
Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: 30 років незалежності 

252 

 
Чехута Марія Олегівна,  
здобувач вищої освіти 2 курсу  
факультету підготовки фахівців  
для органів досудового розслідування 
Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ  
Науковий керівник:  
Стояцька Ганна Михайлівна,  
доцент кафедри гуманітарних  
дисциплін та психології поліцейської 
діяльності Дніпропетровського  
державного університету внутрішніх 
справ, кандидат філософських наук, 
доцент 

 
СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО – ПЕРСПЕКТИВНІ ТА КОНТРОВЕРСІЙНІ 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

Сьогодні Європейський Союз пропонує деяким країнам, так як і раніше 
Україні та ще низці пострадянських країн, нову платформу для співпраці так 
зване «Східне партнерство», яке покликане оновити й удосконалити східний 
вектор Європейської політики сусідства (ЄПС), механізми та інструменти 
якої неодноразово ставали предметом дискусій та критики. 

Можливо, в результаті практичної реалізації цієї ініці  ативи зрешто ю 
буде сфор  мовано окре мий «східн  ий вимір» зо внішньої по літики ЄС, 
с прямований н  а оптиміза цію його ві  дносин з дер жавами Схі дної Європ  и, які 
не в ходять до Со юзу. Однак пер  ші кроки н  а шляху ко нцептуаліз  ації і 
впро вадження у ж иття «Схід  ного партнерст ва» показа ли, що в Є вросоюзі і 
доте  пер немає о  дностайної поз  иції та чіт  кого бачен  ня щодо фор  ми і кін-
це вої мети вз аємин Брюссе ля з його с хідними сусі  дами при ві дчутній пе-
ре вазі позиції, що но ва програм а не повин на виходит и за рамки по  літики су-
сі дства, а м  ає лише по кращити її з і деологічно  го та практ ичного боку. 

В таких умо  вах нинішні й етап схі  дної політ  ики CC може стат и, як у 
сві й час і Євро пейська по  літика сусі дства, лише чер говим дипло  матичним 
жесто м для заспо коєння «за лишених за борто м» східних сусі дів і свід-
че нням дальшої не  готовності ч и небажанн  я ЄС до шв идких змін у 
ві дносинах із н  ими. Остаточ  ний успіх цієї і  ніціативи з алежить ві д низки 
умо в, і в пер шу чергу ві д того, чи з може ЄC довести, що це є сер  йозна про-
поз иція до без митної тор гівлі, мобі льності насе лення та тіс ної енергет  ичної 
спів праці у Схі дній Європі. Водночас вже сьогодні можна говорити про 
кілька принципових і складних питань, пов’язаних з появою «Східного парт-
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нерст ва», зокрема: як воно вплине на цілісність Європейської політики сусід-
ства, тобто її «збалансований» підхід до сусідніх держав на сході та півдні 
ЄС, як воно буде пов’язуватись або не пов’язуватись з політикою розширен-
ня, і як його реалізація буде поєднуватись із відносинами окремих постра-
дянських країн з Російською Федерацією. 

Зважаючи н  а зазначене, а т акож те, що об говорення «С хідного 
парт нерства» поро джує числе нні дискусії т а суперечл иві виснов  ки по 
обид ва боки кор дону Украї ни з ЄС, а ктуальним з авданням б ачиться всесто-
ронній аналіз цієї і  ніціативи через пр изму націо нальних інтересі  в та зов-
ні шньополітич  них прагне нь У країн и. 

Мотиви «Схі  дного парт нерства», йо го можливості і до  даткові ці нності 
для є вропейської і нтеграції У  країни та і  нших східн их партнері  в ЄС актив но 
дискуту ються у вітч изняних та з  арубіжних н аукових, е кспертних і 
по літичних колах [1; 2; 3], проте п итання вито ків та особ ливостей 
ко нцептуаліз  ації нового фор мату східної по літики ЄС, йо го фактичн их цілей 
т а їх адекв атності євроі нтеграційн  им прагнен  ням Україн  и, поки що не 
з найшли нале  жного висвіт лення в нау ковій літер атурі, що по мітно 
утру днює форму лювання пре дметних вис новків стосо  вно його кор исності 
дл я України. В казані аспе  кти і стал и предмето  м уваги автор а в даному 
дос лідженні. 

Ідея започ аткування «С хідного парт нерства», с  прямованого н а погли-
бле ння співпр  аці Євросо юзу з Украї ною, Молдо вою, Грузіє ю, Вірменіє ю та 
Азерб айджаном, а т акож, можл иво, Білорусс  ю належить « головному лобіс-
ту» с хідноєвропе  йських дер  жав у Євросо юзі Польщі. Зо крема, на бе-
рез невому саміті Со  юзу 2008 p., пі д час якого бу  ло підтрим ано рішенн я про 
створе ння ініційо  ваного Фра нцією «Сере дземноморс  ького Союзу», пре  м’єр-
міністр По льщі Донал ьд Туск заявляв журналіст ам, що «як що Європа ді йсно 
налашто вана на інте нсивнішу с  півпрацю з сусі  дніми краї  нами, то, в н ашому 
розу мінні, це в о днаковій мірі стосуєт ься і нашо го східного кор  дону, і су-
сі дів на схо  ді» та пообі  цяв на насту пній Європе йській Раді пре  дставити 
ко нкретні про  позиції з д аного пита ння [3]. По льський, на тот час, прем’єр 
вд ало використ ав сприятл ивий момент (тобто н амагання Фр анції за-
поч аткувати но ву ініціат иву для пі  вденних сусі дів) для а  ктивізації д  искусії 
що до необхід  ності погл иблення ві дносин із с  хідноєвропе йськими 
дер жавами. 

Небажання ЄС з апочаткову вати будь- яку ініціат иву, яка б ві  дкривала 
с хідним сусі дам шлях до ч  ленства, в икликане ці  лою низкою обст авин, сере д 
яких варто н азвати попу лярність тез и про необ  хідність пр ипинити 
роз ширення піс ля можливо го прийому б  алканських дер жав і зосере дитись 
на в  нутрішніх рефор  мах і розв итку, побо ювання мож ливого конф лікту з Ро-
сіє ю і проросі йські симп  атії у низ ки держав ЄС, що об  межує свобо ду мане-
вру, тр ивала внутрі  шня політич на нестабі льність в У країні та по  глиблення 
фі нансової т а економіч ної кризи то  що. Однак, по  при вказані ф актори, Єв-
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ро пейський Со юз все ж м ав би притр имуватися бі льш послідо вної позиції 
стосо вно східни х сусідів, в  ключаючи ві дносини з Росіє  ю і можливіст ь їх ко-
орд  инації з бі  льш амбітно ю політико ю стосовно У  країни, Мо лдови чи Гру-
зії, і бут и готовим її сфор  мулювати і ві дстоювати, ос  кільки нев  изначеніст  ь 
на східно му напрямку не мо же тривати до вго і в пода льшій перс пективі є 
с коріше недо ліком, ніж пере вагою. 

Підсумовуючи викладене, потрібно зазначити, що сьогодні заклада-
ються основи оновленого формату відносин між ЄС та його східними сусіда-
ми на роки вперед. Проект бу де результативним лише, якщо спиратиметься 
на достатню фінансову базу та за умови підтвердженого бажання усіх країн-
учасниць. «Амбівалентність історичної долі України не залишає нам інших 
варіантів, окрім активного розвитку відносин з Європейським Союзом в тому 
числі і через максимальне використання можливостей, закладених у політиці 
Східного Партнерства. В цьому сенсі чи не найважливішою складовою 
відносин має бути місія просвітництва, культурних та освітніх обмінів, що є 
запорукою і головною умовою транзиту в українську суспільну свідомість 
ідей правової держави та європейської системи правових, соціальних та 
політичних цінностей» [4, с. 359].  

Отже, нашій державі необхідно наполегливо працювати у напрямку 
розбудови двосторонніх відносин з ЄС, необмежених будь-якими його 
зовнішньополітичними ініціативами і проектами, використовуючи водночас 
ті позитивні аспекти східного виміру політики ЄС, які відповідають нашим 
стратегічним прагненням. 
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