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Питання щодо ролі об’єднаної Європи в новому тисячолітті набуло найбільшої гост-
роти у перші роки ХХІ ст., коли Європейський Союз запроваджував засади свого май-
бутнього розвитку: введення єдиної європейської валюти, розширення та формування
зовнішньополітичної та безпекової політики. Після тривалих дискусій на політичному та
експертному рівнях лідери ЄС прийняли низку документів, в яких було задеклароване
спільне бачення майбутньої ролі об’єднання та викладені першочергові завдання в еко-
номічній, зовнішньополітичній та безпековій площинах (від Маастритхтського договору
1991 р. до Лісабонського договору 2007 р., від рішень Лісабонського саміту 2000 р. до
проекту «Європа-2020», а також Стратегія європейської безпеки 2003 р., Європейська по-
літика сусідства 2003 р. та ін.). 

Варто зазначити, що формування моделі розвитку Європейського Союзу протягом на-
ступних десятиліть відбувалося за двома ключовими напрямками. По-перше, підходи дер-
жав-членів; особливо активну участь в дискусіях щодо майбутнього ЄС брали лідери
інтеграційних процесів – Велика Британія, Німеччина та Франція. По-друге, моделювання
Європи майбутнього здійснювалося під впливом зовнішніх чинників (наслідки глобалі-
заційних процесів, позиції США та Росії щодо нової ролі об’єднаної Європи в світі).

Сперечаючись щодо конечного формату інтеграційного об’єднання, держав-члени до-
сягли згоди щодо більш активної та впливової ролі Європейського Союзу в системі між-
народних відносин: ЄС має стати новою «силою» («power»), стабілізуючим чинником та
привабливою моделлю у новому, багатополярному світі [1]. Згідно з критеріями неореа-
лізму, впливовою силою може бути лише той актор, який має значну територію, ресурси
та населення, а також досяг високого рівня економічного, політичного розвитку та воло-
діє достатнім військовим потенціалом [2]. 

Запровадження Економічного та валютного союзу і введення єдиної європейської ва-
люти євро створили підстави для ЄС вважатися активним елементом всесвітньої системи
економічних відносин. Процес розширення Євросоюзу не тільки призвів до збільшення
території, населення та ресурсної бази об’єднання, але й підвищував вплив, силу і прес-
тиж ЄС в очах світової спільноти, в першу чергу, за рахунок скорочення «сірих зон» в Єв-
ропі, посилення безпеки і просування стабільності й економічного зростання через
позитивний вплив на сусідів [3].

Однак політичний та військовий аспекти досі залишаються слабким місцем стратегії
розвитку Європи. З одного боку, лідери ЄС розуміють, що без політичного єднання не
можливо успішно реалізовувати потенціал об’єднання, здійснювати ефективну зовнішню
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та безпекову політику, а отже і досягти стратегічної мети. А з іншого, більшість країн-
учасниць була задовільна рівнем економічного співробітництва, який дозволяє Брюсселю
виступати у якості повноправного представника спільних економічних інтересів країн ЄС
[4]. У зовнішній та безпековій політиці зберігаються, а останнім часом навіть посилю-
ються наступні тенденції: 

- пріоритет національних інтересів над загальноєвропейськими, 
- відмінності зовнішньополітичних та безпекових пріоритетів держав-лідерів інтег-

раційного процесу, 
- відсутність сильного політичного центру та чіткого балансу між впливом та при-

сутністю, регіональними та глобальними питаннями, 
- відсутність розуміння, яку модель сили ЄС має обрати з метою найбільшої відпо-

відності та захисту інтересів країн-членів: економічної або політичної сили, регіональ-
ного чи глобального актора в рамках таких моделей, як «м’яка сила», «нормативна сила»,
«приваблива сила» тощо [5].   

Сьогодні об’єднання Європа проходить серйозне випробування на міцність, що
пов’язано з наслідками інституційного реформування (вступ Туреччини до ЄС, крах муль-
тикультуралізма, неефективність Європейської політики сусідства), світової фінансово-
економічної кризи (питання щодо майбутнього єврозони), фундаментальної трансформації
міжнародної системи (ключовим викликом безпеці стає посилення невпевненості та по-
боювання через непередбачуваність внутрішнього розвитку в проблемних регіонах) та
зовнішнім тиском, що посилюється через процеси глобалізації («арабська весна») [6].
Отже лідери Євросоюзу знову, як і після завершення «холодної війни», мають запропо-
нувати своїм громадянам нову стратегію, яка захищатиме своїх учасників, поверне ін-
терес до поглиблення політичної інтеграції, дозволить поширити повноваження ЄС як
виразника спільних соціально-економічних та військово-політичних інтересів об’єднаної
Європи в світовій політиці, а також просуватиме Європейський Союз до статусу міжна-
родного впливового актора, який зможе на рівних виступати з Сполученими Штатами та
Росією у «концерті тріо» на теренах євроатлантичного регіону.  
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