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3.4. ІНТЕҐРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРАЗІЙСЬКОМУ 
ПРОСТОРІ ТА УКРАЇНА 

 
Інтеґраційні утворення на терені Співдружності 

Незалежних Держав 
 
Розпад СРСР та крах біполярної системи міжнародних відносин 

призвели до появи нових акторів на міжнародній арені. Природне 
прагнення до виживання виявилося у створенні нової реґіональної 
міжнародної організації – Співдружності Незалежних Держав (СНД) 
у межах якої функціонує ще декілька інтеґраційних утворень. Тож 
СНД була створена як нове інтеґраційне об’єднання, яке мало б 
забезпечувати економічні, політичні, військові, науково-технічні 
потреби країн пострадянського простору. Але, виникнувши як 
своєрідна перехідна структура із зруйнованої системи, СНД весь час 
перебуває в ослабленому стані, а останнім часом виявилася взагалі 
бездієвою і “засунутою в куток”. Тож спробуємо з’ясувати, що собою 
являє дане об’єднання, і встановимо причини його нежиттєздатності. 

8 грудня 1991 року у Вискулях (Біловезька пуща), резиденції 
білоруського уряду, вищі керівники Республіки Білорусь, Російської 
Федерації (РФ) та України підписали Угоду про створення 
Співдружності Незалежних Держав. 

21 грудня 1991 року в Алма-Аті глави одинадцяти незалежних 
пострадянських держав (крім прибалтійських держав і Грузії) 
підписали Протокол до цієї Угоди, в якому було зазначено, що 
Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка 
Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка 
Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Турк-
меністан, Республіка Узбекистан та Україна на рівноправних засадах 
утворюють Співдружність Незалежних Держав. Учасники цієї 
зустрічі прийняли Алма-Атинську Декларацію, тим самим 
підтвердивши прихильність колишніх союзних республік до 
співробітництва у різних галузях зовнішньої та внутрішньої політики. 
У грудні 1993 року до СНД приєдналася Грузія. 

Співдружність Незалежних Держав діє на підставі Статуту, 
прийнятого Радою глав держав-учасниць СНД 22 січня 1993 року. 
Виходячи з положень, викладених у Статуті, основними цілями          
СНД є: 



311 

Ю.О. Седляр. Інтеґраційні процеси в Євразійському просторі та Україна 

 обов’язкове виконання взятих на себе у рамках СНД міжна-
родних обов’язків; 

 невтручання у внутрішні справи держав; 
 дотримання територіальної цілісності та недоторканості кор.-

донів держав СНД; 
 обов’язкове дотримання міжнародних норм у галузі прав люди-

ни та основних принципів щодо прав національних меншин; 
 об’єктивне висвітлення суспільно-політичного життя у засобах 

масової інформації держав-членів, недопущення розповсюд-
ження повідомлень, які можуть спричинити міжнаціональні 
конфлікти; 

 заборона діяльності політичних партій та угруповань, що 
основані на ідеях нацизму, расизму тощо. 

З моменту підписання Договору про створення СНД опрацьо-
вувались питання з організації співробітництва, перш за все, із 
зовнішньої, економічної та фінансової політики. 

У даному напрямі 1993 p. країни-члени підписали документ про 
створення Економічного союзу, яким передбачалось вільний рух 
товарів, послуг, капіталів та робочої сили, реалізація скоординованої 
політики (грошова та кредитна системи, ціни та податки, бюджетні 
питання, митна та валютна сфери), підтримка вільного 
підприємництва, сприяння спільному виробництву та координація 
господарського законодавства. 

Головними цілями Економічного союзу визначено: 
 формування умов стабільного розвитку економік країн-учас-

ниць; поетапне створення спільного економічного простору на 
основі ринкових відносин; 

 забезпечення рівних можливостей для всіх господарських 
суб’єктів; 

 реалізація спільних економічних проектів; вирішення актуаль-
них соціально-економічних завдань.  

Домовленості країн у межах Економічного союзу СНД зорієн-
товані на поетапне забезпечення вільного руху товарів, послуг, 
капіталів, робочої сили. Зокрема, перспективним планом інтеґра-
ційного розвитку СНД передбачається створення зони вільної 
торгівлі; митного та платіжного союзів. З 1994 p. діє Міждержавний 
економічний комітет (МЕК), до президії якого ввійшли віце-прем’єри 
країн-учасниць. Робочим органом МЕК є Колегія з уповноваженими 
представниками від кожної країни. Однак, у силу суттєвих 
розбіжностей в інтересах та політиці країн-учасниць СНД, концепція 
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Економічного союзу, яка була закладена в Договорі 24 січня 1993 р., 
залишилася нереалізованою. Всередині самої СНД мали місце і нині 
продовжуються процеси подальшої диференціації, формування 
формальних і неформальних, тимчасових і більш стійких коаліцій 
держав. Висока ж інтеґраційна динаміка притаманна лише 
взаємовідносинам Росії, Білорусі і Казахстану (договір 1994-1995 pp. 
про вільну торгівлю і митний союз) з підключенням Киргизії 
29 березня 1996 року та Таджикистану 26 лютого 1999 року. 

Проте, найбільший проґрес у гармонізації митної політики і 
формуванні спільного митного простору був досягнутий лише у 
відносинах РФ з Білоруссю, коли 2 квітня 1996 р. сторони уклали 
договір про створення Співтовариства, а 8 грудня 1999 р. – Союзної 
держави Росії та Білорусі. 

СНД не є державою і не має наднаціональних повноважень. Усі 
органи СНД мають виключно консультативні та координаційні 
функції. Членство в СНД є добровільним, і, згідно зі ст. 10 Угоди про 
Співдружність Незалежних Держав, кожен з учасників має право 
призупинити чи припинити своє членство, повідомивши про це її 
учасників за рік. 

Взаємодія країн у рамках СНД здійснюється через його 
координуючі інститути: Раду глав держав-учасниць Співдружності, 
Раду голів урядів, Міжпарламентську Асамблею, Виконавчий комітет 
СНД, який є правонаступником Виконавчого секретаріату СНД і 
Міждержавного економічного комітету Економічного союзу та інші 
структури. Всього в рамках СНД функціонує біля 70 галузевих 
структур, які координують взаємодію в форматі зацікавлених держав 
у сферах економіки, військового співробітництва, охорони кордонів і 
боротьби з організованою злочинністю, транспорту, екології, куль-
тури, туризму тощо. 

З метою забезпечення міжнародної безпеки і стабільності на 
просторі СНД у 1992 році створено Раду міністрів оборони. Згідно з 
рішенням Ради глав держав СНД створено Штаб з координації 
військового співробітництва (постійно діючий орган Ради міністрів 
оборони). При Раді міністрів оборони діють Комітет начальників 
штабів, Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони, 
Військово-технічний та інші комітети. 

Військово-політичне співробітництво ряду країн-учасниць СНД 
характеризує підписання ними Договору про колективну безпеку 
15 травня 1992 року. У квітні 1999 року прийнято рішення про 
продовження строків його дії (учасники – Вірменія, Республіка 
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Білорусь, Казахстан, Киргизька Республіка, Російська Федерація, 
Таджикистан). 

У 1995 році з метою забезпечення охорони повітряних кордонів 
створено Об’єднану систему ППО. 

Офіційним місцем перебування координуючих органів СНД є 
Мінськ (Республіка Білорусь). 

СНД як будь-яка організація виконує функції, до яких належать: 
1. Культурно-історична функція зумовлена спільним минулим і 

полягає в підтримці відчуття солідарності народів пострадянського 
простору, яке склалося за умов тривалого співжиття в межах 
Російської імперії та СРСР. Існує також певна гуманітарна єдність 
країн СНД, зокрема – подібні системи освіти, “російськомовність”, 
родинні зв’язки тощо. Загалом, ця функція збережена в існуванні 
СНД, що значно пом’якшило “шок” у населення пострадянських 
країн, викликаний розпадом СРСР. Було збережено режим вільного 
пересування через нові кордони, конвертованість документів про 
освіту та наукові звання, елементи спільного інформаційного 
простору тощо. Разом з тим, у пострадянському просторі набула 
поширення “гуманітарно-інформаційна” гегемонія РФ (вимоги щодо 
захисту “російськомовного населення” і введення подвійного 
громадянства, тенденційність російських мас-медіа тощо). До того ж, 
навряд чи справедливим можна назвати той факт, що робочою мовою 
Співдружності визнано лише російську. 

2. Міжнародно-правова функція. 
Утворення СНД сприяло більш цивілізованому вирішенню 

проблем, пов’язаних із трансформацією колишніх радянських 
республік у незалежні країни (механізм “розлучення”). Після 
закінчення цього процесу внаслідок зміцнення національних держав, 
їх виходу на міжнародну арену, укладання двосторонніх міждер-
жавних угод з РФ тощо, міжнародно-правова функція Співдружності 
в існуючому вигляді втрачає сенс і має отримати інше навантаження. 
В ситуації, що склалася, Співдружність як об’єднання незалежних 
держав поступово трансформується у проросійську наддержавну 
структуру. Незважаючи на те, що “столицею” СНД за Біловезькими 
угодами  було проголошено Мінськ, основні структури й органи СНД 
перебувають у Москві. РФ усіляко намагається закріпити в очах 
міжнародного співтовариства своє право на домінування в СНД, про 
що, зокрема свідчить намагання закріпити статус СНД в ООН і під 
егідою цієї організації безконтрольно проводити свої інтереси. Цьому 
сприяють і широкі пропаґандистські заходи РФ з метою відвер-     
нення уваги міжнародного співтовариства від нових незалежних країн 
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або дискредитація їхнього іміджу. Створення розгалуженої структури 
органів СНД можна вважати наслідком існування старих стереотипів 
бюрократичної свідомості радянських часів. У діяльність 
Співдружності були привнесені принципи радянської системи, і це 
багато в чому спричинило її неефективність. Фактично рішення 
органів СНД мають необов’язковий характер, і кожна країна 
дотримується лише тих з них, які для неї вигідні й узгоджуються з 
національним законодавством. Так, Україна не підписала Статут СНД 
і є лише її асоційованим членом, не бере участі в Митному та 
Платіжному союзах, не працює в органах військового 
співробітництва. У Міжпарламентській Асамблеї Україна має лише 
статус спостерігача. 

3. Економічна функція. 
При створенні СНД важливо було зберегти раціональні економічні 

зв’язки, що сформувалися за умов колишнього єдиного народно-
господарського комплексу. Існує взаємодоповнюваність та взаємо-
залежність економічних систем країн-членів СНД, спільні проблеми у 
здійсненні економічних перетворень, які можна було б вирішувати 
узгоджено. Однак сподівання на створення ефективної моделі 
міждержавних економічних зв’язків так і не справдилися. В 
економічних органах СНД закріплено російське домінування. Митна 
угода здебільшого не спрацьовує, а в торгівлі РФ з країнами СНД 
існують значні протекціоністські бар’єри, дискримінаційні щодо 
членів Співдружності. Залежність економік країн СНД від поставок з 
РФ, яка використовує для значного підвищення своїх цін з метою 
політичного тиску або досягнення односторонніх вигод. Все це 
змушує держави Співдружності шукати інші варіанти реалізації 
власних інтересів економічного розвитку. 

4. Військово-політична функція і проблеми безпеки. 
На початковій стадії існування СНД зберігалися елементи  

спільного військового командування та воєнної інфраструктури сил 
стратегічного призначення. З розбудовою національних збройних 
сил, з передачею ядерних озброєнь з України і Казахстану до 
Російської Федерації, із певним влагодженням ситуації навколо 
Чорноморського флоту ця функція поступово відмерла. Спроби її 
реанімації у вигляді Ташкентського пакту успіху значного не 
принесли, і фактично військова співпраця переведена в площину 
двостороннього співробітництва. Функції захисту кордонів із 
зовнішнього периметру країн Співдружності (крім України) свого 
часу перейняла на себе Росія, але з розбудовою національних 
прикордонних військ ця функція також поступово відмирає. 
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Отже, СНД як організація існує лише номінально, жодного 
реального впливу об’єднання не здійснює. Аби реанімувати органі-
зацію наприкінці 1990-х років держави-учасниці СНД здійснили ряд 
заходів з удосконалення діяльності Співдружності. Так, у жовтні 
1997 року за результатами проведення засідання Ради глав держав і 
Спеціального міждержавного форуму підписано Протокол про 
внесення змін і доповнень до Угоди про зону вільної торгівлі. 
Затверджено розмежування повноважень між Радою глав держав і 
Радою глав урядів, прийнято нове Положення про Раду міністрів 
закордонних справ, створено Економічну Раду СНД. При 
Економічній Раді СНД утворено Комісію з економічних питань, яка 
складається з повноважних представників держав Співдружності. У 
жовтні 1999 року Радою глав урядів затверджено Механізм реалізації 
рішень Ради глав держав і Ради глав урядів. 

4 червня 1999 року в Мінську підписано Договір про співро-
бітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з тероризмом (учасники – 
Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизька Республіка, 
Молдова, Російська Федерація, Таджикистан). 21 червня 2000 року, в 
рамках проведення саміту країн СНД у Москві, Рада глав держав 
СНД затвердила Програму боротьби з міжнародним тероризмом та 
іншими проявами екстремізму на період до 2003 року. В контексті 
реалізації цієї програми, 1 грудня 2000 року держави-учасниці СНД, 
під час проведення саміту в Мінську, дійшли згоди щодо створення 
Антитерористичного центру (АТЦ). Україна підписала рішення про 
створення АТЦ держав-учасниць СНД із застереженням, що вона не 
повинно суперечити національному законодавству й інтересам 
держави. 

18 серпня 2000 року відбувся неформальний саміт СНД у Ялті, на 
якому глави держав СНД прийняли заяву щодо підготовки й 
проведення саміту та Асамблеї Тисячоліття ООН щодо впливу 
процесів глобалізації та інтеґрації на країни Співдружності.  

1 червня 2001 року Рада глав держав СНД прийняла Рішення про 
координацію зовнішньополітичної діяльності держав-учасниць СНД і 
доручила Раді міністрів закордонних справ СНД вжити заходів з 
метою підвищення ефективності координації цієї діяльності, 
передусім у рамках ООН і ОБСЄ. Азербайджан та Україна не 
координують свою зовнішньополітичну діяльність з іншими 
державами у форматі СНД. 

У цей час російська дипломатія ініціює й нові інтеґраційні 
проекти. ЄврАзЕС, створений у жовтні 2000 р. РФ, Білоруссю, 
Казахстаном, Киргизстаном і Таджикистаном для прискорення 
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реалізації Договору про Митний союз та єдиний економічний простір 
1999 р. між п’ятьма країнами, від самого початку свого існування 
виступав у якості своєрідної матеріалізованої версії ідеологем 
євразійства, популярних у російському політичному дискурсі. Судячи 
зі складу учасників ЄврАзЕС (а до нього було залучено країни, що 
складали найбільш виражену “клієнтуру Кремля”), він був 
покликаний стати економічним стимулом для подальшої політичної 
та військової кооперації держав-учасниць СНД. 

Про те, що ЄврАзЕС є передувсім російським геополітичним 
проектом, прямо заявляв тодішній Голова російського уряду 
М. Касьянов. Під час візиту до Москви свого українського колеги, 
М. Касьянов не приховував, що вступ України до ЄврАзЕС 
економічно невигідний для Росії, бо за такого сценарію знизиться 
доходна частина державного бюджету його країни. Але ця жертва, за 
логікою російської сторони, виправдана з огляду на “інтереси 
геополітичного партнерства” двох країн. 

На початку 2003 р. наполегливі кремлівські реінтеґратори 
запропонували ще один нібито економічний, а, насправді, 
геополітичний проект під назвою Єдиний економічний простір 
(ЄЕП), куди мали увійти РФ, Білорусь, Казахстан і Україна. Задля 
успішної його реалізації тодішній російський Президент В. Путін 
навіть відмовився від головування в Раді глав держав СНД, 
передавши його Л. Кучмі – Президенту держави, що є всього лише 
асоційованим членом СНД. Розпочавши створення ЄЕП, Росія 
виходила із необхідності відтворення на євразійському просторі за 
участю України фактичної альтернативи ЄС – моделі ЄЕП, яка 
поєднувала б у собі механізми не лише зони вільної торгівлі (як того 
бажає Україна), а й більш глибокої інтеґрації – Митного союзу, 
гармонізацію законодавства і в кінцевому підсумку – перехід до 
спільної валюти. 

Навряд чи слід когось переконувати в тому, що зазначений рівень 
інтеґраційних процесів виходить за межі суто економічного 
співробітництва. Її реалізація передбачає обов’язкову політичну 
інтеґрацію чотирьох країн, а відтак – і відповідну зміну стратегічної 
парадигми нашої держави. За нашими переконаннями, позиція Росії, 
незалежно від того, як вона презентується політичним керівництвом 
РФ, зводиться насамперед до зазначеної цілі. Це, з погляду 
стратегічних прагнень Російської Федерації, нині визначальне. “Для 
того, щоб інтеґрація в ЄЕП пішла далі декларацій, – писав 2003 р. 
впливовий російський часопис “Експерт”, – самого економічного 
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інтересу замало. Країни-учасниці, і насамперед Україна, мають для 
себе визначити нову політичну парадигму”. 

Відповідна позиція була арґументована і віце-спікером Державної 
Думи РФ В. Жириновським: “Нам, усім чотирьом країнам – Росії, 
Україні, Білорусії та Казахстану – вигідно, – відзначив він в одному зі 
своїх інтерв’ю, – посилити процес утворення економічного союзу з 
переходом у політичний, а далі – утворити союзну державу.., що 
матиме спільну Конституцію”. Ці та подібні їм “ідеї” не є чимось 
новим, оскільки загальновідомо, що саме цивілізованого 
“розлучення” України та Росії й не бажає допустити впливова 
російська політична еліта, яка разом з переважною більшістю 
пересічних росіян свято переконана в тому, що у розпаді СРСР і 
нинішніх негараздах Росії винна Україна; що незалежна Україна є 
геополітичною аномалією і загрозою Росії; що Росія без України є 
геополітично незавершеною і не може відродитися як велика 
держава; що російський і український народи – це єдине ціле з однією 
вірою, однією мовою і їх возз’єднання є лише питанням часу; що мета 
возз’єднання росіян і українців – створення єдиного наднароду, з 
яким рахуватиметься і перед яким тремтітиме Європа і світ. 

Таким чином, Співдружність з усіма висунутими в її межах 
інтеґраційними проектами є механізмом реалізації виключно 
російських інтересів. Пануючи в робочих органах СНД, Російська 
Федерація фактично має можливості проводити такі рішення, які 
узгоджуються з її власними національними інтересами, але часто-
густо суперечать інтересам інших країн-членів. Домінування 
російських інтересів в СНД аж ніяк не сприяло розгортанню того 
потенціалу співробітництва, який планувався спочатку. Це, зрозуміло, 
викликало певну занепокоєність і опір з боку нових незалежних 
держав, які стрімкими темпами розбудовували власні державницькі 
структури і поглиблювали власне розуміння своїх національних 
інтересів. 

У відносинах між країнами СНД та РФ накопичуються економічні, 
політичні та правові протиріччя. Незадоволеність станом справ 
виявилася на останніх зустрічах керівників держав СНД, де гостро 
критикувалася неконструктивна позиція Росії. Показовою мала місце 
тенденція до утворення на пострадянському просторі альтернативних 
СНД інтеґраційних підструктур (Центральноазійський економічний 
союз (ЦАЕС/ОЦАС), ГУАМ). Проте, останнім часом стає зрозумілим, 
що організація співпраці країн Центральноазійського реґіону дедалі 
більше підпадає під контроль Російської Федерації, і тим самим 
казати про формування альтернативного російському центру впливу у 
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Центральній Азії поки зарано. Для підтвердження даної тези розгля-
немо трансформацію моделі співробітництва країн Центрально-
азійського реґіону. 

10 лютого 1994 року Казахстан, Киргизія та Узбекистан уклали 
Договір про створення Центральноазійського економічного 
співтовариства (ЦАЕС). Метою об’єднання проголошувалося 
формування єдиного економічного простору в Центральній Азії. 
26 березня 1998 року до Договору приєднався Таджикистан. 

Структура цієї організації прописана Угодою від 8 липня 1994 
року. Відповідно до документу було створено Міждержавну раду та 
Виконавчий комітет, які є органами, що діють на постійній основі. За 
домовленостями країни-учасниці створили Центральноазійський банк 
з розвитку та співробітництва, який повинен був долучитися до 
реалізації розробленої державами-учасницями Програми економічної 
співпраці. 

Програма, зокрема передбачає: 
 структурне реформування національних економік країн-учасниць; 
 створення міждержавних консорціумів у галузі енергетики; 
 впровадження спільних заходів для раціонального використання 

водних ресурсів; 
 спільні дії із видобутку та переробки мінеральних та сировинних 

ресурсів; 
 подолання економічної відсталості країн реґіону; 
  зменшення частки аграрного сектора в структурі національного 

господарства країн-учасниць. 
У лютому 2002 року Центральноазійське економічне співтова-

риство реформовано в Організацію Центральноазійського співро-
бітництва (ОЦАС). А у жовтні 2004 року з ініціативи І. Каримова до 
об’єднання приєдналася і Російська Федерація. 

Однак, характеризуючи ситуацію, що складається в Центральній 
Азії, не можна не відзначити тієї ролі, що в ньому відіграє Китай. Так, 
з одного боку, КНР, якій не до вподоби американська присутність 
біля її кордонів, певним чином, допомагає Росії зміцнити свої позиції 
в реґіоні, демонструючи політичну солідарність з російським 
керівництвом у питаннях вреґулювання найважливіших реґіональних 
проблем, і Кремль останнім часом відповідає взаємністю. Але, з 
іншого боку, Китай самий претендує на лідерство в Центральній Азії, 
прагнучи одночасно отримати доступ до мінеральних і сировинних 
ресурсів держав реґіону. Тож ситуація виглядає непевно і в якийсь 
момент Вашинґтон може зіграти на протиріччях цих двох країн. 



319 

Ю.О. Седляр. Інтеґраційні процеси в Євразійському просторі та Україна 

Отже, Співдружність поступово перетворюється у багаторівневу 
структуру з різним ступенем участі в інтеґраційних процесах окремих 
країн. А тому СНД як дієва організація втрачає свою стабільність та 
життєздатність. Основними причинами цього є: 
1. Нерівноправність відносин між країнами СНД, а також претензії 

Російської Федерації на політичне, економічне, інформаційне та 
соціокультурне домінування. 

2. Намагання Росії розглянути весь пострадянський простір як зону 
легітимних” життєво важливих її інтересів. 

3. Несумісність вимог РФ щодо координації зовнішньої й 
економічної політики країн СНД з повним ігноруванням нею 
інтересів і пріоритетів країн-партнерів. 

4. Постійні спроби РФ сформувати в рамках СНД новий військово-
політичний блок чи систему колективної безпеки (для кого і 
проти кого? – Авт.). 

5. Стратегічний курс РФ на розбудову наддержавних структур 
СНД під її контролем і проґресуючу інтеґрацію пострадянських 
країн у новий потужний геополітичний блок. Неодноразове 
перенесення зустрічей на найвищому рівні лідерів країн СНД 
свідчить про їхнє прохолодне ставлення до майбутнього 
Співдружності. Фактично країни СНД мають між собою мало 
спільного, крім історичного минулого. Вектори пріоритетних 
інтересів окремих країн СНД все більше набувають 
відцентрового від СНД спрямування. Зростає критика на адресу 
РФ, яка намагається використати структури Співдружності у 
власних інтересах, зневажаючи інтереси інших її членів, що 
найбільшої гостроти набуло на саміті лідерів країн СНД 
у Кишиневі. Найближчим часом слід виробити нову концепцію 
України щодо багатостороннього економічного співробітництва, 
яка враховуватиме нові реалії в пострадянському геополі-
тичному просторі й відповідатиме структурі національних 
інтересів держави. Економічне співробітництво доцільно нала-
годжувати в субреґіональних системах, до яких включаються 
країни за власними сферами інтересів, а не за принципом 
існування в пострадянському просторі. 

Отже, розпад Радянського Союзу та створення СНД в 1991 році 
були тільки початком перебігу складних інтеґраційних і дезін-
теґраційних процесів на терені останньої імперії світу. СНД 
виявилась політично й економічно неспроможною, нестабільною 
структурою. Неефективність функціонування Співдружності зумов-
лена її суперечливою природою, яка закладена в концепцію її 
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існування. Власне, СНД виникла як механізм розв’язання протиріч, 
що виникли в часи “перебудови” ще в колишньому СРСР між 
союзним Центром і периферією, яку утворювали радянські 
республіки. Боротьба відцентрових і доцентрових тенденцій розвитку 
призвела до утворення нових незалежних держав з власним 
розумінням своїх національних інтересів, тоді як функції центру” 
перехопила одна з новоутворених держав – Російська Федерація, яка 
проголосила себе спадкоємницею СРСР і згодом почала спрямо-
вувати свою політику на відновлення Союзу, тобто знову почала 
“збирати землі” навколо Москви. Однак, зростаюча біполярність 
відносин в СНД за віссю “центр-периферія” фактично призвела до 
формування двох блоків країн, які мають протилежні погляди на 
роль, функції, організацію і майбутнє цієї структури. Останні ж події 
у Південній Осетії ще раз чітко продемонстрували різноспрямо-
ваність векторів у зовнішній політиці країн СНД (Грузія прийняла 
рішення про вихід з СНД і закликала Україну зробити те ж саме) і 
переконали світову спільноту у неспроможності структур СНД 
приймати відповідальні кроки задля підтримки миру і стабільності у 
реґіоні, виступати ґарантом безпеки для нових незалежних держав. 

Таким чином, утворення СНД у цілому можна вважати історично 
виправданим на етапі становлення нових держав пострадянського 
простору, але за сучасних умов, коли цей процес фактично 
закінчився, її існування стає проблематичним. 

 
ГУАМ як реґіональне об’єднання країн пострадянського простору 

 
Розвиток ситуації на пострадянському просторі протягом 

останнього часу створив якісно нові умови для того, щоб реґіон 
Східної Європи, який дотепер розглядався як невід’ємна частина 
“навколомосковської” реґіональної системи, остаточно позбувся своєї 
пострадянської ідентичності та набув нової, європейської 
ідентичності, став частиною об’єднаної Європи, а не уламком колиш-
нього СРСР. З’явилися сприятливі умови для створення організації 
групи країн, поєднаних не радянським минулим, а спільним баченням 
майбутнього цього реґіону як простору. Типовим прикладом такого 
об’єднання є ГУАМ. 

Потребу у створенні ГУАМ визначили декілька різнорівневих та 
неоднорідних внутрішньополітичних, реґіональних, міжнародних 
чинників і процесів. Варто відзначити такі з них, як потреба низки 
країн СНД знайти шляхи інтеґрації у європейські та євроатлантичні 
структури, з одного боку, а з іншого – протистояти все більшому 
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російському політичному та економічному тиску, необхідність знайти 
такі засоби забезпечення власної безпеки і територіальної цілісності, 
розвитку енергетичних та транспортних мереж, які не контролюються 
Росією, потреба тих пострадянських країн, яких охопили внутрішні та 
міждержавні конфлікти, знайти союзників та міжнародну підтримку в 
боротьбі за територіальну цілісність тощо. 

Формально ГУАМ був заснований 10 жовтня 1997 року в 
Страсбурзі в ході Саміту Ради Європи як консультативний форум у 
складі України, Азербайджану, Грузії та Молдови. Його метою було 
визначено зміцнення стабільності і безпеки в Європі на основі 
принципів поваги суверенітету, територіальної цілісності, непоруш-
ності кордонів держав, демократії, верховенства закону і поваги прав 
людини. Страсбурзька Декларація зафіксувала рівень політичного 
зближення і практичного співробітництва між країнами цієї групи, 
збіг їхніх позицій з ключових міжнародних проблем та процесів на 
пострадянському просторі. Страсбурзьке комюніке фактично стиму-
лювало поглиблення співпраці між країнами у багатьох галузях як на 
світовій арені, так і в двосторонніх відносинах. 

Важливу роль у визначенні завдань новоутвореної організації мала 
зустріч керівників делеґацій України, Грузії, Молдови та Азер-
байджану у жовтні 1998 року у Вашинґтоні під час щорічних зборів 
МВФ та Світового банку. Акценти було зміщено на проблеми 
розбудови транскавказького транспортного коридору, що варто 
розглядати як важливий механізм реґіональної інтеґрації та як чинник 
зміцнення економічного і політичного суверенітету країн-членів. 
Особливого значення набуває вирішення практичних питань розроб-
ки каспійських нафтових родовищ і створення мережі трубопроводів 
для транспортування енергоносіїв на світові ринки. У зв’язку з цим 
виникають питання безпеки транспортних коридорів. 

24 квітня 1999 року у Вашинґтоні в рамках зустрічі на найвищому 
рівні Ради Євроатлантичного партнерства (РЄАП) до ГУАМ приєд-
нався Узбекистан. За підсумками зустрічі була прийнята Вашинґтон-
ська Заява. Формат форуму трансформувався в ГУУАМ. 

6 листопада 2000 року в Нью-Йорку під час 55-ї сесії Генеральної 
Асамблеї ООН відбулася зустріч президентів держав-учасниць 
ГУУАМ у новому складі. Під час зустрічі було прийнято Нью-
Йоркський Меморандум, що передбачав активізацію співробітництва 
в рамках ГУУАМ і надання йому багаторівневості. Крім того, було 
прийнято рішення про проведення регулярних самітів глав держав і 
зустрічей міністрів закордонних справ країн-учасниць ГУУАМ і 
створений координуючий орган – Комітет національних коорди-
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наторів (КНК). Головним завданням співробітництва визначене 
створення умов для міжгалузевих контактів і прямих зв’язків між 
відповідними державними органами і відомствами ГУУАМ. 
Безумовним пріоритетом визнане ефективне функціонування транс-
портного коридору Європа – Кавказ – Азія і розвиток його 
інфраструктури. 

Стратегічні цілі співпраці в Об’єднанні були визначені в 
Ялтинській Хартії ГУУАМ (підписана 7 червня 2001 р.). Це – 
поглиблення торговельно-економічних зв’язків між державами 
ГУУАМ; розвиток інфраструктури транспортних коридорів, з 
відповідною гармонізацією правових та інституційних засад цієї 
сфери, уніфікацією митних і тарифних норм з наближенням їх до 
світових стандартів; забезпечення енергетичної безпеки; боротьба з 
міжнародним тероризмом, організованою злочинністю, нелегальною 
міграцією та незаконним обігом наркотиків. Для реалізації зазначених 
завдань було укладено біля 20 угод у межах ГУУАМ. 

Пріоритетними напрямками співпраці в межах ГУУАМ 
визначалися такі: 
 формування Зони вільної торгівлі; 
 розбудова транспортно-енергетичних комунікацій у реґіоні; 
 створення спільних механізмів забезпечення стабільності в 

реґіоні та безпечного функціонування транспортно-енергетичних 
комунікацій; 

 узгодження позицій у сфері зовнішньої політики та встановлення 
зв’язків Союзу з іншими міжнародними організаціями й 
структурами безпеки; 

 формування спільного інформаційного простору. 
Отже, головне стратегічне завдання ГУУАМ обумовлювалося 

прагненням держав, що ввійшли до нього, забезпечити свій реальний 
суверенітет і унеможливити відновлення домінування Росії, з якою 
передбачалося співпрацювати на паритетних засадах. Країни – зони 
ГУУАМ повинні зближувати політико-економічні інтереси, чому 
слугуватиме схожість позицій держав-учасниць з більшості прин-
ципових питань стратегічного характеру. Розвитку співпраці сприя-
тиме також культурно-історична спільність і однотипність застосу-
вання технологій. З урахуванням сучасного стану національних 
економік і вкрай обмежених фінансових ресурсів йдеться про пошук 
нових форм відновлення зруйнованих зв’язків. Важливу роль у цьому 
відіграватиме створення єдиного митного та економічного простору, 
утворення фінансово-промислових груп держав-учасниць. 
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У документі також закладалися основи організаційної структури 
об’єднання. Зокрема, фактично закріплювався існуючий механізм 
співробітництва країн-учасниць, ефективність якого була доведена 
практикою. 

Згідно з Ялтинською Хартією, керівними органами ГУУАМ є: 
 щорічна зустріч глав держав-учасниць; 
 засідання міністрів закордонних справ; 
 комітет національних координаторів. 

Вищим органом ГУУАМ визначено щорічну зустріч глав держав. 
Відповідно до постанов Ялтинського документу головування в 
ГУУАМ здійснюється державами-учасницями в алфавітному порядку 
впродовж періоду між зустрічами глав держав.  

На зустрічах глав держав приймаються рішення: 
 про основні напрями політичної, економічної та гуманітарної 

співпраці в рамках ГУУАМ; 
 про створення спеціалізованих органів ГУУАМ; 
 про узгодження позицій з актуальних питань міжнародного 

життя, що представляють взаємний інтерес. 
Виконавчим органом ГУУАМ є засідання міністрів закордонних 

справ, яке проводиться, як правило, два рази на рік. 
На засіданнях міністрів закордонних справ розглядаються питання 

виконання домовленостей у рамках ГУУАМ, а також готуються для 
розгляду на зустрічах Глав держав пропозиції щодо подальшого 
розвитку і поглиблення співпраці в рамках ГУУАМ. 

Робочим органом ГУУАМ є Комітет національних координаторів 
(КНК), до складу якого входять національні координатори, що 
призначаються міністрами закордонних справ по одному від кожної 
держави-учасниці. 

КНК координує діяльність у рамках ГУУАМ між державами-
учасницями, забезпечує підготовку зустрічей глав держав і засідань 
міністрів закордонних справ. 

Засідання КНК проводяться щоквартально почергово в державах-
учасницях. За пропозицією однієї з держав-учасниць, можуть 
проводитися позачергові засідання КНК. Усі рішення в рамках 
ГУУАМ приймаються консенсусом. 

При цьому слід нагадати, що ще у ході Ялтинського саміту 
2000 року була підписана Угода про створення Ділової ради ГУУАМ, 
що сприяла б виконанню договорів, угод про розвиток спів-
робітництва між підприємницькими колами і суб’єктами госпо-
дарської діяльності держав-учасниць об’єднання. 
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А 16 липня 2002 року в Інституті міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Т. Шевченка офіційно 
створено Інформаційний офіс (ІО) ГУУАМ. 

Учасниками церемонії відкриття ІО були Міністр закордонних 
справ України А. Зленко, Державний секретар Міністерства закор-
донних справ Ю. Сергєєв, Національні координатори держав 
ГУУАМ, акредитовані в Україні посли держав ГУУАМ, представ-
ники міжнародних організацій. 

Робота Інформаційного офісу, відповідно до прийнятого Тирча-
сового положення, зорієнтована на координацію співробітництва, 
забезпечення реалізації спільних проектів згідно з цілями та 
завданнями, визначеними Ялтинською Хартією. 

Основними функціями ІО є: 
 інформаційна підтримка реалізації узгоджених сторонами 

проектів у рамках уже існуючих програм співпраці; 
 допомога підготовки зустрічей у рамках ГУУАМ на різних 

рівнях; 
 розповсюдження інформації про діяльність ГУУАМ; 
 забезпечення доступу до бази даних ГУУАМ. 

20 липня 2002 року в Ялті відбулася зустріч глав держав-учасниць 
ГУУАМ. В якості гостей на Саміті були представники десяти держав – 
Болгарії, Бразилії, Греції, Ірану, Польщі, Росії, Румунії, Словенії, 
США і Туреччини, а також чотирьох міжнародних організацій, 
зокрема Генеральний секретар ОБСЄ Я. Кубиш, представник ООН в 
Україні Д. Гарднер, посол Європейської Комісії Н. Жустен і 
Генеральний секретар ОЧЕС В. Чечелашвілі. 

У виступах Президента України і глав інших держав-учасниць 
ГУУАМ було оцінено стан і перспективи співробітництва в рамках 
об’єднання. 

У контексті розвитку взаємодії в конкретних сферах глави держав 
ГУУАМ відзначили підписання Протоколу в межах ГУУАМ про 
співробітництво в галузі культури на 2002-2005-ті роки, а також 
Угоди про створення Ділової ради країн-учасниць. Важливим 
досягненням у діяльності об’єднання може вважатися і той факт, що у 
2002 р. воно набуло офіційного статусу міжнародної організації.  

Щодо функціонування механізму консультацій Україною 
запропоновано структуру, яка передбачає зустрічі голів держав 
щорічно під час самітів по лінії ООН, ОБСЄ, СНД, регулярні зустрічі 
міністрів закордонних справ, оборони, нафтогазової промисловості, 
зустрічі експертів за керівної ролі зовнішньополітичних відомств, 
регулярні консультації на рівні послів та експертів у рамках існуючих 
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міжнародних організацій з метою узгодження позицій з основних 
питань міжнародних відносин. 

Загалом, у 2002 році спостерігалося підвищення динаміки в роботі 
ГУУАМ. Країни-учасниці значно активізували свою діяльність над 
практичним створенням у межах ГУУАМ зони вільної торгівлі. Про 
це йшлося на зустрічі координаторів держав-учасниць у Тбілісі, 
актуальним постало питання залучення до тісної економічної 
співпраці інших суб’єктів, що є складовими євроазійської мережі 
транспортних комунікацій та проектів транспортування каспійських 
енергоносіїв, зокрема Вірменії, Туркменістану, а у подальшому й 
Ірану. Для України подібні ініціативи мають стратегічний характер, 
адже наша держава має значні транспортно-енергетичні інтереси у 
Кавказькому реґіоні та Центральній Азії, відіграє важливу роль у 
зміцненні міжнародного енергетичного співробітництва за лінією 
Європа – Кавказ – Азія. Зважаючи на це, 28 листопада 2002 року 
Верховна Рада України ратифікувала угоду про створення зони 
вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ. Положення цієї 
угоди базуються на основі норм та принципів СОТ. 

Угодою передбачається відміна сплати мита, а також податків та 
зборів, які мають еквівалентну дію, і кількісних обмежень у торгівлі 
між країнами-учасницями; усунення всіх інших перешкод для 
вільного руху товарів та послуг; створення й розвиток ефективної 
системи взаємних розрахунків та платежів торгівельних та інших 
операцій; співробітництво між договірними сторонами в проведенні 
торгово-економічної політики для досягнення цілей цього договору в 
галузі промисловості, сільського господарства, транспорту, фінансів, 
інвестицій, соціальної сфери, а також гармонізації законодавств 
договірних сторін. 

В Угоді також визначаються винятки, порядок вирішення 
суперечок між договірними сторонами, порядок внесення змін та 
доповнень. Цей документ оголошувався відкритим для приєднання, 
при згоді країн-учасниць ГУУАМ, іншої держави, яка визнає 
принципи ГУУАМ, а також положення Угоди. Будь-яка договірна 
сторона може припинити свою участь в Угоді офіційним письмовим 
повідомленням депозитарію про свій намір вийти з Угоди не пізніше, 
ніж за шість місяців до виходу. Депозитарій цієї Угоди – виконавча 
влада Грузії.  

2002 року відбувалося пожвавлення в діяльності ГУУАМ й в 
інших галузях співробітництва. Свідченням цьому можуть стати 
напрацювання у нормативно-правовій базі об’єднання. Зокрема, за 
даний період, окрім укладання Угоди про створення Зони вільної 
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торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ, було підписано 
Декларацію про спільні зусилля із забезпечення стабільності і безпеки 
в реґіоні; Конвенцію держав-учасниць ГУУАМ про надання взаємної 
допомоги з консульських питань; Угоду про співробітництво між 
Урядами держав-учасниць ГУУАМ у сфері боротьби з тероризмом, 
організованою злочинністю та іншими небезпечними видами 
злочинів. До того ж, сторони погодили Порядок денний роботи 
комітету національних координаторів держав-учасниць ГУУАМ; 
прийняли Положення про Раду міністрів закордонних справ держав 
ГУУАМ; узгодили спільне Рішення Глав держав-учасниць ГУУАМ 
про статус спостерігача в діяльності об’єднання.  

З 2003 року надійним партнером ГУУАМ виступили США. Так, 
24 травня 2003 року в Тбілісі відбулася зустріч між представниками 
США та країнами-учасницями ГУУАМ, на якій сторони обговорили 
спільні проекти, призначені підвищити рівень реґіональної безпеки та 
стимулювати економічний розвиток. До таких проектів входить 
створення інформаційного центру для боротьби з тероризмом, 
незаконною торгівлею наркотиками та іншими злочинами, а також 
проекти у сфері охорони кордонів та митного контролю. Сполучені 
Штати Америки висловили готовність допомогти країнам-учасницям 
ГУУАМ у забезпеченні стабільності в реґіоні, зокрема у питанні 
якнайшвидшого вреґулювання реґіональних конфліктів держав зони 
ГУУАМ. 

На двосторонньому рівні на той час відбулася помітна 
інтенсифікація грузино-американських відносин. Зважаючи на те, що 
російська влада від початку 2000-х рр. звинувачувала грузинське 
керівництво в тому, що воно прикриває чеченських “сепаратистів” і 
загрожувала нанести удар по “базах терористів” в Панкіській ущелині 
Грузії, Е. Шеварднадзе, у відповідь на це, звернувся до США з 
проханням розширити надання військової та економічної допомоги, 
підписав угоду про стратегічне партнерство з НАТО і оголосив про 
бажання Грузії стати членом НАТО і ЄС. Також він дав дозвіл на 
проходження стратегічно важливого для США і Заходу газопроводу 
Баку-Тбілісі-Джейхан грузинською територією. США, у свою чергу, 
направили сотні своїх військовослужбовців для надання допомоги 
грузинській армії в антитерористичних операціях у Панкісі. 

З приходом до влади в Грузію М. Саакашвілі унаслідок “революції 
троянд” відбулося посилення діалогу між Тбілісі та Вашинґтоном. 
Так, вже 23-25 лютого 2004 року в ході візиту новообраного 
Президента Грузії до США Вашинґтон заявив про однозначну 
підтримку відновлення територіальної цілісності Грузії. А на початку 
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квітня 2004 року, перебуваючи у Брюсселі, М. Саакашвілі представив 
у штаб-квартирі НАТО попередній проект Плану індивідуального 
партнерства з Північноатлантичним альянсом. У свою чергу, у 
вересні 2004 року Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер 
призначив спеціального представника по Кавказу та Середній Азії. 13
-14 жовтня у штаб-квартирі НАТО у форматі “26 + 1” відбулося 
обґоворення індивідуального плану інтеґрації Грузії до 
Північноатлантичного альянсу, яким передбачається тісне співро-
бітництво у військово-політичній сфері. А 2008 року, як відомо, 
Грузія подала заявку на приєднання до програми ПДЧ. Водночас 
американо-грузинський діалог не обмежується лише політичними 
контактами. Так, за результатами перемовин, що проходили між 
представниками США та Грузії у 2004 році, американська влада 
прийняла рішення про включення Грузії до “Програми тисячоліття”, 
якою протягом 2004-2007-х років передбачалося надання Тбілісі 
фінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд дол для реалізації 
структурних перетворень у країні. 

Таким чином, після перемоги демократичних сил у Грузії в 
ГУУАМ фактично склався консенсус Грузії, Молдови та 
Азербайджану (який також виступав з подібними пропозиціями) 
щодо необхідності якісного посилення ГУУАМ, його інституціо-
налізації та перетворення у реґіональну організацію, яка відіграє все 
більш важливу роль у політичних та безпекових питаннях. Фактично, 
лише Україна, з огляду на політичну кризу всередині країни, 
гальмувала дане питання. Зміни в реґіональній політиці та ставленні 
України до ГУУАМ настали разом із Помаранчевою революцією та 
зміною політичного керівництва нашої країни. 

Водночас казати про те, що країни-учасниці об’єднання досягли 
значних успіхів у своїй роботі протягом останніх років є перед-
часним. На послаблення позицій організації значно вплинули події у 
Центральній Азії в 2005 році, зокрема в Узбекистані.  

Узбекистан після здобуття незалежності прагнув посісти місце 
лідера у Центральноазійському реґіоні, і досягнув у цьому значного 
проґресу. Однак, якщо характеризувати спрямованість зовнішньої 
політики країни у 90-х роках ХХ ст. – на початку 2000-х років, то 
вона якнайкраще вкладається у формулу “багатовекторності”, тобто 
балансування між інтересами Китаю, Росії та США. Такий курс 
дозволяв Ташкенту ефективно реалізовувати свої політичні цілі, не 
жертвуючи вже усталеними економічними контактами. До того ж, не 
слід забувати про вкрай вразливе геополітичне розташування 
Узбекистану та непрості міждержавні відносини країн Центрально-
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азійського реґіону. Проте, попри всі складності Ташкент демонстру-
вав політичну прихильність США і підтримував проекти ГУУАМ. 

Однак, остаточно реалізувати свої плани в ГУУАМ та закріпитися 
на позиції лідера центральноазійського реґіону Узбекистану завадили 
криваві події, що сталися у травні 2005 р. в одному з найбільших 
узбецьких міст Андижані. За офіційною версією в Андижані загинуло 
187 осіб, більшість з яких влада назвала “терористичними елемен-
тами”. Нібито ісламські екстремісти, які тренувалися у Киргизстані, 
організували втечу з в’язниці та захопили місцеву андижанську 
адміністрацію разом із заручниками. Натомість свідки і представники 
груп захисту прав людини стверджують, що під час заворушень 
представники сил безпеки перші застосували силу і тоді постраждало 
щонайменше 500 цивільних. 

Після андижанських подій, і особливо після відмови забезпечити 
міжнародне розслідування їх наслідків режим І. Каримова став, як 
ніколи, близьким до міжнародної ізоляції. Уникнути цього можна 
було лише через повернення Узбекистану у фарватер Росії, що й 
сталося влітку 2005 р. 

Кремль не залишився в боргу, висловивши І. Каримову свою 
підтримку та обурюючись тими, хто йому не довіряє. Власне, 
стосовно Андижана російське керівництво використовувало політич-
ний словник, випробуваний із часів чеченських подій: міжнародний 
тероризм, змова, інфільтрація і прикре нерозуміння всього цього 
Заходом. Визначальною обставиною в російських розрахунках стало 
те, що позицію Росії щодо подій в Андижані цілковито розділив ще 
один противник американської гегемонії в реґіоні – Китай. Адже і 
Росія, і Китай однаково не зацікавлені у появі в Центрально-
азійському реґіоні не просто режимів, які орієнтуються на Захід, а й 
таких, що намагаються впровадити в себе демократію західного 
зразка. 

Таким чином, від Андижанської трагедії найбільший зиск 
отримала Росія, що підтримавши чинну узбецьку владу, фактично 
повернула Узбекистан в орбіту свого впливу. На підтвердження цього 
14 листопада 2005 р. Президенти В. Путін та І. Каримов підписали 
союзницький договір, в якому, крім економічних, є також положення 
про надання військової підтримки у випадку іноземної аґресії. 
Сторони зобов’язалися надавати одна одній військові бази та 
військові об’єкти на території обох країн. Під час зустрічі І. Каримов 
заявив, що Росія для Узбекистану “завжди була і залишатиметься 
опорою та центральним союзником”. Зрозуміло, що після того, що 



329 

Ю.О. Седляр. Інтеґраційні процеси в Євразійському просторі та Україна 

сталося, Ташкент вийшов зі складу ГУУАМ, яке знову повернулося 
до попередньої назви ГУАМ. 

Отже, за роки свого існування країни зони ГУАМ у практичному 
плані найактивніше розвивали галузеве співробітництво у сферах 
транспорту, енергетики, внутрішніх справ і безпеки.  

Однак, жваво просувалося партнерство держав-учасниць ГУАМ і 
на міжнародній арені. Країни-учасниці активно співпрацювали в 
рамках міжнародних організацій, передусім ООН та ОБСЄ шляхом 
проведення регулярних консультацій та вироблення спільних 
позицій. 

Таким чином, ГУАМ закріпило за собою статус об’єднання рівно-
правних країн пострадянського простору, що поєднує держави з 
подібними політичними та економічними зовнішніми орієнтаціями. 
Цим новоутворений блок відрізняється від системи ЧЕС, що поєднує 
країни з різним рівнем соціально-економічного розвитку, а з іншого – 
від СНД як пострадянської структури, з домінуванням Російської 
Федерації. Утворення ГУАМ свідчить про формування в пострадян-
ських країнах нових інтеґраційних структур, нових економічних та 
політичних інтересів. 

Оцінюючи перспективи подальшого розвитку ГУАМ, слід звер-
нути увагу на наступне: 

1. Ефективність співпраці в рамках ГУАМ залежатиме від 
успішності гармонізації політичних інтересів країн-учасниць. Адже, 
незважаючи на спільне прагнення країн ГУАМ до широкої 
економічної інтеґрації характерні й певні розбіжності через політичні 
проблеми, пов’язані з визначенням завдань і напрямків подальшого 
розвитку співробітництва в об’єднанні. Незважаючи на фактичну 
безпроблемність двосторонніх відносин, у сфері багатосторонньої 
співпраці існують питання, які здебільшого пов’язуються із 
відмінністю акцентів позицій сторін щодо функціональної складової 
ГУАМ. 

2. На подальшу роботу ГУАМ продовжуватиме впливати і 
російський чинник. Відомо, що створення об’єднання в Росії було 
сприйнято як спробу колишніх радянських республік вийти з-під 
опіки Кремля. У відповідь на розвиток альтернативних московському 
впливу інтеґраційних процесів кінця 1990-х рр. російська дипломатія 
намагалася певною мірою протиставити ГУУАМ створене 
Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС), яке, за задумом 
організаторів, мало стати новим потужним інтеґраційним центром в 
рамках СНД.  
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Отже, можливість політичних змін у відносинах країн ГУАМ з 
Російською Федерацією поступово стає ключовим чинником 
подальшого розвитку міждержавних відносин у рамках об’єднання. 
Росія значно активізувала політику тиску з метою змінити характер 
двосторонніх відносин, посиливши залежність цих країн від Москви. 
Недостатність спільної чіткої політичної та економічної діяльності 
країн ГУАМ фактично визначає спрямованість політики Росії на 
даному напрямі. 

3. Успішність подальшої діяльності об’єднання обумовлю-
ватиметься й наданням міжнародної підтримки у роботі ГУАМ, 
зокрема як з боку таких впливових міжнародних інститутів – ООН, 
ЄС, ОБСЄ, НАТО, так і зі сторони потужних західних країн – 
Великобританії, Німеччини, США, Франції тощо. Важливість проекту 
для світової спільноти визначається тим геополітичним становищем, 
що його посідають держави-учасниці ГУАМ. Останнє дозволить 
створити стабільну систему реґіонального співробітництва, 
сприятиме розбудові транскавказького транспортного коридору, 
прискорить формування ефективної системи безпеки, спрямовану не 
лише на ефективне подолання існуючих проблем, а й на 
попередження потенційних загроз. 

Зрештою, успіх ГУАМ залежатиме від успішності реформ і змін у 
кожній країні, успішності кожної з них та їхньої двосторонньої 
співпраці між собою. Особливо справедливим це твердження є щодо 
України. Протягом наступних декількох років, можливо – декількох 
місяців, Україні слід здійснити низку кроків для того, щоб 
перетворити ГУАМ у справді ключову міжнародну організацію, що 
визначатиме політичний ландшафт реґіону. Успіх цього проекту 
дозволить вийти із якості об’єкта європейської політики і перейти до 
класу впливових європейських гравців. Поразка проекту не лише 
послабить реґіональні позиції України, але й може ускладнити 
реалізацію курсу на європейську та євроатлантичну інтеґрацію. 

 
Організація Чорноморського економічного співробітництва: 

головні напрями діяльності та перспективи розвитку 
 
Розвиток співробітництва між країнами Чорноморського реґіону 

став можливим завдяки епохальним змінам у політико-економічній 
структурі Європейського континенту, відновленню або зміцненню 
державності багатьох країн реґіону, поширенню демократичних 
засад.  
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Початок нової ери в житті Чорноморського реґіону розпочався 
25 червня 1992 року, коли глави держав одинадцяти країн-учасниць 
(Азербайджану, Албанії, Болгарії, Вірменії, Грузії, Греції, Молдови, 
Росії, Румунії, Туреччини та України) прийняли “Босфорську Заяву” 
та підписали в Стамбулі (Туреччина) “Стамбульську Декларацію” про 
Чорноморське економічне співробітництво (The Black Sea Economic 
Cooperation/ЧЕС). Даний документ сформував правову основу 
інтеґраційних процесів у реґіоні Чорного моря. Метою новоутво-
реного об’єднання оголошувалася розбудова трансреґіональної 
інтеґраційної системи співпраці. Підстав для інтенсифікації діалогу у 
країн-учасниць виявилося достатньо, адже географічні та 
геоекономічні параметри держав ЧЕС є досить вражаючими – вони 
утворюють реґіон площею близько 20 млн км2 з населенням близько 
330 млн чоловік та щорічним обсягом торгівлі більше 300 млрд дол 
США. 

Принципи, закріплені в Декларації про ЧЕС, були знов 
проголошені у заяві, прийнятій на зустрічі на найвищому рівні країн-
учасниць ЧЕС, яка відбулася 30 червня 1995 року в Бухаресті, та у 
Декларації, прийнятій на зустрічі глав держав (або урядів) країн-
учасниць ЧЕС 25 жовтня 1996 року в Москві. Усі цілі та принципи, 
задекларовані в цих трьох документах, повністю відповідають 
положенням Статуту ООН. 

Декларація визначила пріоритетні напрямки та основні механізми 
взаємодії в межах ЧЕС, зокрема такі як: 
 спрощення візового режиму; 
 вироблення загальних митних правил та інструкцій; 
 уніфікація податкового режиму; 
 заохочення розвитку співробітництва в різних галузях діяльності 

країн-учасниць ЧЕС, які представляють обопільний інтерес. 
Найважливіший документ – Статут ЧЕС було підписано 

одинадцятьма державами-засновниками 5 червня 1998 року в Ялті. 
Він визначив організаційні основи існування Організації 
Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) як 
повноправної міжнародної організації. 

Статут складається з десяти розділів: “Загальні положення”, 
“Принципи і галузі співробітництва”, “Участь”, “Зустрічі на найви-
щому рівні”, “Головні та допоміжні органи”, “Кворум та прийняття 
рішень”, “Органи, пов’язані з ЧЕС”, “Фінансові положення”, 
“Правові положення”, “Заключні положення”. 
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У другому розділі в ст. 3 визначені такі цілі та принципи ОЧЕС: 
 діяти в дусі дружби і добросусідства і зміцнювати взаємоповагу і 

довіру, діалог і співробітництво між державами-членами; 
 сприяти розвитку та диверсифікації двостороннього та 

багатостороннього співробітництва на основі принципів і норм 
міжнародного права; 

 поліпшувати умови підприємницької діяльності та заохочувати 
особисту та колективну ініціативу підприємств та компаній, що 
безпосередньо беруть участь в процесі економічної співпраці; 

 розвивати економічну взаємодію, не порушуючи міжнародні 
зобов’язання держав-членів, включаючи зобов’язання, що 
випливають з їхнього членства в міжнародних організаціях чи 
інституціях об’єднувального або іншого характеру, і не 
перешкоджають розвитку їхніх відносин з третіми сторонами; 

 враховувати конкретні економічні умови та інтереси держав-
членів; 

 заохочувати до участі в процесі економічного співробітництва 
ОЧЕС інші зацікавлені держави, міжнародні економічні та 
фінансові інституції, а також підприємства та компанії. 

Відповідно до ст. 4 Розділу 2 головними напрямами співро-
бітництва в рамках ОЧЕС є: торгівля та економічний розвиток; 
банківська справа і фінанси; зв’язок; енергетика; транспорт; сільське 
господарство та агропромисловість; охорона здоров’я; охорона 
навколишнього середовища; туризм; наука і техніка; обмін 
статистичними даними та економічною інформацією; співробіт-
ництво між митними та іншими прикордонними органами; боротьба з 
організованою злочинністю, торгівлею наркотиками, незаконною 
торгівлею зброєю та радіоактивними матеріалами, з усіма актами 
тероризму та нелегальною міграцією. 

Розділ 3 Статуту ОЧЕС присвячений формам участі держав у 
діяльності цієї організації. Зокрема, документом передбачено, що не 
лише країни басейну Чорного моря можуть приєднуватися до ЧЕС. 
Учасником або спостерігачем ОЧЕС може стати будь-яка держава, 
яка поділяє цілі та принципи співробітництва ЧЕС. Статус 
спостерігача – самостійний, і розглядається в якості проміжного, 
передуючого отриманню статусу повноправного учасника. Питання 
прийняття до ЧЕС та надання статусу спостерігача вирішується 
консенсусом. Відповідно на сьогодні географія ЧЕС вже вийшла за 
межі Чорноморського реґіону. Ряд країн, які не відносяться до 
Чорноморського реґіону такі, як Австрія, Єгипет, Ізраїль, Італія, 
Польща, Словаччина та Туніс, вже надані права участі в якості 
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спостерігачів в ЧЕС. Заяви про вступ до ОЧЕС подали Іран, 
Македонія, Узбекистан. Вихід зі складу членів можливий за умови 
повідомлення про своє рішення Генерального секретаря Постійного 
Міжнародного секретаріату ЧЕС. 

ОЧЕС як міжнародна реґіональна організація має свою специфіку, 
що полягає в наступному: 
 по-перше, ОЧЕС як потенційно місткий внутрішній ринок зі 

значним науково-технічним потенціалом має перспективу стати і 
ключовим місцем торгівлі між Європою, Близьким Сходом та 
Азією; 

 по-друге, це перше велике інтеґраційне угрупування країн 
постконфронтаційного етапу розвитку світової економіки, яке 
може поєднати держави, що до останнього часу розвивалися, 
маючи різні політичні та економічні установки; 

 по-третє, до ОЧЕС увійшли новоутворені незалежні країни – 
колишні республіки СРСР, які вперше роблять спробу 
інтегруватися на певній організаційній основі без явного 
домінування Росії, на відміну, наприклад, від економічного 
союзу на основі СНД. Крім того, участь в ОЧЕС і Росії, й інших 
колишніх республік СРСР надає характерного колориту 
взаємовідносинам між країнами-учасницями. 

 по-четверте, ОЧЕС пропонує певні переваги у супроводі 
проектів. А саме: підтримку з боку організаційних структур 
ЧЕС, у тому числі – Чорноморського банку торгівлі та розвитку 
(ЧБТР); сприяння, надане Секретаріатами ЧЕС, Парламентською 
Асамблеєю Чорноморського економічного співробітництва 
(ПАЧЕС) та Діловою Радою. І найголовніше, це те, що 
зацікавлені ділові кола третіх країн мають можливість працю-
вати в рамках міжнародної організації реґіонального еконо-
мічного характеру, що постійно перебуває під наглядом, і чия 
лінія розвитку визначається з боку глав держав та урядів 11 
країн. 

До того ж, підкреслюючи важливість використання багатого 
потенціалу та сприятливих перспектив розвитку Чорноморського 
реґіону для поліпшення зв’язків країн-учасниць ЧЕС з прилеглими та 
сусідніми реґіонами, глави держав (урядів) висловили свій намір 
щодо розвитку подальшого співробітництва у сферах, які представ-
ляють спільний інтерес з такими міжнародними інститутами, як 
Європейський Союз, Організація безпеки та співробітництва в 
Європі, Європейська економічна комісія ООН, Рада Європи, Ліга 
арабських держав, Організація економічного співробітництва та інші, 
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й такими реґіональними ініціативами, як Рада держав Балтійського 
моря, Центральноєвропейська ініціатива. Особлива увага 
приділяється питанню розвитку ефективного співробітництва між 
країнами Чорноморського та Середземного морів та необхідності 
створення надійного механізму взаємодії країн-учасниць ЧЕС. 

Що стосується України, то наша держава, модернізуючи власну 
економіку, шукає шляхи для кооперації, формування рівноправних, 
вигідних партнерських відносин з країнами реґіону. Система ЧЕС для 
України є важливим елементом у розвитку стратегії довгострокового 
співробітництва з країнами Сходу. 

Стосовно України причорноморське співробітництво слід розгля-
дати у вузькому і широкому розумінні. У вузькому передбачається 
співробітництво територій, які безпосередньо прилягають до Чорного 
моря і в господарському відношенні тісно з ним пов’язані. Цей рівень 
реґіонального співробітництва сягає корінням у колишню прикор-
донну і прибережну торгівлю. У ширшому розумінні йдеться про 
залучення до причорноморського співробітництва всього еконо-
мічного простору України. Базисом для такого реґіонального 
співробітництва є урізноманітнення напрямів і зростання гнучкості 
підприємницької діяльності по всій країні. На цьому рівні мають бути 
визначені загальні принципи інтеґраційного співробітництва, 
розроблені й уведені до дії відповідні закони, що реґулюють 
поведінку юридичних і фізичних осіб у зовнішньоекономічній сфері, 
зокрема й економічні механізми заохочення реґіонального співро-
бітництва. 

Найбільшу зацікавленість до здійснення чорноморської інтеґрації 
висловлювали місцеві органи влади територій, які прилягають до 
Чорного моря. Але для поглиблення інтеґрації їм необхідно 
збільшити у своїх реґіонах виробництво експортних товарів, яке 
повинно перевищувати середній український рівень. Органи місцевої 
влади мають усіляко сприяти пожвавленню процесу чорноморської 
інтеґрації через активне залучення банківських структур до реалізації 
значних проектів у галузі промисловості, транспорту, теле-
комунікацій, туризму, охорони навколишнього середовища. Роль 
місцевих органів управління у формуванні зони економічного 
співробітництва може також посилитися завдяки створенню асоціації 
або союзу чорноморських портів і реґіонів. 

Україна виявляє зацікавленість у реалізації в рамках ОЧЕС 
проектів щодо модернізації нафтопереробних заводів, створення 
нових потужностей, зокрема терміналів на берегах Чорного моря для 
прийняття нафти і газу, здійснення наукових досліджень з інозем-



335 

Ю.О. Седляр. Інтеґраційні процеси в Євразійському просторі та Україна 

ними фірмами щодо використання нетрадиційних джерел енергії, 
технічного переозброєння металургійних підприємств та багато-
сторонньої програми виробництва електронної техніки для різних 
галузей народного господарства. 

Для України важливо здійснити комплексну концептуальну оцінку 
своїх економічних інтересів в ОЧЕС, визначити прийнятний рівень 
інтеґрації в структурі цієї організації, практичні шляхи досягнення 
очікуваних результатів та можливі наслідки. Але майбутнє України 
пов’язане не лише з Чорноморським реґіоном і тому важливо не 
помилитися у визначенні економічної стратегії і тактики. Необхідно 
також виробити систему пріоритетів у стосунках з державами реґіону 
в межах ОЧЕС, знайти прийнятні шляхи узгодження інтересів країн-
членів ОЧЕС з іншими міжнародними структурами, відповідні 
механізми подолання політичних протиріч, а зрештою – місце у 
світовій економічній системі. 

Оцінюючи перспективи ОЧЕС, необхідно зауважити, її подальша 
робота буде залежати від успішного подолання проблемних моментів 
у системі співробітництва країн-учасниць. Серед головних з них є 
такі: 
 слабкий вплив економічного потенціалу ЧЕС на подолання 

кризових явищ у національних економіках країн; 
 наявність територіальних претензій деяких країн до інших та 

відсутність можливостей їхнього політичного вреґулювання; 
 певна конкуренція між Росією та Туреччиною за політичне 

лідерство в реґіоні. 
Але, попри це утворення, ОЧЕС свідчить про нову модель 

реґіональної кооперації, що охоплює як країни пострадянського 
простору, так і держави, які вже входять до системи світової 
економіки. Досвід розбудови нової системи кооперації, безумовно, є 
корисним для формування реґіональних систем такого самого ґатунку 
в інших частинах світу. 

 
 

Контрольні питання: 
 

1. Назвіть передумови створення СНД. 
2. Охарактеризуйте основні установчі документи СНД. 
3. Назвіть головні цілі та принципи діяльності СНД. 
4. Визначте міжнародно-правовий статус СНД та характер 

співробітництва в Співдружності Незалежних Держав. 
5. Охарактеризуйте систему економічної співпраці в межах СНД. 
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6. Визначте статус України в СНД. 
7. З’ясуйте ефективність діяльності структур СНД та оцініть 

перспективи СНД. 
8. Назвіть передумови створення ГУАМ та окресліть цілі і 

завдання країн-учасниць у рамках об’єднання. 
9. Якими є основні напрями співробітництва в рамках ГУАМ? 
10. Охарактеризуйте фактори, що впливатимуть на подальший 

розвиток ГУАМ. 
11. Коли і де було створено ОЧЕС? Які країни стали засновницями 

організації? 
12. Охарактеризуйте цілі та головні напрями діяльності ОЧЕС. 
13. Визначте інтереси України в системі Чорноморського 

економічного співробітництва. 
14. Оцініть перспективи подальшої діяльності ОЧЕС. 
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