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В.В. Дерега  
 

2.2. ХАРАКТЕРНІ РИСИ Й ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗШИРЕННЯ ЄС 

 
Процес і етапи розширення ЄС у 70 – 90-х роках ХХ століття 
 
Початок процесу поглиблення європейської інтеґрації 

характеризувався протіканням на відносно обмеженій території, яка 
охоплювала лише шість держав: Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, 
Нідерланди та Люксембург. Завдяки співробітництву та введенню в 
дію нових економічних принципів, усі ці країни, що підписали 
Римський договір, швидко помітили значний економічний підйом, 
розвиток багатьох секторів виробництва і торгівлі. Європейське 
Співтовариство поступово перетворилось на один із найбільш 
потужних центрів глобальної економічної системи з конкуренто-
спроможними підприємствами, здатними протистояти потужним 
американським транснаціональним корпораціям. 

Економічне піднесення, процес поглиблення європейської 
інтеґрації, прагнення до закріплення досягнутих результатів та 
зміцнення своїх позицій створювало передумови для територіального 
розширення Європейських Співтовариств, а згодом – і Європейського 
Союзу. Рішення про необхідність поглиблення інтеґрації та 
приєднання нових членів було прийнято в Гаазі в грудні 1969 р., 
практично одночасно із завершенням створення спільного ринку 
“шістки”: завершенням створення Митного союзу в 1968 р. та 
рішенням про будівництво Економічного і Валютного союзу в 1970 р. 

Чергові розширення були пов’язані з консолідацією та розвитком 
різних європейських інституцій, а також зміцненням співробітництва 
у різних галузях. Так, у 1978 р. створено Європейську валютну 
систему і Європейську розрахункову одиницю екю (попередниця 
євро). Важливою подією для процесу розширення ЄС було 
підписання в Люксембурзі Єдиного Європейського Акту, який набув 
чинності 1 липня 1987 р. і вносив зміни до принципів функціонування 
Спільнот. У цьому документі утверджувалось, що Спільний 
економічний простір повинен бути створений не пізніше ніж до кінця 
1992 р. Це викликало необхідність зміцнення співробітництва країн-
членів. Сприятливими обставинами для поглиблення інтеґрації були 
також падіння Берлінського муру і об’єднання Німеччини та 
демократизація країн Центрально-Східної Європи, яка змінила 
політичну структуру континенту. 
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Перше розширення Європейського Співтовариства відбулось 
1 січня 1973 р., коли до шістки приєднались Великобританія, Данія та 
Ірландія. Ця подія свідчила про перетворення ЄС у своєрідний 
ґравітаційний центр, що здатний притягувати до себе сусідні 
держави. Ініціатором заявки на вступ у ЄЕС (1963 р.) стала 
Великобританія, яка трьома роками раніше зіграла головну роль у 
створенні паралельного інтеґраційного об’єднання – Європейської 
асоціації вільної торгівлі (ЕАСТ). 

Великобританія й Данія перебували на такому ж рівні 
економічного й соціального розвитку що й “шістка”, тому їх вступ в 
Митний союз не створював ніяких істотних проблем. Рівень митних 
тарифів на промислову продукцію у Великобританії був трохи вище, 
ніж у ЄЕС (відповідно, 9,4 % й 7,4 % до ціни товарів), а в Данії навіть 
нижче (4,9 %), чим у ЄЕС.  

Як за рівнем економічного розвитку, так за рівнем митного тарифу 
на промислові товари (15,9 %, тобто у два рази вище, ніж у ЄЕС) 
різко відрізнялася від решти країн Ірландія. На динаміку економічної 
інтеґрації вплинути це не могло, але для самої Ірландії передвіщало 
величезні труднощі. Незважаючи на це, країна максимально 
використала всі переваги участі в економічній інтеґрації й стала 
творцем єдиного за останні чверть століття “економічного чуда” у 
Європі, найбільш вагомим результатом якого стало значне 
збільшення виробництва ВВП на душу населення. Варто зауважити, 
що обов’язковість вступу до ЄС для Ірландії була обумовлена повною 
економічною залежністю від Великобританії, тобто іншого шляху 
розвитку не було. 

Для всіх трьох країн був передбачений чотирирічний перехідний 
період, щоб ввести загальний митний тариф ЄЕС у торгівлі із третіми 
країнами й повністю скасувати мита в торгівлі промисловими 
товарами з партнерами по Співтовариству. Цей процес пройшов без 
ускладнень. 

У 1974 р. лейбористи, що прийшли до влади у Великобританії 
поставили питання про перегляд ряду умов вступу країни до ЄЕС. 
Головною вимогою уряду було зменшення внеску країни в бюджет 
ЄЕС, таким чином, щоб він відповідав її питомій вазі в сумарному 
ВВП “дев’ятки”. Це було прийняте Співтовариством. На повторному 
референдумі, проведеному лейбористами, з метою виявити ставлення 
населення до її перебування в ЄЕС, більшість громадян висловилася 
за участь в європейській інтеґрації. В подальшому Великобританія 
також неодноразово займала особливу позицію. Одна з перших 
учасниць, заснованої в 1979 р. Європейської валютної системи, вона 
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вже через два роки вийшла з механізму, що діяв у рамках 
реґулювання обмінних курсів. При підготовці Договору про 
Європейський Союз (1992 р.) Великобританія погодилася підписати 
його при двох умовах: по-перше, збереження за нею права не брати 
участь у заключній фазі створення Економічного й Валютного союзу; 
по-друге, невключення в текст договору угоди про соціальну 
політику, підписаної іншими 11 державами-членами ЄС. Не 
приєдналася вона й до єдиного візового режиму, введеному 
більшістю країн Євросоюзу відповідно до Шенгенської угоди.  

Незважаючи на вищезазначене, в цілому інтеґрація розвивалася на 
основі тієї стратегії, що була розроблена в 50-ті роки й знайшла 
відбиття в Римському договорі, що заснував ЄЕС, а через три з 
половиною десятиліття – у Маастрихтському договорі. Прийняття 
концепції європейської інтеґрації “на різних швидкостях” дозволило 
просуватися вперед, не чекаючи тих країн, які не були готові піти на 
подальше обмеження свого суверенітету.  

Друге й третє розширення пов’язане з вступом у ЄС Греції 
(1981 р.), Португалії та Іспанії (1986 р.). Економічна й політична вага 
цих країн була недостатньою для значного впливу на реалізацію 
стратегії розвитку Співтовариства. Формально програма розширення 
була виконана в повному обсязі, але на практиці відбувались певні 
труднощі. По-перше, процес формування єдиного економічного 
простору розтягнувся у часі: Іспанія й Португалія тільки в 1992 р. 
повністю ввійшли в Митний союз і не завершили десятирічний період 
переходу до участі в загальному аграрному ринку. По-друге, 
присутність трьох нових держав-членів у єдиному внутрішньому 
ринку підсилило його різнорідність, що створило додаткові 
перешкоди для вільного руху товарів, послуг, капіталів і осіб. 

Якщо перше розширення в однаковій мірі було обумовлене 
економічними й політичними інтересами “шістки” й “трійки”, що 
вступала, то цього разу домінували політичні міркування. Прийняття 
трьох країн, які лише недавно покінчили з диктаторськими 
режимами, розглядалося як ґарантія їхнього демократичного 
розвитку, що й оплачувалось Співтовариством. В економічному 
плані, ефект другого й третього розширення був істотним для держав, 
що вступили, і незначним для країн “дев’ятки”. Так, темпи росту 
грецької економіки в цей період були нижче, ніж у цілому по 
Співтовариству. Замість зближення економічних рівнів країна все 
більше відставала: якщо в рік вступу до ЄЕС (1981 р.) виробництво 
ВВП на душу населення в Греції  дорівнювало 64,5 % від рівня 
“дев’ятки”, то в 1990 р. воно знизилося до 55,3 %. Однак на початку 
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90-х років грецький уряд істотно скорегував економічну політику, 
внаслідок чого ця тенденція змінилася на зворотну: в 2000-2001 роках 
даний показник повернувся до рівня 1981 року, а в наступному ледве 
його перевищив. 

На відміну від Греції, темпи росту економік Іспанії й Португалії 
були вище, ніж у цілому по ЄЕС. Виробництво ВВП на душу 
населення в Іспанії виросло за 1986-2002 р. з 71,7 % до 82,2 % від 
рівня ЄС, а в Португалії – з 54,5 % до 74,6 %. 

Досвід економічного зростання чотирьох держав із середньо-
розвиненою економікою (Греція, Іспанія, Португалія, Ірландія), які 
утворили в Співтоваристві особливу групу, показав, що економічна 
інтеґрація не є єдиним фактором успіху. Найголовніше залежить від 
самої країни, від того, наскільки продуктивно вона використає 
потенційні переваги участі в єдиному внутрішньому ринку, від 
економічного курсу уряду, системи господарювання мобільності 
підприємницького класу, культури менеджменту, кваліфікації 
фахівців, якості праці й т. д. 

На початку 90-х рр. почалися переговори, результатом яких було 
підписання 1 січня 1993 р. Маастрихтського договору, який відомий 
також як Договір про Європейський Союз. Вперше в цьому документі 
була використана назва Європейський Союз як міжнаціональна 
спільнота. У порівнянні з попередніми договорами, Договір про 
Європейський Союз найбільшим чином, змінив функціонування 
Європейської Спільноти і створив передумови для подальшого 
поглиблення інтеґраційних процесів. 

Четверте розширення характеризується найбільшою органічністю, 
адже у 1995 р. до ЄС вступили Австрія, Фінляндія та Швеція – 
держави, які перебували на такому ж рівні економічного, соціального 
й політичного розвитку, що й ті, які становили “інтеґраційне ядро”. В 
1995 р. виробництво ВВП на душу населення в Австрії становило 
110,3 % від рівня ЄС, у Фінляндії – 97,0 %, у Швеції – 102,6 %. Ці 
країни могли б увійти в ЄС і раніше, але цьому перешкоджала 
ситуація “холодної війни”. Збереження статусу нейтральних держав 
було важливою умовою геополітичної рівноваги й стабільності в 
Європі.  

Нові держави не створюють ускладнень у процесі поглиблення 
європейської інтеґрації. Всі три країни підтримують курс на розвиток 
загальної зовнішньої політики, підвищення самостійної ролі ЄС у 
міжнародних відносинах, виступаючи при цьому з позицій підтримки 
ООН та її миротворчих зусиль, зміцнення світового правопорядку, 
вреґулювання реґіональних і локальних конфліктів політичними 
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методами, розвитку співробітництва ЄС зі східними й південними 
сусідами, у тому числі з Росією. Всі вони ввійшли в Шенгенську зону, 
а Фінляндія й Австрія з самого початку вступили до Єдиної валютної 
системи.  

Процес розширення показав, що позитивний результат участі 
економічно менш розвинених країн в інтеґрації поряд із більш 
розвиненими цілком реальний за умов, по-перше, відносно 
сприятливої кон’юнктури у світовій економіці, по-друге, допомоги 
країнам, що наздоганяють з боку їхніх багатих партнерів і, по-третє, 
здорової економічної політики, що проводиться урядами країн, що 
наздоганяють. 

Так, істотне збільшення матеріальної допомоги, починаючи із 
другої половини 80-х років, значною мірою, сприяли прискоренню 
економічного росту “четвірки” в порівнянні з ЄЕС/ЄС у цілому. 
Ірландська економіка розвивається випереджальними темпами 
останні 16 років (з 1987 р.), португальська й іспанська – з 1986 до 
2002 р. (за винятком 1993-1994 р. у Португалії й 1992-1994 р. в 
Іспанії). Що стосується Греції, то до початку 90-х років її 
господарська динаміка була дуже нестійкої, в основному через 
помилкову економічну й фінансову політику уряду. Все ж таки, після 
того як у неї були внесені значні корективи, Греція також вийшла на 
випереджальні темпи економічного росту в 1996-2002 р. Таким 
чином, до початку нового сторіччя Євросоюз значно просунувся на 
шляху зближення рівнів економічного розвитку держав-членів.  

 
“Копенгагенські критерії” та програми сприяння євроінтеґрації 

 
Можливість прийняття певної країни до складу Європейських 

Співтовариств передбачена в Статті 49 Договору про ЄС. Теоретично 
кожна країна може подати заявку на вступ до ЄС. Однак кандидат 
повинен виконати для цього низку вимог. Першим критерієм є 
географічний критерій і випливає зі ст. 49 Договору про ЄС, в якій 
зазначено, що “кожна європейська країна може подати заявку про 
вступ до ЄС”. Але на практиці виконання цього критерію не є 
настільки обов’язковим, що яскраво показує приклад із Туреччиною. 
У червні 1993 р. на засіданні Європейської Ради в Копенгагені країни 
ЄС визнали можливим приєднання нових членів із числа країн 
Центральної Європи – після досягнення ними відповідних критеріїв 
(отримали назву “Копенгагенських критеріїв”). 

 Згідно з цими принципами країни Центральної та Східної Європи, 
які висловили бажання, можуть стати членами Європейського Союзу. 
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За цього “приєднання може відбутися, щойно країна зі статусом 
асоційованого члена буде готова взяти на себе обов’язки членства й 
відповідатиме необхідним економічним та політичним вимогам”. 

Перша група критеріїв (політичні): 
 забезпечення свободи парламентських, президентських виборів і 

виборів до місцевих органів влади; 
 створення та розширення діяльності демократичних інституцій, 

неурядових організацій, незалежних засобів масової інформації; 
 прийняття законодавства, що надійно захищає права меншин, і 

створення відповідних установ; 
 посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією; 
 вирішення питань правового забезпечення та посилення 

спроможності боротьби з відмиванням коштів; 
 створення надійно діючих інститутів у сфері юстиції і 

внутрішніх справ; 
 здійснення заходів із протидії дискримінації у всіх сферах 

суспільного життя; 
 ґарантії незалежності судової влади, покращення функціону-

вання судів; 
 захист особистих свобод. 

Друга група критеріїв (економічні): 
 макроекономічна стабільність; 
 здійснення адміністративної реформи та структурних реформ; 
 наявність ринкових інститутів; 
 лібералізація торговельного режиму; 
 відповідне правове забезпечення ринкових перетворень; 
 поліпшення умов конкуренції; 
 створення середовища, сприятливого для підприємницької 

діяльності; 
 створення сприятливого інвестиційного клімату; 
 підвищення кваліфікації робочої сили; 
 поліпшення структури та диверсифікація експорту; 
 здійснення промислової політики, спрямованої на зниження 

матеріало- та енергоємності виробництва. 
Третя група критеріїв (“членські”) полягають у визнанні, 

прийнятті, виконанні та правовому застосуванні асquis communautaire – 
“спільного доробку” ЄС, тобто сукупності правових документів, 
напрацьованих Співтовариствами (договори, постанови, директиви та 
інші акти). Досягнення “членських” критеріїв – це ключовий аспект 
підготовки до членства в ЄС, який вимагає не лише включення 



126 

Світова та європейська інтеґрація 

національного законодавства, але й забезпечення його дієвого 
застосування через відповідним чином пристосовані адміністративні 
та судові структури. 

Крім того, існують так звані критерії конвергенції (зближення), 
виконання яких дає країнам право вступу до Економічного та 
Валютного союзу. Вони стосуються цінової стабільності, дефіциту 
бюджету, державного боргу, стабільності національної валюти та 
відсоткових ставок. 

Слід зазначити, щодо нових країн-кандидатів вимоги виконання 
критеріїв вступу значно жорсткіші, ніж це було в межах попередніх 
етапів розширення. Крім того, перелік основних критеріїв може 
доповнюватися ЄС у ході переговорів з країнами-кандидатами. 

Щодо контролю за виконанням державами-кандидатами 
Копенгагенських критеріїв, то, згідно з рішенням Європейської Ради 
у Люксембурзі в 1997 р., ЄК було запропоновано подавати щорічні 
звіти з відповідними висновками про досягнутий проґрес країн-
кандидатів у процесі приєднання. В цих документах Комісія аналізує 
відповідність реформ, що проводяться у країнах-кандидатах з 1997 р., 
Копенгагенським критеріям. При цьому ЄК бере до уваги лише вжиті 
заходи, а не ті, що готуються. Це є універсальним методом, який дає 
можливість на основі об’єктивного підходу порівняти й оцінити 
реальний проґрес країн на шляху вступу до ЄС. 

Оцінка реального проґресу проводиться на підставі різних джерел 
інформації: 
 наданої країнами-кандидатами з метою внесення коректив до 

Висновків Комісії; 
 отриманої під час зустрічей у рамках європейських угод і 

перевірки адаптації законодавства;  
 звітів Європейського Парламенту, оцінок держав-членів, роботі 

міжнародних організацій, зокрема Ради Європи і ОБСЄ, 
міжнародних фінансових інститутів і неурядових організацій.  

Таким чином, перед країнами-кандидатами стоять досить складні 
завдання, швидкість вирішення яких залежить від ефективності 
засобів їх розв’язання. Центральні органи ЄС не тільки контролюють 
процес досягнення відповідності критеріям вступу, але й намагаються 
розробляти ефективні програми для цих цілей. Підготовлені на основі 
згаданого аналізу Висновки щодо поданих країнами-кандидатами 
заяв на членство в ЄС відображають їх проґрес у досягненні 
відповідності Копенгагенським критеріям. 

Процес вступу до ЄС відбувається наступним чином. Країна-
кандидат подає до Ради ЄС заявку про членство, відтак починається 
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процедура її розгляду. Рада звертається до Європейської Комісії з 
надання думки (avis) щодо заявки про членство. Після розгляду 
Комісія готує документ про ступінь готовності країни-кандидата до 
вступу в ЄС і передає його до Ради. Після розгляду цього документу 
Рада приймає рішення про початок переговорів із кандидатом. 
Важливо зазначити, що думка Комісії не має зобов’язального 
характеру для Ради; саме Раді належить рішення і, якщо Комісія 
висловить негативну думку щодо вступу країни-кандидата, Рада все ж 
може прийняти рішення про початок переговорів. Така ситуація була 
наявна і в Греції. Формальні переговори веде головуюча країна в Раді 
ЄС у даному півріччі. У переговорах беруть участь представники 
Трійки ЄС, Комісії та країни-кандидати. Результати переговорів 
формулюються в проекті Договору про приєднання. Після 
завершення переговорів проект Договору передається Раді та 
Європейському Парламенту для затвердження. З цього питання Рада 
приймає рішення одноголосно, а Парламент – абсолютною більшістю 
голосів. Далі країни-члени та країна-кандидат підписують та 
ратифікують Договір згідно з їх власними внутрішніми процедурами, 
після цього країна-кандидат стає повноправним членом ЄС. 

Наступною подією на шляху відкриття можливостей поглиблення 
інтеґрації став саміт в Люксембурзі у грудні 1997 р., на якому 
Європейська Рада прийняла ряд рішень, які визначені наступні 
механізми розширення: 
 Європейська Конференція – багатостороння структура, що 

об’єднала 10 центральноєвропейських країн, Кіпр і Туреччину 
(вперше зібралася 12 березня І998 р. в Лондоні); 

 процес вступу, що включав 10 центральноєвропейських країн і 
Кіпр (розпочатий 30 березня 1998 р.); 

 переговори про вступ, відкриті 31 березня 1998 р. з шістьма 
країнами: Естонією, Кіпром, Польщею, Словенією, Угорщиною і 
Чехією. 

У грудні 1999 р., на саміті в Гельсінкі Європейська Рада вирішила 
розпочати переговори про вступ ще з шістьма країнами-кандидатами: 
Болгарією, Латвією, Литвою, Мальтою, Румунією і Словаччиною. 

У процесі переговорів про вступ визначились умови, на яких 
кожен кандидат може приєднатися до ЄС, та терміни прийняття, 
імплементації і правового впровадження асquis.  

Згідно з головними переговорними принципами, прийнятими на 
засіданні Європейської Ради у Люксембурзі й підтвердженими на 
Гельсінській Європейській Раді, кожна країна-кандидат діє за 
окремим графіком і може бути прийнята до ЄС настільки швидко, 
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наскільки швидко вона досягне відповідності критеріям вступу та 
членським зобов’язанням. 

Переговори відбуваються у формі серії двосторонніх конференцій 
між країнами-членами та кожною з країн-кандидатів за кожним із 
31 розділів асquis. 

Успіх у переговорному процесі оцінюється кількістю завершених 
розділів, відповідно до плану пріоритетів, таких, як конкурентна 
політика, транспортна політика, енергетика, податкова політика, 
сільське господарство, юстиція і внутрішні справи тощо.  

Результати переговорів включаються до проекту договору про 
вступ кожної країни-кандидата. Цей договір має бути поданий 
Європейській Раді для схвалення та до Європейського Парламенту – 
для надання згоди. 

Після підпису договір про вступ подається до країн-членів ЄС і 
країн-кандидатів для ратифікації та прийняття ними рішення про 
вступ, за необхідністю через процедуру референдуму. Лише після 
успішного здійснення усієї цієї процедури та набуття договором 
чинності країна-кандидат стає повноправним членом Європейського 
Союзу. 

Процедура вступу до ЄС включає наступні етапи: 
1) консультативний етап передбачає подання заяви на вступ та 

укладання угоди про асоціацію (Європейської угоди, угоди про 
асоціацію, або угоди про стабілізацію та асоціацію); 

2) оцінюючий етап передбачає оцінку відповідності критеріям 
членства та офіційне набуття статусу країни-кандидата на вступ; 

3) переговорний етап передбачає проведення двосторонніх 
конференцій з питань відповідності країни-претендента 31 
розділу вимог відповідності та підготовку проекту угоди про 
вступ; 

4) ратифікаційний етап передбачає узгодження угоди з 
Європейським Парламентом та ухвалення Європейською Радою, 
ратифікацію країнами-членами ЄС та країнами-кандидатами на 
вступ (за необхідністю на референдумі); 

5) імплементаційний етап передбачає набуття угодою чинності. 
Істотне значення для процесу розширення Європейського Союзу 

набувають також програми сприяння європейській інтеґрації PHARE 
І TACIS. 

На Паризькому саміті в липні 1989 р. провідні розвинуті країни 
звернулися до Європейської Комісії з проханням скоординувати 
програму економічної допомоги Угорщині та Польщі. Згодом 
програму PHARE (саме так називалася програма допомоги в 
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економічній реструктуризації Польщі й Угорщини) було поширено на 
Чехію, Словаччину, Румунію, Болгарію, Албанію, три країни Балтії та 
деякі держави колишньої Югославії. Метою надання цієї допомоги 
стало полегшення процесу економічних та політичних змін у країнах 
з перехідними системами. Основними напрямками програм допомоги 
є відкриття доступу товарам, виробленим країнами-одержувачами, на 
ринки країн-донорів, розвиток харчової промисловості і сільського 
господарства, освіти, сприяння та заохочення інвестицій, збереження 
й охорона довкілля. Програми допомоги змінювалися відповідно до 
внутрішніх змін у Союзі та зовнішніх у світі. 

Програма PHARE стала головним каналом фінансового і 
технічного співробітництва Європейського Союзу з країнами 
Центральної та Східної Європи. Започаткована в 1989 р. з метою 
підтримки економічних та політичних змін у країнах, що долають 
перехідний період, програма PHARE на початок 1996 року 
охоплювала 13 країн реґіону. Запланований на період 1990-1994 років 
бюджет (4,2 млрд євро) зріс у 1995-1999 роках до 6,693 млрд. 

Наслідуючи приклад програми PHARE для країн Центральної і 
Східної Європи, Європейський Союз розробив програму TACIS для 
держав колишнього Радянського Союзу (Вірменії, Азербайджану, 
Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану, 
Туркменістану, України та Узбекистану) і Монголії. 

Програма TACIS дозволяє надавати країнам технічну та 
економічну допомогу, а також підтримувати процес передання 
європейських “ноу-хау” з метою розвитку в цих країнах ринкової 
економіки та демократичного суспільства. Ця програма працює в 
різних напрямках, основними з яких є інституціональна реформа, 
підтримка економічних реформ та розвиток приватного сектора, 
енергетика й охорона довкілля, ядерна безпека. 

Паралельно з програмою TACIS з деякими країнами було 
укладено прямі угоди. Метою укладених у червні 1994 року угод між 
ЄС і Росією та Україною є запровадження вільної торговельної зони і 
заохочення до розвитку справжньої ринкової економіки, стабілізації 
валют в обох країнах. 

Водночас жоден з проектів за програмою TACIS не передбачає 
адаптації інституцій, базових умов їх функціонування, створення 
умов для розвитку політичних, економічних, бізнесових, 
інтелектуальних еліт, підготовки кадрів відповідно до вимог 
Європейського Союзу, що є одним з головних принципів програми 
PHARE. Програма TACIS не орієнтована на вступ до ЄС колишніх 
радянських республік (за винятком балтійських). 
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Особливості розширень ЄС у ХХІ ст. і подальші 
перспективи інтеґрації 

 
Прийняття Копенгагенських критеріїв, програм сприяння 

євронтеграції дозволило перейти до наступного етапу – п’ятого і 
шостого розширень ЄС, які значно відрізняється від попередніх, 
насамперед, за кількісними та якісними параметрами. В травні 2004 р. 
членами Спільноти стали 10 країн – Естонія, Кіпр, Литва, Латвія, 
Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія. У 2007 р. 
членами ЄС стали Болгарія та Румунія. 

На відміну від попередніх розширень, які не викликали змін у 
стратегії економічної інтеґрації, у змісті й термінах виконання 
програм, п’яте розширення ЄС стало набагато складнішим і 
неоднозначним за своїми наслідками для подальшого поглиблення 
інтеґраційних процесів. 

Уперше Євросоюз поповнили відразу 10 держав і ще дві мали 
приєднатися через три роки. Таким чином, чисельний склад зріс 
майже вдвічі, а чисельність населення збільшилася більш ніж на 
100 млн чоловік, або на 28 %. 

Уперше в Євросоюз вступають держави з таким великим 
відставанням у рівні економічного й соціального розвитку. За даними 
2002 р., лише в чотирьох країнах з дванадцяти виробництво ВВП на 
душу населення перевищив 50 % від рівня ЄС, а в цілому по всій 
групі цей показник становив лише 40 %. Нагадаємо, що в рік вступу 
Ірландії до Євросоюзу виробництво на душу населення в країні 
становило 58,5 % від рівня Європейських Співтовариств, у Греції – 
64,5 %, у Португалії – 51,2 %. 

Уперше членами ЄС стають країни (крім Кіпру й Мальти), які 
лише в 1990 р. почали перехід від усуспільненої й директивної 
економіки до ринкового господарства й від авторитарної держави до 
демократії західного зразка. Хоча з юридичної точки зору цей перехід 
відбувся, відкривши їм шлях у європейське інтеґраційне об’єднання, 
формування ефективної ринкової економіки, правової держави й 
цивільного суспільства в цих країнах ще не відбулось. 

Фактично ЄС, здійснюючи стратегію, спрямовану на розширення 
свого соціально-економічного та політичного простору, пожертвував 
поточними інтересами забезпечення максимально високого життєвого 
рівня членів Співтовариства. Обумовлюється ця стратегія тим, що 
завдяки ширшому інтеґраційному простору, в перспективі вдасться 
отримати істотні геоекономічні та геополітичні переваги.  
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Разом з тим, не можна іґнорувати той факт, що з поглибленням 
інтеґраційного процесу об’єктивно зростають проблеми щодо 
забезпечення однорідності Європейського простору. Це пов’язане з 
інтеґрацією нових членів, які за рівнем соціально-економічного 
розвитку є менш підготовленими до участі у вищих формах 
об’єднавчого процесу. Правомірність такого висновку ілюструє, 
зокрема та обставина, що лише 12 із 15 членів ЄС є учасниками зони 
євро. Ця неоднорідність може ще збільшитися після прийому до 
складу ЄС нових членів, більшість із яких знаходяться на нижчому 
рівні економічного розвитку, порівняно з нинішніми членами ЄС.  

До того ж, слід зауважити, що істотне зниження середнього по ЄС 
рівня ВВП на душу населення може спричинити невдоволення 
широких верств населення нинішніх членів ЄС – оскільки вони не 
будуть миритися зі зниженням свого життєвого рівня заради 
непевних компенсацій у майбутньому. 

Важливим аспектом є також те, що попередні етапи розширення 
відбувалися на більш низьких етапах інтеґрації: перший і другий – на 
стадії існування спільного ринку, за відсутності елементів 
політичного союзу; третій – на початку переходу до формування 
єдиного внутрішнього ринку, лише при поставлених цілях 
формування спільної зовнішньої політики; четвертий – вже після 
утворення єдиного внутрішнього ринку, але за відсутності 
Економічного та Валютного союзу, остаточно сформованих спільної 
зовнішньої політики та політики безпеки, співробітництва у сфері 
юстиції і внутрішніх справ. Новий, п’ятий етап розширення – це 
розширення, що відбувається безпосередньо на стадії завершення 
формування Економічного та Валютного союзу, значного проґресу на 
шляху формування політичного союзу, поглиблення співпраці у сфері 
безпеки. І це робить питання такого розширення особливо складним –
 як у політичному, економічному, так і в правовому та процедурному 
аспектах. 

Отже, нове розширення безпрецедентне за своїми масштабами, 
але ще більше – за складністю самого процесу інтеґрації старих і 
нових членів ЄС, що перебувають на різних рівнях економічного й 
соціального розвитку. Важко визначити, скільки часу знадобиться 
новачкам, щоб наблизиться до рівня Союзу. Ступінь імовірності будь
-якого прогнозу із вражаючим ефектом демонструє порівняння 
Португалії й Греції – двох країн із рівною чисельністю населення, 
приблизно однаковим рівнем економічного розвитку й подібною 
структурою економіки. Греція за 22 року наблизилася до подушного 
рівня виробництва ВВП у Євросоюзі на 2,5 %, Португалія за 17 років – 
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на 20,1 %, однак, обидві країни й зараз ще не перебороли планку 75 % 
від середнього рівня в ЄС. Це означає, що довгострокові прогнози в 
цій сфері вкрай ненадійні. В будь-якому випадку очевидно: державам, 
які вступають, потрібно не одне десятиріччя, щоб істотно скоротити 
відстань, яка відокремлює їх від соціально-економічного рівня 
Західної Європи. 

Критика п’ятого розширення часто базується на тому, що, 
приймаючи рішення на користь розширення зони інтеґрації на схід, 
західноєвропейські керівники не прорахували його економічну ціну. 
Можливо, це відбулось, незважаючи на те, що розширенню передував 
тривалий підготовчий період, початок якому поклала сесія 
Європейської Ради в Копенгагені влітку 1993 р., що затвердив 
критерії допуску держав-кандидатів до складу ЄС. Для більшості з 
них реалізація програми підготовки до вступу зайняла близько 
11 років, а для Болгарії й Румунії 14-15 років. 

Дуже чітко сформулював політичну обумовленість цих процесів, 
один із високопоставлених чиновників Європейської Комісії Фрезер 
Камерон: “Розширення – політичний імператив для Союзу, що може 
сприяти миру, безпеці, стабільності й проґресу в Європі. Розширення, 
які привели в Європейське Співтовариство Грецію, Іспанію й 
Португалію, мали основним мотивом зміцнення демократії й 
стабільності в цих країнах, що покінчили з тоталітарними режимами. 
Для країн Центральної й Східної Європи членство в Союзі має таке ж 
значення”. Отже, коли держави-члени ЄС приймали принципове 
рішення на користь прийняття країн ЦВЕ, вони керувались, головним 
чином, політичними, а не економічними міркуваннями. 

Ще одним доводом критики є те, що стимулюючий вплив 
розширення на економічний зріст в “старих” державах-членах ЄС 
буде незначним і більше слабким, ніж у країнах, що вступають. Таке 
явище відбувалось на всіх попередніх етапах розширення ЄС. З 
погляду потенціалу економічного співробітництва, його переваг, а 
також вимог економічної безпеки, реґіон держав, що вступають, має 
для Західної Європи третьорядне значення. 

На підтвердження того, що економічна ціна розширення 
виявилася набагато вищою, ніж передбачалося на початку 90-х рр., 
часто приводяться цифри витрат з бюджету ЄС на технічні 
нововведення, економічні й політичні реформи у країнах-кандидатах, 
гуманітарну допомогу тощо. Всього за період 1990-2002 р. у рамках 
програм було витрачено 14,1 млрд екю/євро; протягом 1990-1999 р. 
Європейський інвестиційний банк надав країнам-кандидатам кредити 
на суму 11,1 млрд екю/євро. Їхня питома вага в річному бюджеті ЄС 
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становить 2,9 %, у сукупному ВВП 15 держав-членів Євросоюзу це й 
зовсім мізерна величина – 0,03 %. Є ще кредити, але вони підлягають 
поверненню, і до витрат віднести їх не можна. Тому надмірно 
важкого фінансового тягаря, що ліг на плечі ЄС у зв’язку з його 
розширенням, у реальності не існує. 

Однак ціна розширення ЄС не вичерпується тільки фінансовими 
витратами. Вона виміряється також впливом розширення на 
виконання довгострокових програм поглиблення європейської 
інтеґрації, передбачених Маастрихтським й Амстердамським 
договорами про Європейський Союз й інші стратегічні рішення ЄС. 
Ця ціна незмірно вища. 

Довгий час інститутам ЄС потрібно буде вирішувати завдання 
координації макроекономічної політики трьох груп держав: членів 
ЭВС, учасників єдиного внутрішнього ринку й новачків, що 
перебувають у періоді адаптації. І весь цей час одним з основних 
напрямків політики ЄС буде сприяння процесу реальної конвергенції 
(зближення економічно та соціально) трьох десятків країн, що, по 
суті, почнеться заново й займе, як здається, не менше трьох 
десятиліть. Ціна цієї політики буде вимірятися сотнями мільярдів 
євро. 

У порівнянні з масштабами завдань і труднощів в області 
економічної інтеґрації процес формування загального простору, 
безпеки й правопорядку буде розвиватися легко, але не швидко. 
Оскільки першою ознакою такого простору є свобода пересування й 
діяльності громадян будь-якої держави-члена на всій території ЄС, 
він може бути створений тільки на основі й у рамках єдиного 
внутрішнього ринку. Отже, цей процес може тривати 10-15 років. 

Що стосується загальної зовнішньої політики й загальної політики 
безпеки й оборони, то, мабуть, саме в цій сфері найбільше наочно й 
драматично виявився негативний характер взаємодії процесів 
розширення й поглиблення європейської інтеґрації. Перша ж реакція 
ЄС у розширеному форматі 25 держав на кризову ситуацію в Іраку 
продемонструвала, наскільки далекий Євросоюз від поставленої мети – 
говорити “єдиним голосом” від імені об’єднаної Європи. Для 
ініціаторів і незмінних лідерів європейської інтеґрації, Франції й 
Німеччині, виявилося неприємним сюрпризом, що кандидати майже 
одностайно підтримали позицію Вашинґтона в його відкритій 
суперечці з Парижем і Берліном. Не доводиться сумніватися в тому, 
що подібні випадки розбіжності зовнішньополітичних орієнтирів 
учасників ЄС будуть не виключенням, а правилом. 
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Всі учасники дискусій щодо наслідків нового розширення ЄС 
одностайні в одному пункті: його неоднорідність (гетерогенність) 
різко зростає. Вона збільшується за декількома параметрами: 
розмірами (більші й малі країни), рівнями економічного розвитку 
(високо- і середньорозвинені національні господарства), станом 
систем ринкової економіки й демократії (зрілі й системи, що 
формуються), географічним положенням держав-членів (Північний, 
Західний, Південний і Центральний реґіони Європи). Країни з 
однаковими або близькими параметрами – тим більше, якщо мова йде 
не про один, а два-чотири параметри – тяжіють одна до одної й здатні 
поєднуватися в стійкі угруповання або тимчасові коаліції на основі 
спільних інтерес і завдань. У випадку виникнення несприятливих 
умов ЄС може розколотися на кілька реґіональних угруповань або 
повністю “дезінтеґруватися”. 

Наступні 15-20 років будуть серйозним випробуванням не тільки 
міцності Європейського Союзу, але й життєвості самої ідеї 
європейської інтеґрації. Якщо відволіктися від зовнішніх факторів, 
успіхи й невдачі ЄС будуть залежати, головним чином, від того, чи 
зуміють його лідери забезпечити погодженість із поглибленням й 
розширенням інтеґрації. 

Соціологічні дослідження свідчать, що майже половина (49 %) 
європейців підтримують подальше розширення Європейського 
Союзу, 39 % – виступають проти, 12 % – поки не визначилися. 
Найбільшу підтримку подальшому розширенню ЄС висловлюють 
громадяни Польщі (76 %), Литви (68 %), Словенії та Румунії (по 
67 %). Найменшу – громадяни Франції (32 %), Австрії (28 %) та 
Люксембургу (25 %). 

Щодо нашої держави, то її відносини з Європейським Союзом 
були започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних 
справ Нідерландів – головуючої в ЄС держави – у своєму листі від 
імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України. 

11 березня 2003 р. Комісія ЄС прийняла нові рамки своїх 
взаємовідносин із Україною. У Посланні під назвою “Ширша Європа – 
Сусідство”, в якому йдеться про нові рамки взаємовідносин із 
нашими східними та південними сусідами. Комісія чітко визначила, 
що метою цієї політики є утворення зони процвітання та 
добросусідства, кола друзів, з якими вона матиме тісні мирні 
стосунки та співробітництво. 

Основною метою стала співпраця із країнами-партнерами заради 
сприяння процесу політичних та економічних реформ, підтримки 
тіснішої економічної інтеґрації, сталого розвитку та забезпечення 
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політичної підтримки і допомоги. В “Ширшій Європі” Україна є 
однією з пріоритетних країн, якій пропонується новий курс на 
співробітництво, включаючи перспективу тіснішої інтеґрації у єдиний 
ринок ЄС, преференційних торговельних відносин, подальшого 
співробітництва у сфері культури та взаєморозуміння, інтеґрації у 
транспортну, енергетичну та телекомунікаційну мережі та євро-
пейський дослідницький простір. 

Також нові рамки забезпечили конкретні інструменти для їх 
втілення, участь у європейських програмах і діях, нові джерела 
фінансування, Програму дій для України та щорічні огляди. У цьому 
відношенні “Ширша Європа” пропонує амбіційну та реалістичну 
мережу для зміцнення нашого стратегічного партнерства, дозволяючи 
Україні повністю отримати користь від розширення ЄС. 

Інструментом, впровадженим для виконання Нових Рамок, є План 
дій, обов’язковий політичний документ, розроблений Комісією та 
державами-членами ЄС і погоджений із Україною, який чітко 
визначатиме не лише політичні цілі, але й основні показники, за 
якими протягом кількох років оцінюватиметься проґрес. Ці показники 
розроблятимуться у тісному співробітництві із країнами-партнерами, 
і нові переваги пропонуватимуться у відповідності до успіхів, 
досягнутих у виконанні політичної та економічної реформ.  

Послання “Ширша Європа” також включає програму “Сусідство” 
як нову ініціативу для подолання наслідків розширення, сприяння 
співробітництву вздовж кордонів ЄС з Україною. 

Правовою основою відносин між Україною та ЄС є Угода про 
партнерство та співробітництво (УПС) від 16 червня 1994 р. (набула 
чинності 1 березня 1998 р.). Вона започаткувала співробітництво у 
широкому колі політичних, торговельно-економічних та гумані-
тарних питань. 

На сьогодні в рамках УПС визначено 7 пріоритетів співпраці між 
Україною та ЄС: енергетика, торгівля та інвестиції, юстиція та 
внутрішні справи, наближення законодавства України до законо-
давства Євросоюзу, охорона навколишнього середовища, транс-
портна сфера, транскордонне співробітництво, співпраця у сфері 
науки, технологій та космосу. 

Євроінтеґрація є головним та незмінним зовнішньополітичним 
пріоритетом України. Сьогоднішній розвиток політичного діалогу 
між Україною та ЄС базується на впровадженні Україною Стратегії 
інтеґрації до ЄС, виконанні сторонами УПС та опрацюванні Плану 
дій в рамках Європейської політики сусідства.  
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У рамках Плану дій Україна – ЄС пропонується ціла низка 
заходів, реалізація яких дозволить значно посилити зв’язки між 
Україною та ЄС. Цей План підтримує політичні та економічні 
реформи України, однак, для досягнення успіху потрібні будуть 
значні зусилля з обох сторін. План дій включає елементи, спрямовані 
на посилення демократії та підготовки України до членства в СОТ, 
що є ключовою умовою для можливого створення зони вільної 
торгівлі. У ньому також закріплено бажання ЄС обговорювати 
питання спрощення візового режиму та передбачено кроки, 
спрямовані на поглиблення діалогу в енергетичній, транспортній і 
екологічній галузях. Крім цього, План дій передбачає участь України 
в деяких програмах Європейського Союзу.  

План дій Україна – ЄС було розроблено у рамках Європейської 
політики сусідства (ЄПС), за допомогою якої ЄС прагне створити 
простір стабільності, безпеки та процвітання як самого Європей-
ського Союзу, так і його сусідів. Європейська політика сусідства дає 
партнерам можливість взяти участь у різноманітних заходах ЄС, 
стимулює політичну, економічну та культурну співпрацю, а також 
співпрацю в сфері безпеки.  

ЄПС не пов’язана з питанням потенційного членства в ЄС. Вона 
пропонує привілейовані відносини з сусідами, які спиратимуться на 
взаємне зобов’язання захищати спільні цінності, особливо у сфері 
верховенства права, добросовісного державного управління, в тому 
числі права меншин, а також принципи ринкової економіки та 
стабільного розвитку. 

На відміну від інших центрально-східноєвропейських країн, які 
мають з Європейським Союзом угоди про асоційоване членство, а 
більшість з них уже й розпочали безпосередні переговори про вступ 
до нього, в Угоді про партнерство та співробітництво між Україною 
та ЄС прямо не йдеться про перспективи приєднання України до ЄС. 
Не визначено перспективи набуття Україною повноправного членства 
в Європейському Союзі і в Спільній стратегії ЄС щодо України, 
ухваленій на Гельсінському саміті Євросоюзу 11 грудня 1999 року. 

Ухвалюючи Спільну стратегію щодо України, розраховану на 
чотирирічний термін, Європейська Рада визнала, що успішна та 
стабільна Україна якнайкраще відповідає інтересам Європейського 
Союзу. Також було зазначено, що повне виконання Угоди про 
партнерство і співробітництво є передумовою успішної інтеґрації 
України в економіку Європи та допоможе Україні утвердити свою 
європейську ідентичність. 
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За останні два роки Україна зробила великий крок у виконанні 
першого з трьох Копенгагенських критеріїв членства, який стосується 
розбудови дієвих інститутів демократії. У рішенні Ради ЄС від 
22 січня 2007 року, яким започатковується розробка нової посиленої 
угоди з Україною, саме проґрес у консолідації демократії 
відзначається як базове досягнення України, що робить можливим 
новий етап відносин. 

Очевидним є те, що для наступного якісного стрибка у відносинах 
з ЄС Україні необхідно досягти таких же успіхів у виконанні ще двох 
Копенгагенських критеріїв – розбудови конкурентоспроможної 
економіки та впровадження нормативної бази ЄС (acquis 
communautaire). 

На сьогодні Європейський Союз не готовий перевести відносини з 
Україною з формату політики сусідства до формату переговорів про 
вступ. Однак, якщо ще кілька років тому обговорення цієї теми в ЄС, 
взагалі, було б неможливим, на початку 2007 року Рада ЄС цілком 
предметно обговорювала можливість визнання за Україною 
перспективи членства. 

Досвід свідчить, що головне для європейської інтеґрації України – 
не формальні обіцянки, а суттєві перетворення, які, насамперед, 
потрібні самій Україні. За останній час більш-менш 
викристалізувалися конкретні напрями, в яких треба рухатись, та 
проблеми, які треба вирішувати. На відміну від попередніх років, 
бачення цих напрямів і проблем практично співпадає в ЄС та в 
Україні, що безперечно свідчить про значний проґрес у стосунках. 
Йдеться про такі напрямки, як удосконалення системи влади, 
реґіональна реформа, судова реформа, реформа правоохоронної 
системи, проблеми політичних повноважень, бюджетної політики, 
судового устрою та правоохоронної системи, запровадження вільної 
торгівлі між ЄС та Україною, вступ України до СОТ, розвиток 
енергетичного ринку в рамках нової енергетичної стратегії ЄС, 
чорноморське співробітництво.  

У цілому, можна оцінити нинішній стан відносин з ЄС як 
обнадійливий. Україна може перейти до значно більшої інтеґрації з 
ЄС, що зрештою може відкрити перспективу членства. Для цього 
необхідно робити те, що потрібно самій Україні, і вирішувати ті 
проблеми, які вже стоять на порядку денному внутрішньої та 
зовнішньої політики. 

Стратегія iнтеґрацiї України до Європейського Союзу має 
забезпечити входження держави до Європейського політичного (в 
тому числi у сферу зовнішньої політики i політики безпеки), 
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iнформацiйного, економiчного й правового простору. Отримання на 
цiй основi статусу асоцiйованого члена ЄС є головним 
зовнiшньополiтичним пріоритетом України у середньо-строковому 
вимiрi й повинно спiввiдноситися в часі з набуттям повноправного 
членства в ЄС державами-кандидатами, якi мають спiльний кордон з 
Україною. 
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