідомчих, що охоплюють різні напрямки 

співробітництва [467]. 

Португалія, незважаючи на географічну віддаленість, є хоч пасивним, але 

прибічником інтеграції України. Таку позитивну позицію зумовлює 

незалежність країни від російських енергоносіїв та російської політики, а також 

наявність суттєвої української діаспори. Підтвердженням цьому слугують 

слова віце-прем’єр-міністра, глави Міністерства закордонних справ Португалії 

Луїша Амаду, котрий запевняв главу МЗС України Костянтина Грищенка, що 

Португалія підтримує розширення ЄС, зокрема, за рахунок інтеграції 

України [468]. 

Доволі прохолодне, як для південної країни ЄС, сприйняття українських 

прагнень інтегруватися з Унією в Італії спричинене у першу чергу 
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нівелюванням з боку втягнених у стан перманентної виборчої кампанії 

італійських політичних сил можливостей використання міжнародних відносин 

як ефективного інструменту впливу на електоральну підтримку(на відміну від 

деяких інших країн ЄС, у яких зовнішня політика суттєво впливає на 

внутрішню). Друга причина, на думку італійського експерта Марко ді 

Ліддо [469], лежить у культурній площині, позаяк ані італійський народ, ані 

його політичний клас не володіють детальними знаннями з історії та сучасності 

України. Через незнання самобутність України просто ігнорується. Третя 

причина полягає у тому, що тривалий час Рим був другим торгівельним 

партнером Росії, і в Італії здавна переважають проросійські настрої. Отож, 

затиснуті у дихотомії “Москва-Брюссель”, політики нерідко обмежувалися 

сприйняттям українського питання лише крізь призму його геополітичних 

наслідків, лишаючи без уваги потреби українського народу та його реальні 

прагнення. Хоча чіткого переважання однієї позиції немає, не варто очікувати 

від Італії особливого ентузіазму щодо європейської інтеграції України. Як 

країна зі значною долею сільського господарства в економіці, Італія 

побоюється конкуренції в аграрній промисловості. 

Символічним є те, що саме 24 серпня 1991 року, в день проголошення 

Незалежності України, міністр закордонних справ Мальти Гвідо де Марко 

перебував в Україні з візитом, під час якого були підписані важливі 

двосторонні документи, які заклали фундамент відносин між державами [470]. 

Мальта підтримує євроінтеграційні прагнення України і підписання в 

листопаді Угоди про асоціацію, про що під час зустрічі з Президентом України 

Віктором Януковичем заявляв прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат. У свою 

чергу Віктор Янукович зазначив, що Україна завжди розглядала Мальту як 

надійного партнера і дружню країну. Україна й Мальта мають багато точок 

дотику і спільних інтересів у сфері торгівлі, і культури, туризму, навіть… 

міжнародної злочинності. 
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Подібно можна охарактеризувати стосунки України зі ще однією 

острівною державою – Кіпром. Нікосія також позитивно сприймає інтеграційні 

запити України [471], не в останню чергу тому, що вони становлять противагу 

аналогічним претензіям Туреччини. А також тому, що саме Кіпр є основною 

країною-інвестором України. 

Нікос Анастасіадіс, який змінив на президентській посаді Деметріса 

Хрістофіаса 23 лютого 2013, також запевнив у підтримці курсу України на 

поглиблення стосунків з Європейським Союзом. Президент Кіпру висловив 

сподівання на імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а 

також на запровадження безвізового режиму у найближчому 

майбутньому [472]. 

Загалом позицію південноєвропейських держав щодо України можна 

назвати стриманою підтримкою – сильнішою на Кіпрі й Мальті, слабшою в 

Іспанії та Італії. 

 

4.3.4. Балканські країни 

 

Досвід участі Балканських держав в об’єднавчих процесах Європи для 

України є показовим і надається до компаративного аналізу з тих причин, що 

країни Балкан (окрім Греції і Туреччини) також є постсоціалістичними, і 

здійснюють трансформацію суспільств та перехід до ринкової економіки 

Західні Балкани є у зоні підвищеної міжетнічної конфліктності та постійної 

конфронтації інтересів великих геополітичних гравців (США, ЄС, 

Росія) [473, с. 220] і успішний вихід з такої “пастки” в напрямку ЄС слугує 

прикладом для України, котра все ще не здійснила остаточного вибору свого 

вектору розвитку. Вважалося, що доля Європи та ідея європейської 

ідентичності поставлені на карту на Балканах [474] – тепер вони вирішуються, 

головно, в Україні. 
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Держави Балканського півострова ніколи не були ядром об’єднавчого 

процесу, а отже – залишалися периферією у моделі європейської 

інтеграції [475, с.62]. Термін “периферія” у цьому значенні має позитивний і 

практичний сенс, під ним розуміються майбутні учасники інтеграційного 

процесу, в тому числі й Україна. “Периферія” – повинна поступово злитися з 

центром і включитися в загальний процес прийняття рішень. Навіть якщо 

мовити про “периферію” територіальну, геополітичну, то влучне 

діагностування власної периферійності, підпорядкованості чи залежності в 

різних вимірах і діапазонах не мусить автоматично зумовлювати поглиблення 

комплексів неповноцінності або зменшення рівня прагнень [476]. 

Ще однією спільною рисою є те, що і Балкани, і Україна – стратегічно 

важливі для ЄС як регіон енергетичного транзиту в умовах перманентної 

напруги в енергодіалозі з Росією і нестабільності світової енергетичної 

кон'юнктури [477]. 

Інтеграція Балканських країн сама по собі є прецедентом. Аналітики 

відзначають: щодо них ЄС провадить політику “подвійних стандартів”, що 

яскраво видно на прикладах Греції, Болгарії, Румунії, Хорватії. У випадку 

Греції, приналежність країни до “європейської сім’ї” і прагнення урівноважити 

стосунки з Туреччиною переважили кіпрську проблему й економічне 

відставання. Її вступ в ЄС у 1981 році був історичною подією: вперше митний 

союз був створений розвиненими країнами з високим рівнем доходу та країною 

із середнім рівнем доходу. Начебто “передчасне” розширення 2007 і 2013 років 

за рахунок відносно “слабких” європейських держав мало на меті посилення 

стабільності у регіоні, стирання останніх бар’єрів “холодної війни”. 

Чи здатні ці фактори спрацювати за аналогією і в Україні? З одного боку, 

приєднання до ЄС країн балканського регіону та проведення на тривалий час 

адаптаційних реформ викликає необхідність пошуку якісно нових форматів 

взаємовідносин між ЄС та країнами-сусідами на Сході. Зі сторони ЄС 

передбачалося прогресивне відкриття нових можливостей близького 
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партнерства та максимальне стимулювання всіх факторів 

зближення [193, с. 343]. Наявність конфігурації політично стабільних націй та 

надійних потенційних партнерів в економічному розвитку уздовж всього 

східного кордону становить неабиякий інтерес для Європейського 

Союзу [478, с. 7]. У цьому плані досвід зближення ЄС з Балканськими країнами 

показав ефективність у становленні миру та безпеки у Європі. Попри всі 

побоювання настання “втоми від розширення”, включення Болгарії, Румунії та 

Хорватії в об’єднавчий процес, надання статусу країн-кандидатів Македонії, 

Чорногорії та Сербії дозволяє стверджувати, що остаточні кордони ЄС ще не 

сформовані. “Розширення залишається однією з найефективніших стратегій 

Євросоюзу, – заявив у жовтні 2013 року єврокомісар з питань розширення і 

політики сусідства Штефан Фюле, представляючи “План розширення ЄС” на 

2014 рік, – таким чином зміцнюється економічна і політична стабільність як 

країн, що прагнуть до ЄС, так і самого Європейського Cоюзу” [31]. Останнє 

дослідження ставлення громадян щодо розширення ЄС службою Європейської 

комісії “Євробарометр” проводилося п’ять років тому, у 2009 році більшість 

позитивно оцінювала розширення ЄС за рахунок включення країн ЦСЄ. На 

погляд 73% респондентів це суттєво зміцнило роль ЄС у глобальному 

світі [479, с. 5]. 

Проте, зважаючи на кризу в єврозоні, спостерігається наростання 

скепсису довкола подальшого розширення Євросоюзу. Європейці схильні 

покладати вину за економічні негаразди в Унії на балканських членів-неофітів, 

котрі були неготові до виконання зобов’язань в рамках Союзу. Вірогідно, що 

ЄС буде більш принциповим щодо надання європейських перспектив Україні, 

зважаючи на негативні наслідки включення Болгарії і Румунії до Об’єднаної 

Європи. Кардинальне розширення Євросоюзу, вступ до нього багатьох 

європейських держав ще більше загострює питання про успішність 

євроінтеграційної політики України, вимагає від неї ще більш рішучих кроків у 

цьому напрямі, оскільки фактична гегемонія ЄС у Європі ставить держави, які 
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до нього не приєдналися, у менш сприятливі порівняно з іншими 

умови [478, с. 4]. 

Саме Греція у 1994 році була єдиною балканською країною, котра у 

складі ЄС підписала Угоду про партнерство та співробітництво з Україною. 

Однак підтримка України у процесі інтеграції до Європейського Союзу, яка 

звучить у заявах грецьких політиків є не більш, аніж дипломатичною 

формальністю. Адже це Греція у 2011 році запротестувала щодо ст. 49 угоди 

про Асоціацію з Україною, яка передбачала закріплення перспектив членства 

України в ЄС [480]. Відстороненість Греції від підтримки українських 

європерспектив пояснюється глибокою фінансово-економічною кризою, на 

грані виключення з ЄС, в якій Афіни побоюються негативних наслідків для 

себе (у вигляді скорочення субсидій, кредитування, згасання фінансових 

потоків з Брюccеля) у разі приєднання нового члена. Окрім цього, Афіни мають 

дуже добрі стосунки з Росією в релігійній сфері та на рівні політичних еліт. 

Відповідно до своїх інтересів, Греція зміщує вектор в Європейській політиці 

сусідства зі східного на південний [481]. 

Серед Балканських держав Словенія пройшла найкоротший шлях до 

членства в ЄС – вісім років: від подачі заявки 1996 року до отримання членства 

у травні 2004 року. На думку аналітиків, в українсько-словенської співпраці в 

контексті євроінтеграції є гарні перспективи. Словенці запевняють, що за 

менталітетом, характером, працездатністю дуже близькі до сучасних українців, 

адже мають безпосередній стосунок до історичної спадщини Київської 

Русі [482]. Республіка Словенія послідовно підтримує питання розширення 

Європейського Союзу, в тому числі і за рахунок приєднання України, яку 

розцінює як важливого політичного і економічного партнера для ЄС на своєму 

східному кордоні. “Словенія є активним членом ЄС і підтримує питання 

розширення ЄС. І, звичайно, ми бачимо Україну інтегровану в європейську 

співдружність”, – заявляв Президент Словенії Даніло Тюрк під час спільної з 
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Президентом України Віктором Януковичем прес-конференції у Києві 2011 

року. Очільник держави наголосив, що це принципова позиція Словенії [483]. 

Як і Словенія, Болгарія неодноразово заявляла про свою готовність 

сприяти та підтримувати Україну задля включення у європейську модель 

розвитку, продовжуючи ділитися своїм досвідом, який вона накопичила на 

своєму шляху до повноправного членства в ЄС [484]. Болгарія апелює до тісної 

співпраці між нашими країнами у минулому та сьогоденні. Якщо у ЄС постане 

питання вибору між історичним “ворогом” Болгарії – Туреччиною чи 

Україною, пріоритет однозначно буде віддано останній. Україна є для Болгарії 

важливим торговим партнером, і є всі можливості для більшого поглиблення 

співробітництва між нашими країнами в галузі туризму, науки, культури та 

освіти. У 2005 році між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія було 

підписано Меморандум про партнерство і поглиблення співробітництва в галузі 

європейської та євроатлантичної інтеграції [485]. Розширенню співробітництва 

між Україною та Болгарією сприятиме підписання Україною Угоди про 

асоціацію та створення ЗВТ з ЄС, заявляє голова МЗС Болгарії Крістіан 

Вігенін [486]. 

На противагу визначеній позиції Болгарії, погляди нашого 

безпосереднього сусіда – Румунії – на перспективи України в ЄС не такі 

однозначні. Безумовно, Румунія є стратегічним партнером України і постійним 

учасником переговорів щодо її європейського майбутнього. Разом із Україною 

вона входить у наступні єврорегіони: Карпатський “Верхній Прут”, “Нижній 

Дунай” та Єврорегіон Чорного моря [487, c. 14], у зв’язку з чим визначальна 

роль надається транскордонному співробітництву двох держав. Одночасно з 

появою Європейського інструменту сусідства і партнерства (ENPI) – Румунія з 

Україною бере участь у трьох програмах ENPI-CBC: Румунія – Республіка 

Молдова – Україна, Румунія – Угорщина – Словаччина – Україна та Басейн 

Чорного Моря. Пріоритетами для транскордонної співпраці ENPI-CBC є: 

економічний та соціальний розвиток, ефективні та безпечні кордони, долання 
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спільних провокувань та співробітництво громадського суспільства [487, c. 15]. 

Проте ще й досі залишається низка невирішених проблем в україно-

румунських відносинах, зокрема проблема визначення лінії делімітації 

континентального шельфу та виняткових економічних зон у Чорному морі, 

питання судноплавства в гирлі Дунаю Бистре, врегулювання 

Придністровського конфлікту та проблема паспортизації Румунією 

українського населення у прикордонній зоні [488, c. 254]. Ці проблеми можуть 

стати предметом “торгів” у разі, коли питання про вступ України кардинально 

постане на порядку денному. Доки найближчою перспективою залишається 

угода про Асоціацію, Румунія заявляє про підтримку європейський прагнень 

України. У вересні 2013 року Глава Сенату Румунії Крін Антонеску підтвердив, 

що Бухарест підтримує євроінтеграційні устремління України і виступив за 

активізацію політичного діалогу між двома сусідніми державами [489]. 

“Наймолодший” член ЄС – Хорватія – є фортпостом європейських 

цінностей на Західних Балканах. Остаточне рішення про її інтеграцію, 

реалізоване 1 липня 2013 року, перш за все було політичним, що доводить вагу 

цієї невеликої держави для Унії. Між Україною та Хорватією також у 2009 році 

підписано Меморандум про співробітництво в сфері європейської інтеграції, у 

якому сторони зобов’язалися “сприяти розвитку взаємовигідної співпраці в 

сфері європейської інтеграції, з метою успішного наближення до 

Європейського Союзу” [490]. Під час офіційного візиту Міністра оборони 

України Павла Лебедєва в Республіку Хорватія у жовтні 2013 р., хорватська 

сторона висловила підтримку євроінтеграційного курсу України, зокрема, у 

питаннях підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС [491]. Хоча очевидно, 

що пріоритет вступу до ЄС Хорватія надасть сусідній Сербії, котра вже є 

країною-кандидатом. 
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4.3.5. Північноєвропейські країни 

 

До північноєвропейських (скандинавських або нордичних) країн 

належать Норвегія, Швеція та Фінляндія, Ісландія, Данія та її автономна 

область Гренландія. На сьогодні вони є найбільш успішними державами в 

Європі, уряди цих країн вдало поєднують моделі регіональної та міжнародної 

інтеграції, створюючи при цьому особливу модель взаємовідносин з 

Європейським союзом. 

Нордичні країни становлять невелику частину ЄС і Європи, але є одними 

з найбільш розвинутих країн світу з ефективною системою соціального захисту 

населення, високим рівнем освіти та потужними демократичними традиціями, 

носіями інновацій, екологічними фронтменами планети. З Україною їх єднає те, 

що, існуючи на периферії від центру ЄС, вони показують, наскільки ця 

периферія є важливою у прийнятті рішень (за існуючого рівноправ’я голосів у 

ЄС чи за умов безпосереднього сусідства). Скандинавські країни можуть бути 

прикладом для України як можна ефективно співпрацювати “поруч, але не 

разом”. Розглянемо детальніше їх позицію та вплив на політику ЄС щодо 

України. 

Королівство Данія вступило в Європейську економічну спільноту “з 

третьої спроби” 1 січня 1973 р. спільно з Великобританією та Ірландією. Не 

зважаючи на невелику територію, Данія дотримується незалежної позиції в 

стосунках з ЄС, що виразно продемонструвала проголосувавши проти 

Маастрихтської угоди у 1992 р. Аналогічно на референдумі 2000 р. вона 

відмовилася від європейської валюти євро. При цьому Копенгаген 

неодноразово заявляв про підтримку європейських прагнень нашої держави. 

У 2008 році міністр зовнішніх справ Пер Стіг Мьоллер заявляв, що “якщо 

Україна обере шлях до європейських та євроатлантичних структур, то Данія 

буде підтримувати Україну на цьому шляху” [492]. З поглибленням 

двосторонніх відносин між ЄС та Україною ця підтримка набула ще більшого 
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значення. В інтерв’ю “Європейській правді” нинішній глава МЗС Данії 

Крістіан Єнсен підкреслив, що “Зараз процес реформ досяг вирішальної точки, 

точки роздоріжжя, і я сподіваюся побачити, що у вас знову буде політична воля 

для того, щоб активно просувати програму змін. І я вважаю, що ви справді не 

маєте життєздатної альтернативи – іншої, аніж створення реформованої та 

модернізованої України. Євросоюз і Данія і надалі надаватимуть суттєву 

фінансову та технічну підтримку процесу реформ в Україні” [493]. 

Зазначимо, що автономна провінція Данії Гренландія увійшла до ЄЕС 

1973, проте через десять років на референдумі більшість населення 

проголосувала за її вихід. Відтак у 1985 Гренландія залишила ЄЕС. 

Зважаючи на географічну віддаленість і малозаселеність Гренландії, її 

інертне політичне життя, вплив провінції на політику Унії не відчувається, до 

того ж вона не має окремого політичного голосу в рамках інституцій ЄС. 

Швеція та Фінляндія стали членами ЄС 1 січня 1995 року. Давні 

історичні зв’язки, тривала культурна співпраця в роки незалежності та ще й 

позірна подібність Швеції та України у кольорах національного прапора, 

перетворює Швецію у надійного союзника України в ЄС, ще одного (поруч із 

Польщею) її адвоката у Брюсселі. 

Королівство Швеція як і в політичному, так і в економічному вимірах 

наполегливо підтримує Україну. Швеція займає активну позицію політичного 

протистояння агресорові, використовуючи для цього трибуни різноманітних 

міжнародних організацій і форумів. ЄС у цілому і Швеція зокрема засудили 

анексію Криму і включення півострова до складу Росії. 

Людмила Чекаленко, авторитетний учений у галузі міжнародних 

відносин, зазначає, що на переконання шведів, “керівництво Росії намагається 

приборкати Київ, перекреслити суверенність і навіть територіальну цілісність 

держави, аби зробити Україну черговим російським губернаторством” [494]. 

Україна і Швеція реалізують військове співробітництво, обмінюються 

досвідом у сфері врегулювання кризових ситуацій, участі в миротворчих 
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операціях, реформування збройних сил та екологічної безпеки. Уряд Швеції 

ініціював і фінансував програму “Ініціативи Північноєвропейських країн та 

країн Балтії” із співробітництва з Україною в галузі безпеки, метою якої є 

надання підтримки реформуванню її сектору безпеки та оборони. 

Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році, після тяжкого удару 

економічної кризи. Однак відкликала заявку у березні 2015 року, зауваживши, 

що воліє у подальшому підтримувати тісну співпрацю з Брюсселем. В якості 

члена Шенгенської угоди, Ісландія ратифікувала угоду про спрощення візового 

режиму з Україною у 2015 р. Загалом невелика Атлантична країна, у якій 

переважають євро скептичні настрої, є солідарною з ЄС у його політиці щодо 

України. 

Між Україною та Фінляндією від часу встановлення дипломатичних 

відносин у 1992 р. триває тісний політичний діалог на найвищому рівні, так на 

рівні зовнішньополітичних відомств і міжпарламентського співробітництва. 

“Фінляндія вважає Україну дуже важливим партнером для Європейського 

Союзу”, – зазначає керівник відділу Міністерства закордонних справ Фінляндії 

з питань Східної Європи та Центральної Азії Оллі Кантанен. Угода про 

Асоціацію, на думку дипломата, має ключове значення для розвитку відносин 

між Києвом і ЄС, а також буде сприяти зближенню України і Євросоюзу [495]. 

Позиція північноєвропейських країн, на відміну від їх клімату, щодо 

України позначається теплотою. Скандинавські країни є достатньо активними 

учасниками заходів з підтримання миру та безпеки, ініційованих іншими 

країнами ЄС. Вони не є лідерами, а їх політична активність є скоріш 

реактивною, аніж ініціативною. Їм належать 46 місць у Європарламенті, що 

становить трошки більше 6% від загальної кількості депутатів. Проте для 

України за сучасних умов достатньо навіть позитивної підтримки. Особливо 

вона вагомою є у роки головування скандинавських країн у Раді ЄС, адже це 

означає у тому числі, сприяння ухваленню політичних та правових рішень та 

посередницьку функцію між державами-членами. Так, Фінляндія головуватиме 
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у Раді ЄС в 2020 році, коли, як прогнозує Президент України Петро 

Порошенко, Україна буде готова подати заявку на членство.  

Незважаючи на географічну віддаленість, Україна та Північноєвропейські 

країни мають яскраві історичні приклади позитивної співпраці та не мають 

жодних невирішених політичних питань. Саме це не в останню чергу становить 

фундамент позитивного сприйняття України та її прагнень увійти до ЄС. 

Небагато хто сприймає нордичні держави як лобістів у ЄС, але тим не менш, 

вони становлять єдиний фронт підтримки України та засудження агресії Росії, 

підтримують санкції проти Росії та надають суттєву гуманітарну допомогу, 

тобто, виступають беззаперечними друзями Києва. Попри скептицизм країн 

Скандинавії щодо майбутнього ЄС та їх участі у цьому утворенні, сумніви у 

перевагах єдиної європейської валюти євро або ж існування Європи без 

кордонів, їхня позиція щодо України полягає у підтримці волевиявлення 

нашого народу, заохоченні подальшої інтеграції з континентом. 

 

4.3.6. Країни Балтії 

 

Країни Балтії, які увійшли до ЄС у 2004 році, дуже часто ставлять за 

взірець для України щодо характеру і темпів європейської інтеграції: 

проєвропейські реформи тут провели методом “шокової терапії”. І хоча вони 

територіально є дуже невеликими – за площею кожна з них дорівнює в 

середньому площі двох областей України, а населення кожної — менше, ніж 

населення одного Києва, проте вони становлять послідовне, незмінне і потужне 

лобі України в ЄС. У першу чергу тому, що поділяють спільне з Україною 

радянське минуле і, будучи безпосередніми сусідами РФ, дуже добре свідомі 

небезпеки російського імперського реваншу. 

І хоча розглядати країни Балтії як єдине утворення – це моветон, у 

Талліні, Вільнюсі та Ризі [496, 497, 498] демонструють напрочуд монолітну 

підтримку євроінтеграційних ініціатив в Україні, причому не лише на рівні 
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заяв, але й конкретних кроків: Естонія відстоює в ЄС ідею щодо можливості 

запровадження з Україною безвізового режиму з боку Євросоюзу, Естонія 

підтримує політичні та економічні реформи в Україні, у тому числі, шляхом 

надання фінансової підтримки в реалізації проектів технічної допомоги, 

послідовно і активно виступає за європейську інтеграцію України в ЄС, 

запровадження Зони вільної торгівлі, а у майбутньому – приєднання України до 

Євросоюзу. 

Литва і Латвія не лише підтримують Україну в її намірі приєднатись до 

Європейського Союзу та НАТО, а й готова надати їй усіляку допомогу на 

цьому шляху. 

Президент Латвії Валдіс Затлерс підкреслив, що Латвія отримала великі 

переваги від вступу до Альянсу і тепер готова поділитися з Україною своїм 

досвідом у процесі приєднання до цієї структури, а також надати технічну 

допомогу. Президент Латвії підкреслив, що Україна та Латвія “є дійсно 

друзями, партнерами і союзниками, і ми готові всіляко підтримувати 

Україну” [498]. 

Історичні узи дружби між цими країнами та Україною, а також вигідне 

геополітичне розташування останньої, політичний та економічний інтерес країн 

Балтії, які бачить в нашій державі надійного політичного партнера та широкий 

ринок для своєї продукції, стали причиною активного розвитку двосторонніх 

відносин в усіх сферах взаємодії. Важливе значення має також присутність у 

Балтії великої української громади. 

 

4.3.7. Центральноєвропейські країни 

 

До центральноєвропейських країн ми відносимо Австрію та країни 

Вишеградської групи – Польщу, Словаччину, Угорщину, Чехію. Ці країни та 

Україна великий історичний досвід міждержавних відносин. Багато десятиліть 

вони спільно входили до Австро-Угорської імперії, згодом – більшою чи 
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меншою мірою зазнали впливу Радянською Союзу та переживали складні 

процеси економічних та політичних трансформацій у 1990-х роках. Ці країни 

тісно пов’язані спільними інтересами у сфері безпеки широкому розумінні 

цього поняття – від військової до екологічної. У розвитку економіки обох країн 

значне місце відводиться включенню їх у європейську мережу транспортних 

коридорів – автомобільних, залізничних та водних. Економіки цих країн у 

соціалістичну добу були досить взаємопов’язані, і навіть після переорієнтації 

на Захід, Україна залишається досить привабливим партнером. 

Відносини між країнами стосовно реалізації європейського вибору 

України набрали повного оберту після того, як з 1 січня 1995 р. Австрія стала 

повноправним членом ЄС. Однак позицію Австрії дослідники оцінюють по-

різному. Для І. Бесчасної Австрія є однією з небагатьох країн Західної Європи, 

які активно сприяють вступу України до простору Європейського Союзу [499]. 

За даними Державної служба статистики України, Австрія посідає четверте 

місце за обсягами інвестицій у нашу країну [500]. 

Австрія відіграє роль своєрідного “з’єднувального містка” між Україною 

та ЄС. Саме під час австрійського головування в жовтні 1998 р. відбувся 

Другий самміт Україна – ЄС. В центрі його роботи були питання співпраці в 

галузі торгівлі та інвестицій, ядерної безпеки, тощо. З огляду на 

конструктивний характер роботи самміту є всі підстави вважати його одним з 

найпродуктивніших саммітів та важливим етапом на шляху просування 

України до європейського політичного простору. Важливо, що саме у Відні 

“Україна зробила вагомий крок до набуття статусу асоційованого члена 

ЄС” [501]. Навіть після введення Євросоюзом у березні 2000 р. санкцій щодо 

Австрії через входження до австрійського уряду ультраправої Австрійської 

партії свободи, двостороння співпраця з інтеграційних питань не припинялась. 

Так, одним з найголовніших результатів візиту Федерального президента 

Австрії до України в 2000 р. було визнання австрійською стороною 

європейського майбутнього України. Австрійське керівництво зробило заяви 
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про повну підтримку євроінтеграційних прагнень України, готовність 

розширювати свою технічну допомогу з метою передачі досвіду для вступу 

України до ЄС [502]. 

Багато політологів простежують в Україні особливості розвитку, що були 

притаманні Республіці Австрії 10-15 років тому. Українська сторона 

зацікавлена в розвиткові інтеграційного напрямку двосторонніх відносин для 

використання досвіду Австрії щодо вступу до Європейського Союзу [503]. 

Підтримка Австрії в реалізації євроінтеграційних планів України 

проявляється в сприянні приведення української економіки та законодавства до 

стандартів Євросоюзу. Співпраця здебільшого проводиться на міжвідомчому та 

міжгалузевому рівнях. Відбуваються постійні консультації між представниками 

обох країн. 

Під час головування Австрії в ЄС в 2006 р. Україна займала головне 

місце в процесі реалізації європейської політики сусідства. Був переглянутий 

процес впровадження в дію Плану дій Україна – ЄС [499]. 

Серед політичних партій, представлених в австрійському парламенті, є 

широкий консенсус стосовно відносин із Україною: наявною є солідна 

підтримка руху Києва до ЄС, наближення українського законодавства до 

європейського, виконання Україною зобов’язань перед Європою та втілення 

європейських цінностей. Упродовж останнього року, однак, в Австрії та в 

інших країнах ЄС певні групи дедалі більше сумнівалися в тому, наскільки 

серйозно Україна сприймає свої зобов’язання щодо європейських цінностей і 

стандартів [504]. 

Однак через переговори з Росією про будівництво “Південного потоку” 

Росією в обхід України, тісні економічні зв’язки з Кремлем, існують 

справедливі занепокоєння чи справді Австрія може вважатися надійним 

партнером у просуванні ідеї членства України в ЄС. 

Вишеградська група була створена у 1991 р. для координації зусиль 

держав-учасниць на шляху вступу до НАТО і ЄС й після успішної реалізації 
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інтеграції, майже згорнула співпрацю своїх членів у межах угрупування та 

перетворилася, з одного боку, на групу країн, які спільно лобіюють свої 

інтереси всередині ЄС, а з іншого – на формальний клуб-форум для обміну 

ідеями та досвідом із країнами-партнерами Вишеградської групи. На сьогодні 

вона спрямовує суттєві зусилля на сприяння європейській інтеграції України і 

спільна мета є доброю основою для взаємодії. Досвід країн В4, як і досвід країн 

Балтії та Балкан, часто ставлять у приклад нашій державі [505, 506]. 

Співпраця з Україною ведеться щорічно у різних формах: міжурядові 

контакти, різноманітні заходи у форматі В-4 + Україна у політико-безпековій, 

військовій, енергетичній, соціо-культурній і регіональній сферах [507], але ми 

звернемо увагу також на двосторонню співпрацю з кожною із країн. 

Угорщина велике значення надає добрим відносинам із сусідніми 

державами. І це цілком природно, оскільки прикордонні країни формують 

найближче зовнішньополітичне середовище, від ефективної взаємодії з яким 

безпосередньо залежать мир i стабільність по всій периферії кордонів будь-якої 

держави, її прогресивний внутрішній розвиток, безперешкодне й різноманітне 

спілкування із зовнішнім світом. 

Угорщина тривалий час потерпала від свого східного сусіда. Тому, коли 

з’явилася надія на те, що на східному кордоні імперія може поступитися місцем 

Україні, та ще такій державі, яка обирає демократичний, європейський шлях 

розвитку то, певна річ, угорці доклали всіх зусиль для того, щоб сприяти 

перетворенню сподівань на реальність. Як Україна, так i Угорщина є 

постсоціалістичними країнами, які магістральним шляхом розвитку визначили 

побудову демократичного суспільства на засадах ринкової економіки. 

Обидві країни задекларували свої наміри щодо європейської інтеграції. 

Угорщина свої прагнення реалізувала, стала членом ЄС та НАТО і на постійні 

основі надає допомогу Україні в її європейських прагненнях [508]. 

Напередодні Вільнюського саміту “Східного партнерства” неодноразово 

звучали слова підтримки євроінтеграційного курсу України.від Прем’єр-
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міністра В. Орбана та президента Угорщини Я. Адера. Тож на позір стосунки 

між Угорщиною та Україною виглядають оптимістично, однак за 

дипломатичним етикетом криється складна гра прагматичних інтересів з 

озиранням на Москву. Правляча партія “Фідес” завжди підтримувала 

європейську інтеграцію України (адже це є також інтересом угорців, які 

проживають на Закарпатті) і сприймала Київ як важливого торговельного 

партнера у рамках політики “відкриття Сходу”. Небезпеку для України 

становить діяльність популістської та відверто проросійської партії 

“Йоббік” [509]. 

Треба зважити на те, що Угорщина далеко не є взірцевою країною в ЄС 

зміна геополітичної орієнтації з приходом до влади у 2010 році Віктора Орбана 

завдає політичних клопотів ЄС. Керівник уряду змінив країну наперекір 

багатьом цінностям ЄС, а позаяк позитивно оцінює альтернативні моделі 

управління, які на даний час функціонують у Росії та Китаї, заслужив 

репутацію одного із “друзів Путіна”. Відтоді відносини між Угорщиною та ЄС 

та країнами-членами невпинно погіршуються. Зазнали шкоди і зв'язки з 

Німеччиною, її найголовнішим економічним партнером. Будапешт стикається 

із зростаючою ізоляцією всередині ЄС через часткове нівелювання своїх 

демократичних стандартів. 

Широкі можливості для всебiчного взаємовигiдного спiвробітництва мiж 

Україною та Словацькою Республiкою обумовленi багатьма об’єктивними 

факторами: наявнiстю спiльних кордонiв; глибокими iсторичними та 

культурними зв’язками українського та словацького народiв; вiдсутнiстю будь 

яких взаємних територiальних претензiй; традицiйними господарськими 

зв'язками, взаємодоповнювальним характером нацiональних економiк; 

iснуванням досить чисельної української нацiональної меншини в Словаччинi 

та словацької – в Українi. Обидвi країни після отримання незалежності обрали 

шлях перебудови економiки на ринкових засадах, побудови нової 

демократичної держави. Головним зовнішньополітичним пріоритетом обох 
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країн була (для Словацької Республіки, що отримала членство) та залишається 

(для України) європейська iнтеграція. 

Відносини є інтенсивними і позбавлені конфліктогенних моментів. У ході 

візиту Міністра закордонних справ України В. Огризка 30 травня 2008 р. 

сторонами було підписано документ “Заходи українсько-словацького 

співробітництва у 2008 році з метою наближення України до ЄС”, який 

продовжив процес використання набутого Словаччиною євроінтеграційного 

досвіду у процесі реалізації України курсу на вступ до Євросоюзу . 

Словацька сторона ініціювала проведення двосторонніх зустрічей 

формату “друзі України в ЄС + Україна” на рівні керівників МЗС країн ЄС” – у 

2013 р. відбулися дві такі зустрічі Л. Кожари і М. Лайчака. Взагалі, 2013 рік 

позначений інтенсифікацією політичного діалогу між Україною і Словацькою 

Республікою у 2013 році був значно інтенсифікований у порівнянні з 

попереднім роком, що пов’язано із наближенням вільнюського саміту [510]. 

Виходячи із зовнішньополітичної частини Програми Уряду Cловацької 

республіки на період 2012–2016 рр. [511], можна стверджувати, що словацька 

влада готова до співпраці з Україною у двох напрямках – двосторонньому (у 

рамках чого словацька сторона розвиватиме весь комплекс відносин з нашою 

державою як з своїм сусідом на Сході) та багатосторонньому (словацька 

сторона підтримуватиме європейську інтеграцію України у разі виконання нею 

відповідних критеріїв та умов членства в ЄС). Можна також прогнозувати, що 

головний наголос у рамках двосторонньої співпраці між Україною та 

Словаччиною словацька влада робитиме на економічній сфері (інвестиції, 

транспорт, енергетика, туризм тощо) та на реалізації конкретних проектів, що 

матимуть безпосередній позитивний вплив на економіку Словаччини в 

кризовий та посткризовий періоди (зокрема, таким проектом є обговорювана на 

протязі кількох років ширококолійна залізниця між Україною та Австрією 

територією СР). 
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Якщо ж в цілому порівнювати зовнішньополітичні пріоритети першої 

(2006–2010 рр.) і другої (2012–2016 рр.) каденції Р. Фіцо, то в останній не 

простежується відвертого “крену” у бік РФ – тим самим не виправдалися 

прогнози щодо однозначної проросійської орієнтації словацької влади на чолі з 

Р. Фіцо та виявилися необґрунтованими заяви про перетворення Словаччини 

після березневих парламентських виборів в такий собі “форпост Росії в 

ЄС” [512]. 

Зокрема наразі в Україні завершено спільний українсько-словацький 

проект загальнонаціональної дискусії щодо різноманітних аспектів 

функціонування Євросоюзу “Національний конвент щодо Європейського 

Союзу в Україні”, який передбачає передачу українській стороні словацького 

досвіду організації перед вступом Словаччини до ЄС. Загалом логіка сучасної 

політики Словаччини щодо співробітництва а з Україною спрямована на 

підтримку поступового входження України до європейського простору. В 

цьому контексті ключове місце у відносинах між нашими державами завжди 

посідало торговельно-економічне співробітництво. Загальний 

зовнішньоторговельний обіг між Україною та Словаччиною, у 2012 році 

становив суму 1,32 млрд доларів США [513]. Також зі Словаччиною 

обговорювалися реверсні поставки газу, аби уникнути енергетичного тиску 

Росії. 

Польща є “вічним” адвокатом України в Європи, країною, з якою нам 

вдалося встановити міцний і справжній мир щодо суперечливих історичних 

епізодів. Власне, всі ці фактори в сумі є запорукою того, що Україна завжди 

може сподіватися на якнайширшу підтримку Варшави на рівні ЄС. За роки 

співпраці між Польщею та Україною договірно-правова база сягнула понад350 

документів. Але й суттєво зросла роль Польщі в ЄС, яка змогла перетворити 

свою економіку в одну із найуспішніших та найстійкіших, чим змогла вибороти 

для себе політичні дивіденди. Прикметно, що очільник Представництва 

Євросоюзу в Україні Ян Томбінський є поляком. 
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Спроби Варшави наблизити Україну до ЄС розпочалися у 2005 році, 

після того, як Польща брала активну участь у Помаранчевій революції в 

Україні. Поляки співчували прагненню до демократії, ширших громадянських 

прав та участі громадськості у політиці, яке висловлювали за їхнім східним 

кордоном. 

Однак роль “адвоката” не зовсім проста і підходяща для Польщі, що 

зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні 

пан Генрік Літвін: Польща є “сусідом” і “другом для України”, бо ж “адвокат – 

це професіонал, який за свою працю бере гроші й працює для кожного, хто 

йому ці гроші платить. Те, що робила і робить Польща, – зовсім інше. У нас у 

Польщі абсолютна більшість людей вважає, що Європа має об’єднатися в 

Європейському Союзі. Це перше. Друге – те, що Україна є беззаперечною, 

очевидною часткою Європи. Тому ми від самого початку нашого нового 

незалежного життя підкреслювали значення України, наголошували, що для 

України має бути визначена європейська перспектива” [513]. Роль адвоката 

означає також, що потрібно захищати країну, яка “нашкодила”, і Польщі 

складно це робити, коли керівництво України не працює в інтерес 

євроінтеграції. 

У 2012 році Президент Польщі Броніслав Коморовський назвав три 

головні передумови інтеграції України до Європейського Союзу. Це вирішення 

справи Тимошенко, чесність і прозорість виборів, а також неучасть України у 

Митному союзі [514]. Сьогодні можна говорити про те, що ці вимоги зі сторони 

Польщі були спробами виграти більше, ніж було на кону, адже Польща, як 

ніхто інший, зацікавлена у тому, аби її сусідом була заможна країна, що поділяє 

спільні з ЄС цінності безпеки та свободи, що виявляє у конкретних і 

послідовних кроках підтримки – щодо лібералізації візового режиму, створення 

нових пунктів пропуску на кордоні, обміну досвідом тощо. 

На сьогодні у Чехії проживає більше 170 тисяч українців, у тому числі в 

Празі – майже 50 тис. Згідно із статистикою, Чехія входить у десятку 
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найбільших імпортерів на українському ринку (після Росії, Туркменістану, 

Німеччини, Китаю, Польщі, Італії, Білорусі та Південної Кореї). Річний 

українсько-чеський товарообмін становить два з половиною мільярди доларів 

Україна – перша з держав колишнього СРСР, яку третій і перший всенародно 

обраний президент Чехії Мілош Земан відвідав з офіційним візитом у 2013. 

Незважаючи на репутацію “друга Путіна” у Європі, заяви Земана напередодні 

Вільнюського саміту щодо України не викликали занепокоєнь. На противагу 

Главі держави уряд Чехії займає більш помірковану і розважливу позицію 

щодо України і виступає послідовним прихильником інтеграції. 

5 грудня 2013 Мілош Земан заявив, що уважно стежить за протистоянням 

“влада-опозиція”, спричиненим непідписанням Києвом угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом. На думку чеського президента, Україна ще обов'язково 

підпише таку угоду, причому найближчим часом, можливо, навіть на 

квітневому саміті “Східного партнерства”, який відбуватиметься в Празі [515]. 

Цей саміт буде позачерговим, присвяченим урочистостям з нагоди 5-річчя 

“Східного партнерства”. Саме у Празі навесні 2009 року було офіційно 

започатковано цю ініціативу. 

Русофільські закиди президента спричинилися до мирних демонстрацій 

самій країні. І досвід Чехії у цьому плані свідчить, що країни ЄС здатні 

впоратися з внутрішніми українофобськими силами – принаймні у Центральній 

Європі. 

Таким чином, можна виявити, що з-поміж країн ЄС у ставленні щодо 

інтеграції України вирізняються “друзі”, “лояльні” держави та “противники”. В 

останні роки спостерігалась ситуація наростання конфліктності між старими та 

новими членами ЄС. Зокрема, нові суб’єкти євроспільноти виступають за 

подальше розширення Євросоюзу в східному та південному напрямках, попри, 

в основному, негативну позицію стосовно цього питання старих членів ЄС. 

До “українофілів” у ЄС відносяться країни Балтії, Північноєвропейські 

країни, Велика Британія, Польща, Кіпр та Мальта. Серед найбільших лобістів 



 
 

196 
 

симпатиків України в Євросоюзі є країни колишнього соцтабору та Балканські 

країни, з якими нашу державу єднають, на жаль, не лише укорінений у 

далекому минулому позитивний досвід співпраці, а й пережиті на зламі 

тисячоліть глибокі суспільні трансформації і політична нестабільність. 

До “лояльних” країн зараховуємо Балканські країни, Німеччину, 

Францію, Ірландію, Іспанію, Італію, Португалію, Румунію. Найбільшими 

противниками розширення ЄС за рахунок України виступають Греція, Австрія, 

Чехія, Угорщина, Нідерланди. 

Результати нашого аналізу збігаються із підсумками опитування серед 

українських експертів, яке у червні 2014 року провів Інститут світової 

політики, попросивши їх оцінити кожну державу-члена ЄС за рівнем 

індивідуальної підтримки України. З 28 країн-членів ЄС, Польща зайняла 

найвищу позицію, за нею Литва і Швеція. Інші три країни, які склали топ-шість 

“союзників” України в ЄС були: Латвія, Великобританія та Естонія [516]. 

При цьому позиція визначається у першу чергу рівнем скептицизму щодо 

майбутнього ЄС та ставленням до подальшого розширення Унії за рахунок 

нових членів взагалі. У другу чергу спрацьовують фактори безпосередньої 

взаємодії: рівень двосторонньої економічної співпраці, укоріненість історичних 

зв’язків, обізнаність суспільств щодо історії України, її імідж на міжнародній 

арені та представництво України у культурній сфері, наявність й активність 

української діаспори у згаданих країнах, географічна близькість з Україною. 

Свою відчутну роль відіграють такі опосередковані чинники, як економічні та 

енергетичні та політичні відносини країн ЄС із Росією, відсутність політичного 

та бізнесового лобі України у Європі, військово-політична співпраця з НАТО. 

Україні потрібно шукати проблему не в нових, чи в старих членах, адже 

найбільша небезпека для європейської перспективи України лежить не в 

Москві або Берліні – а тільки в Києві. Країни ЄС зацікавлені, що країни 

Європейського сусідства, куди входить і Україна, були територією безпеки і 

стабільності, де економіки і бізнеси мають усі можливості для зростання. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Дослідження розвитку відносин ЄС та України упродовж двадцяти років 

з часу їх започаткування, проведене на широкій джерельній основі та із 

застосуванням сучасних методологічних підходів, дозволяє впевнено 

стверджувати про еволюцію двосторонніх стосунків, яка відбувається в умовах 

глобалізації, поглиблення регіональних інтеграційних процесів, становлення 

нової моделі міжнародних відносин. 

Встановлено, що відносини ЄС з Україною набули особливої 

інтенсивності після Помаранчевої революції та Євромайдану, а також 

перебували у постійній залежності від міжнародного контексту, позицій США 

та РФ. Ці положення відображені в авторській концепції періодизації, 

запропонованій дисертантом. 

У результаті здійсненого дослідження показано, що весь спектр відносин 

між ЄС та Україною підпорядковувався політичній складовій. Відносини з 

Євросоюзом Україна за інерцією, успадкованою з радянської зовнішньої 

політики, котра формувалася в умовах жорсткої дихотомії світу в часи 

“холодної війни”, розцінює з позицій “zero-win game”, тобто як такі, в яких 

одна сторона неминуче програє. Натомість вихідним принципом сучасної 

міжнародної політики є принцип “win-win game” – взаємовідносин, де вигоду 

отримують обидві сторони. 

Ще одна з пасток нерозуміння полягає у тому, що ЄС, вибудовуючи свою 

зовнішню політику, користується виключно прагматичними розрахунками, у 

той час як Україна схильна ідеалізувати Європейський Союз, сприймаючи як 

кінцеву мету своїх відносин членство, а не розбудову держави та 

громадянського суспільства на засадах демократизму. 

Внутрішні перетворення в Україні також здійснювались повільно і 

суперечливо, що стримувало країни ЄС від більш динамічного співробітництва, 
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створювало додаткові ризики. Дисертантом обґрунтовано висновок, що 

європейська політика має довготривалий і системний характер;вона не може 

бути здійснена водночас, будь-яким одноактним заходом, що завершується 

досягненням тієї чи іншої (навіть найбільш фундаментальної) мети, насамперед 

тому, що європейський простір має динамічний характер, що змінюється у 

відповідності до тенденцій світової соціокультурної динаміки, інтересів країн 

Європи. 

Незважаючи на всю складність та неоднорідність поступу України до ЄС 

зберігається позитивна динаміка від партнерства до безпрецедентної в історії 

ЄС Угоди про асоціацію з Україною. Європейський Союз видав більше 30 

документів, що стосуються України. Базовими угодами є Угода про 

партнерство та співробітництво та Угода про асоціацію та ЗВТ між ЄС та 

Україною. 

Доведено, що Україна позиціонується Європейським Союзом в якості 

однієї із ключових держав Східної Європи. Зокрема, ключова роль відводиться 

Україні у рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство”, яка розглядається як 

подальший етап інтеграції між Євросоюзом та східноєвропейськими країнами. 

Узагальнюючи результати дослідження, підкреслимо, що у становленні 

інституалізації взаємин між Євросоюзом та Україною першочергова роль 

належить вищим політичним органам наднаціонального утворення, які 

виступають від імені усіх 28 країн-членів – Президенту Європейської Комісії, 

Європарламенту, Главі зовнішньополітичного відомства ЄС, а також органам 

співпраці – Раді та Комітету з питань співробітництва між ЄС та Україною і 

регулярним Самітам Україна–ЄС. 

У результаті дослідження показано, що з розвитком Європейського 

Союзу як самостійного утворення, ускладнювалася його зміст (від 

економічного, фіскального до політичного та культурно-цивілізаційного 

об’єднання) і структура та зростали вимоги до країн-партнерів, у тому числі, 

України.  
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У той же час говорити про певність позиції ЄС щодо нашої держави 

говорити не доводиться: остаточно стратегія Унії відносно України не 

сформована, відсутній консенсус з цього питання як серед країн-членів, так і на 

рівні суспільств та владних еліт. 

Європейський Союз очікує від України чіткого бачення, а головне – 

конкретних цілеспрямованих дій на шляху модернізації держави та економічної 

інтеграції. У цій ситуації нашій державі слід дистанціюватися від спекуляцій 

щодо європейської інтеграції та від проєвропейської риторики та фразеології 

(так званої “декларативної інтеграції”) рухатися до реальних справ, доцільно 

зменшувати “моральний тиск” щодо надання перспективи членства в ЄС та 

активізувати системне впровадження економічних реформ. 

ЄС та Україна підписали Угоду про асоціацію в повному обсязі 27 червня 

2014 року, а 16 вересня того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно 

провели її ратифікацію. На сьогоднішній момент триває процедура передачі 

ратифікаційних грамот від країн-членів ЄС до Генерального секретаріату ЄС, 

що дозволить угоді вступити в повну дію. Проте на цьому двостороння 

співпраця не завершується, Україна має далекосяжні плани щодо членства у 

ЄС, на часі – виконання Порядку денного Асоціації, імплементації положень, а 

також контролю за його виконанням. 

На основі проведеного комплексного дослідження сформовано низку 

рекомендацій для органів виконавчої влади України для покращання 

стосунків з ЄС:  

1) Міністерству інформаційної політики, Міністерству закордонних справ 

– забезпечити інформаційну підтримку процесу європейської інтеграції 

України серед населення задля розуміння цілей і мети відносин, переваг та 

загроз відносин ЄС–Україна, зокрема – процесу ратифікації та імплементації 

Угоди про асоціацію. Слід констатувати незначну кількість роз’яснювальних 

заходів щодо УА, які здебільшого ініціювалися європейською стороною. Мова 

йде, зокрема, про ініціативи інформаційні кампанії “Сильніші разом” і 
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“Будуймо Європу в Україні”, “EU study days” реалізовані Представництвом 

ЄС в Україні та посольствами держав-членів Євросоюзу.  

2) Міністру закордонних справ – посилити дипломатичний корпус 

України, призначити послів у всіх країнах-членах ЄС та створити 

представницькі офіси, на які покласти зобов’язання інформування населення 

зарубіжних країн щодо історії та культури України, створення позитивного 

іміджу нашої держави закордоном. Необхідно посилити співпрацю з 

європейськими країнами на регіональному та міждержавному рівні.  

3) Президенту України, прем’єр-міністру – наполегливо та послідовно 

відстоювати свою позицію щодо надання Європейським Союзом Україні 

перспективи членства та юридичного її оформлення протягом найближчого 

часу: Кабінету Міністрів України доручити переглянути звіти щодо 

імплементації Порядку денного асоціації Україна – ЄС та надати реальну 

картину;  

4) визначити національний механізм імплементації Угоди про асоціацію, 

включаючи створення ефективної системи координації процесу європейської 

інтеграції України на державному рівні;  

5) посилити контроль та прискорити затвердження Національної програми 

імплементації Угоди, який має передбачати детальний перелік заходів 

покрокової реалізації положень Угоди та строків їх виконання;  

6) забезпечити перегляд повноважень підрозділів центральних органів 

виконавчої влади, до відома яких належать питання європейської інтеграції, з 

метою дотримання зобов’язань у рамках Угоди та задля уможливлення 

виконання ними ключових завдань у сфері європейської інтеграції;  

7) посилити регіональну співпрацю – на рівні обласних, районних рад та 

муніципалітетів у різних сферах з органами самоуправління ЄС;  

8) застосування усіх наявних ресурсів допомоги ЄС, а також через обмін 

досвідом та порадами, поширення кращих практик та інновацій, 
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розповсюдження інформації, включаючи забезпечення порадами та 

структурним процесом наближення до права ЄС. 

Таким чином, відносини між ЄС та Україною станом на 2014 рік 

відзначалися низкою досягнень в політико-правовій, економічній, гуманітарній 

та інших сферах, проте фактичний стан і рівень співробітництва не відповідав 

реальним потребам Української держави, що певним чином спричинилося до 

важкої внутрішньополітичної та соціальної кризи. З огляду на динамічність та 

поглиблення співпраці у глобальній системі геополітичних координат ХХІ 

століття перед ЄС та Україною постають нові виклики і можливості 

співробітництва. Продовження вивчення відносин між ЄС та Україною в нових 

історичних обставинах стане тією науковою базою, що сприятиме розкриттю 

потенціалу для реалізації національних інтересів і забезпечення реалізації 

стратегічної мети України на входження в Європейський Союз. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Хронологія двосторонніх відносин між ЄС та Україною у 1993–2014 рр. 

 

2014 

15 грудня Перша зустріч Ради асоціації між ЄС і Україною  

1 листопада Початок тимчасового застосування Угоди про асоціацію  

25 липня Погоджено подальші санкції через ситуацію у східній 

Україні 

22 липня EUAM Ukraine: ЄС створює цивільну місію в Україні  

22 липня Висновки Ради міністрів ЄС із закордонних справ по 

Україні 

8 липня Засідання високого рівня щодо координації та реалізації 

міжнародної підтримки України 

27 червня Підписання Угод про асоціацію з Грузією, Молдовою і 

Україною 

13 червня ЄС виділяє 250 мільйонів євро безповоротної допомоги в 

рамках Контракту для України з розбудови держави  

20 травня ЄС надав перший транш макрофінансової допомоги 

Україні 

12 травня Висновки Ради ЄС щодо України  

23 квітня Односторонні торговельні преференції ЄС для України 

вступили в силу 

27 березня Публікація регулярного Звіту щодо прогресу України в 

2013 році 

21 березня Підписання політичних положень Угоди про асоціацію 

20 березня Висновки Європейської Ради по Україні  

19 березня Єврокомісія пропонує 1 мільярд євро макрофінансової 

допомоги Україні 

17 березня Висновки Ради ЄС щодо України  

17 березня ЄС ухвалив обмежувальні заходи проти дій, що 

загрожують територіальній цілісності України  

11 березня Європейська Комісія пропонує тимчасове зниження 

тарифів на український експорт до ЄС  

7 березня Заява голів держав і урядів ЄС щодо України  

5 березня Єврокомісія погодила пакет допомоги Україні  

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_12_15_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_11_01_1_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_07_25_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_07_25_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_07_22_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_07_22_03_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_07_22_03_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_07_08_03_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_07_08_03_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_06_27_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_06_27_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_06_13_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_06_13_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_05_20_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_05_20_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_05_12_02_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_27_03_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_27_03_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_21_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_21_02_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_19_04_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_19_04_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_17_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_17_02_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_17_02_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_12_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_12_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_07_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_05_01_uk.htm
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4 березня Висновки Ради ЄС щодо України  

20 лютого Висновки Ради ЄС щодо України  

11 лютого Висновки Ради ЄС щодо України  

20 січня Висновки Ради ЄС щодо України  

2013 

28-29 листопада Третій саміт Східного партнерства, Вільнюс 

28 листопада Парафовано Угоду про спільний авіаційний простір 

15 листопада Єврокомісія оцінює виконання Молдовою, Україною і 

Грузією їхніх Планів дій з візової лібералізації 

1 липня Набуття чинності  оновленої Угоди про спрощення 

оформлення віз між ЄС та Україною 

24 червня Оновлений варіант Порядку денного асоціації було 

затверджено Радою з питань співробітництва між ЄС та 

Україною. 

20 березня Публікація регулярного  Звіту щодо прогресу України в 

2012 році 

25 лютого 16-й щорічний Самміт ЄС-Україна в Київі  

2012 

13 грудня Резолюція Європарламенту щодо України 

10 грудня Висновки Ради ЄС по Україні  

23 липня Україна та ЄС підписали зміни до Угоди про спрощення 

оформлення віз  

19 липня Парафування Поглибленної та всеохоплюючої угоди про 

зону вільної торгівлі між Україною та ЄС 

15 травня Публікація регулярного Звіту щодо прогресу України в 

2011 році 

30 березня Головні переговірники Європейського Союзу та України 

парафували текст Угоди про асоціацію 

9 лютого Європейська Комісія та Європейська служба зовнішньої 

дії опублікували другу доповідь щодо поступу, який 

робить Україна у виконанні Плану дій з візової 

лібералізації 

2011 

19 грудня 15-й щорічний Самміт ЄС-Україна в Київі 

11 листопада Bідбувся останній 21-й пленарний раунд переговорів 

щодо Угоди про асоціацію 

27 жовтня Резолюція Європарламенту щодо України 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_04_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_02_24_06_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_02_11_02_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_01_20_1_uk.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0507+0+DOC+XML+V0//EN
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_12_11_1_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/amendments_agreement_vfa_uk.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/amendments_agreement_vfa_uk.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/press_releases/ukraine_enp_report_2011_final_uk.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/press_releases/ukraine_enp_report_2011_final_uk.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_03_31_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_03_31_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_02_13_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_02_13_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_02_13_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_02_13_uk.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0472+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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19 жовтня Україна та Європейський Союз завершили переговори 

стосовно Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі.   

29-30 вересня Другий саміт Східного партнерства, Варшава 

23 вересня ЄС дав оцінку виконання Плану дій з візової 

лібералізації  

25 травня Публікація регулярного Звіту щодо прогресу України та 

Повідомлення «Нова відповідь на зміни у країнах-

сусідах»  

20 травня Прийняття Пріоритетів Порядку денного асоціації 

Україна-ЄС на 2011 рік  

1 лютого Україна стає повноправним членом Енергетичного 

Співтовариства 

2010 

25 листопада Резолюція Європарламенту щодо України 

22 листопада 14-й щорічний Самміт ЄС-Україна в Брюселі. 

Ухвалено План дій з лібералізації візового режиму ЄС-

Україна  

24 вересня Україна вступила до Європейського енергетичного 

співтовариства 

15 червня 14-е засідання Ради з питань співробітництва ЄС-Україна 

в Люксембурзі 

12 травня Публікація регулярного Звіту щодо прогресу України 

5 квітня Візовий кодекс ЄС набув чинності  

26 січня Прийняття Пріоритетів Порядку денного асоціації 

Україна-ЄС на 2010 рік 

2009 

4 грудня 13-й щорічний Самміт ЄС-Україна в Київі  

1 грудня Представництво Європейської Комісії стає 

Представництвом Європейського Союзу 

24 листопада Порядок денний Асоціації ЄС-Україна вступив в силу 

16 червня Рада з питань співробитництва ЄС-Україна в 

Люксембурзі, прийняття Порядку денного асоціації 

7 травня Запуск ініціативи Східного партнерства, 

прийняття Спільної декларації на Празькому саміті, 

присвяченому Східному партнерству 

1 квітня Публікація регулярного Звіту щодо прогресу України  у 

провадженні Європейської політики сусідства у 2008 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110920/UA%20VLAP%201st%20Progress%20Report%20SEC%202011%201076_F_EN_DOCUMENT_TRAVAIL_SERVICE.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110920/UA%20VLAP%201st%20Progress%20Report%20SEC%202011%201076_F_EN_DOCUMENT_TRAVAIL_SERVICE.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_uk_chronology/enp_report_2010_ukraine_uk.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/ukraine/docs/2011_12_eu_ukraine_priorities_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/ukraine/docs/2011_12_eu_ukraine_priorities_en.pdf
http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=4141
http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=4141
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0444+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st17/st17883.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st17/st17883.en10.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2010/2010_09_24_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2010/2010_09_24_01_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2010/2010_06_15_1_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2010/2010_06_15_1_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/press_releases/report_enp_2009_ukraine_uk.doc
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/travel_to_eu/visa_code/visa_code_uk.htm
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=243282301&cat_id=223345338&ctime=1266420479150
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=243282301&cat_id=223345338&ctime=1266420479150
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2009/2009_12_01_1_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2009/2009_12_01_1_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_uk_chronology/association_agenda_ukr.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_uk_chronology/090507__prague_declaration_of_the_eastern_partnership_summit_uk.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_uk_chronology/ukraine_report_uk.pdf
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році 

23 березня Спільна ЄС-Україна міжнародна конфереція щодо 

модернізації газотранзитної системи України 

2008 

9 вересня 12-й щорічний Самміт ЄС-Україна в Евіані, Франція  

26 березня Спільна доповідь ЄС та України про виконання Плану  

18 лютого Початок переговорів з угоди про вільну торгівлю 

14 лютого Перша міністерська зустріч з питань Чорноморської 

синергії у м. Києві  

1 січня Набуття чинності угод про спрощення візового режиму 

та реадмісію між Україною та ЄС 

2007 

14 вересня Самміт ЄС-Україна, Київ 

2006 

27 жовтня Самміт ЄС-Україна, Хельсінкі.  

20 липня Черговий раунд переговорів з питань укладнення угод 

про спрощення візового режиму та реадмісії між 

Україною та ЕС 

7 липня Спільне засідання Підкомітету Україна-ЄС № 5 з 

митного і транскордонного співробітництва 

31 травня - 1 

червня 

Спільне засідання Підкомітету № 4 енергетика, 

транспорт, ядерна безпека та еколог 

10-11 квітня Рада обговорюе ситуацію в Україні, що склалася у 

зв'язку з парламентськими виборами 26 березня та 

зазначае що вибори були вільними та чесними 

2-3 березня Візит Комісара ЄС з питань зовнішніх зносин Беніти 

Ферреро-Вальднер до Київа з нагоди зустрічі міністрів 

закордонних справ Україна – Трійка ЕС 

2005 

23 грудня Рада Європейського Союзу надала Україні статус країни 

із ринковою економікою 

1 грудня Самміт Україна – Європейський Союз 

21 лютого Рада з питань співпраці Україна-ЄС схвалює План дій 

Україна-ЄС 

21 лютого Рада Європейського Союзу із загальних питань та 

зовнішніх зносин схвалює висновки щодо України 

(включаючи "10 пунктів") 

31 січня Комісар Беніта Ферреро-Вальднер і Високий 
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представник ЄС Хав’єр Солана подають на розгляд Ради 

Європейського Союзу "10 пунктів", спрямованих на 

максимізацію переваг Плану дій Україна-ЄС 

23 січня Комісар ЄС з питань зовнішніх зносин Беніта Ферреро-

Вальднер відвідала Україну з нагоди інавгурації 

Президента України Віктора Ющенка 

21 січня Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки Хав’єр Солана відвідав 

Україну з нагоди інавгурації Президента України 

Віктора Ющенка 

2004 

17 грудня Декларація Європейської Ради щодо України 

09 грудня Європейська Комісія схвалила План дій для України 

кін. листопада 

/поч. грудня 

Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки Хав’єр Солана тричі 

відвідав Київ, щоб посприяти проведенню переговорів 

щодо врегулювання політичної кризи в Україні 

25 листопада ЄС заявав про те, що президентські вибори в Україні не 

відповідали міжнародним стандартам демократичних 

виборів 

8 липня Самміт Україна-ЄС (Гаага) 

12 травня Схвалення Стратегії ЄС щодо Європейської політики 

сусідства 

березень-липень Продовження консультацій щодо Плану дій Україна-ЄС 

30 березня Поширення УПС на нові країни розширеного ЄС. 

24 лютого 2 раунд консультацій щодо Плану Дій Україна-ЄС 

(Брюссель) 

27 січня 1 раунд консультацій щодо Плану Дій Україна-ЄС (Київ) 

2003 

11 грудня Шосте засідання Комітету з питань співробітництва 

Україна-ЄС 

7-8 жовтня Українсько-європейський самміт в Ялті.  

11-12 вересня візит Комісіонера Ферхойгена до України для 

обговорення впровадження Ініціативи “Розширена 

Європа – Сусідство”.= 

18 березня Шосте засідання Ради з питань співробітництва Україна-

ЄС відбулося в Брюсселі. Пан Папандреу, Міністр 

закордонних справ Греції та Президент Ради ЄС, пан 
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Солана, Генеральний Секретар Ради/ Верховний 

Представник ЄС з питань спільної зовнішньої та 

політики безпеки і пан Паттен, Член Європейської 

Комісії, представляли делегацію ЄС. 

Віктор Янукович, Прем’єр-міністр України, очолював 

делегацію України. Впродовж засідання сторони 

обговорили питання двосторонніх відносин ЄС-Україна, 

поточні події в Україні та ЄС, міжнародні питання 

обопільного інтересу. 

17 березня Пан Хорошковський, Міністр економіки України та 

Паскаль Ламі, Член Європейської Комісії з питань 

торгівлі ЄС підписали двосторонню угоду Україна-ЄС 

щодо доступу до ринку. 

7 лютого Засідання Трійка ЄС-Україна на міністерському рівні 

відбулося в Києві. Пан Солана- Генеральний Секретар, 

Верховний Представник ЄС з питань спільної зовнішньої 

та політики безпеки, очолював делегацію ЄС. 

Пан Зленко, Міністр закордонних справ України 

представляв українську сторону. Впродовж свого візиту 

до Києва пан Солана також зустрівся з Президентом 

України Л.Кучмою. 

2002 

27 листопада П'яте засідання Комітету з питань співробітництва 

Україна-ЄС відбулося в Брюсселі з метою обговорення 

питань співробітництва в рамках УПС, впливу 

розширення ЄС на Україну, ініциативи ЄС "Нові сусіди" 

та політики України "Європейський вибір 

11 листопада Перше засідання Трійка ЄС-Україна з метою 

обговорення питань співробітництва в галузі юстиції та 

внутрішніх справ. 

4 липня Самiт Європейський Союз - Україна, Копенгаген  

2001 

11 вересня На 4-му Саміті ЄС – Україна, який відбувся в Ялті 11 

вересня 2001 року, керівники ЄС та Президент України 

Л. Кучма підтвердили свої зобов’язання щодо посилення 

стратегічного партнерства між Україною та ЄС. 

2000 

25 січня В ході засідання Україна-Трійка ЄС на рівні Міністрів 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_uk_chronology/statement_uk.pdf
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закордонних справ Головуючою в ЄС Португалією 

українській стороні передано Робочий план реалізації 

Спільної стратегії ЄС щодо України. 

23 травня Заплановано Третє засідання Ради з питань 

співробітництва між Україною та ЄС. 

1999 

26-27 квітня Друге засідання Ради з питань співробітництва між 

Україною та ЄС. 

Розглянуто економічні аспекти двосторонніх відносин. 

Відзначено успішність реалізації Спільної робочої 

програми по імплементації УПС. 

3-4 червня Кельнський саміт ЄС. 

ЄС визнав досягнення якісно нового рівня у стосунках з 

Україною. 

23 липня Третій саміт Україна-ЄС (Київ) 

ЄС визнав успіхи курсу України на інтеграцію до ЄС. 

ЄС підтвердив намір сприяти вступу України до СОТ. 

Початок роботи щодо запровадження зони вільної 

торгівлі між Україною та ЄС. 

16 серпня Постановою Кабінету Міністрів України №1496 

затверджено Концепцію адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС. 

23 вересня В ході засідання Україна-Трійка ЄС на рівні Міністрів 

закордонних справ ЄС відзначив важливість 

проєвропейського вибору України, наголосив на повазі 

до європейського курсу України і ознайомив з 

основними положеннями Спільної стратегії ЄС щодо 

України. 

6 грудня Зустріч Президента України Л.Кучми з Президентом 

Європейської Комісії Р. Проді. 

10 грудня Ухвалення Спільної стратегії ЄС щодо України на 

Хельсінському саміті ЄС. 

1998 

24 лютого Створено Українську частину Ради з питань 

співробітництва між Україною та ЄС. 

1 березня Набуття чинності Угоди про партнерство і 

співробітництво між Україною та ЄС. 

8-9 червня Перше засідання Ради з питань співробітництва між 
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Україною та ЄС. 

Україна офіційно заявила про прагнення набути статуса 

асоційованого членства в ЄС. 

Схвалено Правила процедури Ради співробітництва, 

прийнято Спільну робочу програму з імплементації УПС 

на 1998−1999 роки. 

11 червня Указом Президента України №615 затверджено 

Стратегію інтеграції України до ЄС. 

12 червня Постанова Кабінету Міністрів України №852 про 

запровадження механізму адаптації законодавства 

України до ЄС. 

26 липня На виконання Указу Президента України "Про заходи 

щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів 

виконавчої влади" створено Центр перекладів актів 

Європейського права. 

серпень-вересень Місія спеціального представника уряду України по 

столицях країн-членів ЄС. 

16 жовтня Другий Саміт Україна-ЄС (Відень) 

Обговорено подальші можливості співробітництва в 

галузі зовнішньої політики та політики безпеки. 

Стан відносин Україна-ЄС охарактеризовано як 

“стратегічне та унікальне партнерство”. 

5 листопада Перше засідання Комітету з питань співробітництва. 

Засновано шість підкомітетів: з питань торгівлі та 

інвестицій; з фінансовіх, економічних питань та 

статистики; з енергетики, ядерних питань та 

навколишнього середовища; з митного, прикордонного 

співробітництва, боротьби з відмиванням грошей і 

наркобізнесом; з транспорту, телекомунікацій, науки та 

технологій, освіти та навчання; з вугілля, сталі, гірничої 

промисловості та сировинних матеріалів. 

11-12 грудня Віденьський Саміт ЄС. Прийнято рішення про розробку 

Спільної стратегії ЄС щодо України. 

грудень The Parliamentary Committee on Ukraine-EU Cooperation 

commenced operations. 

1997 

5 лютого В ході засідання Україна-Трійка ЄС на рівні Міністрів 

закордонних справ обговорено шляхи імплементації 
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Плану дій, можливість відкриття у Києві центру 

документації ЄС. 

17-18 квітня Засідання Спільного комітету Україна-ЄС. 

Обговорено проблеми торгово-економічного 

співробітництва. 

15 липня Підписано Угоду між Європейським Співтовариством по 

вугіллю та сталі та Урядом України про торгівлю 

сталеливарними виробами. 

5 вересня Перший Саміт Україна-ЄС (Київ). 

Підтвердив європейський вибір України. 

Обговорено наявні проблеми в договірно-правовій сфері, 

розглянуто шляхи економічного співробітництва. 

1 грудня Одностороннє введення Україною безвізового режиму 

для власників дипломатичних паспортів країн-членів ЄС. 

1996 

6-7 травня Засідання Спільного комітету Україна-ЄС. 

Обговорено стан ратифікації УПС, питання надання 

Україні статусу країни з перехідною економікою. 

червень Європейський Союз визнав за Україною статус країни з 

перехідною економікою. 

12-13 вересня Візит члена Європейської Комісії X. Ван ден Брука до 

Києва. 

Підписання індикативної програми Тасіс для України на 

1996−1999 роки та Фінансового протоколу про спільний 

план дій ЄС/Великої Сімки стосовно реструктуризації 

української енергетичної галузі. 

6 грудня Прийняття Радою Міністрів ЄС Плану дій щодо України. 

Висловлено готовність розвивати і посилювати політичні 

і економічні відносини з Україною. 

1995 

24 березня Перше засідання Спільного комітету Україна-ЄС. 

Розглянуто питання міжгалузевої співпраці України з 

Європейським Союзом. 

1 червня Зустріч Президента України Л.Кучми з Президентом 

Європейської Комісії Ж. Сантером. 

Підписання Тимчасової угоди про торгівлю та питання, 

пов'язані з торгівлею між Україною та ЄС. 

липень Створено Представництво України при Європейських 
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Співтовариствах 1996. 

1994 

9-11 березня Візит Трійки ЄС до Києва. Зустрічі з Президентом 

України і Головою ВР України. 

Перше засідання Україна-Трійка ЄС на рівні Міністрів 

закордонних справ. Надалі такі засідання відбувались 

регулярно двічі на рік. 

14 червня Спеціальна резолюція Ради Міністрів ЄС щодо України. 

31 жовтня Спеціальна резолюція Ради Міністрів ЄС щодо України. 

10 листопада Верховна Рада України ратифікувала Угоду про 

партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. 

28 листопада Рішення Ради Міністрів ЄС про спільну позицію щодо 

України. 

1993 

23−24 березня, 

8-9 червня, 

25−26 грудня 

Переговори щодо Угоди про партнерство і 

співробітництво між Україною та ЄС на найвищому 

рівні. 

5 травня Підписано Угоду між Європейськими співтовариствами 

та Україною про торгівлю текстильними виробами. 

жовтень Відкриття представництва Комісії Європейських 

Співтовариств в Україні. 
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Додаток Б 

 

Документи ЄС щодо України 

Дата 

підписання 

Назва документа Примітки 

11 грудня 

1999 р. 

Спільна стратегія Європейського 

Союзу щодо України 

 

12 грудня 

2001 р. 

План дій Європейського Союзу в 

галузі юстиції та внутрішніх справ 

втратив чинність у 

зв’язку із набуттям 

чинності Плану дій у 

сфері юстиції, свободи 

та безпеки від 18 червня 

2007 р. 

15 березня 

2001 р. 

Резолюція Європейського Парламенту 

щодо спільної стратегії 

Європейського Союзу по відношенню 

до України 

зазначено, що ЄС 

відводить Україні 

ключову роль у 

забезпеченні 

стабільності і миру в 

центрально-

східноєвропейських 

країнах колишнього 

СРСР 

11 березня 

2003 р. 

Повідомлення Європейської 

Комісії для Ради та Європейського 

Парламенту “Розширена Європа — 

Сусідні країни: Нова структура 

відносин з нашими східними та 

південними сусідами” 

 

11 липня Повідомлення Європейської Комісії  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_492
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_494
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_493
http://www.kmu.gov.ua/document/236089827/povidomlEKrozshyrenaEuropa11.doc
http://www.kmu.gov.ua/document/243135760/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%84%D0%9A%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2001.07.2003.doc
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2003 р. “Прокладаючи шлях для 

запровадження нового Інструмента 

відносин з країнами-сусідами” 

3 березня 

2004 р. 

Резолюція Європейського Парламенту 

щодо України 

 

12 травня 

2004 р. 

Стратегія Європейського Союзу щодо 

Європейської політики сусідства 

 

28 жовтня 

2004 р. 

Резолюція Європейського Парламенту 

стосовно майбутніх президентських 

виборів в Україні 

 

2 грудня 

2004 р. 

Резолюція Європейського Парламенту 

стосовно другого туру 

президентських виборів 2004 року в 

України 

 

13 січня 

2005 р. 

Резолюція Європейського Парламенту 

стосовно президентських виборів 

2004 року в України 

 

17 грудня 

2004 р. 

Декларація Європейської Ради щодо 

України 

Щодо 

переголосування другого 

туру президентських 

виборів 2004 року 

13 січня 

2005 р 

Резолюція Європейського Парламенту 

щодо України 

заклик до Комісії та 

Ради розпочати 

переговори щодо угоди 

про асоціацію та 

надання Україні 

перспективи членства 

21 лютого 

2005 р. 

Висновки Ради ЄС щодо України щодо майбутнього 

Плану дій Україна – ЄС 

http://www.kmu.gov.ua/document/243135794/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%203%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%202004%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.PDF
http://www.kmu.gov.ua/document/236097915/StartegyEPS.pdf
http://www.kmu.gov.ua/document/243135835/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.).doc
http://www.kmu.gov.ua/document/243135842/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%202004%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.doc
http://www.kmu.gov.ua/document/243135858/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2017.12.2004.doc
http://www.kmu.gov.ua/document/243135865/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%9F%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%202005%20%D1%80..doc
http://www.kmu.gov.ua/document/243135872/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%84%D0%A1%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2021%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%202005%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.doc
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5 квітня 

2006 р. 

Резолюція Європейського Парламенту 

щодо парламентських виборів в 

Україні 

 

4 грудня 

2006 р. 

Повідомлення Європейської Комісії 

для Ради ЄС та Європейського 

Парламенту "Про посилення 

європейської політики сусідства"   

 

Повідомлення Європейської 

Комісії для Ради ЄС та Європейського 

Парламенту щодо загального підходу 

стосовно можливостей країн-

партнерів ЄПС брати участь в 

агентствах та програмах Спільноти 

 

22 січня 

2007 р 

Висновки Ради ЄС щодо переговорів 

про нову посилену угоду між 

Україною та ЄС 

 

3 квітня 

2008 р. 

Повідомлення Європейської Комісії 

для Європейського Парламенту та 

Європейської Ради "Реалізація 

Європейської політики сусідства в 

2007 році" 

 

Додаток до 

повідомлення Європейської Комісії 

для Європейського Парламенту та 

Європейської Ради “Реалізація 

Європейської політики сусідства в 

2007 році” 

звіт про виконання 

Україною ЄПС 

9 липня 

2008 р. 

Регламент (ЄС) N 765/2008 

Європейського Парламенту та Ради, 

 

http://www.kmu.gov.ua/document/243135879/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%202005%20%D1%80..doc
http://www.kmu.gov.ua/document/243135886/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%84%D0%9A%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2004.12.2006.doc
http://www.kmu.gov.ua/document/236334584/PovidomEC_krainEPS_u4astVProgram04.12.2006.doc
http://www.kmu.gov.ua/document/243135900/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%84%D0%A1%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D1%82%D0%B0%20%D0%84%D0%A1%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2022.01.2007%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.).pdf
http://www.kmu.gov.ua/document/243135950/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%84%D0%9A,%20%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D0%84%D0%9F%D0%A1%20%D1%83%202007.PDF
http://www.kmu.gov.ua/document/243135950/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%84%D0%9A,%20%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D0%84%D0%9F%D0%A1%20%D1%83%202007.PDF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_938
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що встановлює вимоги для 

акредитації та нагляду за ринком 

щодо реалізації продукції та скасовує 

Регламент (ЄЕС) N 339/93 

23 жовтня 

2008 р. 

Резолюція Європейського Парламенту 

щодо відзначення Голодомору - 

штучного голоду в Україні 1932–

1933 рр. 

 

3 грудня 

2008 р. 

Повідомлення Європейської Комісії 

для Європейського Парламенту та 

Ради ЄС щодо Східного партнерства 

 

Робочий документ Європейської 

Комісії до Повідомлення “Східне 

партнерство” 

 

19-20 березня 

2009 р. 

Декларація Європейської Ради щодо 

Східного партнерства 

висновки засідання 

Європейської Ради щодо 

ініціативи Східне 

партнерство 

23 квітня 

2009 р. 

Повідомлення Європейської Комісії 

для Європейського Парламенту та 

Європейської Ради “Реалізація 

Європейської політики сусідства в 

2008 році” 

(англ.) 

Додаток до повідомлення 

Європейської Комісії для 

Європейського Парламенту та 

Європейської Ради “Реалізація 

Європейської політики сусідства в 

2008 році” 

звіт про виконання 

Україною ЄПС 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_882
http://www.kmu.gov.ua/document/243888522/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0ukr.doc
http://www.kmu.gov.ua/document/243888529/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc
http://www.kmu.gov.ua/document/243888490/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%2019%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%202009%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0(%D1%83%D0%BA%D1%80).doc
http://www.kmu.gov.ua/document/243135986/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%84%D0%9A%20-%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%9F%D0%A1%20%D1%83%202008%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.).PDF
http://www.kmu.gov.ua/document/243136019/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D0%84%D0%9F%D0%A1%20%D1%83%202008.PDF
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 Стратегічна програма для України на 

2007–2013 рр. в рамках 

Європейського інструменту сусідства 

та партнерства 

 

 

 Національна індикативна 

програма для України на 2007–

2010 рр. в рамках Європейського 

інструменту сусідства та партнерства 

 

12 травня 

2010 р. 

Доповідь Європейської Комісії щодо 

реалізації Європейської політики 

сусідства в Україні за 2009 рік 

 

25 листопада 

2010 р. 

Резолюція Європейського Парламенту 

щодо ситуації в Україні 

 

25 травня 

2011 р. 

Доповідь Європейської Комісії щодо 

реалізації Європейської політики 

сусідства в Україні за 2010 рік 

 

15 травня 

2012 р. 

Доповідь Європейської Комісії щодо 

реалізації Європейської політики 

сусідства в Україні за 2011 рік 

 

24 травня 

2012 р. 

Резолюція Європейського Парламенту 

(про дотримання законодавства щодо 

прав людини та запровадження 

базових стандартів ОБСЄ) 

 

10 грудня 

2012 р. 

Висновки Ради ЄС у закордонних 

справах щодо України  

 

20 березня 

2013 р. 

Доповідь Європейської Комісії щодо 

реалізації Європейської політики 

сусідства в Україні за 2012 рік 

 

23 жовтня Резолюція Європейського Парламенту  

http://www.kmu.gov.ua/document/243136031/%D0%84%D0%86%D0%A1%D0%9F%20-%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202007-2013%20%D1%80%D1%80.%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.).pdf
http://www.kmu.gov.ua/document/243136038/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202007-2010%20%D1%80%D1%80.%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%84%D0%86%D0%A1%D0%9F.pdf
http://www.kmu.gov.ua/document/243136038/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202007-2010%20%D1%80%D1%80.%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%84%D0%86%D0%A1%D0%9F.pdf
http://www.kmu.gov.ua/document/246848925/2009_progress_report_ukraine_en.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a37
http://www.kmu.gov.ua/document/246848966/2010_progress_report_ukraine_en.pdf
http://www.kmu.gov.ua/document/246849013/2011_progress_report_ukraine_en.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a89
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_12_11_1_uk.htm
http://www.kmu.gov.ua/document/246849062/2012_progress_report_ukraine_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0484&language=EN
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2013 р.  щодо України “Європейська політика 

сусідства. Працюючи у напрямі 

міцнішого партнерства: позиція 

Європейського Парламенту щодо 

звітів Європейської Комісії про 

прогрес у 2012 році” 
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Додаток В 

 

Органи співробітництва ЄС–Україна 

 

 

 

Рада з питань 
 співробітництва між 

Україною та ЄС   

Європейська 
частина 

Українська частина 

найвищий орган, який здійснює 
нагляд за виконанням УПС та 

уповноважений вживати будь-
яких заходів, які вважає за 

необхідні для досягнення мети 
Угоди 

Комітет з питань 
співробітництва між 

Україною та ЄС 

Європейська 
частина 

Українська 
частина 

підкомітет № 1 з питань торгівлі та інвестицій; 

підкомітет № 2 з економічних та соціальних питань, з 
питань фінансів та статистики; 

підкомітет № 3 з питань політики у сфері підприємництва, 
конкуренції, співробітництва в регуляторній сфері; 

підкомітет № 4 з питань енергетики, транспорту, ядерної 
безпеки та екології; 

підкомітет № 5 з питань митного та транскордонного 
співробітництва; 

підкомітет № 6 з питань юстиції, свободи та безпеки; 

підкомітет № 7 з питань науки та технології, досліджень та 
розробки, освіти, культури, громадського здоров’я, 
інформаційного суспільства та медіа  

Громадська 
експертна рада 

за участю Прем'єр-

міністра України та 

делегації ЄС у складі 

міністра закордонних 

справ країни, що головує в 

ЄС, члена ЄК з питань 

зовнішніх зносин та 

Високого Представника ЄС 

з питань спільної 

зовнішньої і безпекової 

політики 
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Комітет з парламентського 
співробітництва між Україною та ЄС 

утворено як форум для проведення 
діалогу в політичній та інших сферах 
між членами Верховної Ради України 

та Європейського парламенту. 

Спільний комітет Україна – ЄС із 
співробітництва в галузі науки та 

технологій 

утворений відповідно до Угоди між 
Україною та Європейським 

Співтовариством про наукове і 
технологічне співробітництво від 4 
липня 2002 року, метою діяльності 
якого є координація впровадження 

зазначеної Угоди 

Щорічні саміти Україна – ЄС як 
механізм  регулярного політичного 

діалогу на найвищому рівні. 

за участі Президента України та 
делегації ЄС у складі глави держави 

або глави уряду країни, що головує в 
ЄС, Голови Європейської Комісії (ЄК), 

та Високого Представника ЄС з 
питань спільної зовнішньої і 

безпекової політики.  

Робочі групи Україна – ЄС 

За 1993-2013 рр. 

було проведено 20 

засідань 

утворено відповідно до статті 90 Угоди про 

партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

як форум для обміну думками між членами 

Верховної Ради України та Європейського 

парламенту. 

Комітет Парламентської 

Асамблеї ЄС - Східні сусіди (ПА 

ЄВРОНЕСТ) 
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Додаток Г 

 

Інституціональні перетворення в координації європейської політики України 

1993–2013 рр.  
1993 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

1999 

Аналіз реалізації політики України стосовно ЄС, тенденцій розвитку процесів, які 
відбуваються в Україні за допомогою і за сприяння органів ЄС 

• Розробка заходів щодо забезпечення диверсифікації 
економічних і науково-технічних зв'язків України 

Міжвідомча координація робіт з питань підготовки рекомендацій щодо діяльності 
України стосовно ЄС 

• Контроль за реалізацією договорів між Україною та 
ЄС 

Міжвідомчий комітет України у 

справах Європейських 

співтовариств (згдом – ЄС) / 

ліквідовано на підставі Указу 

Президента України №148/98 

(10) 

Стратегія інтеграції України 

• Програма інтеграції України до ЄС 

послання Президента до ВРУ "Європейський вибір" 

• Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 рр. 

Велика кількість галузевих і міжгалузевих актів, спрямованих на розвиток відповідної 
інституційної системи 

Міністерство закордонних справ 

(забезпечення політичних відносин з ЄС 
та координація діяльнсоті органів 

виконавчої влади у сфері зовнішньої 
політики та безпеки) 

Міністерство економіки (здійснення 
міжвідомчої координаії з питань 

економічного і соціального 
співробітництва з ЄС) 

Національне агенство України з питань 

розвитку та євопейської інтеграції 

(здійснення міжвідомчої координації з 

питань міжгалузевого економічного і 

соціального співробітництва з ЄС) 

Національне агенство України з 

реконструкції та розвитку (1996) 
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2000 

 

 

 

 

  

Державна рада з питань 
європейської та 

євроатлантичної інтеграції 
(діяла до 2005) 

Комітет з питань європейської 
інтеграції 

забезпечення входження 
України у європейський 

політичний, економічний, 
безпековий, правовий простір, 

створення передумов для 
набуття Україною членства в ЄС і 

НАТО 

адаптування законодавства 
України до законодавства ЄС, 

поглиблення відносин України з 
Радою Європи, ЦЄІ та ОБСЄ, 
збереження і поглиблення 
добросусідських відносин з 

усіма країнами Європи 

2002 

•Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

•забезпечення взаємодії органів державної влади та недержавних інституцій під час 
виконання Загальнодержавної програми адаптації 

2004 

•Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції 

•організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та інше забезпечення діяльності КМУ, 
Міністра КМУ, та його заступників у межах повноважень 

2008 

•Бюро європейськрї інтеграції Секретаріату КМУ 

•організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та інше забезпечення діяльності КМУ, 
керівництва КМУ,  керівництва Секретаріату КМУ  з питань координації, наступності та 
послідовності реалізації державної політики у сфері євроінтеграції 

Розпорядження Президента "Про 

перелік ЦОВВ, відповідальних за 

здійснення завдань, визначених 

стратегією інтеграції країни до ЄС" 

(1999) 

 

Президент України - керівництво Стратегією 
інтеграції України до ЄС 

• КМУ - забезпечує реалізацію Стратегії інтеграції 
України до ЄС 

ЦОВВ - виконують завдання у сфері 
євроінтеграції у межах компетенції 

Інститут уповноваженого України з питань забезпечення динамічного розвитку процесу 

входження України у європейський і євроатлантичний простір та узгодження діяльності і заходів, 

що здійснюються органами виконавчої влади у цій сфері 
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Додаток Д 

Допомога ЄС Україні у 1998–2004 рр. (в млн євро) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

Національна 

програма Tacis 

44 46,5 48 48 47 50 70 353,5 

Програма ядерної 

безпеки Tacis* 

7,7 8,4 5,5 32,4 23,9 27 25 129,9 

Програма 

транскордонної 

співпраці Tacis** 

10,3 5,2 1 5,5 0,5 3 3 28,5 

Регіональна програма 

Tacis** 

4,8 3,7 6 9,1 10,5 6 4 44,1 

Програма паливного 

дефіциту 

- - 25 20 20   65 

ECHO (гуманітарна 

допомога) 

1,6 6,3 1,3 0,9 0   10,1 

Чорнобильський 

фонд “Укриття” 

50 40,5 - 40 20 18 22 190,5 

Макрофінансова 

допомога (кредит) 

- 58 -  110   168 

Внесок у Науково-

технологічний центр 

України 

3 3 4,5 4 4 4 4 26,5 

Усього 121,4 171,6 91,3 159,9 235,9 108 128 1.016,1 

* Включає як національні проекти, так і виділену частку в багатодержавних 

проектах. 

* * Виділена пропорційна частка України у регіональних програмах. 
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Додаток Е 

 

Етапи підготовки Угоди про асоціацію 

5 березня 2007 Початок 

переговорного 

процесу 

 

19 грудня 2011 Завершення 

переговорів. Саміт 

Україна-ЄС у Київ 

 

30 березня 

2012 – 27 

липня 2012 

Парафування угоди  

21 березня 

2014 

Підписання 

політичної частини 

 

27 червня 

2014 

Підписання 

економічної частини 

 

16 вересня 

2014 

Ратифікація 

Верховною Радою 

України та 

Європейським 

парламентом 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/167

8-18 

1 листопада 

2014 

Тимчасове 

застосування деяких 

глав УА 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994

_b50 

16 вересня 

2015 

Угоду ратифікували 

24 країни ЄС 

(окрім Бельгії та Чехії – не завершили 

ратифікацію, Кіпру та Греції – не 

розпочали процес ратифікації) 

1 січня 2016 Тимчасове 

застосування 

економічної частини 

УА 
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Додаток Є 

 

Цілі асоціації  

Ціннісний 
вимір 

поступове зближення 
між сторонами, що 

ґрунтується на 
спільних цінностях та 

близьких і 
привілейованих 

зв’язках, а також все 
більша участь 

України у сферах 
політичної діяльності, 
програмах і агенціях 

ЄС 

Політико-
безпековий 
ведення посиленого 
політичного діалогу з 

усіх питань, що 
становлять взаємний 

інтерес сторін, а 
також підтримання 
миру та стабільності 
в регіональному та 

міжнародному 
масштабах на 

принципах ООН і 
ОБСЄ 

Економічний 
вимір 

встановлення посилених 
економічних і 

торговельних відносин, 
що ведуть до створення 

поглибленої та 
всеосяжної ЗВТ, а також 

завершення 
перетворення України 

на функціонуючу 
ринкову економіку, 

насамперед – шляхом 
наближення 

законодавства України 
до законодавства ЄС 

Правовий  
вимір 

зміцнення співпраці 
в галузі 

справедливості, 
свободи та безпеки з 

метою посилення 
верховенства права 

та поваги до прав 
людини й 

основоположних 
свобод 

створення умов 
для все більш 

близької співпраці 
в інших галузях, 
що становлять 

взаємний інтерес 


