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Вступ 

Ключовою внутрішньою метою Європейського Союзу є сприяння економіч-

ному та соціальному прогресу головним чином через створення зони без внутрі-

шніх кордонів, підтримку економічної і соціальної цілісності, заснування еконо-

мічного і монетарного союзу та введення єдиної валюти. Основною зовнішньою 

метою політики ЄС є ствердження його ідентичності на міжнародній арені, пере-

дусім через спільну зовнішню політику та політику безпеки, зокрема через розро-

бку спільної оборонної політики.  

Основоположними принципами, якими керується Європейський Союз, є по-

вага до національної самобутності, демократії та фундаментальних прав людини. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Світова та конкурентна полі-

тика країн Європейського Союзу» є формування у студентів комплексу теоретичних 

знань організаційно-правові та процесуальні засади конкурентної політики, а та-

кож ознайомлення з проблемами та практичними методами роботи по припинен-

ню порушень конкурентного законодавства та попередженню формування нових 

монопольних утворень.  

Предметом вивчення дисципліни є закономірності розвитку та побудов 

світових та конкурентних  політик країн Європейського Союзу.  

Вивчення основних положень світової політики країн Європейського Союзу  

позволить визначати основні етапи процедури контролю за економічною концен-

трацією суб’єктів господарювання; кваліфікувати основні види порушень конку-

рентного законодавства; визначати потенційні санкції за антиконкурентні узго-

джені дії, зловживання монопольним становищем, антиконкурентні дії органів 

влади, недобросовісну конкуренцію; : охарактеризувати причини виникнення мо-

нополій та шляхи нейтралізації їх негативних наслідків; дослідити досвід захисту 

конкуренції та обмеження зловживань монополістів в окремих країнах та основні 

риси становлення і реалізації міжнародного конкурентного права в умовах глоба-

лізації світової економіки; окреслити систему та повноваження державних орга-

нів, які здійснюють безпосередній вплив на створення конкурентного середовища, 



на формування та реалізацію конкурентної політики; визначити основні етапи та 

проблеми аналізу товарних ринків та визначення монопольного становища підп-

риємців на ринку; охарактеризувати нормативну базу та основні етапи процедури 

контролю за економічною концентрацією суб’єктів господарювання, світові тен-

денції злиттів і поглинань та практику контролю за цими процесами в країнах ЄС. 

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й уза-

гальнення складних розділів курсу. 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни. Теорія конкуренції  

в ринковій економіці 

У найзагальнішому вигляді конкуренція характеризує протиборство господарюю-

чих суб'єктів за кращі умови виробництва і збуту.   

Традиційно конкуренція розглядається з наступних сторін:  

як вираженість властивості змагальності в умовах ринку;  

як інструмент саморегулювання ринку;   

як якісна характеристика ринку, що дозволяє провести його типізацію. 

  Дотримуючись останньої трактуванні, прийнято виділяти такі види конку-

ренції.  Чистий, коли ринок наповнений значною кількістю господарюючих суб'-

єктів, які виробляють однорідний продукт, і споживачів, які поінформовані про 

такий продукт, а входження і вихід з ринку відбувається відносно легко.  Це ідеа-

льна форма конкуренції, яка вкрай рідко зустрічається в умовах реального майно-

вого обороту.  Така конкуренція не передбачає впливу господарюючого суб'єкта 

на ціну продукту, так як знижується інтерес покупців у виборі виробників.  Така 

конкуренція веде до утвердження однорідності продукту, не здатна задовольнити 

різноманітні потреби покупців. 

Монополістична, яка передбачає наповнення ринку значним числом госпо-

дарюючих суб'єктів, які виробляють схожий, але неоднорідний продукт.  Дифере-

нціюється такий продукт, в першу чергу, за якістю, внаслідок чого у споживачів 

відбувається формування цінових переваг.  При цьому диференціація може відбу-



ватися і в залежності від інших характеристик - за ступенем інтенсивності рекла-

ми, близькості до споживача та інше.  Це найбільш поширений вид конкуренції.   
Олигополистическая, коли незначне число господарюючих суб'єктів на ринку контролюють ціни за до-

помогою узгодження своїх дій, зокрема за допомогою використання нецінових інструментів, коли слі-

дом за лідером на ринку змінюють ціни інші суб'єкти.  Ситуація на ринку, коли незначне число суб'єктів 

контролює ціну може сформуватися і спонтанно, без навмисного взаємодії.   

Чиста монополія.  Цим словосполученням характеризується такий стан ри-

нку, при якому наявний один господарюючий суб'єкт, що виробляє унікальний 

продукт, а йому протистоїть значно число споживачів.  Фактично конкуренція в 

таких умовах відмирає, немає боротьби за кращі умови виробництва і збуту, у по-

купців відсутня можливість вибирати.  Іншими словами, монополістичні тенденції 

на ринку протистоять ефективності ринкової економіки. 

Конкуренція - це система стійких зв'язків між господарюючими суб'єктами, 

що виробляють і реалізують товар, опосредующее їх прагнення до забезпечення 

для себе кращих умов виробництва і збуту і вилучення більшого прибутку.  Ці 

зв'язки є об'єктивними, закономірні і є в наявності як сутнісних характеристик ри-

нку. 

Закон конкуренції виражає суттєві, внутрішньо необхідні, стійкі, причинно-

наслідкові зв'язки між економічними суб'єктами, що виникають у боротьбі за най-

більш вигідні умови виробництва і реалізації товарів з метою одержання найбіль-

шого прибутку.  

Закон конкуренції і опосередковують його форми характеризуються наявні-

стю внутрішніх суперечностей між: пропозицією господарюючих суб'єктів, що 

виробляють продукт, і попитом споживачів продукту; господарюючими суб'єкта-

ми, що виробляють продукт; споживачами продукту. Іншими словами, на ринку 

наявна суперечність між умовами виробництва продукту та можливістю його реа-

лізації для отримання найбільшого прибутку.  

Конкуренція – це спосіб розв'язання названого протиріччя. Закон конкурен-

ції, таким чином, знаходить вираження в її функціях: 

 ціноутворююча. Конкуренція впливає на витрати господарюючого суб'єк-

та, що виробляє продукт. Під її впливом відбувається досягнення стану ринкової 



рівноваги та реалізації товарів; регулююча. Конкуренція забезпечує приплив капі-

талу в найбільш прибуткові галузі за допомогою конкурентного встановлення ці-

ни, тим самим встановлюючи баланс між виробництвом продуктом і потребами 

суспільства;  

стимулююча. Конкуренція як форма боротьби за кращі умови виробництва 

і збуту і більший прибуток виступає стимулом для перманентного розвитку гос-

подарюючих суб'єктів, впровадження інновацій, оптимального використання си-

ровинних і трудових ресурсів та іншого. Іншими словами, конкуренція забезпечує 

розвиток технології виробництва, ефективність управління, зростання якості тру-

дових ресурсів та інше;  

контролююча функція. Конкуренція забезпечує контроль над господарю-

ючим суб'єктом за такими напрямами: порівнянність його витрат на виробництво 

продукту та суспільно необхідних витрат виробництва такого роду товарів; порів-

нянність асортименту та якості продукту і потреб суспільства; 

 дифференцирующая. Господарюючі суб'єкти, що виробляють продукт, в 

умовах рівних можливостей на ринку можуть досягати неоднакових результатів. 

Іншими словами, найкращі умови отримує той виробник, який обійшов конкурен-

тів. У тому випадку якщо господарюючий суб'єкт не прагне працювати над своєю 

конкурентоспроможністю, не підвищує ефективність виробництва, не враховує 

суспільні запити і так далі, він не зможе забезпечити собі кращі умови на ринку. 

Виходячи з диференціації виробників продукту, відбувається і диференціації при-

бутку виробників: виробники отримують той прибуток, який визначає їх конку-

рентоспроможність на ринку. 

При цьому закон конкуренції регулює не тільки взаємодія виробників про-

дукту в боротьбі за кращу позицію на ринку, але і забезпечує інтереси спожива-

чів, надаючи їм різноманітний вибір продукту і ціни. 

Конкурентна боротьба – динамічний процес, що передбачає застосування 

певнихметодів. Це, передусім, поліпшення якості товарів і послуг, швидке онов-

лення асортименту  продукції, покращення дизайну, надання гарантій та післяп-

родажних послуг, тимчасове зниження цін, більш зручні умови оплати тощо. Як 



правило, на конкурентному ринку суперники використовують різні методи боро-

тьби: цінові, нецінові, нечесні та чесні(відповідно несумлінна та сумлінна конку-

ренція). 

Сумлінна конкуренція поділяється на цінову і нецінову. Цінова конкуренція 

означає, що головним методом боротьби конкурентів є ціна. У такій боротьбі пе-

ремагає той, хто домагається нижчої, ніж ринкова ціна, вартості своєї продукції. 

Це, по суті, боротьба за скорочення витрат виробництва завдяки використанню 

досягнень науково-технічного прогресу, наукової організації праці, підвищення її 

продуктивності. На конкурентному ринку неспроможність деяких підприємців 

використовувати найбільш ефективну технологію виробництва, в кінцевому під-

сумку, означає усунення їх конкурентами, які використовують більш дієві методи 

виробництва і мають ширші можливості знизити ціни, що приваблює покупців, 

сприяє швидкій реалізації товару, а отже, прискорює оборот капіталу. Слід також 

мати на увазі, що деяке зниження цін зберігає для виробника норму прибутку за 

рахунок низьких витрат виробництва. Таке зниження цін слід відрізняти від зни-

ження цін нижче за собівартість, що є вже методом нечесної конкуренції. 

Нецінова конкуренція застосовує такі методи: 

– поліпшення якості продукції. Відомо, що одна продукція може мати різну 

якість нарізних підприємствах. Причиною цього може бути порушення технології 

виробництва. Крім тех нологічної дисципліни, можливе використання технічних 

новинок, які становлять комерційну таємницю;  

- використання реклами. Усі рекламні заходи розраховані на те, щоб приве-

рнутиувагу покупців, надати їм відповідну інформацію про споживчі властивості 

товару,спонукати споживача зробити покупку, нагадати йому про існування того 

чи іншого товару. 

Реклама формує уявлення про особливості якості товару, хоча його спожив-

на вартість при цьому часто залишається без змін. У рекламі акцентується увага 

на торговельних знаках і  фірмових клеймах; 



 – умови, що пов’язані з продажем товару. Фірма зобов’язується здійснюва-

ти ремонт виробу, надавати запасні частини, проводити безоплатні консультації 

щодо використання свого товару. 

Нечесна конкуренція – це діяльність господарського суб’єкта, спрямована на 

одержання комерційної вигоди і забезпечення домінуючого становища на ринку 

за рахунок  обману споживачів, партнерів, інших господарських суб'єктів і держа-

вних органів. 

Основними методами ведення нечесної конкуренції є такі: 

 – по-перше, неправомірне збирання, розголошення та використання комер-

ційної 

таємниці про діяльність суперника-конкурента. До цього можна також до-

дати й економічне шпигунство; 

– по-друге, використання товарного знаку, фірмового найменування або ма-

ркування товару без дозволу господарського суб’єкта, на ім’я якого вони зареєст-

ровані. Як правило, використовуються товарні бланки, маркування тих фірм, про-

дукція яких користується великим попитом; 

– по-, поширення неправдивих повідомлень про товари своїх конкурентів. 

Така інформація, звичайно, завдає шкоди діловій репутації конкурентів і негатив-

но відбивається на результатах їх комерційної діяльності; 

– по-четверте, намагання деяких фірм впливати на постачальників ресурсів і 

банки для того, щоб вони відмовляли конкурентам у постачанні сировини, матері-

алів, а також у наданні кредитів; 

– по-п’яте, переманювання провідних спеціалістів конкурентів підкупом, 

встановленням більш високих окладів і різних пільг. 

До нечесної конкуренції можна віднести також порушення законів. Все це 

зумовлює необхідність втручання держави в регулювання та усунення неприпус-

тимих форм конкурентної боротьби. 

Який шлях обрати – чесної чи нечесної конкурентної боротьби – це особис-

та справа кожного підприємця, але, обираючи нечесний шлях, завжди треба пам'-



ятати про життєве правило «бумеранга»: як ти вчиниш – так будуть поводитися і з 

тобою. 

Умови досконалої конкуренції визначаються наступними параметра-

ми: 

велика кількість продавців і покупців, жоден з яких не має помітного впли-

ву на ринкову ціну і кількість товару; 

кожен продавець виробляє однорідний продукт, який в жодному відношенні 

не відрізняється від продукту інших продавців; 

бар`єри для входу на ринок в довгостроковому аспекті або мінімальні, або 

взагалі відсутні; 

жодних штучних обмежень попиту, пропозиції або ціни не існує і ресурси - 

змінні фактори виробництва – мобільні; 

кожен продавець і покупець має повну й правильну інформацію про ціну, 

кількість продукту, витрати й попит на ринку. 

В антимонопольному законодавстві встановлюються форми завчасного по-

передження, відповідальності та компенсації на випадок здійснення заборонених 

дій. 

Контроль за розвитком конкуренції та обмеженням монополістичної діяль-

ності учасників ринкової економіки здійснюють спеціально створені антимонопо-

льні органи, їхніми функціями є такі: 

розробка заходів щодо розвитку конкуренції, демонополізації виробництва і 

обігу, розукрупнення високомонополізованих структур; комплексний аналіз стану 

ринків і конкуренції на них; експертиза нормативних актів, що стосуються функ-

ціонування ринку; 

підготовка пропозицій з питань удосконалення антимонопольного законо-

давства. 

Конкурентна політика держави – це діяльність держави щодо створення 

та розвитку конкурентного середовища, регулювання конкурентних відносин і 

конкурентного процесу з метою підтримки та заохочення економічної конкурен-

ції, боротьби з негативними наслідками монополізму, захисту законних інтересів 



підприємців та споживачів, сприяння розвитку цивілізованих ринкових відносин, 

створення конкурентоспроможного вітчизняного виробництва. 

Розуміння реалій глобалізаційних процесів вимагає формування конкурент-

ної політики реалістичної як за метою, так і за використовуваними інструментами, 

які все більше мають носити інституційно-поведінковий характер. 

Одним із стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки є роз-

робка ефективної стратегії реалізації економічної політики держави. Стратегія 

економічної політики повинна враховувати внутрішні закономірності, ресурсний 

потенціал та обмеження суспільної системи, в якій вона знаходить свою реаліза-

цію. Цілком очевидно, що тільки стратегія, яка враховує ці закономірності та по-

тенціал, має підстави досягнути цілі. Тому сутність конкурентної політики визна-

чається правильним вибором її стратегічної мети. 

Якщо стратегічна мета конкурентної політики визначена неправильно, то це 

породжує 

відповідні помилки при виборі інструментів її досягнення. Тому, щоб стра-

тегія конкурентної політики була ефективною, вона повинна розроблятися відпо-

відно до сукупності певних умов та критеріїв, а її реалізація має відбуватися за 

умови забезпечення відповідних інституційних чинників. 

На сучасному етапі розвитку світового господарства стратегічною метою 

конкурентної політики є державна підтримка ефективної конкуренції і створення 

рівних умов конкурентної боротьби для всіх агентів ринкових відносин. 

Тема 2. Теорія монополій. Досвід США та Канади щодо захисту 

конкуренції і обмеження зловживань монополістів.  

 

У США регулювання захисту від недобросовісної конкуренції від-

бувається в рамках антитрастового законодавства. Стаття 5 Закону 

«Про Федеральну торгову комісію» передбачає заборону недобросовіс-

ної або такої, що вводить в оману, діяльності або практики в торгівлі 

між штатами або у зв’язку з нею. Крім того, ст. 44 (h) Закону «Про то-



варні знаки», або Закону Ленхема 1946 р., надає можливість судового 

захисту від неправомірних заяв щоодо свого продукту в торгівлі між 

штатами. «Американська модель» конкурентного законодавства також 

існує у Канаді та Японії, Аргентині, Чилі та інших державах і здебіль-

шого спрямована на боротьбу з існуванням монополій, тоді як «Євро-

пейська модель» проконкурентного регулювання має на меті боротьбу 

не з монополіями, а зі зловживанням домінуючим становищем та недо-

бросовісною конкуренцією. Антимонопольне законодавство Канади 

побудоване на основі американської моделі та вважається також одним 

із найстаріших у світі. Але канадське антимонопольне регулювання по-

рівняно з американською моделлю є не таким жорстким. Хоча розвиток 

антимонопольного законодавства триває вже більше ста років, лише із 

прийняттям у 1986 році Закону про конкуренцію почала реалізовувати-

ся рішуча конкурентна політика контролю за злиттями й монопольною 

поведінкою, що є основою сучасної антимонопольної політики Канади. 

Закон гарантує забезпечення рівних можливостей малим і середнім під-

приємствам для участі в розбудові економіки Канади. Закон визначає 

випадки заборони зловживання монопольним становищем і надає пере-

лік дій, що вважаються антиконкурентними і стосуються зловживань 

домінуючим положенням. Серед них, зокрема: захоплення частини ри-

нку вертикально інтегрованим постачальником з метою витіснення неі-

нтегрованих покупців, які конкурують із постачальником; використан-

ня переважного права на купівлю з метою вилучення з ринку обмеженої 

частини ресурсів, необхідних для здійснення виробництва; скупка това-

рів з метою запобігання зниженню цін; встановлення вимог до якості 

товарів, не сумісних з якістю товарів, що випус каються конкурентом, з 



метою обмеження доступу до ринку або усунення конкурента з ринку; 

продаж товарів за ціною, нижчою від продажної вартості, щоб дисцип-

лінувати або усунути конкурента; пред’явлення вимоги до постачаль-

ника першочергового продажу конкретним покупцям з метою обмежи-

ти доступ на ринок конкурентам і збільшити свою частку на ринку. Па-

ралельно з цим до порушників можуть застосовуватися заходи кримі-

нальної відповідальності, а їхні дії можуть стати предметом цивільного 

позову з боку потерпілих з метою відшкодування нанесеного збитку. 

Американська модель» ставить за мету боротьбу з монополіями; 

«Європейська», навпаки, лише обмежує діяльність монополій та забо-

роняє зловживання монопольним становищем, а не його займання.  

Саме основоположні норми антитрастового законодавства США 

стали основою для подальшого розвитку конкурентного законодавства 

всіх країн. США на власному прикладі проілюстрували всьому світові 

придатні варіанти ефективної реалізації конкурентної політики, засто-

совуючи як жорсткі методи, так і лояльні. Особливу роль у цьому відіг-

рає структура створених антимонопольних органів, їхні повноваження 

та розмежування компетенції, оскільки саме ці, вперше створені США 

органи безпосередньо займалися реалізацією правових приписів, саме 

їхня діяльність вказує нам сьогодні на досягнуті результати в минуло-

му.  

Значний відбиток політика США наклала на свою країну-сусідку – 

Канаду. Як відомо, Канада перейняла досвід США, значно 

пом’якшивши її головні санкції та покарання за порушення «правил че-

сної гри» в умовах ринкової боротьби. Хоча розвиток антимонопольно-

го законодавства триває вже більше ста років, лише із прийняттям у 



1986 році Закону про конкуренцію почала розвиватися рішуча конкуре-

нтна політика контролю за злиттями й монопольною поведінкою, що є 

основою сучасної антимонопольної політики Канади. 

 

Тема 3 . Конкурентна політика в Європейському Союзі. 
 

З моменту створення Європейських співтовариств проблема підтримки кон-

куренції на належному рівні була однією з основних економічних і інституційних 

завдань і в той же час труднощів для Спільноти. Досягнення бажаних ефектів спі-

льного ринку вимагає від інтегруються європейських держав проголошення домі-

нанти відкритої конкурентної ринкової економіки на рівні публічних правовідно-

син. Таким чином, за основу була взята концепція, що виключає дискримінацію 

економічних свобод на державному рівні. 

Країни ЄС, які дотримуються континентальної системи права і мають само-

стійне законодавство в галузі конкурентного права, кинулися до "інтегрованої 

моделі регулювання"  боротьби з недобросовісною конкуренцією. Знайомство з 

динамічно розвивається і постійно вдосконалюються конкурентним правом ЄС є 

однією з приоритетных1. Досвід ЄС у сфері конкурентного права дає можливість 

зрозуміти, а можливо, і сприйняти основні постулати підприємницької діяльності 

в ЄС, а також допомагає з'ясувати, які обов'язки покладаються на компанії, що 

займають домінуюче становище на ринку. Він представляється цікавим не тільки 

для вивчення вітчизняними вченими та юристами великих компаній, що планують 

вихід або розширення операцій на європейському ринку, але і для російського за-

конодавця. Так, представники російської Федеральної антимонопольної служби 

не раз заявляли про те, що в ході реформування законодавства про конкуренцію у 

чому брався до уваги досвід правового регулювання конкуренції ЄС. 

Але і перед ЄС досі стоїть загроза приватноправовий дискриминации, яка 

здійснюється приватними особами через практики, що обмежують конкурентну 



боротьбу (тарифні угоди, демпінг, спонукання до укладення договорів певного 

характеру тощо). 

Рішенням проблеми стало проведення ЄС спільної політики в області кон-

куренції, під якою можна розуміти погоджені на правовому рівні дії і плани, 

спрямовані на запобігання порушень конкуренції в межах спільного ринку. Інак-

ше кажучи, загальна політика в цій галузі спрямована на запобігання "суперницт-

во між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі-

продажу товарів і отримання на цій основі максимально можливого прибутку". 

Загальна політика є засобом регулювання природних і штучних монополій, 

а також спрямована на корекцію підприємницьких практик, які набувають карте-

льна характер і часто риси "монополістичного змови". 

Політика зачіпає угоди про розподіл ринків, фіксування цін, угоди про ви-

ключні права, угоди про патенти, спільних підприємствах, угоди про товарні зна-

ки, франчайзинг і ліцензійні угоди. 

Цілями спільної політики в області конкуренції є: 

- усунення загроз, небезпечних для вільного ринку; 

- поліпшення виробництва або розподілу товарів; 

- технічний і економічний прогрес; 

- зростання ефективності економіки; 

- посилення конкурентоспроможності товарів, послуг і бізнесу з об'єднаної 

Європи. 

Для реалізації цілей політики в області конкуренції було створено антимо-

нопольне право ЄС, або так звані правила конкуренції. Вони являють собою суку-

пність норм, спрямованих на попередження і припинення антиконкурентних (об-

межувальних) угод; усунення зловживань домінуючим становищем на ринку; ко-

нтроль економічної концентрації. 

Об'єктом регулювання антимонопольного права ЄС є відносини і дії (прак-

тики), які впливають на конкуренцію на ринку ЄС. Предмет регулювання правил 

конкуренції - права і обов'язки учасників згаданих відносин і дій. Основна мета - 



забезпечити свободу конкуренції на спільному ринку, яким є ринок країн ЄС, і за-

боронити недозволені форми торгівлі, які ведуть до обмеження конкуренції. 

Гармонізація антимонопольного права ЄС здійснюється двома способами: 

на рівні первинного права ЄС та на рівні вторинного права - шляхом розробки ди-

ректив та регламентів. 

Джерелами цієї галузі права є: 

- Договір про Європейське об'єднання вугілля і сталі 1951 р.; 

- Договір про Європейське економічне співтовариство 1957 р.; 

- Регламенти Ради ЄС та Директиви Комісії ЄС, у яких встановлюються: 

а) положення про штрафи і періодичних штрафних платежах; 

б) конкретні правила застосування норм Договору, що забезпечують ефек-

тивне спостереження і спрощення адміністрування; 

в) сфери застосування положень Договору; 

г) взаємовідносини між національними законами і положеннями договорів і 

Регламентів. 

Договір про заснування Європейського економічного співтовариства, укла-

дений 25 березня 1957 р., заклав фундамент існуючої нині системи антимонопо-

льного права ЄС. Основні положення про конкуренцію в ЄС включені до ст. 101 і 

102 Договору про функціонування ЄС. 

Крім джерел первинного права ЄС, норми конкурентного права містяться 

також у приписах Ради ЄС, який, поряд із Європейським парламентом, є його за-

конодавчим органом. Серед них, у якості найбільш значущих, традиційно выде-

ляют1: Регламент № 17 від 6 лютого 1962 р. - "Перший регламент про застосуван-

ня ст. 85 та 86 Договору"2; Регламент № 19/65 від 2 березня 1965 р. про застосу-

вання розділу 3 ст. 101 Договору (раніше ст. 81 про встановлення категорій угод 

та узгоджених дій), в якому йдеться про вилучення з-під дії ст. 105; Регламент № 

4064/89 від 21 грудня 1989 р. про контроль над концентраційними діями підпри-

ємств (тобто над злиттям підприємств і встановленням контролю над ними). В 

грудні 2002 р. шляхом видання нового Регламенту про застосування ст. 81 (нині 

ст. 101 Договору про функціонування ЄС в редакції Лісабонського договору 2007 



року) і ст. 82 (нині ст. 102 Договору про функціонування ЄС), конкурентне право 

ЄС зазнала реформування. Новий Регламент набув чинності 1 травня 2004 р. і пі-

дмінив собою перші приписи, що містяться в Регламенті № 17. 

Норми конкурентного права містяться також у приписах і директиви Комісії 

ЄС. В якості об'єднуючої основи відповідних директив виступила область право-

вого регулювання реклами3. Першим кроком у такому поступальному просуванні 

стало прийняття у 1984 р. Директиви 84/450/ЄЕС про порівняльної та оманливої 

реклами. У відповідності зі ст. 7 та п. 2 ст. 2 згаданої Директиви не допускається 

реклама, яка може обдурити очікування адресата реклами, ввести його в оману, а 

також вплинути на комерційну діяльність адресатів реклами. 

Крім Директиви про порівняльної реклами в ЄС були прийняті ще кілька 

Директив, що належать до регулювання реклами на ринках медіа-послуг. В якості 

прикладу можна навести Директиву 89/552/ЄЕС про телебачення і наступну Ди-

рективу 97/36/ЄС, які поширюють свою дію на телевізійну рекламу (зокрема, за 

допомогою телемагазинів і спонсорства). Директивою 97/36/ЄС встановлюються 

правові рамки для поняття "прихована реклама", яка може бути присутнім в теле-

візійній програмі. 

Крім вищезазначених директив, можна згадати також Директиву 

89/552/ЄЕС про телевізійному мовленні і Директиви 93/98/ЄЕС про правовий за-

хист баз даних, які на європейському рівні регулюють відповідні своїм назвам ви-

ди діяльності. 

Ще одна Директива 2000/31/ЄС, покликана на боротьбу з недобросовісною 

конкуренцією в ЄС, а саме, агресивної комерційної діяльністю, спрямована на за-

безпечення правового регулювання у сфері електронної торгівлі. У цьому доку-

менті європейським законодавцем був вперше використаний термін "комерційні 

комунікації". Положення ст. 6 і 7 Директиви регламентують передачу рекламних 

повідомлень ("комерційні комунікації") за допомогою Інтернету певним спосо-

бом, несумісним з передачею неналежної реклами. 

Важливим кроком на шляху гармонізації європейського законодавства про-

ти недобросовісної конкуренції стала розробка Директиви Європарламенту та Ра-



ди ЄС 2005/29/ЄС проти недобросовісної комерційної діяльності. Необхідність 

прийняття цього документа була викликана цілим рядом причин. Так, в окремих 

положеннях Директиви про порівняльної та оманливої реклами спостерігалися іс-

тотні розбіжності норм, спрямованих на припинення реклами, що вводить в ома-

ну, з боку різних країн ЄС, що викликало ситуацію правової невизначеності. На-

ціональні законодавці зустрічали на своєму шляху перешкоди правового характе-

ру, коли мова йшла про міжнародної комерційної діяльності (рекламі товарів у рі-

зних державах - членах ЄС). Директива спрямована на створення в країнах ЄС 

єдиного правового механізму, спрямованого на запобігання таких видів недобро-

совісної комерційної діяльності, як реклама, що вводить в оману, порівняльна ре-

клама, реклама конкретної групи товарів, реклама на телебаченні, в Інтернеті та за 

допомогою інших медійних засобів. Область дії Директиви обмежена ст. 1, з якої 

випливає, що у сфері дії документа знаходиться тільки та комерційна діяльність, 

яка може ущемити інтереси споживачів, Згідно п. 1 ст. 3 Директиви мова йде про 

недобросовісної комерційної діяльності, що виникає в рамках правовідносин між 

підприємцями і споживачами. 

Крім перерахованих джерел конкурентного права ЄС, слід згадати ще три 

документа, два з яких були оприлюднені Європейською комісією в 2001 р. По-

перше, це Зелена книга1 про захист інтересів споживачів у ЄС, а, по-друге, При-

пис про просування товарів на ринку, розроблений на основі Зеленої книги про 

комерційних комунікаціях на внутрішньому ринку (1996 р.). Ці два документи 

мають різну цілеспрямованість. Що стосується Зеленої книги про захист інтересів 

споживачів, то вона звернена лише до тієї частини великого комплексу проблем 

захисту споживачів, яка безпосередньо пов'язана з комерційною діяльністю гос-

подарюючих суб'єктів. Припис про просування товарів на ринку, у свою чергу, 

звернена, насамперед, на недопущення монопольного становища суб'єктів госпо-

дарювання на ринку. Положення даного документа забезпечують єдині умови для 

подання інформації про товар, що продається, проведення призових лотерей, ви-

граші та ін І, нарешті, по-третє, це Зелена книга, опублікована Європейською ко-

місією в 2005 р. з заголовком "Позови про відшкодування збитків, заподіяних по-



рушенням антимонопольного законодавства ЄС". Цей документ в той же день був 

доповнено службовим документом Комісії (Comission Staff Working Paper), який 

також був опублікований на веб-сайті Головного управління з конкуренцією як 

додатки до Зеленої книги і доступний виключно англійською мовою. Обидва до-

кументи становлять єдине ціле'. Протягом всієї Зеленої книги увага акцентується 

на активній, яка обґрунтовує позовні вимоги функції порушень ст. 101 і 102 Дого-

вору про функціонування ЄС. 

Останнім джерелом права, який за своїм місцем у процесі виконання норм 

конкурентного права, але не за значенням, роблять особливий акцент вчені, є су-

дова практика Суду ЄС у конкретних справах, що стала прецедентом для прий-

няття рішень по аналогічних справах. Ці судові постанови приймаються зазвичай 

при розгляді скарг на рішення Комісії ЄС, яка виконує контрольні та координа-

ційні функції в даній галузі права. 

Комісія покликана спостерігати за застосуванням принципів і норм, що об-

межують монополістичну практику. В рамках Комісії функціонує Генеральний 

директорат з питань конкуренції, який визначає політику в області конкуренції на 

рівні інститутів ЄС. В компетенцію Комісії входить розгляд проектів правочинів 

за участю підприємств кількох держав - членів ЄС, включаючи злиття і придбання 

акцій або активів, а також деякі види спільних підприємств, результатом яких 

стане виникнення або посилення економічної концентрації. Комісія розслідує ви-

падки порушення антимонопольного права на прохання однієї з держав або з вла-

сної ініціативи і у взаємодії з компетентними органами держав-членів, які повинні 

надавати їй допомогу. Треба відзначити, що антимонопольне право ЄС поширю-

ється не тільки на держави - члени ЄС, але і на держави, що не входять в Союз. В 

деяких випадках обмеження конкуренції, що охоплює торгівлю держав - членів 

ЄС, може мати місце і коли господарюючі суб'єкти, зареєстровані за межами ЄС, 

зафіксували ціни або поділили між собою ринки всередині ЄС, або господарюючі 

суб'єкти, зареєстровані за межами ЄС, займають домінуюче становище на спіль-

ному ринку ЄС. Тоді Комісія стикається з певними труднощами щодо застосуван-

ня своїх рішень проти господарюючих суб'єктів, зареєстрованих за межами ЄС і 



перебувають під захистом національних держав, які не здійснюють співробітниц-

тво з Комісією з антимонопольним питань на міждержавному рівні. При цьому 

деколи навіть тісну співпрацю (як, наприклад, співробітництво у сфері антимоно-

польної з компетентними органами США, Японії і Канади) не дозволяє уникнути 

конфліктних ситуацій. 

За результатами розгляду Комісія має право дозволяти реалізацію відповід-

них угод безумовно або за умови виконання приписів Комісії, а також накладати 

заборону на здійснення відповідних дій у разі їх невідповідності принципам зага-

льного ринку. Заходами Комісії впливу на порушників є, у разі встановлення фак-

ту порушення, пропозиції Раді та національним органам відповідних засобів для 

припинення монополістичної практики. У разі рецидиву порушення Комісія має 

право фіксувати його в мотивоване рішення, на підставі якого держави-члени 

отримують повноваження щодо вжиття заходів, необхідних для виправлення ста-

новища. 

Крім Комісії та Генерального директорату до органів, відповідальним за 

проведення антимонопольної політики в ЄС, належать Рада ЄС, формує джерела 

права, і Суд ЄС, який здійснює наднаціональну правоохоронну функцію. 

У ЄС у цілому компетенція в галузі регулювання конкуренції розподілена 

між органами ЄС та національними антимонопольними відомствами і судами. Се-

ред національних правозастосовних органів виділяють спеціалізовані і неспеціалі-

зовані. До перших належать антимонопольні органи, до других - поліція і суди. 

Зазвичай національні антимонопольні органи зайняті наглядом за дотриманням 

національного законодавства про конкуренцію, але можуть вирішувати і деякі ін-

ші завдання права ЄС. 

Боротьба за ринок часто ведеться незаконними методами, як правило, згуб-

но впливають на економіку. Такі методи одержали загальну назву недобросовісна 

конкуренція [Unfair competition (англ.), concurrence deloyale (фр.), unlautern 

Wettbewerb (нім.)]. 

Договором про функціонування ЄС встановлено заборону на укладення 

угод між підприємствами, прийняття рішень їх асоціаціями та здійснення узго-



джених дій на спільному ринку або на значній його частині, які можуть заподіяти 

шкоду торгівлі державам-членам і мають своєю метою або наслідком запобігання, 

обмеження чи спотворення конкуренції в межах єдиного економічного простору. 

Це приклад негативної інтеграції. Такого роду угоди визнані публічним правом 

несумісними із загальним ринком. Як наслідок, будь-яка угода або рішення бу-

дуть нікчемними. 

 

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. 

 

Тема 7. Інструменти Євросоюзу для впливу в світі. 

 

На території Європи протягом тривалого часу утворювалися полі-

тичні об’єднання, союзи, альянси, які мали на меті утвердження миру та 

добробуту держав європейського простору. Європейський Союз (ЄС) 

виступає на сьогодні результатом ряду об’єднань політичного, економі-

чного, культурного характеру. Європа як політичний проект може ви-

ступати в якості легітимації зовнішньої та внутрішньої політики Євро-

пейського Союзу.  

Концепт Європи перебирає на себе частину характеристик ЄС і 

навпаки. Можна виокремити наступні три основні причини зведення 

поняття «Європа» до розуміння меж та політики Європейського Союзу. 

По-перше, це політика Європейського Союзу та зростання його ролі як 

актора світової політики. В Європі немає альтернативних політичних 

акторів та інтеграційних утворень, рівних або більш потужних за ЄС. 

 Використовуючи такий інструмент як Європейська політика су-

сідства (ЄПС) та основні її складові, Європейський Союз поширює свій 

вплив на сусідні держави. Саме тому, ЄС доволі легко впливати на со-

ціально-політичні, економічні, культурні процеси в Європі.  



По-друге, змістовне наповнення концепцій розширення Європей-

ського Союзу характеризується аплікації концепції «сили» Джозефа 

Ная щодо Європейського Союзу, та похідних від цього концептів, таких 

як Нормативна сила Європи, Етична сила Європи та інших. Тим самим, 

виявляється можливим описувати Європу як таку, яка підпадає під опис 

концепції сучасного типу імперій.  

По-третє, існують особливості ведення наукового дискурсу всере-

дині європейської спільноти. Основні наукові дослідження проводилися 

і проводяться в найбільш економічно і політично розвинених країнах 

Європи, які утворили так зване «ядро» не лише ЄС, а й Європи в ціло-

му, це Великобританія, Франція, Німеччина. Після заснування Євро-

пейського Союзу почалося активне створення кафедр з європейських 

студій в університетах, окремих дослідних установ, мета яких—

обґрунтування політики ЄС щодо держав-членів, країн-сусідів та інших 

глобальних акторів. Саме тут поширюються дослідження Європи, її 

стану та можливого майбутнього розвитку, і всі вони проводяться в 

контексті становлення і можливого розширення Європейського Союзу.  

Проте, в інших країнах на європейській території через економічні 

та суспільно-політичні складнощі не проводиться і не стимулюється 

паралельний науковий дискурс, альтернативний ініційованому в ЄС. 

Тим самим, в науці і політиці використовується спрощення, за якого 

концептуалізація Європи зводиться до ЄС. Саме тому, як зауважують 

ЕльмарАльтфатер та БіргітМанкопф, «для багатьох європейців Європа 

тотожна Європейському Союзу, а не географічному континенту Євро-

пи».  



Європейський Союз стимулює розробку теорій, які легітимізують 

його право визначати зміст поняття Європи. Тим самим, дискурс до-

вкола концепту Європи зводиться до розуміння природи, глобального 

значення та основ розширення ЄС. У світовому вимірі зміна інститу-

ційних меж, зумовлена процесами внутрішньоєвропейської інтеграції 

та розширення ЄС, призводить до того, що про Європу стає можливим 

говорити як про «інклюзивне чи ексклюзивне поняття, яке для одних 

слугувало свідченням, що вони абсолютно гарантовано належать до 

Європи, у той час як інші, тим самим, витіснялися за межі європейськи-

хкордонів».  

Тож, на сьогодні Європу можна розглядати:  

 а) в ексклюзивному, або виключаючому аспекті («виведення за 

межі», яке передбачає окреслення Європи відповідно до кордонів ЄС, 

обмеження можливості інтеграції до ЄС, зменшення глобальної взаємо-

дії, а також взаємопроникності всередині самого ЄС) як континенталь-

ну «торговельну державу» та як «фортецю»;  

б) в інклюзивному аспекті (включаючому, в межах якого розши-

рення, взаємозалежність, інтеграція, гнучкість кордонів розглядаються 

як необхідна умова існування Європейського Союзу) як силу, що екст-

раполюється назовні (військова, громадська, нормативна, етична, гло-

бальна та мала), як «не-актор» світової політики та як імперію. Інклю-

зивний та ексклюзивний аспекти визначення поняття Європи дозволя-

ють теоретично осмислити як сучасний стан європейського простору, 

так і спроектувати майбутній його розвиток.  

В межах ексклюзивного поняття Європа може виступати контине-

нтальною «торговельною державою», тобто як великий децентралізо-



ваний і нерегульований ринок, в який інтегровані політичні інституції, 

громадські організації, що охоплюють безпекові та економічні рівні мі-

ждержавної кооперації. За даного розуміння, ЄС має поглиблювати ли-

ше торговельні зв’язки з іншими країнами, уникаючи порушення суве-

ренітету держав ЄС та їхніх національних інтересів.  

Концепт «Європа як фортеця» переносить акцент на протекціонізм 

в політиці ЄС та обмеження можливого розширення. Концепт винник 

під час Другої світової війни у межах Гітлерівської пропаганди, і поз-

начав необхідність міцного укріплення кордонів Європи, на яку поши-

рюється влада Німеччини, з метою уникнення вторгнень з боку інших 

держав. Цей концепт було забуто до 90-х рр. ХХ ст., коли з’явилися 

прибічники створення закритих кордонів Європи (а саме Європейсько-

го Союзу) та недопущення нових мігрантів у країни ЄС. Стверджуєть-

ся, що «ЄС може посилити власні внутрішні та захисні функції за до-

помогою значного обмеження своєї відкритості та глобальної взаємоза-

лежності».  

Вважається, що формально «фортеця Європи» вже була офіційно 

створена 20 червня 1994 року резолюцією Ради Європейського Союзу 

«Про обмеження допуску громадян третіх країн на територію держав-

членів з метою працевлаштування». Даний концепт сприймається кон-

серваторами та націоналістами як позитивний, який має бути покладено 

у зовнішню політику ЄС. Так, антиєвропейські політичні сили в різних 

країнах влаштовують демонстрації із закликом збереження національ-

ної ідентичності, що особливо знайшло підтвердження на виборах до 

Європейського парламенту 2014 року. 227 Вихідним поняттям для кон-

цепту Європи в ексклюзивному плані є держава. Німецький дослідник 



Херфрід Мюнклер наголошує на небезпеці, що очікує Європейський 

Союз у разі, якщо політика Союзу виходитиме із особливостей та пріо-

ритетів національної держави. Кордони ЄС стали асоціюватися з межа-

ми Європи, «які перетворилися на межі виключення 

(Exklusionsgrenzen)». Постало питання визначення кола тих країн, які 

мають право на вступ до ЄС, політичним шляхом, що зазвичай наштов-

хується на суперечки між націями та етносами з приводу їх самовизна-

чення та самоідентифікації, а також сприйняття їх ззовні. На думку Х. 

Мюнклера, проблема полягає у відсутності єдиної сфери публічності 

загальноєвропейського громадянського суспільства та збереження зна-

чущості національних кордонів. Існує й інший підхід до розуміння Єв-

ропи як умовного конструкту в ексклюзивному аспекті, за якого ЄС, як 

і вся Європа, може виступати лише «не-актором», або відносно ефекти-

вним актором світової політики.  

Так, ЄС розглядається як придаток держав-членів та як потенцій-

ний учасник міжнародних відносин. В інклюзивному (включаючому) 

аспекті можна говорити про Європу як силу, потугу, владу (power), що 

реалізується ЄС, який прагне включити до сфери свого впливу якомога 

більшу кількість міжнародних акторів, тим самим встановити принципи 

демократії та лібералізму не лише на території Союзу, а й на міжнарод-

ній арені. ЄС—це «часткова і непостійна сила, втім така сила, яка може 

бути розчленована аналітичними інструментами міжнародних відносин 

і виміряна відповідно до критерію сили». Дослідити концептуальне під-

ґрунтя зміни ролі ЄС у зовнішніх відносинах виявляється можливим на 

основі аналізу різних теорій сили Європи.  



ЄС використовує різні типи сили, що концептуалізується в науко-

вому дискурсі починаючи з 50-х років ХХ століття. В науково-

теоретичних роботах зазвичай розглядається не сила ЄС, а сила Європи, 

адже, як було зазначено на початку статті, саме концепт Європи як Єв-

ропейського Союзу є провідним в сучасному науковому дискурсі. З од-

ного боку, маючи силу, ЄС привласнює концепт Європи, а з іншого—

сприйняття Європи як сили легітимізує на теоретичному рівні реаліза-

цію і нав’язування пріоритетів ЄС у світовій політиці. Відповідно до 

ідеї Джозефа Ная-молодшого існує два основних типи сили: традиційна 

(а саме жорстка, військова, hard power) та сучасна (м’яка, soft power). 

Європейський Союз відповідно до концепту військової сили Європи 

виробив Спільну безпекову та оборонну політику—нормативна та вій-

ськова доктрина Союзу, закріплена у відповідних нормативних докуме-

нтах.  

Проте, застосування жорсткої (військової) сили розглядається як 

крайня міра, що зумовлено утвердженням пріоритету миру та безпеки у 

світовій політиці. Саме тому, для ЄС стає актуальним концептуалізація 

і практичне застосування того, що Джозеф Най-молодший називає 

«м’якою силою», тобто «це здатність досягати бажаного на основі доб-

ровільної участі союзників, а не за допомогою примусу…». Наприкінці 

ХХ століття використання «м’якої сили» ЄС було теоретично й норма-

тивно обґрунтовано та донесено до європейської громадськості. Про це 

свідчить збільшення впливу ЄС та зростання масштабів розширення ЄС 

порівняно з попередніми роками. 

 Першим серед багатьох наступних, які можна зарахувати до різ-

них трактувань та видів «м’якої сили» Європи, виникає концепт циві-



льної сили Європи (civilian power Europe), його сучасною та концептуа-

льно оформленою версією є поняття нормативної сили Європи 

(normative power Europe, НСЄ). Більш детально про концепти цивільної 

та нормативної сили Європи можна дізнатися в попередніх статтях ав-

тора. В даній статті варто зазначити лише, що цивільна сила Європи 

передбачає економічну, дипломатичну та інституційну кооперація з ме-

тою утвердження спільного розуміння «європейськості». Проте обме-

женість концепту цивільної сили Європи економічними відносинами та 

зовньополітичними діями дала поштовх до все більш частого викорис-

тання поняття нормативності та етичності щодо політики ЄС.  

Нормативна сила Європи (НСЄ)—це сукупність визначених прин-

ципів, виведених із міжнародних нормативно-правових актів та внут-

рішніх документів ЄС, які використовуються Європейським Союзом з 

метою легітимації політичних відносин з акторами світової політики та 

впливу на них. До таких принципів можна віднести свободу, демокра-

тію, повагу до основних прав та свобод людини, верховенство права та 

договірну основу спільноти, які закріплено в нормативно-правових ак-

тах ЄС.  

Значення етики та моралі у політиці ЄС концептуалізовано у по-

нятті етичної сили Європи («ethical power Europe»—скорочено EPE, 

українською скорочення—ЕСЕ), яке передбачає відповідальність ЄС за 

розвиток інших країн та регіонів, допускає застосування військової си-

ли, проте основи діяльності виводяться не з нормативно-правових актів 

ЄС, а з загальної міжнародної етики. Першим, хто провів аналіз ролі 

етики і моралі у європейській політиці і формуванні концептуальної 

схеми ведення на її основі міжнародних відносин був Майкл Оук-



шот. На сьогодні в нормативно-правових актах інституцій ЄС визнача-

ється і закріплюється так званий етичний імператив ЄС (за Лізбет Агге-

стам), який полягає в тому, щоб бути провідником миру у світі, прийня-

ти на себе глобальну відповідальність. «Політичні еліти в державах-

членах все більше прагнули представити зовнішню і безпекову політи-

ку ЄС як виразно «етичну» за характером». У зв’язку з посиленням ролі 

ЄС у світовій політиці виникає концепт глобальної сили Європи як 

провідного системоутворюючого економічного, політичного та культу-

рного актора у світовій політиці. Саме тому, з’являються концепції Єв-

ропи як глобального актора, глобального гравця, глобальної сили (всі ці 

поняття є синонімічними і рівнозначними у використанні).  

Європа стає малою силою, яка окремо по своїх частинах не може 

бути визначним гравцем світової політики, натомість як інтегрована і 

взаємозалежна цілісність стає актором світового масштабу із загально-

визнаним міжнародним статусом. Крім того, ЄС можна розглядати в ін-

клюзивному (виключаючому) аспекті якновий тип сучасної імперії 

вмежах концепції Європи як імперії, розробленої «неомедівіалістами» 

та іншими дослідниками. Європа як імперія включає в себе ЄС (ядро 

імперії), та всі держави, які прагнуть наслідувати європейські моделі 

розвитку та з якими країни ЄС мають тісні торговельно-економічні та 

політичні зв’язки. Ян Зелонка поглиблює подібні характеристики, як 

він її називає, нової «середньовічної» європейської імперії. Наприклад, 

це зони м’яких кордонів, що змінюються; збереження соціально-

економічної та культурної диференціації; мультикультурні ідентичнос-

ті; різні типи громадянства; децентралізація влади і виборчих процесів.  



Така європейська імперія має бути створена на противагу вест-

фальській імперії і не зачіпатиме інтересів суб’єктів, які знаходяться в 

межах європейського простору. Зелонка пояснює, що Європейський 

Союз виглядає і діє як імперія, тому що він намагається утверджувати 

політичний і економічний контроль над різними периферійними акто-

рами через формальне приєднання і різні форми економічного і полі-

тичного домінування. Він називає Європу неімперською імперією, що 

означає трансформацію сутності не лише концепту Європи, а й імперії, 

які у поєднанні дають нове розуміння поліваріантності політики ЄС. Х. 

Мюнклер вбачає у створенні нового типу імперії в Європі шлях до ви-

рішення питань розмежування Європи як всередині, так і ззовні. В но-

вій імперській Європі кордони мають бути замінені межовими просто-

рами (Grenzräume). Ульріх Бек та Едгард Гранде розвивають концепт 

Європи як «космополітичної імперії», яка базується на зменшенні ролі 

національних кордонів, консенсусі, транснаціональній взаємозалежнос-

ті та додатковій цінності політики, залежної від кооперації. 

 Тож, Європа як імперія в сучасній науці може розглядатися як 

можливий бажаний політичний устрій країн ЄС, який уможливить при-

пинення дискусій довкола питання європейськості тих чи інших наро-

дів та їх основного або другорядного значення. Постає питання про те, 

які зміни концепту Європи можливі у найближчому майбутньому та як 

вони будуть пов’язані зі світовими політичними процесами. Зміст по-

няття Європи найближчим часом продовжуватиме визначатися майбут-

нім Європейського Союзу, а саме його фактичним збереженням ціліс-

ності і наявності політичного впливу у світовій політиці. Після V роз-

ширення Євросоюзу (2004 та 2007 роки), глобальної фінансової кризи 



2008 року, етнокультурних конфліктів в Європі (наприклад, протести у 

жовтні 2005 року в Парижі), невдоволення політичним балансом серед 

країн ЄС з боку новоприйнятих членів існує загроза переформатування 

Союзу, його розпаду або, навпаки, посилення централізації та уніфіка-

ції. Спостерігається тенденція до виходу за кордони Євросоюзу і роз-

ширення меж співпраці між різними акторами. Так, європейські політи-

чні сили, представлені в Європарламенті, вже протягом тривалого часу 

розширюють сфери свого спливу на інші країни Європи, приймаючи в 

члени асоціацій політичні партії з країн, що не входять до Євросоюзу. 

 Наприклад, ALDE Party—Альянс лібералів і демократів за Євро-

пу—АЛДЄ (англ. TheAllianceofLiberalsan dDemocratsforEuropeParty, 

ALDE Party)—європейська партія, заснована в 1993 році, включає лібе-

ральні і ліберально-демократичні партії, в основному діють у країнах 

ЄС. ALDE Party зареєстрована в Бельгії як некомерційна асоціація. Не-

зважаючи на свій статус партії та наявність однойменної фракції у Єв-

ропарламенті, партія АЛДЄ є скоріше конфедерацією політичних пар-

тій європейських країн (включає 57 членів з 38 країн Євразії, зокрема і з 

України).  

Враховуючи дві суперечливі тенденції поглиблення панєвропей-

ської взаємодії, з одного боку, тамаксимальне обособлення ЄС та країн-

членів, основна тема поточних політичних і наукових дебатів—це став-

лення до розширення кордонів ЄС, прийняття нових членів та 

пом’якшення візової політики з іншими країнами. Тим самим, майбутнє 

розуміння поняття Європи залежатиме від майбутнього Європейського 

Союзу, а отже може бути розглянуто в ексклюзивному (виключаючому) 

та інклюзивному (включаючому) аспектах. Виключення з майбутнього 



проекту Євросоюзу нових державчленів, прийняття за основу розвитку 

європейського простору концепту Європи як фортеці відстоюється так 

званими «євроскептиками»—науковцями та політиками, які вважають 

за необхідне збереження існуючих меж Європейського Союзу, пріори-

тет надають поглибленню інтеграції та встановлення жорстких непро-

никних кордонів Європи (а саме в межах ЄС). Радикальне крило євро-

скептиків відстоює ідею неможливості спільної економічної, безпеко-

вої, соціальної, культурної політики на території Європи.  

Вважається, що Євросоюз наразі уявляє собою жорстко-

централізоване політичне утворення з домінуючими позиціями Німеч-

чини, Франції та Великобританії. Інші ж країни позбавлені в Союзі зна-

чного політичного впливу, асимілюються найбільшими державами та 

позбавляються власної культурної ідентичності та політичного впливу. 

Майже в кожній країні Європейського Союзу представлені політичні 

партії, які виступають проти політики Європейського Союзу, та закли-

кають держави до виходу з нього. Науковці та політики занепокоєні 

зростанням антиєвропейських рухів, планами євроскептиків створити 

загальноєвропейську патріотичну партію, яка зможе сформувати фрак-

цію у Європейському парламенті та кардинально змінити зовнішньо—

та внутрішньополітичний курс Євросоюзу, вироблений з часів засну-

вання. Поширення ідей радикальних євроскептиків може призвести до 

кардинальної зміни трактування концепту Європи з позитивного і про-

гресивного його значення до негативного, загрозливого і застарілого.  

В даному контексті Європа може сприйматися як синонім полі-

тичної, економічної, культурної уніфікації, яка призводить до виро-

дження націй та змішування культур. В інклюзивному аспекті майбутнє 



Європейського Союзу вбачається у подальшому включенні все нових 

регіонів, держав та територій у європейські політики, проведення пода-

льшої інтеграції та розширення Євросоюзу.  

Так звані «єврооптимісти», або «єврофіли» позитивно сприймають 

тенденції розвитку Євросоюзу та вважають європейський проект уніка-

льним політико-територіальним утворенням, який має всі можливості 

для подальшого розширення і зростання його впливу. Найбільш впли-

вова наукова і політична течія в даному контексті—європеїзм. В межах 

європеїзму визнається, що народи на території Європи мають спільні 

цінності, спільну історію та спільне майбутнє. Політика, економіка, ку-

льтура Європи має виходити із розуміння спільної ідентичності євро-

пейських народів.  

Інтеграція до ЄС розглядається як логічний і доцільний крок всіх 

європейських країн, чому має сприяти як сам Союз, так і країни, які не 

являються його членами. Провідною теорією інклюзивного аспекту 

трактування майбутнього розвитку ЄС є федералізм як один з найбільш 

давніх проектів інтеграції європейського простору. Ідея федералізму в 

Європі з часів зародження і до Другої світової війни, а потім після 

утворення ЄС мала своїх теоретиків та прихильників. В основі своїй 

федералізм передбачає створення класичної федеральної держави 

ЄС. Натомість, в сучасній інтерпретації федералізм в Європі передбачає 

інтеграцію, але не асиміляцію всіх сфер суспільно-політичного життя. 

Так, бельгійський політик і дослідник Гі Ферхофштадт у роботі «Спо-

лучені Штати Європи. Маніфест для нової Європи» (2005), виходячи зі 

зростання недовіри населення до політичних інститутів ЄС, пропонує 

спільну координацію економік країн ЄС та централізований захист Єв-



ропейської соціальної моделі. Більш поміркованим баченням майбут-

нього Європи є теорія збереження стабільності і всіх політико-

економічних досягнень і напрацювань Євросоюзу Союзу, які він має в 

першому десятилітті ХХІ століття. Ключові ідеї теорії були розроблені 

Стенлі Хофманом в межах теорії інтергавернменталізму, перейнявши і 

розвинувши які Ендрю Моравчік сформулював теорію ліберального ін-

тергавернменталізму. Е. Моравчик запропонував розглядати дії націо-

нальних урядів на двох рівнях: національному, де відбувається безпосе-

редня інтеракція з електоратом, та європейському, на якому наднаціо-

нальні організації стимулюють уряди досягати компромісів та викону-

вати досягнуті домовленості. Тим самим, будучи впливовими політич-

ними ідеями, федералізм та інтергавернменталізм за умови подальшого 

поширення і втілення у європейській політиці, призведуть до ще біль-

шого усталення асоціації поняття Європа з Європейським Союзом, 

адже відбудеться так би мовити «консервація», локалізація європейсь-

кості в ЄС. Крім того, в інклюзивному аспекті можна розглядати кон-

цепт «Європа регіонів» як «гнучку, інтерактивну систему, в межах якої 

міські округи з різних частин Європи виробляють спільні програми та 

ініціативи в рамках ЄС (чи поза ним), незалежно від старих національ-

них держав, де вони розташовані». Тим самим, відбудеться перехід єв-

ропейської політики з державного і національного на регіональний рі-

вень, яку можуть реалізовувати громадські рухи та організації грома-

дянського суспільства. 

 

Тема 8. Зовнішня політика ЄС: вплив держав-членів 

 



Польща – це найбільша за населенням і за площею держава з тих, 

що вступили в ЄС після 2004 року. Зі всіх економік ЄС польська займає 

6 місце відповідно до показника сумарного обсягу виробництва товарів 

та послуг ВВП, водночас вона належить до тих країн, які розвиваються 

найшвидше. Польща – активний і важливий член Європейського Сою-

зу, який бере участь у найважливіших дебатах, що відбуваються на рів-

ні Європейського Союзу щодо майбутнього ЄС, міграційної, кліматич-

ної й економічної політики. Членство Польщі зміцнює її позицію на 

міжнародній арені, приносячи чималу економічну, політичну й суспі-

льну користь. 

Вступ Польщі до Європейського Союзу був вінцем зусиль усіх 

урядів, що були створені після перемоги Солідарності у 1989 році. […] 

Членство у Європейському Союзі стало міцним підґрунтям модерніза-

ції нашої держави, нашої економіки та нашої закордонної політики – 

сказав під час свого програмного виступу Міністр закордонних справ 

РП Яцек Чапутович, з яким він виступив у сеймі РП 14 березня 2019 

року. 

Польща прагне бути активним ініціатором східної політики Євро-

пейського Союзу. Перший час після вступу до ЄС Польща орієнтувала-

ся на формування скоординованої зовнішньої політики усього Союзу. 

Передбачалося, що стратегію і тактику її східного напрямку буде фор-

мулювати саме Варшава як “головний спеціаліст в ЄС по Сходу”. Од-

нак незабаром виявилося, що ні великі гравці Євросоюзу, ні сам Брю-

ссель не мають наміру керуватися у своїх відносинах з Росією “польсь-

кої опцією”. Політичний істеблішмент Польщі розколовся в своїх дум-

ках на два табори: з точки зору одних, завданням Польщі є все ж таки 



переконати інші країни ЄС у правильності власного бачення політики 

на пострадянському просторі, відстояти свою “спеціалізацію в ЄС”. На 

цих позиціях стояв А.Кваснєвський, на них же стоїть одна з двох най-

популярніших партій країни – ліберальна “Громадянська платформа”. 

“Ми хочемо спільно формувати східну політику ЄС, – підкреслює екс-

президент, – ділитися нашим досвідом у контактах зі Сходом, пропону-

вати стратегію, конкретні рішення…. Уміле з’єднання наших ролей в 

ЄС і на Сході – це рецепт сильної Польщі в сильній Європі!”. Як добре 

сформулював М. Лентовський (в 1995-2002 роках директор закордон-

ного мовлення Польського радіо), польська “східна політика повинна 

бути за формою європейською, а за змістом Ягеллонською”. Ініціатива 

“Східне партнерство” є останньою за часом формою співробітництва, 

яка здійснюється в рамках ЄПС. Вона спрямована на більш тісну інтег-

рацію ЄС з такими країнами Східної Європи, як Азербайджан, Вірме-

нія, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна. Ініціатива про співпрацю із за-

значеними країнами вперше була офіційно представлена Польщею та 

Швецією на засіданні Європейської Ради 26 травня 2008 року. Польська 

дипломатія зауважила, що ЄС посилює відносини із Середземноморсь-

ким та Північним регіонами, але не докладає зусиль до колективної та 

дієвої співпраці з країнами Східної Європи. З огляду на це, польська 

дипломатія переконала Швецію підтримати ідею започаткування ново-

го виміру співпраці із Східним регіоном. План нового співробітництва 

був схвалений ЄС і прийнятий Єврокомісією до реалізації. Ініціатива 

мала на меті посилення зв’язків з вказаними сусідами ЄС і в подальшо-

му включення деяких з цих країн до складу Євросоюзу. Наголошувало-

ся, що така ініціатива буде противагою французькій ініціативі стосовно 



розвитку Середземноморського союзу, яка була представлена президе-

нтом Франції Н. Саркозі. Прийняття Євросоюзом польсько-шведської 

ініціативи “Східного партнерства” демонструє визнання Брюсселем 

компетентності Польщі у питаннях східної політики, заявив глава поль-

ського МЗС Р. Сікорський: “Поряд зі Швецією, ми виступили за просу-

вання ініціативи “Східного парнерства”, яка за рішенням ЄС була пере-

творена в загальноєвропейський проект”, – сказав міністр на засіданні 

Сейму: “Це показує силу польської дипломатії, що базується на реаль-

них проектах і раціональних доказах, а також підтверджує той факт, що 

компетентність Польщі в питаннях східної політики користується ви-

знання у рамках ЄС”, – зазначив Сікорський. Відповідно до спільної 

польсько-шведської точки зору, посилення співробітництва в рамках 

Південного виміру генеруватиме гостру необхідність збалансувати такі 

дії спрямованістю співпраці й на Східний вимір. Підписання спільної 

декларації про “Східне партнерство” у Празі 7 травня 2009 року глава-

ми держав і урядів країн Європейського Союзу – з одного боку, і шіс-

тьма країнами Східної Європи – з іншого боку, було важливою подією. 

Їй передувало підписання спеціальної Декларації про створення “Схід-

ного партнерства” всіма лідерами держав та урядів Європейського Со-

юзу під час саміту Європейської Ради в Брюсселі 20 березня 2009 року. 

Були окреслені цінності стратегічного значення, на яких ґрунтувати-

меться подальший розвиток відносин зі східними сусідніми країнами: 

стабілізація в регіоні, ефективне управління та економічний ріст. Рада 

висловила серйозну зацікавленість у поглибленні та зміцненні відносин 

із Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Украї-

ною. “Східне партнерство” повинно дати імпульс значному поступу 



політики ЄС щодо своїх східних партнерів у рамках Європейської полі-

тики сусідства, а також посиленню економічної та політичної інтегра-

ції. Знову було відзначено, що ця ініціатива є доповненням інших ініці-

атив і за жодних обставин не замінює їх. У цій Декларації можна знайти 

правила, які стосуються двостороннього та багатостороннього співробі-

тництва (про них ішлося в попередній Комунікації від грудня 2008 ро-

ку). Наголошувалося, що до цього об’єднання можуть вступити інші 

суб’єкти міжнародних відносин, як-от: міжнародні організації, парла-

менти, окремі міністерства, неурядові організації, фінансові установи та 

представники приватного сектору. Прийняття такої Декларації і підго-

товка першого в історії саміту Європейського партнерства, де Спільна 

декларація мала бути підписана зацікавленими сторонами, є важливим 

моментом для Польщі, тому що вперше, після досить тривалого періо-

ду, польська дипломатія просунула надзвичайно важливу міжнародну 

ініціативу. Від формування ідеї до її втілення минуло приблизно 10 мі-

сяців (травень 2008 року-березень 2009 року). При підписанні Деклара-

ції виникло дуже важливе спірне питання лібералізації візової політики. 

Старі члени ЄС хотіли тільки пообіцяти спростити візовий режим. Тим 

не менше, Польща вимагала скасування візових обмежень. На жаль, та-

ка позиція була негативно сприйнята, і в Декларації затверджена та за-

писана тільки фраза “лібералізація візового режиму”. У другій половині 

2009 року Швеція очолила Європейську Раду і разом із Польщею впро-

ваджувала цю ініціативу впродовж пів року. Власне, це стало одним із 

пріоритетів Швеції під час її головування. Характерним є те, що Поль-

ща завжди надавала великого значення розвитку відносин із деякими 

країнами Східної Європи, а саме з Україною і Грузією. Україна є важ-



ливим партнером для Польщі з багатьох причин. Чимало провідних 

польських політиків підтримали різні події в Україні, наприклад, пози-

тивно поставилися до політичних змін в Україні, які були названі “по-

маранчевою революцією”. Польська сторона підтримує прагнення Ук-

раїни інтегруватися до ЄС та НАТО, також ретельно моніторила пере-

біг президентських виборів в Україні у січні 2010 року. Що стосується 

Грузії, то Польща стоїть рішуче на її боці в російсько-грузинському 

військовому конфлікті. Тому не дивно, що РП виступає за більш тісну 

інституціональну співпрацю ЄС з Україною і Грузією. Напередодні са-

міту Україна-ЄС, який відбувся 22 листопада 2010 року, з боку польсь-

кого та шведського міністрів закордонних справ пролунала заява про 

можливий перегляд політики Східного Партнерства, з тим, аби врешті 

оживити її й зробити реально працюючою. Проте й досі не зрозуміло, 

якою є стратегія переформатування й чи дійсно це потрібно Європі. 

Ідея Польщі та Швеції у 2008 році – політики Сусідства та Партнерства 

стала спробою 1) встановити тісні контакти з країнами, які намагаються 

вирватись із орбіти впливу Москви з метою розповсюдження європей-

ської моделі розвитку, заснованої на демократичних цінностях; 2) по-

передити та вирішити конфлікти (зокрема конфлікт Грузії та РФ, а та-

кож Нагірно-Карабахський конфлікт) [9]. Головна проблема полягає в 

тому, що далі ініціатива дещо невизначені (принаймні для самих її уча-

сників).  

Попри відсутність чітких обіцянок з боку ЄС для більшості країн-

учасниць Східне Партнерство розцінюється 

 1) як перший крок на шляху до євроінтеграції;  



2) можливість скасування візового режиму. У той час як для Євро-

пи, регіоналізм є одним із методів вирішення конфліктних ситуацій. 

 У 2011 році президентство в Європейському Союзі отримали 

Угорщина та Польща. Саме тому більшість експертів передбачаюли, що 

цей рік стане роком перезавантаження політики Східного партнерства, 

підтвердженням чому стали заяви, висловлені польським та шведським 

міністрами закордонних справ стосовно перегляду політики Східного 

партнерства. Одним із головних звинувачень на адресу політики Схід-

ного партнерства було те, що в рамках одного підходу намагаються 

об’єднати різні країни. Такі обурення не раз мали місце у висловлюван-

нях голови Комітету з питань євроінтеграції ВРУ Б. Тарасюка, і заступ-

ника міністра закордонних справ Азербайджану А. Азімова. Адже якщо 

подивитись на даний регіон, то очевидно, що він не є гомогенним. По-

перше, географічно він поділений на дві частини: перша об’єднує краї-

ни, що мають спільний кордон з Європейським Союзом: Білорусь, Ук-

раїна, Молдова; друга – об’єднує держави, що знаходяться на Півден-

ному Кавказі: Азербайджан, Вірменія, Грузія. Наступним критерієм по-

ділу є політичний режим: перша група – країни з авторитарною фор-

мою правління (Азербайджан, Білорусь, Вірменія) та частково демокра-

тичні (Грузія, Молдова, Україна). Якщо, наприклад, порівнювати про-

цес прийняття до Європейського Союзу Польщі та ряду інших країн, то 

спочатку приймалось політичне рішення, незважаючи на стан готовнос-

ті країни, а потім ЄС допомагав у вступі. У випадку ж з країнами Схід-

ного партнерства все відбувається навпаки: спочатку ставлять умови, а 

потім вже будуть приймати рішення. Власне, це досить несправедливо, 



і може свідчити в черговий раз лише про те, що ЄС побоюється реакції 

Росії на будь-які активні кроки з боку Європейського Союзу. В 

ід президентства Угорщини та Польщі чекали вирішення сусідсь-

ких проблем. Угорщина сподівалась, що в цей період до Союзу всту-

пить Хорватія, а Польща в свою чергу, що їй вдасться вирішити візові 

проблеми з Україною та Молдовою, й надати другого дихання Східно-

му партнерству. Для цього Польщі потрібно було вирішити кілька ос-

новних завдань. Лише у випадку їх успішності можна буде говорити 

про подальше функціонування політики СП.  

По-перше, потрібно було запропонувати нову ідеологію розвитку 

СП, оскільки очевидно, що в рамках існуючої досить складно було роз-

вивати будь-які партнерські відносини. Адже ще перед головуванням, 

спостерігалась втрата привабливості Східного партнерства в очах кра-

їн-учасниць. Як виявилось, у нинішньому форматі СП занадто слабкий 

проект у порівнянні із впливом Росії на країни пострадянського просто-

ру. 

 По-друге, вирішення питання формату співпраці ЄС з Росією теж 

мало місце. Одним із пріоритетів під час свого президентства Польща 

вважала налагодження співпраці з Росією. Зважаючи на те, що Росія 

вкрай болюче сприймає будь-яке налагоджування контактів між Євро-

пою та країнами пострадянського табору, для Польщі найскладнішим 

тут було знайти точку рівноваги, яка би змогла влаштувати всіх учас-

ників цього тандему.  

По-третє, і можливо найскладніше із поставлених завдань – це до-

сягнення згоди з боку країн ЄС на збільшення фінансування для СП. 

Для прийняття такого рішення потрібен консенсус, досягнення якого 



останнім часом було все складнішим. Варто пам’ятати, що за нинішніх 

умов Європейський Союз функціонує вже дещо інакше. Після підпи-

сання Лісабонської угоди право формування міжнародної політики зо-

середжено в одних руках – верховного представника Євросоюзу з зов-

нішньої політики. Тому Польщі хоч і намагалась докладати максимум 

зусиль для того, аби проштовхнути свої ідеї, проте не всі вони до кінця 

були здійснені. Реалізація цієї програми-мінімум була ускладнена і тим, 

що на період президентства Польщі в Європейському Союзі припали 

вибори до Парламенту. Безперечно Польщі довелось розриватись між 

вирішенням внутрішніх та зовнішніх проблем. 2011 рік став для Респу-

бліки Польщі вкрай серйозним випробуванням, а для країн Східної Єв-

ропи роком відповідей.  

Отже, Східна політика Польщі, яка існувала задовго до проекту 

“Східне партнерство” позпочалась ще наприкінці 90-тих років ХХ сто-

ліття. Проте, РП ще не могла активно проводити її, адже не була повно-

правним членом Європейської спільноти. Таким чином, 2004 рік став не 

тільки роком започаткування Європейским Союзом ЄПС, а й включен-

ня у цей процес уже безпосереднього її нового члена – Республіки 

Польща. Остання робила поступові кроки до розвитку співпраці з краї-

нами Східної Європи. 

Мюнхенська конференція з безпеки, або MSC, – щорічна подія, 

яка відбувається у столиці Баварії у готелі Bayerischer Hof, проводити-

меться вже 56-й раз. Близько 40 голів держав і урядів та понад 100 міні-

стрів закордонних справ і оборони з усіх континентів. Приїдуть і ряд 

членів нової Європейської комісії на чолі з її главою Урсулою фон дер 

Ляєн, яка ще минулого року брала участь у конференції на посаді очі-



льниці Бундесверу, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столте-

нберг.  

Перш за все, Європа повинна посилити свою роль у світі.  На го-

ловній сцені президент Франції Еммануель Макрон і федеральний пре-

зидент активно просували європейський проект.  Представники євро-

пейських країн і Європейського союзу обговорили, як Європа може 

краще захищати своїх громадян і цінності і як вона може бути більш 

активна в світі для стабільності і ліберально-демократичних цінностей.  

Роль Німеччини також виявилася в центрі уваги.  Через шість років піс-

ля того, як представники Німеччини на тій же сцені закликали свою 

країну взяти на себе більше відповідальності за зовнішню політику, мі-

ністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер закликала пе-

ретворити цей «мюнхенський консенсус слів» в «мюнхенський консен-

сус щодо дій». 

Зростаючий націоналізм все більше заважає міжнародному співто-

вариству об'єднатися перед лицем насущних проблем, як «нестерпне 

стан глобальної невизначеності».  Такі проблеми, як транснаціональна 

організована злочинність чи кризи безпеки, такі як спалах нового коро-

навируса (COVID-19), можуть бути ефективно вирішені тільки у спів-

праці.  «Відступаючи до вузько розуміється національним інтересам» 

ЄС  піддає ризику майбутнє. 
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