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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ БОЛГАРІЇ ДО УМОВ РОЗВИТКУ  

В СКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

 

У статті досліджено інтеграцію Республіки Болгарія до ЄС та розвиток 

держави в умовах Співтовариства. Проаналізовані напрями інтеграційних вимог ЄС до 

Болгарії, зміни в діяльності урядових команд та провідних політичних партій. 

Наголошено, що інтеграційний процес, який переживає держава, неоднозначний з 

точки зору способів подальшого розвитку, кінцевих результатів, протестних настроїв 

і застосування досвіду модернізації всіх сфер суспільства для досягнення рівня країни-

члена ЄС. 

Ключові слова: Європейський Союз, Республіка Болгарія, політичні партії, 

парламентські та президентські вибори, європейська інтеграція. 

 

Бурдяк В. И. Особенности адаптации Болгарии к условиям развития в составе 

Европейского Союза. 

В статье исследовано интеграцию Республики Болгария в ЕС и развитие 

государства в условиях Сообщества. Проанализированы направления интеграционных 

требований ЕС к Болгарии, изменения в деятельности правительственных команд и 

ведущих политических партий. Отмечено, что интеграционный процесс, который 

переживает государство, неоднозначный с точки зрения способов дальнейшего 

развития, конечных результатов, протестных настроений и применения опыта 

модернизации всех сфер общества для достижения уровня страны-члена ЕС.  
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Burdiak V. I. The specifics of the adaptation of Bulgaria to development in the European 

Union. 

The paper investigates the integration of the Republic of Bulgaria in the EU and the 

development of the state in the Community. The directions of the EU integration requirements 

towards Bulgaria, changes in government teams and leading political parties are analyzed. It 

is noted that the integration process facing the state is ambiguous from the point of view of 

ways of further development, end results of dissent and of using the experience of 

modernization of all spheres of society for the achievement of the level of a member country of 

the EU.  

Key words: European Union, Republic of Bulgaria, political parties, parliamentary and 

presidential elections, European integration. 

 

Актуальність дослідження. Процес глобалізації як один з основних факторів 

сучасного політичного та соціально-економічного прогресу є об’єктивним і 

закономірним системотворчим елементом світової політики. Посилення спільності 

світової політики, ускладнення і взаємне переплетіння господарських процесів, які 

змушують шукати нові шляхи для відстоювання національних державних інтересів на 

світовій арені, спонукали Республіку Болгарія (РБ) до важливого рішення – вступу до 

ЄС. Це рішення посилив ще й крах інших «інтеграційних угруповань», куди вона 

входила за часів соціалізму, – РЕВ і ОВД. Так, після чотирьох десятиліть правління 

комуністичної партії і важкого переходу до демократії РБ обрала європейський шлях 

розвитку у складі ЄС.  

Мета статті полягає в дослідженні складного періоду розвитку Республіки 

Болгарія як члена міжнародної організації – Європейського Союзу, та адаптації її 

політичної сфери до нових умов. 

Останні дослідження і публікації. Проблеми адаптації посткомуністичних країн до 

членства в ЄС привертають увагу зарубіжних і вітчизняних науковців. Зазвичай вони 

одностайні в думці про позитивні результати членства всіх нових країн ЄС, що 

виявляється переважно в розвитку політичної сфери, економіки країн, їхньої соціальної 

політики, зростанні закордонних інвестицій тощо. Особливе місце у цих змінах 

відіграють трансформації політичних систем нових країн-членів ЄС, адже через 

здійснення демократизації цим державам вдалося досягти необхідного рівня підтримки 

при вступі в ЄС. Аналітики і науковці, аналізуючи дану проблему, вказують, що 

аналогічні процеси в відбуваються і в Республіці Болгарія. Насамперед це стосується 

праць болгарських науковців – Є. Калинової та І. Баєвої [1–2; 12], Г. Карасімеонова 

[13–15], Т. Обретенової [20]. Активно вивчають болгарську проблематику українські 

науковці, зокрема М. Мілова [16–17], І. Осадца [21] та автор цієї статті [3–6], які 

наголошують на важливості вступу Болгарії до ЄС, відзначають успіхи та труднощі 

адаптації суспільства до нових умов розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 1999 р. на засіданні в Гельсінкі 

Європейська Рада прийняла рішення про задоволення заявки РБ, в якій вона висловила 

прагнення вступу до ЄC з політичних причин, що мало життєво важливе значення для її 

розвитку. Європейський Союз цим рішенням намагався уникнути появи нестабільності 

в центрі свого східного кордону, що був під ретельним контролем Росії. Для Болгарії це 

означало глибоку схильність до верховенства закону, демократії і вільної ринкової 

економіки, які діяли в ЄС. Тож Європейська Спільнота, роблячи новий крок на шляху 
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до об’єднання континенту, реально визнала, що Європа не може обійтися без 

Республіки Болгарія, яка підтримує політику цієї організації.  

Болгари побоювалися, що обидві сторони у день вступу держави в ЄС – 1 січня 

2007 р. – вважатимуть, що питання закрите, і призупинять подальшу активну 

інтеграцію. Фактично ж це був кінець лише певного етапу, початого у 1999 р., а далі 

інтеграція продовжувалася на новому етапі. 

У ХХІ ст. Болгарія ввійшла зі значними економічними труднощами, 

протистоянням у парламенті – Народних Зборах – щодо військового втручання країн 

НАТО в справи Югославії, нестабільними відносинами з Російською Федерацією. Після 

виборів 2001 р. до влади прийшла коаліція партій, яка обіцяла болгарам економічний 

порятунок і технічну ефективність. Партія «Національний рух Симеон Другий» (НРСД) 

набрала 42,7 % голосів, а в результаті перерозподілу голосів політичних сил, які не подолали 

4-відсоткового бар’єру за пропорційною системою, здобула рівно половину (120) мандатів 

[7]. Новий прем’єр-міністр Симеон Сакскобургготський (2001–2005 рр.) – колишній цар 

Болгарії – обіцяв відчутне економічне покращення «впродовж 800 днів». У серпні 2001 р. 

уряд оголосив економічну програму, в якій поєднав крайні ліберальні підходи і 

відвертий лівий популізм. Розмиті межі програми і відсутність ідейних основ НРСД 

представив як частину своєї тактики для досягнення стратегічних цілей – євроінтеграції 

РБ. Цих цілей уряд Симеона майже досягнув, адже провів всю підготовчу роботу до 

вступу в ЄС. Уряд надав один із міністерських портфелів етнічному турку вперше після 

здобуття Болгарією незалежності в 1878 р., збільшив частку жінок у парламенті із 7,5 % 

до 25,4 % [3, с. 318–319]. 

Вже у лютому 2002 р. уряд прийняв «Національну стратегію прискорення 

переговорів про вступ до ЄС». Завершуючи переговорний процес приєднання (2000–

2004 рр.), РБ, за висновком Європейської Комісії (ЄК), в основному виконала 

Копенгагенські критерії: сформувала діючу ринкову економіку; демократичну державу, 

яка гарантувала дотримання прав людини; узгодила законодавство РБ з загальним 

правом ЄС. Обіцяного ж покращення життя населення у ці роки РБ не досягла. 

Безробіття дійшло до 20 %, а чверть населення жила за межею бідності. Уряд НРСД 

досяг успіхів у деяких реформах, не виконаних попереднім урядом: скоротив надмірну 

роль держави в економіці і досягнув щорічного її зростання до 4–4,2 %; забезпечив 

належні темпи економічної реформи для вступу в ЄС. Але обіцянки уряду про добробут 

різко контрастували з очевидною бідністю пересічних болгар.  

Реформи не поліпшили рівня життя, що посилило падіння рейтингу НРСД
 
і 

розчарування в політичних партіях як агентах позитивних змін. Болгарію не прийняли в 

ЄС 1 травня 2004 р., як інші країни ЦСЄ, адже вона не виконала низку вимог ЄС. Втім, 

25 травня 2005 р. ЄС підписав Договір про вступ РБ з 1 січня 2007 р., за який 

проголосував Європейський парламент (ЄП). У договір включили захисне положення, 

яке дозволяло відкласти приєднання ще на рік, якщо до 2007 р. РБ не ліквідує недоліки, 

відмічені ЄК. 

Перенесення вступу РБ до ЄС обурило болгар і посилило негативне ставлення до 

уряду. Вибори до парламенту 2005 р. НРСД програв, і це поклало край політичній 

кар’єрі Симеона Сакскобургготського. В ЄС Республіка Болгарія ввійшла під 

керівництвом коаліційного уряду соціалістів, у якому прем’єр-міністром став 

С. Станішев (2005–2009 рр.). Орієнтація на ЄС визначила межі політики і змусила 

партії до компромісів попри їх цілі і тактику. Болгари явно відмежувалися від урядової 

коаліції, що показали вибори до ЄП і місцевих органів влади у 2007 р. У РБ з’явилась 

нова права партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ), яка ввійшла 

в Європейську народну партію (ЄНП). Процес структурування політичного простору в 

Республіці Болгарія продовжується, а партійна система все ще не має чіткості і 
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стійкості. Опозиція часто заявляла про недовіру уряду, негативно оцінюючи ситуацію з 

корупцією й злочинністю у моніторингових доповідях Європейської Комісії. 

Влітку 2009 р. знову відбулися вибори до Європейського парламенту та 

парламенту РБ. За підсумками виборів ГЕРБ делегував до ЄП 5 членів, БСП – 4, РПС – 

3, партія «Атака» і НРСД – по 2, СДС – 1, які, відповідно ідеологічної зорієнтованості, 

примкнули до груп ЄНП, ПЄС, європейських лібералів, а делегати від партії «Атака» – 

до європейських націоналістів. Вибори до Народних Зборів правляча коаліція програла, 

а опозиційна партія ГЕРБ здобула 116 з 240 місць, тобто майже половину. Після 

виборів 2009 р. у Болгарії сформувалася партійна система двох партій – лівої БСП і 

ліберально-консервативної партії ГЕРБ. Але жодна з них не могла самостійно 

сформувати уряд, тож вони домовлялася про коаліцію з малими партіями. Втім, 

прем’єр Б. Борисов відмовився від коаліційного принципу формування уряду і заявив, 

що ГЕРБ сам здійснить європейський розвиток Республіки Болгарія. Цей уряд дійсно 

намагався виконати свої передвиборні обіцянки.  

Восени 2011 р. у Республіці Болгарія пройшли президентські вибори, на яких 

перемогу отримав кандидат від партії ГЕРБ Р. Плевнелієв. Він здобув 52,5 % голосів. 

Його опонент – кандидат від БСП І. Калфін – набрав 44,7 % голосів. 23 січня 2012 р. 

Р. Плевнелієв став президентом Болгарії. Вперше з 1989 р. у РБ президентом став 

кандидат, який не брав активної участі в політичному житті країни і був безпартійним. 

Він дотримується спільної лінії уряду ГЕРБ у всіх питаннях, пов’язаних з політикою 

офіційної Софії. Прем’єр Б. Борисов, пояснюючи рішення висунути кандидатом на 

вищу посаду в державі саме P. Плевнелієва, назвав його «своєю людиною в Брюсселі» 

[19], хоч болгари вважають, що це «своя людина» Борисова.  

Як член ЄС, Болгарія отримує значну фінансову допомогу і підтримку своїх 

інтересів на міжнародній арені. РБ лише наблизилася до критеріїв і умов співпраці з ЄС 

(єдність національних інтересів, схожість соціально-політичних систем, (не)порівняння 

рівнів розвитку, взаємодоповнюваність економік, спорідненість культур, мов, 

історичних традицій та релігії), але значних дискусій щодо її вступу в ЄС у 2007 р. не 

було.  

За роки дії Договору про приєднання Республіки Болгарія до ЄС відбулося багато 

змін. Серед позитивів євроінтеграції РБ вкажемо, що країна знову зайняла своє місце в 

Європі, яке на десятиліття покинула через мінливість історії. РБ змінила міжнародну 

політику, що дає їй значні переваги, стала частиною провідної спільноти 

демократичних і розвинених країн, які солідарні з нею і підтримують її. Лише по лінії 

структурних фондів у 2007 –2013 рр. ЄС надав Болгарії майже 6 млрд 700 млн євро, але 

держава не змогла їх освоїти. Нині, як відмічає Європейська Комісія, ситуація 

нормалізувалася і болгари очікують, що ЄС в наступні програмні періоди збільшить 

кошти для Республіки Болгарія. За роки членства в ЄС Республіка Болгарія висунула 

двох успішних єврокомісарів, номінованих як «Комісар року» – М. Кунєву (2008 р.) і 

К. Георгієву (2010 р.). У ході складного вибору керівників місій ЄС у світі екс-прем’єр-

міністр Ф. Дімітров став послом ЄС у Грузії. До 2012 р. Болгарія виконала квоту на 

призначення чотирьох керівників дирекцій і заступника гендиректора в структурах ЄС. 

Республіка Болгарія серйозно представлена в статистичній службі Євростат, правовій 

службі Європейської Комісії та генеральних дирекціях «Землеробство», «Регіональна 

політика» і «Зайнятість». Країни ЄС – основний торговельний партнер Республіки 

Болгарія. Хоч обмеження в доступі до трудових ринків країн ЄС ще не всі скасовані, 

сотні тисяч болгар працюють у країнах ЄС і лише в 2012 р. відправили в РБ майже 

700 млн євро, що перевищує розмір іноземних інвестицій у країні.  

Попри явні переваги членства, чергова річниця вступу РБ в ЄС викликає і 

суперечливі почуття. Ентузіазм реформування знизився, Республіка Болгарія – 
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найбідніша країна ЄС, і громадяни не відчувають у цьому плані переваг від членства. 

Болгарію критикують за корупцію і організовану злочинність, тому судова система й 

охорона внутрішнього правопорядку постійно є об’єктом моніторингу Європейської 

Комісії. Попри фінансову кризу, лише частка наданих коштів з європейських фондів 

освоєна, не діє адміністративний ресурс для подолання проблеми. Ці факти 

породжують у суспільстві скептицизм, який підтверджується апатією щодо чергової 

річниці членства [11]. 

Аналітики ЄС вважають, що у громадян Республіки Болгарія ще не 

«європейський» спосіб мислення. Адже Болгарія розглядає ЄС як «швидку допомогу», 

яка повинна вирішувати всі питання, коли їй знадобляться гроші. Поступово, й 

особливо під час кризи, це мислення змінюється і болгари починають розуміти, що 

легких грошей не буває. Економічні негаразди в Республіці Болгарія проектуються на 

діяльність правлячої верхівки і викликають до неї негативне ставлення. У лютому 

2013 р., коли у Болгарії розпочалися масові протести проти підвищення цін на 

електроенергію та політику уряду Б. Борисова, сім чоловік вчинили самоспалення і як 

мінімум двоє поліцейських були поранені. Прем’єр пішов у відставку, заявивши, що не 

хоче бути частиною влади, при якій поліцейські б’ють людей [8]. Суспільство 

звинуватило уряд у зростанні цін, який, виконуючи передвиборні обіцянки, закрив 

чотири блоки діючої АЕС в Козлодуї і проект будівництва АЕС «Белене» як 

недосконалий, надто затратний і небезпечний [25]. Болгари погодилися з урядом на 

референдумі щодо закриття АЕС у січні 2013 р., не замислюючись, чи промовчали, що 

імпорт електроенергії втричі вищий і неминуче призведе до зростання цін.  

Нового прем’єра (за сумісництвом і главу МЗС) М. Райкова та нових міністрів 

президент представив як незалежних фігур, не пов’язаних з колишньою елітою, і 

заявив, що одним з головних завдань нового кабінету є комплексна перевірка всіх 

ціноутворюючих елементів у тарифах на електроенергію. Це було важливо, щоб 

показати болгарам розрив з урядом, яким вони були невдоволені, а Європейському 

Союзу та зарубіжним інвесторам – що Республіка Болгарія підтримає сувору податкову 

політику і не витрачатиме більше, ніж планує по бюджету. Прем’єр відразу ж 

відсторонився від Москви і заявив, що «не буде вживати авантюр» та не допустить 

зовнішнього втручання в енергетику, маючи на увазі найперше відносини з Російською 

Федерацією. Економічний курс Республіки Болгарія загрожує енергетичним проектам 

росіян у цій країні. Зі спільних проектів Москви та Софії на порядку денному 

залишився, по суті, лише газопровід «Південний потік», будівництво якого болгари 

періодично призупиняють через невідповідність законам ЄС [23–24]. 

Після травневих 2013 р. дострокових виборів до Народних Зборів до влади 

прийшов прем’єр-технократ П. Орешарскі (коаліційний уряд створили партії БСП, РПС 

і «Атака»). Коаліція ледь нараховувала половину депутатів у НЗ і повністю залежала 

від націоналістичної «Атаки». Погоджуючи склад нового уряду з президентом, 

П. Орешарскі заявив, що «ми пропонуємо нове міністерство, яке народилося в 

результаті попередніх аналізів, які показали, що одним з найслабших наших моментів є 

відсутність проектів у прогресивному ступені, за допомогою яких ми освоювали б 

безперешкодно європейські фонди. Я пропоную створити Міністерство інвестиційного 

проектування, яке матиме дещо відмінний профіль від регіонального 

Міністерства» [22].  

Втім, цей уряд абсолютно бездумно призначив головою Державного агентства 

національної безпеки 32-річного медіа-магната, члена РПС Деляна Пеєвскі, якого у 

2007 р. вже звільняли з уряду через корупцію. Зрозуміло, що болгари не бажали бачити 

в Народних Зборах нікого з чинних політиків і вийшли з протестами на вулиці міст, 

найперше в Софії. Побоюючись, що ситуація в РБ вийде за правові межі, міністр МВС 
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заявив: «Якщо ми дозволимо протестам тривати довго, ці люди не зможуть знайти 

реальний механізм для вирішення проблем, і це буде першим кроком до 

радикалізації» [9]. Обрання нового уряду не зупинило безперервні протести, 

посилилися вимоги відставки уряду, які прем’єр вважав неконструктивними, але 

протестуючі не йшли на діалог.  

П. Орешарскі вважав, що протести посилюють нестабільність РБ, негативно 

впливають на економіку і соціальне становище громадян. Він готувався до важкого 

початку роботи на посаді прем’єра, адже політичні опоненти в союзі з олігархічними 

колами були дуже сильними і не припиняли спроб відвоювати втрачені позиції. «Я 

уявляв собі, – казав прем’єр, – що мандат буде важким, для цього були всі об’єктивні 

передумови. Сам факт того, що вже на третій день роботи уряду з’явилася група людей 

і зажадала моєї відставки, став першим сигналом початку організованої боротьби проти 

нової влади. Звичайно, призначення Д. Пеєвскі було великою помилкою і послужило 

різкому посиленню протестного руху, але я вважаю, що уряд робить все, щоб почути 

протестувальників і врахувати їхню думку. На жаль, ніяких конструктивних кроків з 

їхнього боку ми поки не бачили» [18]. Президент також висловлював надію, що знайде 

підхід для стабілізації обстановки в країні.  

Таблиця 1 

Результати парламентських виборів у Республіці Болгарія  

5 жовтня 2014 р. 

Партія / коаліція Голоси Відсот-

ки 

+ / - % Депу-

тати 

+/ - 

манда

-тів 

Громадяни за 

європейський 

розвиток Болгарії 

ГЕРБ 

1072491 32,67 % +2,13 % 84 -13 

БСП – Ліва Болгарія БСП 505 527 15,4 % 11,21 % 39 -45 

Рух за права і 

свободи 

РПС 
487 134 14,8 % +3,53 % 38 +2 

Реформаторський 

блок 

РБ 
291 806 8,89 % +8,89 % 23 +23 

Національний фронт 

за збереження 

Болгарії (в коаліції 

Патріотичний фронт) 

НФСБ 239 101 7,28 % +4,08 % 19 +19 

Болгарія без цензури ББЦ 186 938 5,69 % +5,69 % 15 +15 

Атака Атака 148 262 4,52 % -2,78 % 11 -12 

Альтернатива за 

болгарське 

відродження 

АБВ 136 223 4,15 % +4,15 % 11 +11 

Інші  433 103 6,56 %    

Джерело: [26]. 

Вже з перших днів роботи П. Орешарскі почалися протести проти уряду через 

призначення К. Тіхолова на посаду міністра інвестиційного планування і Д. Пеєвскі на 

вказану посаду. Заміна цих політиків не заспокоїла демонстрантів, і залунали вимоги 

повної відставки уряду. В 2013–2014 рр. опозиція ініціювала п’ять безрезультатних 

голосувань щодо вотуму недовіри уряду, і 23 липня П. Орешарскі подав у відставку, а 

Народні Збори підтримали це рішення. Однак жодна з парламентських партій не бажала 

формувати уряд, тому президент оголосив про створення службового кабінету міністрів 
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на чолі з Г. Блізнашкі. 27 липня лідери партій ГЕРБ, БСП, РПС і непарламентської 

«Болгарія без цензури» домовилися про проведення позачергових виборів до 

парламенту 5 жовтня 2014 р. [10]  

Жовтневі вибори до Народних Зборів 2014 р. – другі дотермінові вибори менш ніж 

за два роки. Парламентські вибори продемонстрували найперше низьку активність 

виборців – 39,2 %, що нижче ніж на попередніх виборах у 2013 р., коли голосували 

41,3 % електорату. За ГЕРБ, яку очолює колишній прем’єр-міністр країни Бойко 

Борисов, проголосували 33,6 % виборців. На друге місце з 16,1 % голосів вийшла 

правляча Болгарська соціалістична партія. Тобто, незважаючи на перезавантаження 

законодавчої влади, після виборів до влади прийшла партія ГЕРБ, а прем’єром знову 

обрали Б. Борисова, який зайняв цю посаду 7 листопада 2014 р. ЄС визнав вибори 

демократичними. 

Висновки. Очевидно, що адаптація Республіки Болгарія до ЄС – складний процес, 

важкий для суспільства. У Болгарії за зразком успішних країн-членів ЄС створені всі 

необхідні інститути політичної системи, які визначені законодавством Співтовариства. 

Втім, в повсякденному житті країни вони не завжди ефективні. Політичні партії, 

виражаючи волю свого електорату, відстоюють інтереси громадян, відображають їх у 

своїх програмах. Болгарія досягла значних успіхів, здобувши членство в ЄС, але щоб 

відповідати його вимогам, їй доведеться подолати ще багато труднощів. Інтеграційний 

процес, який переживає Республіка Болгарія, неоднозначний з точки зору способів 

подальшого розвитку і кінцевих результатів, великих протестних настроїв громадян та 

проведення модернізації всіх сфер суспільства, трансформації державного управління й 

економіки для досягнення рівня країни-члена ЄС. Якщо виділити найголовніші плюси 

для Болгарії від членства в ЄС, то це модернізація політичних інститутів; зміни в 

економіці; збільшення надходжень у казну з європейських фондів; вільне пересування 

болгар по території ЄС; можливість спеціалістам знайти високооплачувану роботу в 

країнах ЄС. 

Водночас перманентні парламентські вибори та зміни урядового кабінету, які 

зазвичай відбуваються на вимогу вуличних демонстрацій, вказують на політичну 

нестабільність у Республіці Болгарія, на невдоволення частини болгар внутрішньою 

політикою і, як вони вважають, ЄС не може допомогти державі виправити цю ситуацію. 

Наголосимо також, що євроінтеграційний досвід Республіки Болгарія актуальний для 

України, яка вбачає шлях подальшого розвитку в європейській інтеграції, і тому, що 

Україна, як і Болгарія, має глибокі культурні відмінності між двома реаліями (сучасний 

розвиток держави і спільноти ЄС), що може стати ключовим чинником у її просуванні в 

напрямі європейської інтеграції. 
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БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА У РУСІ: ВІД ДЕЙТОНСЬКИХ УГОД  

ДО ОФІЦІЙНОЇ ЗАЯВКИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

 

У статті розглядаються складні геополітичні і соціальні наслідки кризи і війни в 

Боснії і Герцеговині, яка вибухнула після розпаду багатонаціональної соціалістичної 

Югославії. Наголошується на тому, що непередбачуваний і негативно забарвлений 

розвиток подій у БіГ став повчальним для багатьох багатонаціональних держав, 

особливо у регіоні Центральної та Східної Європи. Не є виключенням у цьому 

контексті і Україна. 

Автор розглядає також важливі наслідки відомих Дейтонських угод, які 

забезпечили припинення етнополітичного конфлікту у Боснії і заклали основи для 

розвитку центральних інститутів влади, мирного процесу і складного економічного 

розвитку конфедеративної держави при збереженні автономії мусульман, сербів і 

хорватів. Підкреслено, що, незважаючи на труднощі, Боснія і Герцеговина як досить 

нестабільне і фрагментоване конфедеративне утворення все-таки спромоглася 

розпочати необхідні структурні реформи, отримавши від Брюсселю у лютому 2016 р. 

запрошення зробити офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. 

Ключові слова: Дейтонські угоди, Боснія і Герцеговина, конфедерація, автономія 

мусульман, хорватів і сербів, громадянське суспільство, євроінтеграція, Україна, 
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Фисанов В. П. Босния и Герцеговина в движении: от Дейтонских соглашений до 

официальной заявки в Европейский Союз. 

В статье рассматриваются сложные геополитические и социальные последствия 

кризиса и войны в Боснии и Герцеговине, которая взорвалась после распада 

многонациональной социалистической Югославии. Подчеркнуто, что непредсказуемое 


