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М.І. Михальченко 
 

У стратегічному протистоянні імперій 
результат визначають союзи і союзники 

 
2.6. ЧИ ВАРТО ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗОВІ РАХУВАТИСЯ 

З УКРАЇНОЮ В РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЄЇ ГЕОСТРАТЕГІЇ? 
 
Стає загальновизнаною теза, що зараз у світі існує одна імперія – 

Сполучені Штати Америки (без додавання до характеристики терміну 
“колоніальна”). Росія і Китай поки що не можуть протистояти цій 
супердержаві і займають стратегічно-вичікувальну позицію, 
розраховуючи, що прийде і їх час, коли вони зможуть кинути виклик 
могутності США. 

Але є ще одна “супердержава”, яка поки що тримається в затінку і 
ховається за назвою Європейський Союз. Фактично формується 
конфедеративна супердержава, яка буде мати свою Конституцію, 
збройні сили, узгоджену політику і могутню економіку. 
Інтелектуальний потенціал ЄС набагато вищий, ніж у США, Росії, 
Китаї, Японії. З часом ця супердержава буде вимагати поважнішого 
ставлення до себе всіх країн і реґіональних об’єднань, зокрема і 
США, та більш рішуче буде відстоювати свої інтереси й протидіяти 
аґресивним діям світових і реґіональних лідерів. 

Взаємовідносини України з ЄС і НАТО можна розглядати в двох 
аспектах: а) як специфічні відносини двох політичних і економічних 
суб’єктів; б) як одну з підсистем відносин на тлі глобальних світових 
відносин. 

Перший аспект аналізу в сучасних умовах є малоперспективним, 
оскільки і Україна, і ЄС “пов’язані” в складні системи міжнародних 
відносин і не є цілком незалежними політичними та економічними 
“гравцями”. Стосовно України це очевидно. Україна багато в чому 
залежить від США і Росії, від енергоносіїв з Туркменії і Казахстану, 
від взаємовідносин з Туреччиною, Китаєм, Японією та з іншими 
країнами. А от щодо ЄС, то варто враховувати не тільки те, що майже 
всі країни ЄС входять до НАТО, де домінує США, але й те, що цей 
політичний і економічний суб’єкт стає значною конкурентною силою 
щодо США та інших світових суб’єктів. І це виявляється дедалі 
рельєфніше, дедалі очевидніше. 

Тому перспективніше розглядати взаємовідносини України з ЄС в 
аспекті глобалізації, яку ми розуміємо як об’єктивно зумовлений 
процес зростання загальної взаємозалежності країн і союзів країн в 
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умовах розширення горизонтів сучасного світу. Сприйняття або не 
сприйняття процесу глобалізації на ідеологічному й психологічному 
рівнях нічого не змінить в об’єктивності цього процесу. Процес 
глобалізації не потребує визнання з боку країн, партій або індивідів і 
“не страждає” від чийогось нігілізму. Він має позитивні і негативні 
аспекти, перші з яких треба використовувати, а інші – мінімізувати. 
Глобалізацію потрібно розглядати в історичному контексті: коли вона 
виникла, які причини і наслідки вона мала в кожний історичний 
період, які її історичні перспективи. 

Дослідники не дійшли спільного висновку щодо початку процесу 
глобалізації. Одні шукають його в імперіях античності, інші – в 
колоніальних імперіях, треті – у повоєнній епосі 40-50-х рр. 
XX століття. Будь-яка типологізація буде вразливою, якщо ми не 
визначимо риси процесу глобалізації у зрілій формі, але не в одній 
сфері, а в головних сферах суспільного життя: економічній, 
політичній і культурно-ідеологічній. Що ж до предмету нашого 
дослідження, то треба поглянути, чи є ЄС виявом (результатом) 
процесу глобалізації і як Україна реагує на виклики глобалізації. 
Економічному підґрунтю глобалізації властиві три аспекти. По-
перше, процес глобалізації ґрунтується на експансії західної 
(європейсько-американської) моделі економічного розвитку в усі 
реґіони Землі. По-друге, домінують у процесі глобалізації еконо-
мічний зміст і економічні наслідки (ТНК, домінування декількох 
валют у світі, товари, послуги тощо). По-третє, економічне доміну-
вання групи могутніх держав провадить до соціальної й освітньої 
однорідності світу, до збільшення різниці між багатими і бідними 
країнами, хоч економічні еліти різних країн (за рівнем прибутку) 
зближуються. Загальна модель економічного розвитку за рахунок 
уніфікувального потенціалу детермінує схожі соціально-економічні 
зміни та наслідки в різних країнах і реґіонах. 

Політична складова глобалізації є продовженням економічної і 
виявляється в політичній взаємозалежності країн світу і в 
можливостях контролю за політичним розвитком окремих країн і 
реґіонів з боку супердержав (одна, дві, три ...) або політичних блоків. 
Вона не заснована на демократичних цінностях, як часто говорять 
політики, і не є змовою “світового капіталу”, “масонів”. У політичній 
глобалізації закладено дві головні тенденції: а) процес формування 
оптимальних політичних умов функціонування світової системи 
капіталізму та типів держав, які цю систему влаштовують; б) процес 
зближення народів в умовах нових засобів транспорту, інформації, 
освіти, науки і т. д. Процеси рівності і нерівності націй та держав, 
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справедливого світопорядку, ліквідація конфліктів – усе це похідне 
від двох головних тенденцій. Навіть нав’язування народам 
периферійних країн “демократичних політичних систем” є лише 
засобом реалізації головних тенденцій економічної і політичної 
глобалізації, хоча й досить ефективним. 

У сучасну епоху більшу роль починає відігравати культурна 
складова глобалізації. В її основі лежать нові технології розвитку 
культури людства – нові технології виробництва товарів, знань, 
засобів спілкування, самої людини. Глобалізація зближує народи в 
культурному плані і цим сприяє утвердженню культурної одно-
манітності. Культурна багатоманітність відступає, про що дуже часто 
говорять антиглобалісти. Але зупинити процес формування світової 
цивілізації як синтезу національних культур, як становлення системи 
загальнолюдських цінностей – неможливо. Можна частково 
загальмувати його в деяких реґіонах і країнах, але це тільки 
тимчасово. 

Глобалізація як єдність економічних, політичних та культурних 
процесів зближує економічний розвиток країн (але не згладжує 
розриву між бідними і багатими), робить світовий ринок товарів і 
послуг єдиним, розвалює традиційні уклади життя, модернізує 
традиції управління, поступово витісняє тоталітаризм і диктатуру з 
політичного життя окремих країн, але накидає політичне домінування 
супердержав, зближує форми культурного життя націй, викликає на 
змагання моделі суспільного розвитку. Питання лише в тому, хто 
більшою, а хто меншою мірою користується результатами 
глобалізації. Якраз нерівні умови використання економічної, полі-
тичної і культурної глобалізації викликають протестні рухи 
“антиглобалістів”. 

Сьогодні “антиглобалісти” критикують Захід як джерело екс-
пансіоністських тенденцій, як головну силу, що збирає “плоди” 
позитивів глобалізації. Але ця критика безперспективна. Суспільства, 
які не демонструють позитивні результати економічної і політичної 
модернізації, а також соціальні групи і рухи, які неспроможні 
вбудовуватись у ритм змін, ще ніколи не перемагали, не ставали 
першопроходцями шляхів для інших народів. Навіть такі грандіозні 
утопічні проекти, як комуністична революція, тільки тимчасово 
можуть ввести народи в оману. Критика ж сучасних об’єктивних про-
цесів завжди поверхова і не може виробити позитивної програми дій. 

Одночасно варто враховувати, що цінності, на основі яких здійс-
нюється глобалізація, хоча і є універсальними, але вони абстрактні. 
Ринкова економіка, демократія, соціально-правова держава, освітні 
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цінності тощо – різні у різних країнах, вони реалізуються в 
конкретному вигляді в конкретній країні. Їх реалізація, історична і 
національна, залежить від культури суспільства і традицій життя в 
ньому. Тому як продукт західної (євроатлантичної) цивілізації вони 
важко “проростають” в інших історичних і культурних умовах. 

В умовах прискореної глобалізації Україна має зважати на 
провідні позиції Західної Європи і США в цих процесах, спокійно 
прорахувати всі позитиви євроатлантичної моделі суспільного 
розвитку і взяти на озброєння її нові економічні і політичні, наукові і 
освітні технології, але не шляхом знищення національної культури, а 
шляхом її збагачення. Безумовно, це дуже складно. Але, якщо 
Україна хоче стати модерною країною, у неї немає іншого виходу. 

У цьому історичному протистоянні, що тільки намічається, для 
Європейського Союзу важливу роль відіграють великі (за 
європейськими вимірами) постсоціалістичні і пострадянські країни. 
Хоч би як “надували щоки” країни Балтії та інші малі країни, вони 
завжди залишаться малими країнами, і їхній економічний, політичний 
та інтелектуальний потенціал не буде відігравати великого значення в 
уреґулюванні проблем Європи і світу. Такі ж країни, як Польща і 
Україна, є досить помітними “гравцями” в європейській політиці. 
Наприклад, вступ Польщі до Європейського Союзу значно збільшує 
політичну і економічну вагу ЄС. 

Україна поки що залишається запасним політичним і економічним 
“гравцем” Європи, від позиції якої в недалекому майбутньому буде 
залежати розклад сил у Європі. Будувати європейську стратегію без 
урахування ролі України вкрай недалекоглядно. Візьмемо гіпо-
тетичну ситуацію: варіант “А” – Україна об’єднується з Росією і 
Білоруссю в нову державу. У Європейського Союзу на сході з’яв-
ляється небезпечний сусід. Та й загалом, європейська ситуація стає 
непередбачуваною. Варіант “Б” – Україна входить у Європейський 
Союз. Стабільність у Європі різко зростає, оскільки без України Росія 
ніколи не зможе стати супердержавою. Варіант “Б” – Україна 
залишається “вільним аґентом”. У цьому разі зберігається лімітрофна 
зона нестабільності. 

Отже, Україна є запасним “гравцем”, який може посилити будь-
яку “команду”, тобто будь-яке державне об’єднання. 

Водночас, наприклад, приєднання України до ЄС створює значні 
проблеми для нього. Модернізація української економіки, адаптація 
системи освіти, науки, законодавства, політичних інститутів – усе це 
додаткові кошти для ЄС. Але ж це вкладання коштів з прибутком – 
політичним, економічним, культурним, інтелектуальним тощо. 
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Поки що Україна поводиться як дисциплінований, лояльний 
запасний “гравець” щодо ЄС як “команди”, у складі якої вона хоче 
грати. Водночас вона відмовляється від усіх запрошень Росії 
повернутися до “старої команди”. Але якщо перетримати цього 
запасного “гравця” на лаві запасних, то він може переглянути свою 
позицію: краще грати в слабшій “команді”, ніж бути вічним запасним, 
не маючи перспективи. 

Хто ж “тренер” цього “гравця”? Насамперед, українська влада, яка 
весь час каже українському народові: чекай, ми йдемо в ЄС, багато 
проблем розв’язуємо разом, Україна як повноправний член Євро-
пейської Спільноти будуватиме сильну, вільну Європу. Народ поки 
що вірить. Добре тренують Україну різні політичні, економічні, 
фінансові організації Європи, які постійно вимагають від неї 
зразкової поведінки в усіх сферах життя. Українці – слухняні люди. 
Виконують рекомендації Ради Європи, ЄС, НАТО, США, ООН і т. д. 
Є, правда, і не досить слухняні бізнесмени, політики, наркоторговці, 
торговці “живим товаром” тощо, які не зважають ні на обіцянки 
української влади, ні на рекомендації ЄС та інших організацій і 
держав. Але такі є в будь-якій країні, в тому числі в країнах ЄС. 

Україна не тільки дисципліновано поводиться, а й виконує 
функцію ефективного “санітарного кордону” для Європейського 
Союзу. Вона бореться з наркобізнесом на кордонах з ЄС, зупиняє 
потік мігрантів, які прагнуть будь-що потрапити в країни ЄС, 
намагається зупинити потік контрабанди в країни ЄС, допомагає 
своїми військами в розв’язанні етнічних конфліктів, надає свій 
повітряний простір для миротворчих (а іноді й аґресивних) операцій 
НАТО і США і т. д. І що вона отримує від цього? Майже нічого. 

Може, варто зекономити на збройних силах і зняти прикор-
донників із західного кордону? Хай здійснюється дуже “демо-
кратичне” гасло Заходу “про вільне пересування людей і товарів”. 
Захід сам наполягав на цьому гаслі під час ідеологічної війни з СРСР. 
Чого ж Україні заважати реалізації цього “демократичного” прин-
ципу? Якщо Захід відмовився від своїх гасел і принципів, то хай сам 
розв’язує проблеми, які створив. 

На прикладі наведеного вище, можна констатувати, що 
Європейський Союз дуже ефективно використовує Україну як 
“санітарний кордон”, не компенсуючи збитків, яких зазнає Україна на 
цьому. Одночасно ЄЄ здійснює систему заходів, щоб застосувати 
більш жорсткі візові і ліцензійні бар’єри проти української держави 
та її громадян. Мабуть, це і є плата Україні за послуги для ЄС. 
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Може, ЄС боїться, що, прийнявши до своїх лав Україну, він 
погіршить “атлантичну солідарність” із США і Канадою? Але ж 
партнерські відносини України із США і Канадою відомі, як і 
співробітництво заради миру. Отже, в трикутнику Україна – ЄС – 
США і Канада істотних змін не передбачається. 

Є ще одна проблема, на яку звертають увагу представники ЄС, – 
проблема еміграції громадян. Тут можна їх заспокоїти: хто мав 
бажання переїхати в країни ЄС, уже переїхав. У кого з українців 
з’явиться таке бажання, він його реалізує. Відомо, що є достатньо 
легальних і нелегальних каналів для здійснення міграції українських 
громадян. А коли Україна стане членом ЄС, то ця проблема 
розв’яжеться автоматично. 

Повернемося до проблеми вільного пересування товарів. Країнам 
ЄС не варто боятися напливу українських товарів, оскільки, за 
висновками експертів ЄС, вони нижчої якості. Це нехай Україна 
боїться напливу якісніших товарів із Західної і Центральної Європи. 
Але і з цієї ситуації є вихід. Співробітництво ЄС і України відкриває 
нові можливості для виробництва спільної дешевшої продукції в 
інтересах усіх народів об’єднаної Європи. Безумовно, для налагод-
ження такого співробітництва потрібно буде подолати декілька 
проблем: ліцензування товарів, квоти виробництва, налагодження 
випуску екологічно чистих товарів тощо. Спільними зусиллями їх 
можна розв’язати. 

Головні переваги від інтеґрації України до ЄС такі. По-перше, 
об’єднана Європа буде мати значно більший економічний простір для 
розвитку, ніж тепер. Об’єкт модернізації – народне господарство 
України – настільки великий, що дозволить відкрити значну кількість 
робочих місць не лише для України, але й для ЄС. До того ж і для 
науковців, і для проектантів, і для фахівців інших професій. 
Український економічний простір може бути плацдармом 
економічної співпраці з Євразією і країнами Кавказу, де українські 
товари конкурентоспроможні. По-друге, політична вага ЄС разом з 
Україною значно зросте. Тут будуть мати значення географічний, 
людський, інтелектуальний, ресурсний та інші чинники. По-третє, 
значно зросте військовий потенціал Європейського Союзу і НАТО в 
Європі, вони зможуть спиратися виключно на європейські збройні 
сили. Тим самим США зможуть повернути свої війська з Європи і 
здійснити значне скорочення військового бюджету на користь 
цивільних (зокрема соціальних) програм. 

Отже, переваги для ЄС із залученням України до цього союзу – 
очевидні. Чому ж існує супротив цій ідеї всередині ЄС? На це теж є 
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причини. По-перше, Західна Європа майже за шістдесят років уже 
звикла жити під “ядерною" і військовою парасолькою США, а тому 
матеріально і психологічно не готова змінювати ситуацію, бажає і 
далі використовувати імперські амбіції США для своєї користі, щоб 
США несли левову частку витрат на оборону Європи. По-друге, 
більшість країн ЄС не бажають підвищувати фінансування збройних 
сил і брати більшу відповідальність за свою безпеку. По-третє, 
дотепер у країнах ЄС існує негативний імідж України як країни 
малоцивілізованої, з авторитарним режимом, який порушує права 
людини, населення якої не готове жити за нормами європейської 
цивілізації. По-четверте, лідерів ЄС лякають буцімто великі витрати, 
потрібні на інтеґрацію України в ЄС. По-п’яте, в Європі склалася 
думка про Україну як країну корумповану і криміналізовану, яка 
може здійснити експорт в об’єднану Європу нових технологій 
корупції і криміналітету. 

Можна назвати й інші фактори. Але навіть названі лякають як 
політичних лідерів ЄС, так і населення. Тому Україні потрібно 
змінити свій зовнішньополітичний імідж. 

Якщо Україна оголосила прозахідний курс, то вона має уявляти 
модель поведінки Заходу. В XXI столітті ця модель істотно зміни-
лася, Захід перейшов до нової глобальної стратегії, яку нам треба 
враховувати. Інакше зовнішня політика України буде сліпою”. 

До середини XX століття Захід з “не-Заходом” взаємодіяв з 
позиції сили – військової, економічної, культурної. Створював коло-
ніальні імперії, підпорядковував своєму впливові, щоб мати вигоду. 
Навіть більшовицька революція в Росії не змінила цього підходу. 
Захід шукав засоби знищення режиму більшовиків до Другої світової 
війни. 

Після Другої світової війни, перемоги комуністичної революції в 
Китаї і розпаду колоніальної системи Захід змінив свою стратегію. На 
перший план вийшла боротьба з соціалістичною системою. Задля цієї 
боротьби відбувалася гонка озброєнь, велася збройна, ідеологічна і 
психологічна війна у всесвітньому масштабі. Вся політика Заходу 
щодо Третього світу підпорядковувалася передовсім цілям боротьби з 
соціалізмом, а лише в другу чергу – цілям економічної вигоди (за 
рідким винятком – нафта, уран). Після глобальної перемоги над 
соціалістичною системою (Китай є умовно соціалістичною країною) 
Захід знову змінив глобальну політику. 

Наявна кардинально нова стратегія. Захід, передусім США, обрав 
курс перетворення незахідного світу (в тому числі Росії і України) 
відповідно до власної політичної й економічної моделі. Безумовно, 
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стратегія світотворення здійснюється гнучко. Там, де Захід може її 
здійснювати прямо, він застосовує всі засоби, включно з військовими – 
колишня Югославія, Афганістан, Ірак, африканські і латино-
американські країни. Щодо таких країн, як постсоціалістичні, – це 
політичний і економічний тиск, допомога, позики, культурна 
експансія. Щодо таких країн, як Китай, В’єтнам, деякі мусульманські 
країни – це опосередкований вплив або вичікування. Можуть засто-
совуватися і комплексні технології впливу. 

Отже, Україна повинна чітко усвідомлювати, що стосовно неї 
НАТО і ЄС здійснюють стратегію політичного й економічного тиску 
(батіг) і дозованої допомоги, кредитів і т. д. (медяник). Ця стратегія 
має за мету не лише прив’язати Україну до Заходу, перебудувати її 
економіку відповідно до західних інтересів, а й не допустити 
реінтеґрації з Росією, щоб не відбулося відродження “Великої Росії”. 

Можна дискутувати, чи вдасться Заходові створити однорідний 
політичний та економічний світ, але таке завдання сформоване. І хоч 
як це звучить парадоксально, ідея створення нового світопорядку не 
оригінальна. Вона перехоплена, хоча і в новій інтерпретації, у 
соціалістичної системи і комуністів, які теж проголошували ідею 
створення однорідної комуністичної цивілізації. 

Нова стратегія Заходу поки що не оголошується відкрито. Вона 
маскується гаслами “відповідальності” Заходу за мир на Землі, за 
тріумф демократії, програмами боротьби зі світовим тероризмом, з 
тоталітаризмом, за утвердження прав людини і т. д. Частково ці гасла 
і програми мають гуманістичний зміст, а частково є ідеологічним і 
політичним прикриттям нової стратегії Заходу, передусім, США. 
Якщо  раціонально оцінити сучасну політику США, НАТО, ЄС, то 
видно, що Заходові до будь-яких подій у світі є діло: до втручання 
держав у національні економіки, до наукових програм у сфері 
термоядерного синтезу (“ми маємо право, а ви – ні”), до діяльності 
національних партій, до прийняття Конституцій, до фінансової 
політики, до захисту інтересів товаровиробника в кожній незахідній 
країні, до чисельності національних армій і органів правопорядку, до 
торгівлі зброєю тощо. 

Проголошуючи “відповідальність” за справи в цілому світі, Захід 
створює (або використовує чинний) арсенал реалізації цієї відпові-
дальності” поза рамками ООН. Гуманітарна складова цього арсеналу 
(допомога в освіті, охороні здоров’я і т. п.) тримається на рівні одного 
відсотка, хоча про неї і галасують політики. За великим рахунком, 
кінцева мета нової стратегії – матеріальна вигода Заходу, а не 
альтруїстична політика зростання добробуту народів “не-Заходу”. І це 
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теж має усвідомлювати Україна, бодай в особі провідних політиків 
або політичної еліти. Наприклад, ЄС відразу ж прискорить темп 
входження України у свої структури, як тільки побачить у цьому 
свою вигоду. 

Є ще один аспект, який потребує виваженої оцінки у зв’язку з 
гіпотетичним вступом України до ЄС. Нова стратегія світопере-
будови посилить розкол між Заходом і “не-Заходом”. “Не-Захід” 
дедалі більше перекладатиме провину за свої негаразди – голод, 
низький рівень добробуту, нестабільність політичних систем і т. д. – 
на Захід як на свого опікуна. І хоч би якою великою була економічна 
могутність Заходу, він не зможе (або не захоче) реалізувати глобальні 
програми подолання розриву в рівні життя багатих і бідних країн. 
Бідність же буде породжувати заздрощі, конфлікти, тероризм, вороже 
ставлення до багатих. А тут ще будуть додаватись етнічні, расові 
моменти: багаті – білі, бідні – чорні або жовті. 

Однозначно, вступ України до ЄС може відкрити їй шлях до 
вступу у “клуб багатих країн”. І це гарна перспектива. Але нам 
доведеться свідомо стати активним “гравцем” у здійсненні глобальної 
політики світової перебудови міжнародних відносин. Україна вже 
зробила перші кроки в цьому напрямку, коли послала своїх вояків до 
Югославії, в Африку, до Лівану й Іраку. Хоча, безперечно, Україна 
поки що є запасним “гравцем” НАТО і ЄС і претендує тільки на 
другорядні ролі. Її почали випускати на поле світової політики, але як 
малозначущого “гравця”. 

І все ж таки, чи має шанси запасний “гравець” Європи увійти в 
загальноєвропейську гру як повноцінний “гравець”? Якщо має, то 
коли це відбудеться? 

Всебічний аналіз політичних, економічних, військових і 
культурних процесів розвитку Європейського Союзу й України 
показує, що Україна має шанси вступу до ЄС. Не настільки нерозумні 
стратегії цього союзу, щоб відкинути шанс підвищення загальної 
безпеки об’єднаної Європи. Так, сьогодні ці стратегії не готові 
обґрунтовувати розумність ціни за таке підвищення безпеки і 
перспективи просування кордонів ЄС на Схід. Але з часом 
прагматизм європейських політиків візьме гору. Україна, якщо буде 
динамічно проводити модернізацію, скоротить цей час. 

Реально ж інтеґрація України в ЄС не здійсниться раніше 2020-
2025 рр. Якщо вважати, що ФРН потрібно було десять років, щоб 
інтеґрувати східну частину країни, то стільки ж приблизно років піде 
на інтеґрацію кандидатів першої хвилі в ЄС. Тільки після цього він 
буде готовий розглянути конкретну програму інтеґрації з Україною. 
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А потім буде потрібно ще 10-12 років, щоб здійснити цю програму 
практично. Вступ до НАТО може відбутися й раніше, особливо якщо 
зросте рівень загроз до ЄС і України. З якого напрямку? З будь-якого, 
де міжнародний тероризм є лише однією із загроз. 

Виникає проблема: як буде реагувати європейська й українська 
громадська думка на такі терміни вступу України в ЄС? 

Європейська громадська думка звикнеться з перспективою вступу 
України до ЄС, адже шляхом взаємних візитів громадян країн ЄС і 
громадян України, поступової роз’яснювальної роботи можна змінити 
імідж України з негативного на більш-менш позитивний. 

Українська громадська думка штучно вводилася в оману з 
приводу того, що входження України до ЄС – найближча перспек-
тива, дещо понуртує, а потім переорієнтується на більш довготер-
мінову, повільну інтеґрацію України і ЄС. Частина населення 
звичайно звинуватить владу і мафію у затримці вступу до ЄС і 
матиме рацію, бо криміналізація країни є однією з важливих перепон 
швидкого вступу України до ЄС. 

Цікавими можуть бути прогнози щодо реакції урядових структур і 
громадської думки Росії на вступ України до ЄС. Одним із варіантів 
таких прогнозів може бути такий. Населення Росії негативно 
оцінюватиме прагнення України до ЄС. Будуть працювати старі 
стереотипи: “продають слов’янську єдність”, “ідуть в аґресивний 
блок НАТО” та інші, які ще тримаються на побутовому рівні 
свідомості. Владні інститути Росії, напевно, займуть подвійну 
позицію: з одного боку, вони будуть застерігати Україну від вступу 
до ЄС у досить лояльній формі і пропонувати альтернативні союзи, з 
другого – робити все (часто в прихованій формі), щоб вступ України 
до ЄС не відбувся. Під великим питанням є відпрацювання єдиної 
позиції щодо України країнами-членами ЄС. Частина великих країн 
Європи (можна передбачати з деякою мірою ймовірності) – 
Німеччина, Польща, Франція, Італія, а також деякі країни-сусіди 
України підтримають вступ України до НАТО і ЄС. До цього їх 
будуть штовхати геополітичні і геоекологічні інтереси. Переважна ж 
більшість “малих” країн, які входять до ЄС, у тому числі і неофітів, у 
різній формі висловлять сумніви, заперечення щодо вступу України. 
Причиною цього стануть і побоювання щодо фінансових витрат на 
забезпечення цього кроку України, і ревнощі, що більш велика 
Україна може грати помітну роль в ЄС, та інші мотиви. Отже, 
найбільшу небезпеку для України на шляху до ЄС становлять так 
звані “малі країни”. 
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Велика Британія буде вичікувати, приховувати свою реальну 
позицію, маневрувати між різними позиціями в ЄС і прийме рішення 
в останній момент, погодивши своє рішення зі СІНА. 

Таким чином, і США зіграють свою роль у розв’язанні питання 
вступу України до НАТО і ЄС. Позиція США теж складна. З одного 
боку, їм вигідно прийняти Україну до НАТО і зміцнити цей блок, 
який є важливим інструментом впливу США на Європу і світ. І для 
України вступ до НАТО є важливим кроком на шляху до ЄС. З 
іншого боку, вступ України до Європейського Союзу зміцнить 
економічний, політичний, військовий та інтелектуальний потенціал 
ЄС. А це невигідно США, особливо в економічному плані, де вони 
суперничають з Європейським Союзом. 

Тому США буде коливатися в позиції щодо вступу України до ЄС. 
А це теж небезпечно для України, зважаючи на вплив США на 
Велику Британію і малі країни Європи. Тому Україні доцільно вести 
дуже виважену гру в трикутнику США – ЄС – Україна. Проведення 
успішної економічної і політичної модернізації буде додатковим 
вагомим арґументом для гри у цьому трикутнику. 

Для інших країн, у тому числі пострадянських, проблема вступу 
України до ЄС не актуальна. Тільки Туреччина і Грузія зацікавлено 
будуть спостерігати за процесом вступу України до ЄС. Туреччина, 
яка є членом НАТО, не може потрапити до Європейського Союзу, 
хоча і прагне цього. Тому деякі ревнощі з її боку цілком ймовірні, але 
вона не впливатиме на взаємовідносини ЄС і України лише тільки 
після вступу України до НАТО. Тому вона морально буде 
підтримувати Україну в цьому процесі. 

Отож, якщо комплексно оцінити проблему вступу України до 
Європейського Союзу, то можна дійти декількох висновків: 
1. Україна, насправді, прагне вступити до ЄС, але сама гальмує цей 

процес повільним темпом політичних і економічних реформ. 
2. Вступові України до ЄС заважає негативний імідж корумпованої 

і криміналізованої країни, який наші громадяни за кордоном у 
більшості підтверджують. 

3. ЄС досить ефективно використовує Україну як “санітарний 
кордон” проти наркоторговців, незаконної еміграції і 
контрабанди, не компенсуючи Україні витрати на цю функцію. 

4. На шляху до об’єднаної Європи Україна зустріне як розуміння і 
підтримку, так і протидію деяких країн з різних мотивів. 

5. Стратеги Європейського Союзу не можуть не бачити переваг і 
негативів, пов’язаних зі вступом України до їх союзу. Але, на 
нашу думку, позитиви переважають на користь України. 
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в реалізації своєї геостратегії? 

6. Україна має розробити виважену стратегію співпраці з ЄС, 
погодити її з інститутами цього союзу і дотримуватися цієї 
стратегії. 

7. Реальним терміном повноцінного членства України в ЄС можуть 
стати 2020-2025 рр. 

Звичайно, можуть існувати й інші думки з приводу вступу 
України до ЄС – оптимістичніші або песимістичніші. Але краще 
дотримуватися позиції “поміркованого оптимізму”, ніж мати велике 
розчарування від великих надій. 

Ми виклали не всі арґументи на користь тісної співпраці 
Європейського Союзу з Україною, а потім і вступу України до нього. 
Треба залишити частку роботи для політиків і аналітиків ЄС. 

 
 

Контрольні запитання 
 

1. Назвіть три основні аспекти глобалізації. 
2. Чому Україну вважають “запасним гравцем”? 
3. Перелічіть головні переваги інтеґрації України в ЄС. 
4. Чому існує супротив залучення України до ЄС? 
5. Чи вдасться Заходові створити однорідний політичний та 

економічний світ? 
6. Охарактеризуйте українську громадську думку щодо вступу 

України до ЄС? 
7. Позиції США щодо вступу України до ЄС? 
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