
Тетяна Сидорук

ЄвропейСька поліТика 
СуСідСТва Та відноСини 

україна – ЄС

Острог – 2008



УДК 327.7(4)
ББК 66.4
С 34

Друкується згідно з рішенням вченої ради
Національного університету “Острозька академія”

(протокол №14 від 27 листопада 2008 року)

Рецензенти:
М. З. Мальський, доктор економічних наук, професор
Я. Й. Малик, доктор історичних наук, професор

Сидорук Т. В. 
Європейська політика сусідства та відносини 

Україна–ЄС. – Острог: Видавництво Національного 
університету “Острозька академія”, 2008. – 210 с.

Здійснено аналіз Європейської політики сусідства як са-
мостійного феномена зовнішньополітичного виміру ЄС. До-
сліджено місце і роль політики сусідства у стратегії співро-
бітництва та безпеки Євросоюзу, розглянуто взаємостосунки 
Україна–ЄС у рамках Європейської політики сусідства, а 
також у контексті підготовки нового базового договору між 
Україною і Європейським Союзом та сучасних трансформа-
ційних процесів у самому ЄС.

Для спеціалістів-міжнародників, істориків, політологів, 
державних службовців, які вивчають проблеми європей-
ської інтеграції, студентів та викладачів вищих навчальних 
закладів.

ISBN 978-966-2254-02-0

© Сидорук Т. В., 2008
© Видавництво Національного університету  

“Острозька академія”



ЗМіСТ

ПЕРЕЛіК СКОРОЧЕНЬ.....................................................................................................4

ПЕРЕДМОВА................................................................................................................................5

ВСТУП.................................................................................................................................................8

РОЗДіЛ 1. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛіТИКА СУСіДСТВА  
У КОНТЕКСТі ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АРХіТЕКТУРИ

1.1. Формування концепції Європейської політики сусідства........14
1.2. Мотиви здійснення “сусідської” стратегії..............................................27
1.3. Сфери застосування і пріоритетні напрямки дії  

політики сусідства.........................................................................................................43
1.4. Проблемні аспекти стратегії сусідства та ініціативи  

з її вдосконалення..........................................................................................................58

РОЗДіЛ 2. СТРАТЕГіЯ СУСіДСТВА ЄС ТА УКРАЇНА: 
КЛЮЧОВі ЦіЛі і РЕЗУЛЬТАТИ СПіВПРАЦі У 2005–2008 рр.

2.1. Історичні передумови включення України  
до простору “сусідства”............................................................................................78

2.2. Підготовка та підписання Плану дій Україна–ЄС..........................88
2.3. Пріоритети співпраці у рамках Плану дій  

через призму національних інтересів України...................................97
2.4. Підсумки виконання Плану дій та співробітництва  

Україна–ЄС у 2005–2008 рр..............................................................................110

РОЗДіЛ 3. НОВі ГОРИЗОНТИ  
У ВіДНОСИНАХ УКРАЇНА–ЄС

3.1. Україна та Європейський Союз  
на шляху до нової базової угоди....................................................................137

3.2. Тенденції внутрішнього реформування в ЄС  
та європейські перспективи України........................................................157

3.3. Сценарії, проблеми і фактори майбутнього  
європейської інтеграції України...................................................................172

ВИСНОВКИ.............................................................................................................................188

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛіТЕРАТУРИ.......193



– 4 – 

ПЕРЕЛіК СКОРОЧЕНЬ

ЄІСП – Європейський інструмент сусідства і партнер-
ства

ЄПБО – Європейська політика безпеки і оборони
ЄПС – Європейська політика сусідства
ЗВТ – зона вільної торгівлі
МЕДА – програма допомоги Європейського Союзу для 

країн Середземномор’я (MEDA – Community Assistance 
programme for the Mediterranean countries)

МЗС – Міністерство закордонних справ
ОБСЄ – Організація з питань безпеки і співробітництва 

в Європі
ОЧЕС – Організація Чорноморського економічного спів-

робітництва
СЗБП – Спільна зовнішня політика і політика безпеки 

ЄС
СНД – Спідружність Незалежних Держав
СОТ – Світова організація торгівлі
ТАІЕХ – Центр обміну інформацією з питань техніч-

ної допомоги (ТАІЕХ – Technical Assistance Information 
Exchange Office)

ТАСІС – програма допомоги Європейського Союзу но-
вим незалежним державам Східної Європи та Центральної 
Азії (TASIS – Community Technical Assistance programme 
for the Commonwealth of Independent States)

ТЕМПУС – транс’європейська програма взаємообмінів 
між університетами (TEMPUS – Trans-European Mobility 
Programme for University Studies)

УПС – Угода про партнерство та співпрацю
ЦСЄ – Центрально-Східна Європа
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ПЕРЕДМОВА

Європейський Союз на початку ХХІ ст. є зразком без-
прецедентної міждержавної інтеграції, яка нині визначає 
як ситуацію у самій Європі, так і її місце у світі. Від часу 
заснування у 50-х рр. минулого століття перших інститу-
цій, що лягли в основу ЄС, до сьогодні це об’єднання стало 
одним із найпотужніших фінансово-економічних і політич-
них центрів світу, ядром системи європейських цінностей і 
стандартів. Єдиний економічний простір з прозорими кор-
донами, відкритими для вільного руху товарів, капіталів, 
послуг і людей, економічні засади, які забезпечують гідний 
рівень життя громадян, ефективні механізми розв’язання 
найважливіших проблем у сферах політики, соціального 
захисту, охорони навколишнього середовища тощо – все це 
сприяє зміцненню впливу ЄС на міжнародній арені та праг-
ненню інших європейських держав приєднатися до нього.

У 2004 та 2007 рр. завершилась найбільша за всю історію 
Європейського Союзу фаза його розширення, яка, однак, 
стала не лише свідченням успішності та ефективності євро-
пейської інтеграційної моделі, а й серйозним випробуван-
ням для ЄС, яке дало початок багатьом його проблемам, що 
особливо стосується процесів інституційного реформуван-
ня Союзу. Серед іншого, постало також завдання пошуку 
нової ефективної форми відносин ЄС із наколишніми дер-
жавами, яка б дала відповідь на питання стосовно можли-
востей подальшого розширення, а також стала базою для 
співпраці у сферах безпеки, прикордонного контролю, ім-
міграції та політико-економічного діалогу. В 2003–2004 рр. 
Європейська Комісія в серії своїх доповідей (комунікацій) 
оприлюднила концепцію Європейської політики сусідства, 
яка й покликана була створити нові рамки для відносин ЄС 
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із сусідніми державами, в тому числі і з Україною. Однак 
“єдиний гребінець” політики сусідства для широкого кола 
країн на сході та півдні Європейського Союзу відразу став 
предметом активних дискусій та критики в політичному та 
науковому середовищах як самого Євросоюзу, так і держав-
сусідів.

З огляду на новизну цього явища в європейській архітек-
турі та  його неоднозначні оцінки, ця проблема, безумовно, 
заслуговує спе ціального наукового дослідження, тому  така 
спроба Т. В. Си дорук є важливою і своєчасною. Актуаль-
ність обраної теми моно гра фічного дослідження обумов-
лена також суспільним запитом на  вивчення ключових су-
часних аспектів і проблем європейської ін теграції в умовах 
необхідності формування прагматичної і виваже ної  євро-
інтеграційної стратегії нашої держави, яка б враховувала 
як  національні інтереси України, так і сучасні трансформа-
ційні про цеси в ЄС. За відсутності єдиної точки зору щодо 
доцільності, мож ливостей, перспектив і наслідків реаліза-
ції Україною європейського вибору наукові дослідження в 
цьому напрямку особливо необхідні.

Потрібно відзначити достатньо високий науковий та ме-
тодологічний рівень здійсненого Т. В. Сидорук дослідження. 
Автор ретельно зібрала наявну документальну базу, яка 
містить інформацію про ті чи інші аспекти, інструменти та 
механізми Європейської політики сусідства, а також опра-
цювала значний обсяг фахової літератури, в тому числі і 
зарубіжної. Позитивне враження справляє тематичне ком-
понування і структура подачі матеріалу. В книзі розгляну-
то історичний аспект формування Європейської політики 
сусідства, проаналізовано мотиви її здійснення, сфери за-
стосування і пріоритетні напрямки дії, а також проблемні 
аспекти реалізації стратегії сусідства та ініціативи з її ре-
формування (розділ 1). Важливою частиною праці є аналіз 
взаємовідносин України з Європейським Союзом у рамках 
Європейської політики сусідства, зокрема пріоритетів та 
результатів співробітництва у рамках Плану дій Україна–
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ЄС (розділ 2). Виваженістю та об’єктивністю авторських 
оцінок і висновків та прагненням всебічно відобразити сут-
ність проблем вирізняється третій розділ роботи, в якому 
розглянуто особливості переговорного процесу між Укра-
їною та ЄС щодо підписання нової базової угоди, сучасні 
тенденції внутрішнього реформування в ЄС у контексті 
євроінтеграційних перспектив України, а також сценарії, 
проблеми і фактори майбутнього європейського шляху на-
шої держави.

Загалом автор робить слушний висновок, що статус су-
сіда не відповідає реальним прагненням України у відноси-
нах з ЄС. Адже фундаментальною рисою політики сусідства 
є її альтернативність процесу розширення, тому вона на-
вряд чи може задовольнити Україну, для якої європейська 
інтеграція є невід’ємним базовим елементом національної 
стратегії і фундаментом відносин з ЄС. Відтак основне за-
вдання, яке стоїть сьогодні перед Україною, це укладення 
нової базової угоди з Євросоюзом, яка повинна розширити 
незручні рамки політики сусідства і створити міцний три-
валий фундамент для досягення Україною стратегічної 
мети – членства в ЄС.

Наукова новизна, залучення широкої документаль-
ної бази, глибокий аналіз проблематики, рівень вирішен-
ня поставлених завдань та ступінь аргументації висновків 
справляють загальне позитивне враження від праці Т. В. 
Сидорук. Вона, безперечно, сприятиме уточненню комп-
лексу наявних знань про характер та особливості відносин 
Європейського Союзу із навколишніми державами та су-
часний стан взаємин між Україною і ЄС.

Маркіян МАЛЬСЬКИЙ
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