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ВСТУП 

Тема даної роботи – «Інституціонально-правова трансформація Спільної 

зовнішньої та безпекової політики (СЗБП) ЄС у контексті виникнення нових загроз 

європейської безпеки». 

Актуальність теми роботи обумовлена тим, що поштовхом до розвитку 

Спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗБП) ЄС стали в першу чергу 

завершення «холодної війни», процеси глобалізації й інтеграції.  

Формування Спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗБП) ЄС у 

контексті виникнення нових загроз європейської безпеки є спробою ЄС, 

реалізувати якісно нову форму міжнародної військово-політичної співпраці. За 

допомогою СЗБП можливе створення нового суб'єкта в області міжнародної 

політики і безпеки. Тобто вступ ще одного члена, надає можливість створити нову 

конфігурацію їх взаємовідносин. На сьогоднішній час процес консолідації СЗБП є 

актуальним, бо його результати можуть надати вагомий вплив на взаємовідносини 

між діючими особами міжнародної політики і політики безпеки, тим самим 

потребують особливої уваги зі сторони дослідників в даній області. Кінець ХХ 

століття є важливою ланкою в розвитку західноєвропейської інтеграції. У 1992 році 

був підписаний, а в 1993 вступив в силу Маастрихтський договір, який передбачав 

створення в рамках ЄС економічного і валютного союзу. Як наслідок, на початку 

1999 року була введена єдина валюта ЄС ‒ євро. Також для розширенню ЄС 

робилися кроки, які відображені в Амстердамському (1997 рік) і Ніццької (2000 рік) 

договорах, з метою подальших перспектив розвитку ЄС. Спостерігався розвиток 

спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, включаючи її головну складову ‒ 

загальну європейську політику в галузі безпеки і оборони, які формують нову 

військово-політичну ланку Євросоюзу. На кінець 90-х років перетворення в ЄС 

стали впливати на положення всієї Європи.   
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Метою дослідження є вивчення інституціонально ‒ правової трансформації 

Спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗБП) ЄС і актуальних проблем її 

становлення.  

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження в даній роботі є 

Європейський Союз (ЄС) як  європейське політичне інтеграційне об'єднання 

держав . Предметом дослідження виступає Спільна зовнішня та безпекова політика 

(СЗБП) ЄС. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1. розглянути етапи становлення СЗБП і надати оцінку сучасному розвитку, 

беручи до уваги формування Євросоюзом спільної політики в області безпеки і 

оборони; 

2. сформулювати актуальні проблеми формування СЗБП; 

3. визначити пріоритетність регіонів СЗБП; 

4. окреслити можливі нові загрози європейської безпеки з однієї стороні, а 

також шлях їх вирішення з іншої. 

Хронологічні рамки дослідження – 50-ті рр. ХХ століття – по 2018 рік. 50-ті 

рр. ХХ ст., перші проекти в сфері безпеки та оборони. 2018 рік – проаналізувати 

проблеми європейської інтеграції  в сфері безпеки та оборони на сучасному етапі.  

Методи дослідження зумовлені його метою і завданнями. Для дослідження  

Інституціонально ‒ правової трансформації Спільної зовнішньої та безпекової 

політики (СЗБП) ЄС у контексті виникнення нових загроз європейської безпеки був  

застосований системний підхід. 

Побудова загальної системної моделі Європейського Союзу найбільш 

ефективна з точки зору системного підходу. Дана методологія дозволяє визначити 

ступінь організації і механізми функціонування складних об'єктів. «Досвід 

сучасного пізнання показує, що найбільш об'ємний и економічний опис об'єкта 

виходить в тому випадку, коли він представляється як система» [6]. 

Європейський Союз є складним утворенням, яке поєднує в собі ознаки 

міжнародної міжурядової організації і держави. Зокрема, до елементів державності 
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в ЄС відноситься і загальна зовнішня політика і політика безпеки (Спільна) ‒ 

порівняно новий напрям європейської інтеграції, реалізація якого почалася в 1993 

році, коли вступив в дію Договір про Європейський Союз. Головним завданням 

СЗПБ є координація діяльності держав - членів ЄС на міжнародній арені, 

вироблення і здійснення єдиних цілей. Досвід минулого двадцятиріччя свідчить 

про те, що СЗПБ посилила позиції ЄС на міжнародній арені, трансформувавши 

міжнародну міжурядову організацію економічного характеру в важливого 

глобального гравця.  

Необхідність такої системи об'єктивно випливає з цілей і завдань. Досить 

чітко Т. М. Фадєєва визначила основні цілі європейського об'єднання: по-перше, ‒ 

гарантія миру в Європі. По-друге, етапи створення європейської спільноти з самого 

початку передбачали включення в них Німеччині. Інтеграція Німеччини особливо 

сприяла її відродженню як демократичної спільноти, здатного до політичних дій. 

По-третє, проголошення ЄС сприяло також прагматичне прагнення до створення 

Європи, здатної на спільні дії на міжнародній арені після безповоротної втрати її 

народами позиції світових держав. По-четверте, Європейське Співтовариство є 

ринок континентального масштабу, який приніс європейцям беззаперечні вигоди 

[19]. 

Наукова  новизна  дослідження полягає в тому, що вперше було проведено 

комплексне дослідження інституціонально-правової трансформації Спільної 

зовнішньої та безпекової політики (СЗБП) ЄС саме у контексті виникнення нових 

загроз європейської безпеки. 

Апробація результатів дослідження та публікації.  Результати дослідження 

були надруковані у фаховому журналі «Вісник Одеського національного 

університету. Соціологія та політичні науки» 2018 р.  

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку 

використаної  літератури. 
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ВИСНОВКИ 

 Внаслідок проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. 

Відправною точкою європейської інтеграції стала декларація Шумана 9 

травня 1950 року,  яка закликала уряди західноєвропейських держав до побудови 

Європейської федерації. План Шумана був схвалений державами-ініціаторами 

(країнами Бенілюксу, Німеччиною, Італією і Францією) і привів до заснування в 

1951 році Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС). 

Одночасно з розробкою плану Шумана були зроблені і перші кроки по 

інтеграції і у військово-політичній сфері. У 1950 року Франція запропонувала з 

метою загальної оборони створити європейську армію, підпорядковану політичним 

інститутам єдиної Європи (план Плевен). 27 травня 1952 року був підписаний 

Договір про Європейський оборонному співтоваристві, яке поряд з ЄОВС мало 

стати складовою частиною Європейського політичного співтовариства. 

Однак цим планам не судилося реалізуватися. В серпня 1954 р Французький 

парламент відмовився ратифікувати Договір. 

Перегляд принципу над національності в воєнній та політичній сфері надає 

можливість керівництву західноєвропейських країн домовитися і підписати в 1954 

р. Паризької угоди про утворення Західноєвропейського союзу у складі Англії, 

Франції, Німеччини, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу. 

Наступний етап розпочався з підписання у 1957 році Римських договорів про 

створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) і про створення 

Європейського співтовариства з атомної енергії(Євроатом) , розробка яких була 

ініційована Ж. Монне і П.- А. Спадком. Договори підписали –  

Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція.  

Наступний етап у розвитку ідей військово-політичного співробітництва у 

Європі припадає на межу 1960–1970-х рр. У 1969 році Гаазька конференція глав 

держав і урядів ЄЕС дала новий імпульс в справі розвитку європейської інтеграції, 

виділивши в якості одного з найважливіших пріоритетів подальшого розвитку 
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Співтовариств створення ЄПС ‒ механізму з координування та узгодження єдиного 

курсу зовнішньої політики держав-членів. 

Процес глобалізації вимагав переходу до нового етапу інтеграції ‒ спільного 

ринку, Єдиного економічного простору, заснованого на свободу пересування не 

тільки товарів (як в митному союзі), але і людей, послуг і капіталу. 

На процес формування Спільної зовнішньої політики і безпекової політики 

певного прогресу вдалось досягти и під час роботи Паризької (1972 р.) та 

Копенгагенської (1973 р.) конференцій. Так, у заключній декларації Паризької 

конференції наголошувалося на необхідності спільної економічної і валютної 

політики, ставилося завдання розробити загальну соціальну, енергетичну і 

промислову політику, а також політику в галузі охорони навколишнього 

середовища, зазначалося бажаність створення інституційних структур для 

вироблення спільної політики в різних областях по відношенню до зовнішнього 

світу. 

У грудні 1973 року ЄЕС приймає «Декларацію європейської ідентичності», 

яка передбачає можливість екстрених зустрічей на вищому рівні. 

7 лютого 1986 року був підписаний Єдиний Європейський Акт (ЄЄА) ‒ 

документ, значення якого в повній мірі можна порівняти з проведенням глибоких 

конституційних реформ. ЄЄА не тільки закріпив перехід до спільного ринку, а й 

являв собою важливий крок на шляху до політичної інтеграції. По-перше, він 

юридично закріпив ЄПС, проголосивши, що держави-члени «прагнуть спільно 

формулювати і здійснювати європейську зовнішню політику». По-друге, ЄЄА 

легітимізував діяльність Європейської Ради як керівного інституту Співтовариств. 

По-третє, ЄЄА почав процес підключення наднаціональних інститутів до 

вирішення зовнішньополітичних питань. 

Визнавши, що система Європейського політичного співробітництва, яка 

функціонувала з початку 1970-х рр., не відповідає новим реаліям і вимогам, країни 

ЄС сконцентрували зусилля на її трансформації у Спільну зовнішню політику і 
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політику безпеки. Таким кроком стало підписання Маастрихтського договору 1993 

року. Маастрихтський договір створив систему трьох «опор»: 

4. Включені три Співтовариства (ЄОВС, Євратом і ЄЕС).  

5. Спільна зовнішня політика і політика безпеки.  

6. Внутрішні справи і юстиція. 

Таким чином, якщо раніше об'єднання зусиль з координації та вироблення 

спільної зовнішньої політики розглядалося як щось супутнє і другорозрядне по 

відношенню до основного (економічного) змісту інтеграційних процесів, то тепер 

політична інтеграція офіційно стала однією з невід'ємних складових європейської 

інтеграції. 

Після початку реалізації СЗПБ держави-члени стали обмірковувати шляхи її 

вдосконалення, що в кінцевому підсумку призвело до підписання 2 жовтня 1997 

року Амстердамського договору. Амстердамський договір значно посилив зв'язок 

СЗПБ з іншими опорами в рамках ЄС. Якщо в Маастрихтському договорі 

вказувалося, що СЗПБ спільно реалізується Союзом і державами членами, то в 

Амстердамському договорі було закріплено, що СЗПБ є прерогативою тільки ЄС в 

цілому, а держави-члени повинні її підтримувати. 

Наступний крок у розвитку СЗПБ був зроблений в Ніццького договору, який 

вступив в чинності 1 лютого 2003 року. Безпосередня мета договору: завершити 

розпочатий Амстердамський договором процес, який визнаний підготувати 

інститути ЄС до функціонування в розширенні союза. Згідно з цим Договором був   

сформований організаційно-правовий механізм військового управління.  

Наступний етап ‒ Лісабонський договір 2009 року. Були проведені реформи, 

а саме: 1) Запроваджена єдина система актів ‒ ст. 288 Договору про функціонування 

Європейського Союзу (ДФЄС) ‒ колишній Римський договір 1957 року,  та 

Договору про Європейський Союз, який являє собою Маастрихтський договір 1992 

року в редакції Лісабонського договору. 2) Реформована система інститутів. 3) 

Введений в дію протокол «Про постійну організовану співпрацю», який головним 

чином регулював питання в сфері оборони і постійної військової співпраці. 
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Таким чином, слід зазначити значний внесок Лісабонського договору ‒ 

реформу СЗПБ , яка дозволяє зміцнити зовнішньополітичні позиції ЄС і посилити 

його роль в світі. Також реформована система інститутів і урегульовані питання в 

сфері оборони і постійної військової співпраці. 

Тема внутрішньої безпеки з'явилася на порядку денному європейської 

інтеграції досить пізно. Захист безпеки громадян традиційно вважалася однією з 

головних функцій національної держави. Лише зі вступом в силу в 1993 році 

Маастрихтській договір став юридичною основою для формування обов'язкового 

співробітництва держав ЄС в сфері внутрішніх справ і правосуддя, виділивши їх в 

«третю опору». В середині 1990-х рр. стала розроблятися концепція зовнішнього 

виміру внутрішньої безпеки, яка включала боротьбу з тероризмом, організованою 

злочинністю та нелегальною міграцією з винесенням їх на міжнародний рівень. 

Прийняття Європейської стратегії безпеки (ЕСБ) стало важливою подією на 

шляху розвитку зовнішньої політики і політики безпеки ЄС. Європейська стратегія 

безпеки стала першим стратегічним документом, що зачіпають всі сфери 

зовнішньої політики Євросоюзу ‒ від допомоги і торгівлі, розвитку демократії та 

прав людини до дипломатії і збройних сил. 

Виділяють наступні загрози європейській безпеці: 

1. Міжнародний тероризм. 

2. Поширення зброї масового ураження. 

3. Неспроможні держави. 

4. Регіональні конфлікти. 

5. Кібернетичні загрози.  

Підводячи підсумки, можна зазначити,  що в сфері міжнародної безпеки ЄС 

існує ряд невирішених проблем, а саме розповсюдження зброї масового знищення, 

кібернетична злочинність, міжнародного тероризму, регіональні конфлікти і інше. 

Не можна з точною упевненістю сказати, що ці всі проблеми будуть вирішені в 

найближчі роки, але ЄС вже зробив перші кроки до забезпечення європейської 

безпеки, а також ліквідації поставлених проблем. 
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