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Тема 4. Конкурентна політика окремих європейських країн. 
 
До країн з найбільш вираженими і чіткими зовнішньополітичними пріори-

тетами щодо цих подій належать також Франція і Велика Британія. Більше того, 
Франція і Велика Британія – дві країни ЄС, які мають ядерну зброю. До того ж 
обидві країни спираються на широкі англо- і франкомовну культурні спільноти, 
утворені ще за колоніальних часів, відносини з якими перетворилися на дружні 
після деколонізації. Як відомо, колонії Британської імперії отримали незалежність 
після Другої світової війни і складають Співдружність 53 країн, підтримуючи тіс-
ні зв’язки з Великою Британією. Таким чином, країни Співдружності поділяють 
вектори зовнішньої політики Великої Британії. Велика Британія активно співпра-
цює із США, намагаючись зберегти міжнародний вплив на світові процеси. Разом 
з цим війна в Іраку в 2003 р. суттєво погіршила міжнародний імідж Великої Бри-
танії, лідери якої приймали рішення на основі хибних відомостей спецслужб. Ця 
політична невдача призвела до розширення співпраці з європейськими гравцями, 
наприклад, до взаємодії з Францією, що значно активізувалася у 2007– 2008 рр. в 
результаті світової глобальної кризи. Країни мали знаходити спільний вихід з 
економічних негараздів, це дало шанс британцям виступити своєрідним мостом 
між Європою та США у процесі реформування міжнародних фінансових інститу-
цій. Франція, у свою чергу, має власну чітку зовнішню політику, відмінну від по-
літики США. Аналізуючи позицію Франції у вирішенні кризових ситуацій, варто 
зазначити, що вона впроваджує більш помірковану й миролюбну політику, ніж 
Велика Британія і США. Франція вдається до більш м’яких інструментів, таких як 
створення Міжнародної організації Франкофонії, до складу якої входять 80 країн-
членів, включаючи такі європейські країни, як Бельгія, Люксембург, Болгарія, 
Румунія, Македонія, Греція, Албанія, Швейцарія, Монако, Кіпр. Україна є спосте-
рігачем у цій організації. Хоча організація концентрує зусилля на популяризації 
культурних обмінів, зрозуміло, що вона виконує політичну місію: промоція фран-
цузької мови і цінностей. На сьогодні серед напрямів роботи задекларовано куль-
турне розмаїття, французьку мову і мультилінгвізм, сталий розвиток, гендерну рі-
вність, громадянське суспільство, мир, демократію і права людини, освіту, еконо-
мічний розвиток.  

Значне розширення мережі організації у країнах Східної та Центральної Єв-
ропи говорить про акцентування уваги французької зовнішньої політики на євро-
пейському векторі. З часів Р.Шумана  Франція активно просувала ідею європей-
ської інтеграції, концентруючись на розвитку франко-німецьких відносин. Сього-
дні збільшення культурного і мовного впливу на країни Східної і Центральної Єв-
ропи допомагає Парижу знаходити серед них прихильників своєї зовнішньої полі-
тики. Ще одним регіоном політичних інтересів Франції є Африка і Близький Схід, 



країни яких після отримання незалежності тяжіють до французького вектора роз-
витку. Це є причиною залучення французьких миротворчих сил, як правило, у 
складі місій ООН, до вирішення конфліктів у країнах Африки (наприклад Респуб-
ліці Конго, Малі, Сомалі). Надзвичайно неоднозначним проектом можна назвати 
ініціативу “Середземноморського Союзу” для країн Північної Африки і Близького 
Сходу, запропоновану президентом Франції Ніколя Саркозі під час головування 
Франції в Раді ЄС. Зазначена ініціатива просувалася переважно Францією з істот-
ними труднощами, оскільки країни – члени ЄС, які не мали виходу до Середзем-
ного моря, не сприймали створення нового Союзу в цьому регіоні за їх участю. 

Німеччина не підтримала зазначену ініціативу, аргументуючи це тим, що 
“Середземноморський Союз” девальвує спільну політику ЄС Євро-
Середземноморського партнерства, започатковану під Іспанським головуванням у 
1995 р. і відому як Барселонський процес. Франція була змушена змінити пропо-
зицію із “Середземноморського Союзу”, яка була розроблена виключно для країн 
регіону, на “Союз для Середземномор’я”, який охоплює всі країни-члени ЄС та 
країни регіону. На сьогодні ініціатива включає 28 країн ЄС і 15 країн регіону. 
Жодна інша європейська країна не має такої явної зовнішньої політики, як Велика 
Британія і Франція.  

Ці країни займають постійні місця в Раді безпеки ООН, є особливо важли-
вим для міжнародного впливу. Німеччина намагалася дістати постійне місце в 
ООН, однак не була підтримана США. Німеччина також спробувала запустити 
ініціативу G4 спільно з Бразилією, Японією, Індією в січні 2004 р., але США підт-
римали лише Японію. Поза сумнівом, така позиція США є своєрідною “помстою” 
ФРН за не підтримку війни в Іраку. Звичайно, до об’єднання Німеччина не була 
активним міжнародним гравцем. Ще кілька років минуло, поки ФРН досягла пев-
ного рівня міжнародного впливу. Участь німецького контингенту під час війни в 
Косово й Афганістані продемонструвала, наскільки важко відійти від американсь-
кого сценарію розвитку подій. Однак війна в Іраку стала тією межею, після якої 
Німеччина відкрито продемонструвала своє небажання погоджувати свою зовні-
шню і безпекову політику з політикою США. Опозиція до війни в Іраку пошири-
лася в Німеччині та інших європейських країнах. У зв’язку з цим об’єднана фран-
ко- німецька позиція призвела до існування на сьогодні двох полюсів у поглядах 
на розвиток європейської зовнішньої політики: європеїстів, які виступають за по-
силення європейської зовнішньої і безпекової політики, та атлантистів, які вима-
гають подальшої тісної співпраці зі США. 

Іспанія, Італія, Румунія хоча і є великими за розміром країнами, не в змозі 
розробити власну сильну і впливову зовнішню політику, тому охоче підтримують 
європейську спільну зовнішню й безпекову політику. Хоча Іспанія, незважаючи 
на нестачу людських і матеріальних ресурсів, стала більш помітною на світовій 



арені наприкінці 1980-х рр. Наслідуючи методи Великої Британії і Франції, Іспа-
нія сконцентрувала зусилля на зміцненні зв’язків з новими демократіями Центра-
льної та Південної Америки. Мадрид охоче ділиться моделлю демократичного 
врядування та шукає нові ринки для іспанської економіки. Спільна мова – основна 
перевага для просування іспанської зовнішньої політики в регіоні. Важливими 
політичними досягненнями для Іспанії стали Барселонський процес (1995) та 
утворення Альянсу цивілізацій (2004).  

Своє амбітне місце посідає Польща. Напрям посилення східного вектора 
Європейської політики сусідства став одним із пріоритетних у зовнішній політиці 
Польщі, яка позиціонує себе лідером у цьому напрямі. Польща намагається зміц-
нити свою позицію в ЄС, насамперед за рахунок посилення ролі в Східній Європі 

 Ці прагнення Польщі були реалізовані й знайшли своє відображення у спі-
льній польсько-шведській пропозиції “Східне партнерство” від 23 травня 2008 р., 
яка була представлена та ухвалена на засіданні Ради ЄС із загальних справ і зов-
нішніх відносин 26 травня 2008 р. та стала флагманською ініціативою Європейсь-
кого Союзу. Амбіційна позиція Польщі, яка з часів конфлікту в Грузії у 2008 р. 
намагається сформувати проамериканський фронт Польща–Литва–Латвія–
Естонія–Україна, пояснює і її позиціонування як медіатора у вирішенні конфлікту 
Україна – Російська Федерація, і високий рівень зацікавленості в європейській 
протидії Росії загалом. Криза, яка розгортається на Сході України, показує певну 
обмеженість можливостей Варшави як лідера зовнішньої політики ЄС на Сході. 
Особливо це демонструють відносини Польщі з іншими країнами Вишеградської 
групи і Німеччиною. Нагадаємо, що Польща позиціонує себе провідником східно-
го напряму зовнішньої політики ЄС, зокрема у рамках зміцнення співробітництва 
з країнами Східного партнерства. 

До того ж країни, що мають довгу дипломатичну традицію, такі як Австрія, 
Бельгія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Португалія, Нідерланди, можуть відіг-
равати суттєву роль у посередництві при вирішенні конфліктів чи пошуку певних 
дипломатичних рішень. Консенсусна природа вироблення політик в ЄС дуже ім-
понує потребам і можливостям невеликих країн, більшість з яких інтегровані до 
НАТО. На нашу думку, лише найпотужніші країни ЄС дозволяють собі впрова-
джувати власну чітко окреслену зовнішню політику: Франція, Велика Британія і 
Німеччина. Польща намагається вибороти роль лідера у формуванні східного на-
пряму зовнішньої політики ЄС, але на сьогодні ці спроби не є цілком успішними. 
До того ж обрання у 2014 р. Президентом Європейської Ради Дональда Туска за-
важає Польщі відкрито лобіювати свої інтереси. Як правило, країна, що головує, 
не має можливості відверто просувати свої ініціативи, вона дотримується нейтра-
льної позиції і шукає спільного виваженого й помірного рішення. Її завданням є 
пошук загальноєвропейського консенсусу з урахуванням інтересів усіх країн-



членів ЄС. Зміни у баченні як спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС, так і 
її інституційного та структурного забезпечення, останні з яких запроваджені Ліса-
бонським договором, стали логічним продовженням розвитку спільної зовнішньої 
політики ЄС і реагуванням на виклики глобалізації. Європейський Союз повільно 
розробляв механізми для формування спільної позиції щодо зовнішньої і безпеко-
вої політики. Цей процес започаткований у 1970-х рр., коли зародилося Європей-
ське політичне співробітництво (ЄПС). Воно базувалося на співпраці дипломатів і 
міністерств закордонних справ. Формалізоване ЄПС у Єдиному європейському 
акті 1987 р., коли ця мережа стала занадто ускладненою. У 1993 р. питання спіль-
ної зовнішньої і безпекової політики (СЗБП) було узгоджено і втілилося у друго-
му “стовпі” архітектури ЄС, що закріпив Договір про ЄС 1999 року. Однак удо-
сконалення ЄПС і СЗБП не мали суттєвого впливу на їх зміст, оскільки європей-
ські країни мали значні труднощі на шляху створення інституційних рамок для 
них. Обмеження ЄПС, а в подальшому – СЗБП, проявилися під час війни на Бал-
канах (1991–1995) та у Косово (1999), коли ЄС не зміг діяти як єдине ціле і спро-
бувати вирішити проблему в консолідований спосіб. Виявилося, що в ЄС нестача 
ресурсів для ведення воєнних дій, у тому числі в повітрі, і ЄС повністю залежить 
від США, хоча і в рамках НАТО. Після цих конфузних для ЄС подій було вирі-
шено “мілітаризувати” зовнішню політику, цей процес було закладено у Ніццько-
му договорі і він триває дотепер. З 1999 р. триває формування безпекової політи-
ки ЄС, яке втілюється у розвитку відповідних інституцій і структур, реалізації 
стратегій, місій, наприклад, проведенні миротворчих і наглядових заходів тощо. 
Амстердамський договір закріпив посаду Високого представника з питань СЗБП, 
яку обійняв Хав’єр Солана. Оскільки до цього зовнішня політика ЄС тяжіла до 
“нормативної влади”, тобто до встановлення нових стандартів міжнародних від-
носин, основне місце в яких посідає розбудова миру, захист прав людини і демок-
ратія, свобода від страху і переслідувань, Європа опинилася у власній пастці: вона 
не мала спроможності захищати миролюбні інтереси, не спираючись у тому числі 
на не м’які методи. Концепцію “мілітаризації” нормативної влади, запропоновану 
Хав’єром Соланою, підтримала збройна промисловість для формування європей-
ського військово-промислового комплексу; були створені Європейське оборонне 
агентство та Інститут безпекових досліджень. Одним з елементів цього процесу 
стала перша стратегія європейської безпеки під назвою “Безпечна Європа у кра-
щому світі”, яка вийшла 12 грудня 2003 р. Основними загрозами були названі те-
роризм, розповсюдження зброї масового знищення, регіональні конфлікти, загро-
за державності та організована злочинність. За п’ять років, у 2008 р., було здійс-
нено оцінку впровадження цієї стратегії і виокремлено такі додаткові загрози, як 
кіберзлочинність, енергетична безпека (особливо у випадку з Російською Федера-
цією), глобальні кліматичні зміни.  



Незважаючи на ці “оборонні” кроки, ЄС на міжнародній арені асоціюється з 
поняттям нормативної, м’якої політики, баланс між дипломатичними і силовими 
методами не є стійким та окресленим. Таке використання цивільних, дипломатич-
них методів пов’язане і з природою самого ЄС, і з тісною стратегічною співпра-
цею в рамках ООН. Промоція світового миру й добробуту, заснованому на демок-
ратії, поваги до прав людини, верховенства права є філософією зовнішньої полі-
тики ЄС. На момент формування Лісабонського договору зовнішня політика 
складалася з багатьох неузгоджених між собою напрямів, великої кількості інсти-
туцій та ускладнених правових регуляторів. Є дві основні структурні зміни, за-
проваджені Лісабонським договором: відмова від архітектури “стовпів” і реорга-
нізація всіх видів зовнішніх політик в унітарну систему принципів, цінностей та 
цілей. Одночасно відбувався пошук формальної інтеграції системи закордонних 
справ та її суттєвого зрощення. Лісабонський договір запроваджує термін “зовні-
шня діяльність” (external action) на заміну “зовнішні зв’язки” або “політики” 
(external relations or policies), який охоплює всі зовнішні напрями: економічний, 
політичний, безпековий. Однозначність цього терміна і його багатовекторність за 
змістом демонструє ставлення ЄС до міжнародної діяльності як єдиного цілісного 
напряму. Це один з показників того, що в процесі європейської інтеграції і розро-
бки правових термінів семантика в ЄС має особливе значення. З інституційної то-
чки зору Лісабонський договір розширив роль Високого представника з питань 
закордонних справ і безпекової політики, а також запровадив новий орган – Євро-
пейську службу зовнішньої діяльності (ЄСЗД). Метою цих інновацій стала необ-
хідність ЄС разом з набуттям міжнародної правосуб’єктності отримати і своє об-
личчя. Для гарантування згуртованості зовнішньої політики посада Високого 
представника з питань закордонних справ і безпекової політики має подвійну ін-
ституційну природу: Європейська Рада призначає Високого представника квалі-
фікованою більшістю голосів, і одночасно Високий представник є Віце-
президентом Європейської Комісії, за склад якої голосує Європарламент. Така ду-
алістична природа посади дозволила ЄС мати спільну контактну точку і поєднати 
міжурядову й наднаціональну інституційні складові для вироблення спільної зов-
нішньої та безпекової політики. По суті, запроваджено посаду міністра закордон-
них справ ЄС, однак, з огляду на урядово-національний характер поняття “мі-
ністр”, цей термін було видалено у Лісабонському договорі. Виокремленню спі-
льної політики ЄС сприяє і створення ЄСЗД. Сьогодні саме ця служба готує біль-
шість рішень, пов’язаних з розвитком відносин Україна-ЄС. Організаційна і фун-
кціональна структура ЄСЗД встановлена рішенням Європейської Ради від 26 чер-
вня 2010 р. 

Зокрема, ЄСЗД надає підтримку Високому представнику у здійсненні його 
мандатів: по-перше, реалізації спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, у 



тому числі його спільної безпекової та оборонної політики; по-друге, виконанні 
обов’язків Голови Ради із зовнішніх справ; по-третє, виконанні обов’язків Віце-
президента Єврокомісії із зовнішніх справ. На нашу думку, такі новації посилю-
ють координацію та згуртування як національних зовнішніх політик, так і діяль-
ність різноманітних загальноєвропейських інституцій, тим чи іншим чином 
пов’язаних із зовнішніми відносинами. Основним завданням спільної зовнішньої 
політики ЄС є гарантування її однорідності. Унікальність ЄСЗД полягає в тому, 
що вона створює гнучкі рамки для міжурядового співробітництва і розбудовує си-
стему зовнішньої політики ЄС, відмінну від національних. Компроміс, політичні 
суперечки, міжінституційні торги – все це передувало закріпленню за ЄСЗД її фу-
нкцій і повноважень. На сьогодні ЄСЗД складається з центральної адміністрації, 
функції якої поділено між генеральними директоратами, і мережі закордонних 
представництв. Основними напрямами діяльності є тематична і географічна сфери 
діяльності, включаючи всі країни світу і регіони; адміністративне управління, 
безпека інформаційних і комунікаційних систем, бюджетування і людські ресур-
си; кризове управління і планування, включаючи Військовий штаб ЄС та Ситуа-
ційний центр ЄС (SITCEN). Загалом Лісабонський договір у сфері зовнішньої по-
літики не дає відповіді, як ЄС ефективно діяти у цій царині, натомість запрова-
джує нові рамки для реструктуризації різноманітних інтересів і факторів у напря-
ми формування цілісності ЄС як надійного міжнародного гравця. ЄС декларує 
свою роль як захисника миру і прав людини (медіатор у перемовинах Сербія-
Косово, Ізраїль-Палестина, Україна-Росія); як надійного сусіда, який екстраполює 
стабільні й дружні зв’язки за межі своїх кордонів; як надавача донорської і гума-
нітарної допомоги; як силу, здатну гарантувати світову безпеку. Інституційний 
розвиток зовнішньої політики має підкріплюватися заходами з розбудови його 
спроможності. Інструменти, якими користується ЄС, по-перше, співвідносяться зі 
стратегічними цілями ЄС, по-друге, є гнучкими і трансформуються залежно від 
потреб ЄС і викликів, з якими він стикається. Ще одним кроком зрощення зовні-
шніх політик стало впровадження нових, більш гнучких, фінансових інструментів 
у цій сфері. Наприкінці 2013 р. було затверджено багаторічну фінансову програму 
ЄС на 2014–2020 роки, яка включає кілька фінансових інструментів, регламентує 
видатки ЄС на потреби спільної зовнішньої і безпекової політики, встановлює 
пріоритети на цей період. На сьогодні увагу ЄС сфокусовано на 4 ключових полі-
тиках: розширення, сусідство, співробітництво зі стратегічними партнерами, спів-
праця розвитку; активно просувається ідея координації дій на загальноєвропейсь-
кому рівні та національних рівнях країн-членів ЄС. Вартість загального пакета 
становить 51,419 млн євро. Серед задекларованих політик ЄС Європейська полі-
тика сусідства (ЄПС) та Східне партнерство безпосередньо стосуються України. 
Оновлений Європейський інструмент сусідства (колишній Європейський інстру-



мент сусідства та партнерства) відповідно до ЄПС покликаний сприяти забезпе-
ченню прав людини і верховенства права, встановленню сталої демократії і роз-
витку громадянського суспільства; сталому та інклюзивному зростанню та соціа-
льно-економічному й територіальному розвитку, включаючи поступову інтегра-
цію до внутрішнього ринку ЄС; мобільності та контактам між людьми, включаю-
чи студентські обміни; регіональній інтеграції, включаючи програми транскор-
донного співробітництва. Цей інструмент може стати більш ефективним порівня-
но з попереднім, оскільки застосовує чіткі критерії прогресу у виконанні, зосере-
джується на секторальному і диференційованому підході, передбачає моніторин-
гову складову. Найбільш інноваційним у зовнішній діяльності є Інструмент парт-
нерства (ІП), направлений на розбудову політичного діалогу зі стратегічними пар-
тнерами. Його загальною метою стало просування і популяризація інтересів ЄС у 
міжнародному вимірі (конкурентоспроможність, дослідження та інновації, мігра-
ція) і реагування на ключові глобальні виклики (енергетична безпека, довкілля і 
зміна клімату). По суті, ІП є проекцією Стратегії “Європа-2020”. ІП також відпо-
відає специфічним аспектам економічної дипломатії ЄС з огляду на потребу поле-
гшення доступу до ринків третіх країн, розвиток торговельних відносин, інвести-
ційних і бізнес можливостей європейських компаній. Чільне місце займають сус-
пільна дипломатія, наукові обміни й контакти між людьми. Безпековий вимір спі-
льної зовнішньої політики закладено в Інструменті підтримки стабільності та ми-
ру. Його метою є запобігання конфліктам, розбудова миру, реагування на поточні 
кризи і безпекові загрози. 

 
Тема 5. Міжнародні аспекти конкурентної політики. Система 

відповідальності за порушення конкурентного законодавства 
 
Заснована в 1964 році в якості постійного міжурядового органу, Конферен- 

ція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) є ключовим органом Генеральної Аса-
мблеї ООН з питань в галузі торгівлі та розвитку. 

 Місце розташування: Женева, Швейцарія 
 Створена: рішенням Генеральної Асамблеї ООН 
 Членство: 194 країн 
 Генеральний секретар: Мухіса Кітуйі (Кенія) з 1 вересня 2013 р 
 Офіційний сайт ЮНКТАД: www.unctad.org 
 ЮНКТАД  грає роль координаційного центру з проблем розвитку та сумі-

жних питань торгівлі, фінансів, технологій, інвестицій та сталого розвитку.  Її го-
ловне завдання полягає в сприянні інтегруванню країн, що розвиваються і країн з 
перехідною економікою в світову економіку за допомогою торгівлі та інвестицій.  
З метою досягнення своїх цілей ЮНКТАД проводить дослідження і аналіз полі-



тики, міжурядові наради, здійснює технічне співробітництво і взаємодію з грома-
дянським суспільством і підприємницьким сектором. 

 Цілі ЮНКТАД: 
сприяння розвитку міжнародної торгівлі з метою прискорення економічного 

зростання і розвитку, особливо в країнах, що розвиваються. 
Встановлення принципів і політики щодо міжнародної торгівлі і пов'язаних 

з нею проблем економічного розвитку, зокрема, в галузі фінансів, інвестицій, пе-
редачі технології. 

Розгляд і сприяння організації діяльності інших установ у рамках системи 
ООН у галузі міжнародної торгівлі і відповідних проблем економічного розвитку. 

Вжиття в разі необхідності заходів для ведення переговорів і затвердження 
багатосторонніх правових актів у сфері торгівлі; 

Узгодження політики урядів і регіональних економічних угруповань у галу-
зі торгівлі та пов'язаного з нею розвитку, виступаючи в якості центру такого узго-
дження. 

Основні напрямки діяльності ЮНКТАД 
Регулювання торговельних й економічних відносин між державами, розроб-

ка концепцій і принципів розвитку світової торгівлі. Особливе місце в цій діяль-
ності займає розробка Принципів міжнародних торговельних відносин та торго-
вельної політики». 

Розробка заходів щодо врегулювання міжнародної торгівлі сировинними 
товарами. 

Розробка заходів і засобів економічної політики. У рамках ЮНКТАД ство-
рена загальна система преференцій при імпорті товарів із країн, що вступила в 
дію в 1976 року. 

Сприяння розвитку економічного співробітництва між країнами, що розви-
ваються; ведення переговорів по створенню глобальної системи преференцій між 
країнами, що розвиваються; розробка програми дій світової спільноти щодо спри-
яння подолання економічного відставання найменш розвинених країн. 

Узгодження політики урядів і регіональних економічних угруповань з пи-
тань розвитку світової торгівлі та інших проблем. 

Регулювання обмежувальної ділової практики шляхом розробки Кодексу 
узгоджених на багатосторонній основі принципів і правил для контролю за обме-
жувальною діловою практикою, а також різних заходів щодо регулювання діяль-
ності транснаціональних корпорацій. 

Аналітична робота з широкого кола проблем. 
Співробітництво з міжнародними економічними організаціями. 
У період між сесіями роботою Конференції керує Рада з торгівлі і розвитку, 

який проводить регулярні засідання один раз на рік. Як правило, три рази на рік 



скликаються виконавчі сесії СТОР, на яких розглядаються в основному поточні 
питання. Крім того, Рада організує спеціальні сесії, засідання комісій та інших до-
поміжних органів по широкому спектру проблем світової торгівлі та економіки. 
На регулярних засіданнях обговорюються питання глобальної політики, взаємоза-
лежності економіки країн світу; проблеми торгівлі й валютно-фінансових відно-
син, торговельної політики, структурної перебудови й економічних реформ. Рада 
здійснює контроль за всією сферою діяльності ЮНКТАД, спостерігає за реаліза-
цією Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року, Програми 
дій для найменш розвинених країн, а також Нової програми ООН для розвитку 
країн Африки. 

Щорічно Рада представляє Генеральній Асамблеї ООН доповідь про свою 
діяльність. В рамках Ради діють дві постійні комісії з торгівлі і розвитку; по інве-
стицій, підприємництва і розвитку, а також робочі групи, які займаються підгото-
вкою досліджень і рекомендацій Раді в різних областях. 

Секретаріат ЮНКТАД очолюється Генеральним секретарем. До його складу 
входять дві служби (координації політики та зовнішніх зносин), а також шість 
відділів: Відділ глобалізації та стратегій розвитку; Відділ інвестицій та підприєм-
ництва; Відділ міжнародної торгівлі товарами, послугами і сировинними товара-
ми; Відділ технології та логістики; Відділ країн Африки, найменш розвинених 
країн (НРК) і спеціальних програм; Відділ адміністративних питань. 

Секретаріат ЮНКТАД обслуговує також допоміжний орган ЕКОСОР – Ко-
місію з науки та техніки в цілях розвитку. 

Важливою організаційною особливістю функціонування механізму ЮНК-
ТАД є метод роботи за групами країн. Існують чотири групи країн: А – афро-
азійські, B – розвинуті західні країни, З – латиноамериканські країни, D – країни 
Центральної та Східної Європи. «Група 77», що складається з країн груп A і D, 
формального статусу у ЮНКТАД не має, однак вносить вагомий вклад у її діяль-
ність. Характерним для роботи органів ЮНКТАД стало попереднє визначення по-
зицій в кожній з груп та виступ на сесіях ЮНКТАД кожної групи, як правило, 
єдиним фронтом. 

СОТ 
На сьогодні СОТ - єдина міжнародна організація, яка встановлює глобальні 

правила торгівлі. На 164 її члени припадає понад 98% світової торгівлі. 
Це дієвий майданчик для обговорення позицій і розбіжностей з багатьох то-

рговельних питань, враховуючи баланс економічних інтересів країн-учасниць. 
Членство в організації значно підсилює можливість впливати на формування су-
часних правил торгівлі на світовому рівні. 

Торговельна система СОТ побудована на кількох базових принципах. Клю-
човий із них - принцип недискримінації. Члени СОТ зобов'язані надавати одна 



одній однаково сприятливі умови. Іншими словами, жодна країна не повинна ро-
бити винятки для іншої або застосовувати до неї дискримінаційний підхід. 

Серед інших, принцип прозорості - чіткої інформації про політику, проце-
дури та правила, передбачуваності - взяті зобов’язання щодо зниження торговель-
них бар’єрів та розширення доступу до власних ринків обов’язкові для виконання. 

Для України використання цих принципів на практиці - можливість бути 
частиною передбачуваної торговельної системи та подальшої лібералізації світо-
вої торгівлі, а також вести правильну торговельну дипломатію. 

СОТ покликана регулювати торговельні відносини учасників Організації на 
основі пакета Угод Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних перего-
ворів (1986-1994 рр.). Ці документи є правовим базисом сучасної міжнародної то-
ргівлі. 

Угода про заснування СОТ передбачає створення постійно діючого форуму 
країн-членів для врегулювання проблем, які впливають на їх багатосторонні тор-
говельні відносини, і контролю за реалізацією угод і домовленостей Уругвайсько-
го раунду. СОТ функціонує багато в чому так само, як і ГАТТ, але при цьому 
здійснює контроль за більш широким спектром торговельних угод (включаючи 
торгівлю послугами і питання торговельних аспектів прав інтелектуальної влас-
ності) і має значно більші повноваження у зв'язку з удосконалюванням процедур 
прийняття рішень і їхнього виконання членами Організації. Невід’ємною части-
ною СОТ є унікальний механізм врегулювання торговельних суперечок. 

Основні принципи і правила ГАТТ/СОТ: 
торгівля без дискримінації, тобто взаємне надання режиму найбільшого 

сприяння у торгівлі і взаємне надання національного режиму товарам і послугам 
іноземного походження; 

регулювання торгівлі переважно тарифними методами; 
відмова від використання кількісних і інших обмежень; 
транспарентність торговельної політики; 
врегулювання торговельних суперечок шляхом консультацій, переговорів і 

т.д. 
Найважливіші функції СОТ: 
контроль за виконанням угод і домовленостей пакета документів Уругвай-

ського раунду; 
проведення багатосторонніх торговельних переговорів і консультацій між 

заінтересованими країнами-членами; 
врегулювання торговельних суперечок; огляд національної торговельної 

політики країн-членів; 
технічне сприяння державам, що розвиваються, з питань, що стосується 

компетенції СОТ; 



співробітництво з міжнародними спеціалізованими організаціями. 
Загальні переваги від членства у СОТ: 
створення більш сприятливих умов доступу на світові ринки товарів і пос-

луг на основі передбачуваності і стабільності розвитку торговельних відносин із 
країнами-членами СОТ, включаючи транспарентність їхньої зовнішньоекономіч-
ної політики; 

доступ до механізму СОТ врегулювання торговельних суперечок, що дозво-
ляє забезпечити захист національних інтересів і усунути дискримінації; 

можливість реалізації своїх поточних і стратегічних торговельно-
економічних інтересів шляхом ефективної участі у багатосторонніх торговельних 
переговорах при виробленні нових правил міжнародної торгівлі. 

Усі країни-члени СОТ приймають зобов'язання щодо виконання основних 
угод і юридичних документів, об'єднаних терміном "Багатосторонні торговельні 
угоди". Таким чином, із правової точки зору система СОТ являє собою своєрідний 
багатосторонній контракт (пакет угод), нормами і правилами якого регулюється 
понад 97% усієї світової торгівлі товарами і послугами. 

Пакет угод Уругвайського раунду поєднує за сукупністю більш 50 багатос-
торонніх торговельних угод і інших правових документів, основними з яких є 
Угода про заснування Світової організації торгівлі. 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).  
Ця міжнародна організація вважається третьою за потужністю впливовою 

економічною установою світу поряд із МВФ та Світовим банком. 
 Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) була ство-

рена на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої 
для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршала по 
реконструкції Європи після Другої Світової війни. Починаючи з 1961 року, моме-
нту свого створення, ОЕСР ставить за мету посилювати економіку країн-членів, 
щоб зробити її більш ефективною, просувати ринкову економіку, розвивати вільні 
обміни, сприяти зростанню як індустріально розвинутим країнам, так і тим, що 
розвиваються. 

 ОЕСР сьогодні об'єднує 35 країн-членів і надає урядам цих країн рекомен-
дації по вивченню, розробці та покращанню соціально-економічної політики. Во-
ни включають в себе позитивний досвід, намагаються знайти шляхи вирішення 
спільних проблем, скоординувати внутрішню та міжнародну політику, які, особ-
ливо в час мондіалізації економіки, мають формувати все більше і більше однорі-
дний ансамбль. Дискусії в рамках ОЕСР можуть розгортатися навколо чисто фор-
мальних рішень, наприклад, введення суперечливих юридичних норм, які зава-
жають вільному переміщенню капіталів та послуг, виробленню заходів по боро-
тьбі з корупцією або забороні державних субсидій у суднобудівництві. Але більш 



часто такі дискусії дозволяють урядам бути більш поінформованими з тим, щоб 
потім в національних рамках приймати рішення по всіх аспектах державної полі-
тики та краще відчувати їх вплив на міжнародну спільноту. Вони дають можли-
вість пізнавати і діяти з урахуванням думок інших країн. 

ОЕСР - це клуб країн, які поділяють спільні ідеї. Це - "клуб багатих", оскі-
льки його країни-члени виробляють 2/3 світових матеріальних цінностей та пос-
луг, але це не приватний клуб. Головна вимога, щоб стати його членом, - поділяти 
принципи ринкової економіки та демократичного плюралізму. 

 Ядром цієї організації спочатку стали країни Європи та Північної Америки. 
Нині до ОЕСР входять: Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Да-
нія, Іспанія, Ісландія, Ірландія, Італія, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Ні-
меччина, Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, 
США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, 
Швеція та Японія. 

 ОЕСР встановила в рамках програм чисельні контакти з іншими країнами 
світу, зокрема, республіками колишнього СРСР. 

 Обмін думками між країнами-членами ОЕСР базується на інформації та 
аналізі, які надаються секретаріатом цієї організації, що розташований в Парижі. 
Його робота організується за напрямками, аналогічними напрямкам роботи мініс-
терств в урядах та в тісному контакті консультаційного плану з офіційними чин-
никами країн, які потім використовують у своїй роботі результати проведених 
аналізів. Ці ж результати слугують також базою для прийняття рішень країнами-
членами ОЕСР, які збираються на засідання спеціалізованих комітетів. Саме в ра-
мках роботи комітетів відбувається обмін основною інформацією. Комітети об'є-
днують представників національних адміністрацій країн чи делегацій цих країн 
при ОЕСР. 

 Вищим органом ОЕСР є Рада. Вона має право приймати рішення. До неї 
входять по одному представнику від кожної країни-члена ОЕСР та представник 
Європейської Комісії. Рада регулярно збирає послів країн при ОЕСР, щоб дати 
Генеральні директиви організації щодо робіт, які мають бути виконані. 

 Рада збирає один раз на рік міністрів країн-членів ОЕСР, які обговорюють 
основні поточні проблеми, чутливі з точки зору громадської думки, та визначають 
пріоритети організації на наступний рік. 

Спеціалізовані комітети збираються для формулювання ідей та проведення 
аналізу прогресу, досягнутого у певних галузях, таких як міжнародна торгівля, 
державне управління, допомога розвитку чи фінансові ринки ОЕСР нараховує 
близько 200 комітетів, робочих груп та технічних підгруп. Біля 40 тисяч експер-
тів, в основному високих функціонерів національних адміністрацій, беруть щорі-



чно участь у засіданнях ОЕСР, щоб оцінити роботу, виконану секретаріатом, вне-
сти свої пропозиції та запропонувати нові проекти. 

Кабінет міністрів України ухвалив План дій щодо поглиблення співробітни-
цтва між урядом України та Організацією економічного співробітництва та розви-
тку (ОЕСР) на 2019-2020 роки. Документ передбачає детальний план співпраці 
Україна-ОЕСР за трьома основними напрямками: боротьба з корупцією, державне 
управління та урядування, економічна політика. План дій між ОЕСР та Україною 
загалом спрямований на зміцнення та підвищення ефективності економіки Украї-
ни та покращення соціально-економічних умов, підвищення зайнятості населення 
тощо. 

Тема 6. Динаміка формування європейської  
зовнішньої політики 

 
ЄС було створено завдяки Маастрихтській угоді, що є історичним 

етапом європейської інтеграції. Проте значний вплив на розвиток 
СЗППБ мав Лісабонський договір. Лісабонський договір вперше засну-
вав і упорядкував систему безпекової політики ЄС, увібравши в неї все 
корисне з минулого, створивши потужний центр керівництва цією полі-
тикою та, відповідно, зробивши історичний переворот у цій сфері. За-
значена система діє і на даний час. Перша зміна, яку вносить Лісабон-
ський договір, – термінологічна. ЄПБО замінено на СЗППБ. Разом з 
тим ЄПБО було і залишається, відповідно до нового договору, не-
від’ємною складовою СЗППБ. Заміна ЄБПО на СЗППБ більш ясно ха-
рактеризує цей зв’язок. Термін “спільна” більш точно відбиває міждер-
жавний характер цього напряму політики.  

У рамках ЄС будівництво ЄПБО як складової частини СЗППБ ста-
ло одним із найяскравіших проявів проблеми співвідношення повнова-
жень між національним і наднаціональним рівнями політичного управ-
ління. Сфери зовнішньої політики, безпеки й оборони є найбільш чут-
ливими для будь-якої держави, тому ЄПБО практично цілком має між-
державний характер. Лісабонський договір, який вніс велику кількість 
принципіальних інституційних змін, залишається консервативним і під-
тверджує “недоторканність” міждержавної основи співробітництва. По-
ложення договору включають, зокрема, інституційні зміни, і жодним 
чином “не зачіпають правові основи, компетенції та владні повнова-



ження кожної держави-члена щодо формулювання і проведення її зов-
нішньої політики, її національної дипломатичної служби, відносин з 
третіми країнами та участі у міжнародних організаціях, а положення 
щодо ЄПБО не зачіпають специфічного характеру безпекової та обо-
ронної політики держав-членів. СЗППБ постійно еволюціонувала, тому 
система її органів змінювалась і адаптувалась також. Спочатку акцент у 
політиці було зроблено на військовій складовій.  

Проте після 2000-х рр. почалося об’єднання військового потенціа-
лу з цивільним, так звана “військово-цивільна синергія”. Цивільний 
компонент СЗППБ містить у собі допомогу проблемним країнам у пра-
воохоронній, судовій, митній сферах, будівництво сучасних демократи-
чних інститутів, спостереження за дотриманням прав і свобод людини. 
На сьогоднішній день з 36 операцій і місій, організованих у рамках 
ЄПБО, 26 мали цивільний характер. Їхнє проведення було б неможли-
вим без відповідної інституційної бази, основою для якої став створе-
ний ще у 2000 р. Комітет з цивільних аспектів урегулювання кризових 
ситуацій (далі – КВКС). Тому огляд інституційної бази ми розпочнемо 
саме з КВКС, що є підрозділом, що знаходиться в інституційній ієрархії 
СЗППБ на одному рівні з Військовим комітетом (далі – ВК). КВКС від-
повідає за проведення цивільних місій у рамках ЄПБО, здійснює підго-
товку інформації і рекомендацій з цивільних аспектів кризового врегу-
лювання для Комітету з питань політики та безпеки (далі – КПБ). 

 Специфіка КВКС полягає в тому, що, на відміну від ВК, в ньому 
не склалася чітко виражена професійна культура. Така особливість, 
утім, цілком природна: у держав – членів ЄС зовсім небагато досвіду у 
проведенні цивільних місій з кризового урегулювання, і у людей, що 
працюють у цьому напрямку, ще не встигла сформуватися своя “профе-
сійна ідентичність”. Більшість членів комітету є дипломатами і набу-
вають спеціалізовані знання і досвіду в галузі цивільного кризового ре-
гулювання безпосередньо під час роботи. Незважаючи на те, що посту-
пово діяльність КВКС придбала менш концептуальний і більш практи-
чний характер, кількість профільних, або прикладних, фахівців в комі-
теті залишається невеликим. До другої половини 2000-х рр. це був єди-
ний орган, що відповідав за цивільну складову антикризової діяльності.  



Ситуація змінилась на краще з появою у 2007 р. підрозділу з циві-
льного планування й управління (далі – ПЦПУ), у результаті чого сфо-
рмувалось дві рівнозначні “гілки” підрозділів управління – військова й 
цивільна. Проте необхідно було координувати дії цих підрозділів. До 
створення ПЦПУ оперативним плануванням цивільних місій займалися 
керівники цих операцій, які призначалися та звітували безпосередньо 
перед КПБ. Відсутність чіткої командної підпорядкованості призводило 
до зниження ефективності антикризової діяльності цивільного характе-
ру. Головне завдання ПЦПУ – розробка і здійснення цивільних місій 
ЄПБО. Безпосереднє керівництво місіями здійснюють глави місій, які 
відповідальні перед командувачем цивільними операціями. ПЦПУ за-
повнило прогалину в системі управління цивільними місіями, взявши 
на себе функцію оперативного штабу. ПЦПУ активно бере участь і в 
плануванні, і в керівництві військовими операціями, але лише для здій-
снення цивільних місій, в яких беруть участь поліцейські, жандарми, 
юристи, інші фахівці в сфері миротворчості та врегулювання конфлік-
тів. Кожна військова операція або громадянська місія має власне керів-
ництво, яке призначається вищими органами ЄС.  

Необхідність створення нового органу була оголошена на нефор-
мальному саміті глав-держав ЄС в Хемптон Корт (Великобританія) у 
жовтні 2005 р.. Утворення нового органу виявилося непростим завдан-
ням, оскільки його довелося створювати з нуля, ретельно підбираючи 
кадри. З’єднальною ланкою став утворений у 2008 р. директорат з пи-
тань кризового реагування і планування (далі – ДКРП), що є структур-
ним підрозділом Європейської служби зовнішніх справ (далі – ЄСЗС) 
під безпосереднім керівництвом високого представника, що займається 
стратегічним плануванням місій і операцій СЗППБ. Лісабонський дого-
вір зміцнив роль Верховного представника ЄС і дозволив створити 
ЄСЗС, а також передав у відання останньої військово-політичні аспекти 
зовнішньої політики ЄС. ДКРП відповідає за політико-стратегічне пла-
нування цивільних місій і військових операцій, їхній критичний аналіз і 
успішну реалізацію. ДКРП особливо уважно контролює співпрацю між 
військовою і цивільною гілками СЗППБ, якому в ЄС в останні роки 
приділяється особливу увагу. ДКРП доводиться вирішувати також ті 



проблеми і суперечності, що виникають у процесі цієї співпраці. Хоча 
ЄС проводить більше цивільних місій, ніж військових операцій, серед 
співробітників ДКРП більше людей з військовим досвідом. Тому в 
ДКРП існує диспропорція у співвідношенні між військовими і цивіль-
ними фахівцями на користь військових. Це зумовлено тим, як і з яких 
підрозділів було створено директорат. Дисбаланс призводить до деякої 
“мілітаризації” Зовнішня політика та національна безпека 4 Теорія та 
практика державного управління 2(61)/2018 процесу стратегічного пла-
нування і применшення цивільного аспекту антикризової діяльності.  

Головне завдання ДКРП – забезпечення цілісного процесу страте-
гічного планування. При розробленні “класичних” цивільних місій (по-
ліцейські, місії зі зміцнення правової держави, цивільної адміністрації, 
цивільного захисту), а також “гібридних” цивільно-військових місій 
ДКРП тісно співпрацює з ПЦПУ і Оперативним центром ЄС. Що стосу-
ється стратегічного планування військових операцій, то це повнова-
ження Військового штабу (далі – ВШ). За висловом голландських дос-
лідників Маргріет Дрент і Діка Занде, ДКРП “не об’єднує різні світи 
(військовий і цивільний), але виразно зміцнює зв’язок між ними”. За-
значені комітети складаються з представників країн ЄС, тобто теж є 
міждержавними. Безпосереднім проведенням ЄПБО (оцінювання ситу-
ації, стратегічне планування тощо) займається ВШ, що одержує дирек-
тиви від ВК. ВШ являє собою один із центральних органів у структурі 
ЄПБО, якому приділяється підвищену увагу з боку експертів і дослід-
ників. ВШ можна назвати досягненням стратегів європейської інтегра-
ції в галузі безпеки й оборони. Створення цього органу дало старт для 
практичного етапу інтеграції в галузі безпеки.  

Основними завданнями ВШ (ст. 17 ДЕС) є здійснення експертного 
оцінювання функціонування безпекової політики, що передусім стосу-
ється проведення військових операцій. ВШ відповідає за систему ран-
нього попередження, ситуаційний аналіз і стратегічне планування місій 
та завдань з антикризового реагування, а також структуризацію націо-
нальних і загальноєвропейських сил, а також здійснення технічної екс-
пертизи для ЄР з усіх аспектів безпеки і оборони. Також ВШ здійснює 
підтримку ВК на етапі стратегічного планування операцій з кризового 



врегулювання і розробляє робочі моделі й оперативні концепції, засно-
вані або сумісні з механізмами НАТО.  

ВШ виконує традиційні штабні функції, аналогічні тим, які здійс-
нюються в генеральних штабах великих держав. Він бере активну уч-
асть і в плануванні, і в керівництві військовими операціями. Кожна вій-
ськова операція або громадянська місія, звичайно, має власне керівниц-
тво, яке призначається вищими органами ЄС. Основу безпосередньо 
політико-військового управління складає також Комітет з питань полі-
тики та безпеки (далі – КПБ), який покликаний стежити за розвитком 
міжнародної ситуації і сприяти виробленню єдиної зовнішньої політики 
ЄС. КПБ є головним органом у інституційній системі безпекової полі-
тики. Комітет складається з представників усіх країн ЄС, які є чиновни-
ками в ранзі послів цих країн.  

У КПБ головує Високий представник ЄСЗС або його представник. 
Особливий інтерес при розгляді роботи КПБ є фактори, що впливають 
на здатність представників країн ЄС знаходити компромісні рішення. 
Згідно з деякими закордонними дослідженнями, ключову роль в цьому 
процесі відіграє високий рівень внутрішньої соціалізації – члени КПБ 
мають стійку групову ідентичність, усвідомлюють свою приналежність 
до єдиного колективу. У результаті вони вже не просто представляють 
свої країни в комітеті, але асоціюють себе з наднаціональним рівнем і в 
такий спосіб долучають свої національні уряди до розроблення загаль-
ноєвропейської позиції. До сфери компетенції КПБ належать усі аспек-
ти функціонування СЗППБ і ЄПБО, а основні функції цієї структури 
включають експертизу і планування, а також політичне консультування 
Європейської Ради (далі – ЄР). Комітет відповідальний за практичну 
реалізацію рішень ЄР, а також політичний контроль і стратегічне уп-
равління операціями у рамках ЄПБО. Органом, який дає рекомендації 
КПБ, є ВК. ВК є в підпорядкованому по відношенню до КПБ становищі 
й займається військовими аспектами ЄПБО і кризового врегулювання.  

До основних функцій ВК відноситься надання консультацій і ре-
комендацій для КПБ, а також складання військових директив для ВШ. 
Голова КПБ бере участь у засіданнях ЄР, тим самим безпосередньо бе-
ручи участь у процесі ухвалення рішень. ВК є основною військовою 



структурою, а також форумом для співпраці й проведення консультацій 
між країнами ЄС. У рамках ВШ діє також створене у 2005 р. Військово-
цивільне управління, яке відповідає за координацію і взаємодію між 
цивільним і військовим компонентами ЄПБО. Крім того, ВК керує усі-
єю військовою діяльністю, що здійснюється в рамках структур ЄС. ВК 
здійснює опрацювання та доопрацювання планів операцій сил ЄС, пос-
лідовно стежить за реалізацією їх, у разі необхідності втручаючись в 
оперативний процес, підбиває їхні підсумки, готує пропозиції для КПБ 
або інших вищих структур ЄС.  

ВК формально складається з керівників національних військових 
(оборонних) штабів (відомств) країн ЄС, проте на практиці замість них 
у роботі беруть участь їхні постійні військові представники в системі 
ЄС. Члени ВК мають схожу освіту і досвід, поділяють спільні цінності, 
характерні для людей з військовим менталітетом. Усе це значною мі-
рою сприяє внутрішньому згуртуванню комітету, позитивно впливає на 
його роботу і на його здатність знаходити компромісні рішення. Що 
стосується наднаціональної складової механізму СЗППБ, то її здійснює 
Високий представник ЄС (одночасно є Генсеком Ради ЄС) разом із 
профільними підрозділами ЄСЗС, що перебувають у його віданні. Ці 
підрозділи є виконавчими і відповідають за “оперативну” фазу плану-
вання і здійснення військових операцій та місій, у той час як “політико-
стратегічне” управління антикризової діяльністю залишається винятко-
вою прерогативою міждержавних органів. З одного боку, це забезпечує 
країнам ЄС надійний контроль сфери безпеки і оборони, але з іншого – 
принцип консенсусу при голосуванні в Раді ЄС ускладнює прийняття 
рішень, у т. ч. в ситуаціях, що вимагають швидкої реакції. Таким чи-
ном, розподіл процесу планування та реалізації СЗППБ на політико-
стратегічну та оперативну фази, яке багато дослідників небезпідставно 
вважають штучним, негативно позначається на ефективності антикри-
зового механізму ЄС. По-друге, визначальним зовнішнім фактором для 
будівництва спільної політики безпеки і оборони стали відносини ЄС з 
НАТО і США.  

Північноатлантичний альянс спочатку виступав як певний зразок 
для європейських стратегів, що багато в чому пояснює схожість систе-



ми органів управління СЗППБ зі структурами НАТО. Дійсно, на чолі 
стоять політичні комітети, що складаються з послів-представників, які в 
своїй роботі спираються на військові комітети. Ці комітети, у свою чер-
гу, керують військовими штабами (у разі ЄС таким же чином організо-
вані підрозділи, що займаються цивільними аспектами кризового вре-
гулювання). Зовнішня політика та національна безпека. У зазначених 
інституціях поєднуються міжурядові та наднаціональні елементи, пред-
ставлені дві зіставні ланцюжка підрозділів управління для військових і 
цивільних операцій, присутні органи координації дій цих “гілок”. Е 

фективність створених структур СЗППБ, незважаючи на зазначені 
збої та складності в їх роботі, підтверджується статистикою – 36 місій у 
різних регіонах світу протягом 16 років (для порівняння, під егідою 
ООН за 68 років – з 1948 р. була організована 71 операція з підтриман-
ня миру). Подальша доля інститутів ЄПБО буде залежати від того, чи 
зможуть країни ЄС задіяти їх для проведення більш самостійної й пос-
лідовної політики у сфері безпеки й оборони. Відповідно до ст. 18 Ліса-
бонського договору, Високий представник повинен здійснювати керів-
ництво СЗППБ, сприяти її розвитку шляхом внесення відповідних про-
позицій і проводити її відповідно до рішень ЄР. Особливо підкреслю-
ється, що ці повноваження поширюються і на СЗППБ. Високий пред-
ставник також є постійним головою Ради ЄС у форматі міністрів закор-
донних справ або Ради міністрів закордонних справ, який засновується 
Договором окремо від Ради із загальних справ. У цьому відбилося ще 
одне з нововведень Лісабонського договору – певне зближення Євро-
комісії та інших інтеграційних органів з процесом розроблення зовніш-
ньої політики, а також і ЄП: Високий представник зобов’язаний періо-
дично звітувати перед ним. Водночас Високий представник ЄС не є 
ексклюзивним суб’єктом дипломатії ЄС. Свої представницькі функції 
мають президент ЄР та президент Європейської Комісії. ЄР визначає 
загальну політичну лінію ЄС, виявляє його стратегічні інтереси і ста-
вить перед ним певні завдання. У тому, що стосується зовнішньої полі-
тики, Лісабонський договір наділив ЄР роллю стратегічного лідера. У 
ст. 22 ДЕС йдеться про те, що “Європейська рада встановлює стратегі-
чні інтереси і цілі Союзу”, до того ж, його рішення стосуються не тіль-



ки СЗППБ, а й “інших сфер, що відносяться до зовнішньополітичної ді-
яльності”, тобто з усього спектра заходів на міжнародному рівні ЄС. 
Лісабонський договір зміцнив законодавчі повноваження ЄП і його по-
зиції у зовнішній політиці ЄС, тоді як сам ЄП своєю активністю на 
практиці домігся навіть більшого зовнішньополітичного впливу, ніж 
передбачалося за договором. Раніше у нього не було формальної ролі 
при веденні від імені ЄС переговорів за міжнародними угодами. Тепер 
ЄП, якщо наслідувати букву договору, необхідно “негайно і повною мі-
рою” інформувати про перебіг таких переговорів “на всіх етапах проце-
дури” (ст. 218 (10) ДФЕС).  

Формально Верховний представник зобов’язаний консультуватися 
з ним щодо головних аспектів і основоположних пріоритетів СЗППБ, а 
також інформувати ЄП про розвиток СЗППБ, належним чином беручи 
погляди ЄП до уваги. ЄП може також звертатися з питаннями (хоча ін-
ша сторона не має зобов’язання відповідати на них) або формулювати 
рекомендації на адресу Ради і Верховного представника. ЄП повинен 
схвалити багаторічні фінансові рамки, включаючи папку з європейсь-
ких зовнішніх дій, з метою набрання ними чинності, він приймає (разом 
з Радою) щорічний бюджет ЄС і контролює витрати інтеграційних ін-
ститутів. ЄП має бюджетні повноваження щодо цивільних місій за ліні-
єю СЗППБ і ЄПБО (військові операції не фінансуються із загального 
бюджету), які він іноді використовує, щоб вплинути на зміст певних 
рішень. Однак повний парламентський контроль у цьому сенсі відсут-
ній. З ЄП формально не радяться, приймаючи конкретні рішення за лі-
нією ЄПБО, що мають бюджетні наслідки. Усього можна нарахувати 
понад 100 політичних органів, що мають справу з різними аспектами 
парламентської зовнішньої політики ЄС, яка поширюється на 190 країн 
світу.  

У відповідних питаннях останнє слово досі залишається за уряда-
ми держав-членів – слово “спільна” у даному випадку означає, що 27 
суверенних урядів працюють разом тією мірою, якою вони здатні дося-
гти консенсусу в кожному окремо взятому питанні. Отже, проведені 
реформи дають шанс зробити зовнішню політику ЄС якщо не єдиною, 
то більш злагодженою. Інструменти і механізми створено, тепер потрі-



бна лише політична воля ними регулярно користуватися. Однак з огля-
ду на серйозні відмінності в інтересах і ресурсах розвиток ЄПБО/ 
СЗППБ, швидше за все, буде відбуватися у форматі постійної структу-
рованої співпраці, тобто без участі всіх 27 країн ЄС. Кошти на ведення 
СЗППБ, включаючи цивільні місії за лінією ЄПБО, виділяються з над-
національного бюджету ЄС, але витрати на військові операції здійсню-
ються безпосередньо державами-членами. Слід підкреслити, що меха-
нізм ЄПБО було створено, як у НАТО, і це було логічним і закономір-
ним рішенням.  

НАТО є однією з найбільш ефективних військово-політичних ор-
ганізацій у світі. Керівництво ЄС не могло дозволити собі експеримен-
тувати з інституціональною структурою ЄПБО, оскільки в разі невдачі 
розвиток інтеграції в новій царині міг опинитися під загрозою. По-
друге, ЄС був зацікавлений у тому, щоб його власні структури оборони 
та безпеки були сумісні з натівськими і могли легко координувати спі-
льні дії. Водночас будівництво ЄПБО як “другого НАТО” закономірно 
викликало стурбованість США, які явно не бажали, щоб ЄС зайшов за-
надто далеко в реалізації поставленої родоначальниками нової політики 
завдання – набуття відносної самостійності у військово-політичній сфе-
рі. Підтвердженням цієї тези є і формула для ЄПБО, на якій спочатку 
наполягав Вашингтон: “Відокремлюваний, але не окремий” від НАТО 
потенціал. 
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