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УДК 327 

Гарат Р. М. 

 

ЕВОЛЮЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВІДНОСИН  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА РОСІЇ  

 

У статті обґрунтовується, що однією з можливостей повернути відносини РФ 

та ЄС у цивілізоване русло є припинення російської агресії в Україні; ув’язка з 

пріоритетами партнерів, такими, як енергетика, енергетична безпека, 

енергоефективність; прив’язка до проектів; розуміння того, що повільне просування 

може бути більш надійним способом перейти згодом до більш масштабних проектів; 

врахування досвіду досягнення цілей, зокрема співпраці ЄС і Росії в різних міжнародних 

інститутах. 

Ключові слова: Європейський Союз, Україна, Російська Федерація, стратегія 

відносин, дорожня карта, модернізація. 

 

Гарат Р. М. Эволюция стратегии отношений Европейского Союза и России. 

В статье обосновывается, что одной из возможностей сделать отношения РФ и 

ЕС более эффективными является прекращение российской стратегии в Украине; 
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увязка с приоритетами партнеров, такими, как энергетика, энергетическая 

безопасность, энергоэффективность; привязка к проектам; понимание того, что 

медленное продвижение может быть более надежным способом перейти 

впоследствии к более масштабным проектам; учет опыта достижения целей, в 

частности сотрудничества ЕС и России в различных международных институтах. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Украина, Европейский Союз, стратегия 

отношений, дорожная карта, модернизация. 

 

Garat R. M. The evolution of strategies of relations between the European Union and 

Russia. 

The article substantiates the following options to make the relations between Russia and 

the EU more effective: (1) alignment with the priorities of partners, such as energy, energy 

security, energy efficiency, (2) binding to the Project, (3) an understanding that slow progress 

can be a more reliable way to go later to larger projects, (4) the use of successful projects in 

Russia and the EU member countries as a foundation on which one can construct a 

modernization partnership between the EU and Russia, (5) accounting practices achieve the 

objectives, in particular cooperation between the EU and Russia in various international 

institutions. 

Despite active research of the European integration processes carried out in Ukraine, 

the relations between the EU and Russia have not become an issue for special scientific 

studies. Thus, this article aims at analyzing the dynamics of the process of development and 

implementation of the strategy of relations between the European Union and the Russian 

Federation in the context of Russia’s military aggression in Ukraine. 

According to the “Geostrategy” analysts, at present there are several scenarios of 

development of the situation with the EU sanctions against Russia. The first scenario: Russia 

moves on to an open phase of the conflict in Ukraine and, as a result, faces a still tougher 

reaction on the part of Europe and the USA; the second: Russia freezes the situation in the 

East of Ukraine, what leads to further disintegration of the EU position on Ukraine (conflict 

freezing means the West will get gradually tired of the Ukrainian issue, with lack of any 

additional arguments in favour of keeping or increasing the sanctions and with the EU 

wishing more and more to forget as soon as possible the trouble related to Russia’s policy 

regarding Ukraine); the third: Russia makes a deal with Western countries and agrees to stop 

destabilizing the situation in the East of Ukraine in exchange for the Crimea [21]. So the 

European position regarding Russia may be articulated in the following way: pressure on 

Russia by means of sanctions is necessary but one should also leave options for diplomacy.  

Key words: European Union, Ukraine, Russian Federation, strategy of relations, road 

map, modernization. 

 

Європейський Союз та Російська Федерація тривалий час були найважливішими 

партнерами у сфері економіки, енергетики, внутрішніх та зовнішніх аспектів безпеки. 

Товарообіг між Росією і країнами ЄС перевищував 200 млрд євро на рік, а Росія 

утримувала за собою позицію найважливішого для ЄС постачальника природного газу, 

на чверть задовольняючи сумарні потреби в ньому країн-членів ЄС, і другого за 

значенням експортера в ЄС нафти і нафтопродуктів. Проте анексія Криму та початок 

військової агресії Росії в Україні спонукали ЄС до переосмислення відносин з Росією та 

вироблення нової стратегії відносин з агресором.  

Незважаючи на активні наукові дослідження євроінтеграційних процесів, які 

здійснюються в Україні (слід наголосити на дослідженнях Т. В. Андрущенко, 

Ф. В. Барановського, В. П. Горбатенка, В. В. Копійки, А. М. Круглашова), відносини 

ЄС та Росії не стали предметом спеціальних наукових розвідок. Тому метою даної 
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статті є аналіз динаміки процесу формування та реалізації стратегії відносин між 

Європейським Союзом та Російською Федерацією в контексті військової агресії Росії в 

Україні. 

Правовою основою відносин між європейським Союзом та Росією є Угода про 

партнерство та співробітництво (УПС), яка набула чинності 1 грудня 1997 р. терміном 

на 10 років зі щорічним автоматичним продовженням з 2007 р., якщо жодна зі сторін не 

вирішить вийти з угоди. Угодою визначаються основні спільні цілі, організаційна 

структура двосторонніх відносин і заходи з діалогу в окремих сферах [19]. 

Цією угодою було оголошено початок формування партнерства між Росією, з одного 

боку, і ЄС та його державами-членами – з іншого. Цілями цього партнерства визначалося 

забезпечення відповідних рамок для політичного діалогу між РФ та ЄС, який сприятиме 

розвитку тісних відносин між ними в цій галузі; сприяння торгівлі, інвестиціям і 

гармонічним економічним відносинам між РФ та ЄС, що базуються на принципах 

ринкової економіки і, таким чином, прискоренню їхнього сталого розвитку; зміцнення 

політичних і економічних свобод; підтримка зусиль Росії щодо зміцнення її демократії, 

розвитку її економіки та завершення переходу до ринкової економіки; забезпечення 

основи для економічного, соціального, фінансового і культурного співробітництва, що 

базується на принципах взаємної вигоди, взаємної відповідальності і взаємної підтримки; 

заохочення діяльності, що представляє взаємний інтерес; забезпечення відповідних рамок 

для поступової інтеграції між Росією і більш широкою сферою співробітництва в Європі; 

створення необхідних умов для заснування в майбутньому зони вільної торгівлі між 

Росією та ЄС, що охоплює в основному всю торгівлю товарами між ними, а також умов 

для реалізації свободи заснування компаній, транскордонної торгівлі послугами і руху 

капіталу. Загальними принципами відносин партнерства між РФ та ЄС були визнані 

повага до демократичних принципів і прав людини, визначених, зокрема, в Гельсінському 

Заключному акті і в Паризькій Хартії для нової Європи, що мають бути основою 

внутрішньої та зовнішньої політики сторін і суттєвим елементом партнерства [19]. 

Отже, Угода про партнерство та співробітництво зорієнтовувалася на сприяння 

миру і безпеки в усьому світі, підтримку демократичних норм, політичних та 

економічних свобод. Ідеологічно угода була заснована на ідеї взаємного партнерства і 

спрямовувалася на зміцнення політичних, торгових, економічних і культурних зв’язків 

між ЄС та РФ. Положення УПС стосувалися широкого спектру проблем, зокрема 

політичного діалогу, торгівлі товарами і послугами, бізнесу та інвестицій, 

співробітництва у фінансовій і законодавчій сфері, науки і технології, освіти та 

підготовки кадрів, співробітництва в галузі енергетики, ядерних і космічних технологій, 

охорони навколишнього середовища, розвитку транспорту, культури, співпраці у 

запобіганні незаконній діяльності.  

УПС визначалася й інституційна основа проведення регулярних консультацій між 

ЄС та РФ, яка утворювалася сукупністю (1) самітів глав держав / голів урядів, які 

проходять двічі на рік та визначають стратегічний напрям розвитку відносин ЄС та 

Росії; (2) засідань на рівні міністерств у рамках Постійної ради партнерства (ПСП), 

діяльність якої передбачає регулярні зустрічі профільних міністрів для обговорення 

відповідних питань; (3) зустрічей на рівні старших посадових осіб та експертів; (4) 

чергових зустрічей міністрів закордонних справ, зустрічах вищих посадових осіб ЄС з 

російським колегами, на щомісячних зустрічах російського посла при ЄС з членами 

Комітету з політичних питань та питань безпеки, експертів тощо. Починаючи з 2005 р., 

проводяться регулярні консультації з прав людини між Європейським Парламентом і 

Державною Думою РФ.  

Завдання побудови стратегічного партнерства з ЄС як політична мета вперше була 

озвучена на вищому рівні В. Путіним у виступі в Бундестазі ФРН в 2001 р. Згодом вона 
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була втілена в концепції чотирьох «спільних просторів»: економічного; свободи 

безпеки і правосуддя; зовнішньої безпеки; наукових досліджень та освіти, включаючи 

культурні аспекти, домовленості про які було досягнуто на Санкт-Петербурзькому 

саміті ЄС – Росія в травні 2003 р. У процесі обговорення суті і змісту «спільних 

просторів» учасники саміту дійшли згоди, що завданням спільного економічного 

простору є зближення економіки ЄС і Росії в напрямі їх більшої сумісності з метою 

розвитку інвестицій і торгівлі. Кінцевою метою була визначена інтеграція ринків ЄС та 

Росії. Основним ефективним інструментом економічної інтеграції вбачався процес 

зближення законодавства, який не обов’язково має спричинити гармонізацію 

російських законодавчих норм і стандартів до законодавства ЄС. Зближення 

законодавства також включає співпрацю у сфері охорони навколишнього середовища. 

Спільний простір свободи, безпеки та правосуддя стосується такої сфери відносин ЄС 

та РФ, як юстиція та внутрішні справи. Основою розвитку цього напряму 

співробітництва між ЄС і Росією є ідея поваги прав людини, які розглядаються в 

контексті проблеми тероризму, незаконної міграції, транскордонної злочинності, 

включаючи торгівлю людьми та наркотрафік. Спільний простір зовнішньої безпеки 

зорієнтований на розвиток співробітництва у сфері зовнішньої політики і безпеки 

шляхом об’єднання зусиль Росії і ЄС у справі запобігання конфліктам, врегулювання 

криз та відновлювальної роботи після конфліктів. Спільний простір досліджень, освіти 

та культури має за мету розвиток співробітництва в галузі науки, освіти та культури, 

зокрема через програми обміну. Передбачалося, що такі програми сприятимуть 

зміцненню економічного та інтелектуального потенціалу, розвитку контактів між 

людьми.  

На Московському саміті Росія – ЄС (травень 2005 р.) були підписані відповідні 

«дорожні карти» по кожному простору. «Дорожня карта» по спільному економічному 

простору була затверджена 10 травня 2005 р. У ній визначалося, що загальною метою 

спільного економічного простору між РФ та ЄС є створення відкритого та 

інтегрованого ринку між Росією та ЄС. Завдання співпраці у цьому напрямі полягає в 

тому, щоб створити умови, які сприятимуть розширенню можливостей економічних 

операторів, сприяти розвитку торгівлі та інвестицій, полегшувати створення і роботу 

компаній на основі взаємності, зміцнювати співробітництво у сфері енергетики, 

транспорту, сільського господарства, охорони навколишнього середовища, зміцнювати 

економічне співробітництво і процес реформування, посилювати 

конкурентоспроможність економік ЄС і Росії на основі принципів недискримінації, 

прозорості, ефективного управління та з урахуванням діалогу ділових кіл, що ведеться 

в рамках Круглого столу промисловців Росії та ЄС. При реалізації дій в рамках СЕП 

будуть братися до уваги пріоритети, спільно визначені в рамках регіональних 

організацій та ініціатив, таких, як Рада держав Балтійського моря, «Північний вимір» 

тощо [4]. 

У «дорожній карті» по спільному простору свободи, безпеки та правосуддя 

вказувалося, що більш тісне співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ, 

включаючи питання управління кордонами і міграції, буде служити завданню 

будівництва нової Європи без розділових ліній і тим самим сприяти поїздкам між усіма 

європейцями. У цьому контексті було також прийнято рішення вивчити умови для 

безвізових поїздок як довгострокової перспективи, своєчасно завершити переговори 

щодо угоди про реадмісію та сприяти кращому використанню наявних можливостей 

для гнучкості в рамках Шенгенської угоди. Сторони констатували, що співпраця між 

Росією та ЄС в сфері свободи, безпеки і правосуддя вже достатньо просунулася і стала 

ключовим елементом розвитку стратегічного партнерства між обома сторонами. 

Наприклад, досягнуто прогресу внаслідок встановлення регулярних консультацій з 
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прав людини, включаючи права меншин та основні свободи. Росія і ЄС виявляють 

значний інтерес до зміцнення співробітництва у сфері свободи, безпеки і правосуддя в 

цілях протидії спільній загрозі з боку організованої злочинності, тероризму та інших 

видів незаконної діяльності, що мають транскордонний характер. Співробітництво в цій 

галузі, що здійснюється на основі спільних цінностей, на яких будуються відносини 

між Росією і ЄС, має відображати необхідний баланс між безпекою, з одного боку, і 

правосуддям та свободою – з іншого. Ця «дорожня карта» визначила низку узгоджених 

завдань та сфер співробітництва на короткострокову і середньострокову перспективи та 

принципи, що лежать в основі такого співробітництва між Росією та ЄС, зокрема 

рівність між партнерами та взаємна повага інтересів; прихильність загальним 

цінностям, зокрема демократії та верховенству права, а також їх активному і 

ефективному застосуванню незалежними судовими системами; повага прав людини, у 

тому числі прав осіб, які належать до меншин, прихильність та ефективне виконання 

зобов’язань в рамках, зокрема, конвенцій та відповідних протоколів Організації 

Об’єднаних Націй (ООН) та Ради Європи, а також документів ОБСЄ; повага і 

дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, включаючи 

гуманітарні положення; повага до основних свобод, включаючи забезпечення свободи 

та незалежності ЗМІ [3]. 

Цілі «дорожньої карти» по спільному простору зовнішньої безпеки визначалися в 

контексті того, що Росія і ЄС поділяють відповідальність за підтримання міжнародного 

порядку, заснованого на ефективній багатосторонності. У зв’язку з цим вони будуть 

співпрацювати з метою зміцнення центральної ролі ООН, надаючи їй підтримку для 

ефективного виконання її функцій та здійснення діяльності, а також забезпечення ролі 

та ефективності відповідних міжнародних і регіональних організацій, зокрема ОБСЄ і 

Ради Європи, так само як і режимів і договорів, які роблять вагомий внесок у 

встановлення більш справедливого та безпечного світу. Вказувалося, що РФ і ЄС 

будуть зміцнювати співробітництво і діалог з питань безпеки та врегулювання кризових 

ситуацій з метою реагування на сучасні глобальні та регіональні виклики і основні 

загрози, особливо такі, як тероризм, розповсюдження зброї масового знищення та 

існуючі і потенційні регіональні і локальні конфлікти. Вони приділятимуть особливу 

увагу забезпеченню міжнародної стабільності, у тому числі в регіонах, прилеглих до 

кордонів Росії і ЄС. РФ і ЄС визнали, що процеси регіонального співробітництва та 

інтеграції, в яких вони беруть участь і які засновані на суверенних рішеннях держав, 

відіграють важливу роль у зміцненні безпеки і стабільності. Тому вони погоджуються 

активно просувати ці процеси взаємовигідним чином за допомогою орієнтованого на 

результат тісної співпраці та діалогу між РФ та ЄС, роблячи тим самим ефективний 

внесок у формування великої Європи без розділових ліній, заснованої на спільних 

цінностях. Для досягнення цих загальних цілей РФ і ЄС будуть розширювати 

співробітництво в таких пріоритетних напрямах, як посилений діалог та 

співробітництво на міжнародній арені; боротьба з тероризмом; нерозповсюдження 

зброї масового знищення та засобів її доставки, посилення режимів експортного 

контролю та роззброєння; співробітництво у врегулюванні криз; співробітництво у 

сфері цивільного захисту [1]. 

Моніторинг реалізації зазначених цілей, які не виключають можливості розробки 

планів дій з конкретних напрямів співробітництва між Росією та ЄС у сфері зовнішньої 

безпеки, здійснюватиметься в рамках існуючих форматів на зустрічах з «трійкою» 

Комітету з політичних питань та питань безпеки на рівні постійних представників та в 

ході консультацій політичних директорів. Сторони звітують про хід виконання цієї 

«дорожньої карти» на засіданнях Постійної ради партнерства на рівні міністрів та/або 

на міністерських зустрічах Росії з «трійкою» ЄС. При необхідності на самітах Росії і ЄС 
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формулюються висновки. За взаємною згодою і за пропозицією однієї зі сторін у цю 

«дорожню карту» можуть бути внесені поправки.  

«Дорожня карта» по спільному простору науки та освіти, включаючи культурні 

аспекти, виходила з того, що в освітній сфері Росія вже почала інтегруватися в 

Європейський простір вищої освіти, приєднавшись до Болонського процесу і беручи 

участь в реалізації програми ЄС «Темпус», а сформована недавно програма ЄС 

«Еразмус Мундус» відкрила шлях до розширення співробітництва. Російські учасники 

також задіяні у програмі ЄС «Молодь», яка сприяє розвитку обмінів і міжкультурному 

діалогу між молодими людьми, молодіжними лідерами та молодіжними організаціями. 

Відповідно, метою «дорожньої карти» по спільному простору науки та освіти, 

включаючи культурні аспекти, є використання багатого інтелектуального потенціалу 

Росії та ЄС з метою сприяння економічному зростанню за участю громадянського 

суспільства в Росії та ЄС, підвищенню рівня конкурентоспроможності економік Росії і 

Євросоюзу та активізації зв’язків й обмінів у сфері освіти і культури, серед молоді, 

сприяння виявленню та застосуванню найкращої практики в цих сферах [2]. 

Оцінюючи створення спільних просторів між ЄС та РФ, зауважимо, що, 

незважаючи на відсутність спільної стратегії інтеграції, де-факто відбувається 

гармонізація російського і європейського економічного законодавства на основі 

положень ст. 60 СПС та пакету «дорожніх карт». Незацікавленою стороною в цьому 

питанні є російське чиновництво, оскільки прийняття чітких зобов’язань по 

впровадженню європейських стандартів неминуче зменшить корупцію, яка є основним 

джерелом їхнього добробуту, і визначить межі довільного тлумачення законів і правил. 

Парадоксально, але у протидії зближенню з ЄС у них є потужний союзник в особі 

російських підприємців, які вбачають загрозу своїм надприбуткам від руху в бік 

Європи.  

«Спільний простір» свободи, безпеки і правосуддя не може бути побудований 

виключно на спільності інтересів, не маючи єдиної системи цінностей. Він вимагає 

чіткого розуміння спільної відповідальності та, відповідно, високого ступеня довіри 

між партнерами. Зважаючи на те, що ці перешкоди не усунені, реальна концепція 

єдиного простору внутрішньої безпеки на сьогодні не може бути вироблена. Предметно 

можна говорити тільки про здатність Росії та ЄС спільно контролювати явища, що 

загрожують так званій м’якій безпеці – наркотрафік, нелегальну міграцію, торгівлю 

людьми. Безсумнівно, значимим результатом у створенні другого «спільного простору» 

є набуття чинності з 1 червня 2007 р. Угоди між РФ і ЄС про спрощення видачі віз 

громадянам РФ та ЄС [17] та реадмісію [18].  

Створення «спільного простору» зовнішньої безпеки фактично означає 

встановлення союзницьких відносин між партнерами. Майбутнє партнерства Росії та 

ЄС у цій сфері залежатиме від поглиблення військово-політичної інтеграції всередині 

ЄС, динаміки трансатлантичних відносин та російських позицій в системі міжнародних 

відносин. На даний час політичні відносини Росії та ЄС характеризуються поєднанням 

дружнього характеру з низьким рівнем реального співробітництва та сильною 

конкуренцією. Серйозною проблемою є й те, що загальна зовнішня політика та 

політика безпеки ЄС перебувають у стадії формування, причому в умовах 

безпрецедентних перетворень, які ще більше поглибилися у зв’язку зі вступом в силу 

Лісабонського договору.  

Головним питанням у створенні простору зовнішньої безпеки є зіткнення інтересів 

на перетині просторів «нового сусідства» та СНД, що перетворюється на фактор 

суперництва. Дилема ЄС у цьому питанні проявляється у двох площинах. По-перше, 

невідповідність економічних можливостей і військово-стратегічного та оборонного 

потенціалу. По-друге, на євроатлантичному просторі домінують сили НАТО, а не ЄС. 
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Таким чином, з боку ЄС основні причини низької якості політичного партнерства 

полягають у незавершеності будівництва ЄПБО, неясності розподілу компетенції між 

інститутами ЄС і зростання відмінностей у зовнішньополітичних позиціях країн ЄС. З 

боку Росії – це побоювання втратити власну свободу у формуванні зовнішньої політики 

і дружні стосунки з деякими традиційними партнерами; сприйняття поточних реалій 

зовнішньої політики як «гри з нульовою сумою»; сприйняття багатьох дій ЄС як 

спрямованих на зниження ролі Росії в регіонах її історичного впливу. 

Фактично одночасно з підписанням документів про «дорожні карти» лідери Росії і 

ЄС досягли на Лондонському саміті Росія – ЄС в жовтні 2005 р. принципової 

політичної домовленості про укладання Нової базової угоди, яка має замінити діючу 

Угоду про партнерство та співробітництво (УПС). Як Росія, так і ЄС пройшли через 

важливі політичні, економічні та соціальні зміни після підписання УПС в 1994 р. і її 

вступу в силу в 1997 р. Нова базова угода покликана відобразити ці зміни і зробити 

якісний крок вперед – створити більш міцну правову основу відносин Росії і ЄС, 

зафіксувати загальну прихильність базовим принципам міждержавних відносин, а 

також вивести взаємодію ЄС та Росії на більш високий рівень стратегічного 

партнерства [22]. 

Між Росією (російську делегацію очолює Постійний представник РФ при ЄС 

В. Чижов) і ЄС (делегації ЄС на переговорах очолює Гендиректор Єдиної 

зовнішньополітичний служби Д. О’Саллівен) є також розуміння того, що Нова базова 

угода буде короткою, рамковою і водночас охоплюватиме всі сфери співпраці. Росія і 

ЄС почали переговори щодо Нової базової угоди в липні 2008 р. у форматі чотирьох 

робочих груп по чотирьох основних розділах майбутнього документа: щодо взаємодії у 

сфері політичного діалогу і зовнішньої безпеки; співпраці у сферах свободи, безпеки і 

правосуддя; галузевій економічній взаємодії; співпраці в питаннях науки і техніки, 

культури, освіти, ЗМІ, спорту та молодіжної політики. Підсумки кожного раунду 

підводяться на пленарному засіданні у складі офіційних делегацій. На сьогодні 

проведено тринадцять переговорних раундів. 

Починаючи з 2010 р., стратегія відносин між РФ та ЄС будується на принципах 

«Партнерства заради модернізації». На своєму 25-му саміті в Ростові-на-Дону 

(31 травня – 1 червня 2010 р.) ЄС і Росія проголосили «Партнерство для модернізації» 

на благо громадян своїх країн, доручивши координаторам партнерства розробити 

робочий план щодо постійного контролю здійснення діалогу, що має підвищити його 

ефективність і здатність реагувати на нові завдання [16].  

«Партнерство для модернізації» у контексті нової угоди Росія – ЄС утворює гнучкі 

рамки для просування реформ, зміцнення зростання і підвищення 

конкурентоспроможності і ґрунтується на результатах, досягнутих до цього часу в 

контексті чотирьох спільних просторів Росія – ЄС, доповнюючи партнерство між РФ і 

країнами-членами ЄС. Основним механізмом реалізації ініціативи «Партнерство для 

модернізації» є галузеві діалоги Росія – ЄС. 

Пріоритетні напрями «Партнерства для модернізації» охоплюють проблеми 

розширення можливостей для інвестування в ключові галузі, що стимулюють зростання 

та інновації, зміцнення і поглиблення двосторонньої торгівлі та економічної взаємодії, 

створення сприятливих умов для малих і середніх підприємств; сприяння 

вирівнюванню технічних регламентів і стандартів, високому рівню захисту прав 

інтелектуальної власності; транспорт; сприяння розвитку стійкої енергоощадної 

економіки та енергоефективності, підтримка міжнародних переговорів з протидії зміні 

клімату, зміцнення співпраці у сферах інновацій, досліджень і розвитку космосу, 

забезпечення збалансованого розвитку шляхом вжиття заходів у відповідь на 

регіональні та соціальні наслідки економічної реструктуризації, забезпечення 
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ефективного функціонування судової системи та посилення боротьби проти корупції; 

сприяння розвитку зв’язків між людьми і зміцнення діалогу з громадянським 

суспільством для заохочення участі людей та бізнесу. «Партнерство для модернізації» є 

предметом постійного моніторингу та обміну думками в рамках діалогу Росія – ЄС на 

всіх рівнях.  

Незважаючи на те, що розвиток ідеї «Партнерство для модернізації» продовжилося 

на 26-му саміті 7 грудня 2010 р. в Брюсселі [13] і на 27-му саміті 9–10 червня 2011 р. у 

Нижньому Новгороді [15], цілі залишаються загальними та передбачають старі 

механізми реалізації. Проте інвестиційна привабливість російських регіонів і політика, 

спрямована на зближення економік ЄС і РФ, обговорювалися на чотирьох форумах 

«Росія – ЄС: Партнерство для модернізації» в Москві, було підписано 16 двосторонніх 

партнерських проектів між країнами-членами ЄС і Росією, в яких велика увага 

приділяється питанням торговельно-економічної взаємодії, та низку двосторонніх 

партнерських проектів, які надають імпульс модернізаційним процесам. 

Українська криза, яка розпочалася після анексії Криму Росією, стала 

найсерйознішою геополітичною кризою, яку переживає Європа з кінця «холодної 

війни». У цій ситуації, яка тільки поглибилася з російським вторгненням на сході 

України та російською підтримкою терористичних ЛНР та ДНР, ЄС повинен був чітко 

сформулювати свою позицію щодо таких дій РФ. Ми погоджуємося з експертами, які 

стверджують, що було складно очікувати від країн ЄС одноголосного рішення щодо 

введення санкцій проти Росії у зв’язку з ситуацією на Донбасі. Проте ЄС запропонував 

стратегію поетапних санкцій: перший етап – обмеження співробітництва; другий – 

обмеження на постачання окремих видів технологій; третій – секторальні санкції, 

спрямовані проти окремих секторів економіки РФ. 

Перший етап санкцій розпочася 6 березня 2014 р, коли ЄС призупинив 

переговорний процес з Росією про пом’якшення візового режиму; щодо нової угоди 

про партнерство; про процес підготовки до майбутнього саміту G8, у якому мала брати 

участь Росія. Крім того, під санкції підпадала група можновладців.  

Зважаючи на те, що такі дії ЄС не послабили агресивних дій РФ стосовно України, 

17 березня 2014 р. міністри закордонних справ країн-членів ЄС прийняли рішення 

перейти до другого етапу санкцій і ввели обмеження у вигляді заборони на в’їзд і 

заморожування активів для 21 російського і кримського чиновників. Однак ці заходи 

так само не дали бажаного результату, тому з червня 2014 р. європейський політикум 

почав активно обговорювати запровадження санкцій третього рівня. 

Президент Європейської комісії (ЄК) Ж. М. Баррозу у червні 2014 р. у Таллінні 

висловився за обговорення нових санкцій проти Росії, оскільки остання не зробила 

кроків зі стабілізації ситуації в Україні. Особливо політик наголосив, що бажає бачити 

єдину позицію держав ЄС щодо України [6]. Тоді ж прем’єр-міністри Естонії, Латвії і 

Литви підписали спільне звернення до президента ЄК та уповноваженого ЄК з питань 

енергетики Г. Оттінгера про необхідність створення єдиного та незалежного 

енергетичного ринку як альтернативи пануванню російських монополістів «Газпрому» 

та «Роснефти». Лідери Румунії та Словаччини закликали ЄС об’єднатися перед 

загрозою відродження російської експансії. На відміну від Великобританії, а також 

центральноєвропейських країн «Нової Європи», промислово розвинені Німеччина, 

Франція та Італія, посилаючись на тісні зв’язки своїх економік з Росією, не вітали 

запровадження нового, більш жорсткого «секторального», тобто за окремими 

економічними секторами, етапу санкцій проти Російської Федерації, що анексувала 

Крим та відкрито підтримує збройних сепаратистів на південному сході України. Варто 

підкреслити, що у тому, що стосується економічних санкцій проти Росії, ЄС 

знаходиться в постійному контакті з американськими партнерами. Однак, на противагу 
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США, ЄС вважає, що енергетика є не найкращим об’єктом для економічних санкцій ЄС 

проти Росії, тому російський газ і нафта перебувають наприкінці списку можливих 

санкцій. 

Спільна європейська політика щодо РФ однозначно була підтримана більшістю 

національних урядів держав-членів ЄС та країн, що претендують на членство в ЄС. Так, 

уряд Чорногорії підтримав усі рішення ЄС щодо Росії, навіть якщо вони йдуть у розріз 

із дружніми стосунками між двома країнами: «Ми добре знаємо, що таке санкції, адже 

Чорногорія сильно постраждала в 90-х роках, коли санкції було запроваджено проти 

Югославії, що тоді розвалювалася. Але ми хочемо стати повноправним членом ЄС. 

Тому ми вирішили, що приєднуємося до всіх рішень ЄС, навіть коли нам не 

подобається суть», – заявив прем’єр-міністр Чорногорії [20]. 

Однак у низці європейських країн продовжують точитися дискусії щодо 

доречності санкцій ЄС до РФ, викликаних агресією останньої відносно України. 

Міністр економіки та віце-канцлер Німеччини З. Габріель наголошує, що метою 

запроваджених щодо Росії санкцій було повернення її за стіл переговорів з метою 

мирного врегулювання кризи в Україні. Водночас політик застеріг Захід від 

подальшого посилення санкцій щодо Росії, наголошуючи, що «хто цього хоче, 

провокує ще більш небезпечну ситуацію для нас усіх у Європі», хто зараз прагне ще 

більше економічно та політично дестабілізувати Росію, «керуються зовсім іншими 

інтересами». З. Габріель вважає, що у Європі, як і в США, є сили, які «хочуть бачити 

інші наддержави-суперниці остаточно притиснутими до землі», однак це, за його 

словами, жодним чином не відповідає німецьким та європейським інтересам: якщо 

Росія перестане бути партнером у вирішенні конфліктів, це стане «дуже небезпечно для 

всього світу» [7]. З. Габріель вважає, що санкції проти РФ були необхідні, щоб 

продемонструвати, що ЄС не приймає порушення міжнародного права зі сторони Росії, 

однак «ані Німеччина, ані Європа не можуть мати інтерес в тому, щоб російська 

економіка скотилася в хаос. Отже, вимога щодо посилення санкцій є помилкою», тому 

Європі потрібні нові переговори, до яких закликає міністр закордонних справ 

Німеччини Ф.-В. Штайнмаєр [23]. Однак Канцлер ФРН А. Меркель заявляє, що не має 

наміру пом’якшувати тиск на російську владу через участь Росії в конфлікті на сході 

України [10]. Тлом таких варіативних позицій є, на нашу думку, те, що Німеччина – 

третій за величиною зовнішньоторговельний партнер Росії після Китаю та Нідерландів, 

тому німецький бізнес є лобістом м’яких санкцій проти РФ. 

Подібні дискусії точаться в чеському політикумі. На вересневому саміті 

Євросоюзу в Брюсселі (2014 р.), на якому було вирішено не вводити негайно нових 

санкцій проти Росії за її військове вторгнення на материкову частину України, Чехія, а 

також Словаччина, Угорщина й Кіпр висловили незгоду з розширенням санкцій ЄС 

щодо Росії. Попри це президент Чехії М. Земан, виступаючи після дебатів у парламенті 

країни, наголосив, що в разі, якщо буде «однозначно доведено, що Росія справді 

вислала свої частини на східну Україну», потрібно підтримати запровадження нового 

кола санкцій Європейського Союзу щодо Росії. М. Земан не підтримав позиції прем’єра 

чеського уряду Б. Соботки, який офіційно заявляв, що Чехія наразі залишає за собою 

право не погодитися на нові санкції ЄС відносно Росії. На думку президента, чітку 

позицію потрібно зайняти тільки тоді, коли факти вторгнення Росії в Україну будуть 

доведені чи, навпаки, агресія Росії доведена не буде: у цьому разі «я б схилився до того, 

щоб жодних санкцій не було, а відбулись переговори, які б привели до перемир’я». Із 

критикою позиції прем’єра Б. Соботки виступила також низка чеських опозиційних 

політиків. Зокрема, заступник голови опозиційної партії TOP09 М. Купка наголосив, 

що, ставлячи під сумнів санкції ЄС щодо Росії, прем’єр зводить Чехію до ролі 

ненадійного партнера не лише щодо ЄС, але й щодо НАТО, а міністр закордонних 
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справ Чехії Л. Заоралек переконаний, що його країна мусить пристати на спільний план 

ЄС щодо суворіших санкцій проти Росії через її дії на дестабілізацію України [12]. 

Не підтримують спільної європейської політики Австрія та Франція. Канцлер 

Австрії В. Файман не згоден «з ейфорією, яку поділяє багато хто в ЄС, від успіху 

санкцій проти Росії. Я не бачу жодної причини для радості – я не знаю, чому ми 

повинні радіти, якщо російська економіка звалиться. Ми тільки спиляємо сук, на якому 

сидимо, якщо збудуємо нову стіну проти російської економіки». На його думку, 

прийняті «санкції були кроком самооборони – і як такі вони були правильними», але 

метою Австрії не є посилення санкцій: «Ми повинні в наступному році більше 

використовувати нашу нейтральну позицію і підтримати переговори», – сказав 

В. Файман у грудні 2014 р. [5]. Президент Франції Ф. Олланд на початку січня 2015 р. 

закликав переглянути санкції ЄС щодо Росії у випадку прогресу зустрічі в Астані 

(Казахстан), на що офіційний Брюссель заявив, що позиція президента Франції є його 

особистою позицією, а не позицією ЄС [11]. 

Греція ще більш демонстративно ігнорувала офіційну позицію Брюсселю. Ми маємо 

на увазі заяви лідера на дострокових парламентських виборах у Греції лівої партії СІРІЗА 

(28,3 % підтримки) про готовність суттєво змінити зовнішню політику, зокрема виступити 

за скасування санкцій проти Росії. Депутат від цієї партії Н. Валавані пояснила позицію 

партії тим, що, по-перше, «ми проти санкцій із серйозних причин економічного 

характеру. Ми знаємо, що санкції наносять удар по Росії, але вони також б’ють, причому 

іноді ще більш сильно, по самим країнам, які вводять обмежувальні заходи. І Греція – 

одна з країн, що опинилися в подібному становищі»; по-друге, «ми вважаємо, що гра, в 

яку деякі грали протягом останнього року, дуже небезпечна: не може бути такої системи 

колективної європейської безпеки, яка б не включала Росію або ж яка взагалі була б 

спрямована проти неї» [9]. Невдовзі після цих заяв Греція порушила санкції Євросоюзу 

проти Росії та підписала з РФ контракт на постачання запасних частин до систем 

протиповітряної оборони [8]. У даному випадку важливим є те, що Греція визнала 

інтереси своєї обороноздатності важливішими, ніж введені санкції проти Росії. 

Однак посилення російської агресії в Україні переконало європейську спільноту, 

що обмеження проти Росії мають бути неминучими. Екс-прем’єр-міністр Польщі 

Д. Туск заявляв, що Москва не залишила європейським лідерам іншого вибору, аніж 

санкції: «Без сумніву, ми не знайдемо перспективного, довгострокового рішення для 

України без створення адекватної та послідовної, але водночас жорсткої і 

відповідальної стратегії відносно Росії» [14]. 

На думку аналітиків «Geostratgey», на сьогодні існує кілька сценаріїв розвитку 

ситуації з санкціями ЄС проти Росії. Перший сценарій – Росія переходить до відкритої 

фази конфлікту в Україні і, як наслідок, у відповідь отримує ще більш жорстку реакцію 

Європи і США; другий – Росія консервує ситуацію на Сході, що призводить до 

подальшої дезінтеграції позиції Євросоюзу відносно України (консервація означає 

поступову втому Заходу від української теми, відсутність будь-яких додаткових 

аргументів на користь продовження або посилення санкцій, а також посилює бажання 

Європи чимшвидше забути про неприємності, пов’язані з російською політикою щодо 

України); третій – Росія домовляється з країнами Заходу про те, що в обмін на Крим 

вона припиняє дестабілізацію ситуації на Сході України [21]. Але, розуміючи всю 

серйозність загострення російсько-українського конфлікту, ЄС навряд чи піде на 

скасування вже введених санкцій, але, зважаючи на варіативність розуміння ставлення 

до санкцій проти Росії окремих європейських країн, не варто розраховувати на більш 

рішучі дії ЄС, спрямовані на підтримку України. Отже, європейська позиція щодо Росії 

може бути сформульована таким чином: тиск через санкції на Росію необхідний, однак 

треба залишати можливість і для дипломатії.  
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Реальна політика ЄС, хоча й спрямована на стримування Росії, недостатньо 

адекватна, принаймні з української точки зору – неадекватна рівню загроз. Ситуація 

розвивається дуже поступово, і європейські країни дуже неохоче йдуть на те, щоб 

загострювати відносини з РФ, але судячи з усього вони не будуть поступитися своїми 

принципами і своїм баченням правової системи міжнародних відносин. Через це тут 

багато що залежатиме, перш за все, від агресивності РФ – наскільки вона наполегливо і 

цинічно проводитиме свій курс на анексію України, на збройну агресію щодо України 

та, по-друге, від розвитку внутрішньої ситуації в ЄС. 
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ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ  

У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 
 

У статті розглядається практика вирішення проблем сучасних міжнародних 

автомобільних перевезень між Україною та країнами ЄС. 

Ключові слова: автомобільний транспорт, міжнародні автомобільні перевезення, 

транспортна політика, автотранспортна політика. 

 

Дубей В. И. Практика решения современных проблем в сфере международных 

автомобильных перевозок между Украиной и ЕС. 

В статье рассматривается практика решения проблем современных 

международных автомобильных перевозок между Украиной и странами ЕС. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, международные автомобильные 

перевозки, транспортная политика, автотранспортная политика. 

 

Dubey V. I. Practice of the solving of contemporary problems in international road 

transport between Ukraine and the EU. 

The article deals with the practice of the solving of contemporary problems in 

international road transport between Ukraine and the EU. Since the proclamation of Ukraine 

as an independent state there was a gradual orientation of the EU in international road 

transport. Among the EU's largest trading partners of Ukraine in the 1990
th
 – early 2000

th
 

were Germany, Italy, France, Spain, Austria and the Netherlands. Relations with these 

countries have been priority as a number of transport depended on the possibilities of travel 

to their territory or in transit through them. Carriers from these countries also showed a 

rather large interest in transportation through Ukraine. In connection with the accession to 

the European Union in 2004 countries bordering Ukraine (Poland, Slovakia, Hungary, 

Romania, Bulgaria), EU customs border was once the customs border of Ukraine. EU 

enlargement and Ukraine's accession to the WTO led to an increase in trade turnover 

between Ukraine and the EU Member States, which contributed to the expansion of the 

transport market, including automotive. But at the same time it exacerbated the problem of 

crossing the customs border Ukrainian carriers as increased vehicle downtime due to 

complicated customs procedures. Between Ukraine and the EU Member States in this area 


