
䌀ἄሄἄ င☄⼄ ⌄ᨄ င܄ᴄ᠄ 
ᜄ Єሄ Ḅἄᔄᤄ℄Ⰴᨄ᠄ᰄ ℄Ḅ⸄ᜄḄᰄ 
ሄ ጄငᬄ⌄ᜄ ᄄᔄᜄἄᔄᨄ᠄ 

ጄ㔄㴄㴄〄㐄嘄㤄 ᰄ〄㨄䄄〄㨄
ᰄ〄䀄㠄㴄〄 ⼄䀄㸄䠄㔄㈄㠄䜄

℄ሄ∄ ᨄ ᜄⰄ ἄ ᠄ᜄᰄ⌄ ⌄ᨄ င܄ᴄ℄Ⰴᨄ᠄┄ ᴄ∄ᔄ ᔄ℄ሄ





 

3 

 

ІСТОРІЯ ВІДНОСИН ТА ПОТОЧНИЙ СТАН 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД БЕЗПЕКОВИХ  

ІНІЦІАТИВ ЄС 

езпековий вимір співпраці тривалий час існував окремо, поза межами 
самого Європейського Союзу (ЄС), об’єднавши на піку розвитку десять 
держав1 у Західноєвропейський Союз (ЗЄС). Основним завданням 

організації було надання взаємної військової допомоги у разі зовнішньої агресії. 
Хоча в практичній площині виконання цього положення покладалось, по суті, на 
Організацію Північноатлантичного договору (НАТО)2, до якої належали всі 
держави-члени ЗЄС. 

Перший переламний момент у безпековій політиці Союзу стався у 1999 р., коли 
ЗЄС було вирішено інкорпорувати до ЄС. На перехідному етапі було створено 
посаду Високого Представника ЄС з питань Спільної зовнішньої та безпекової 
політики, яку в 1999-2009 рр. обіймав колишній Генеральний секретар НАТО 
Хав’єр Солана.  

Діючи деякою мірою за американським зразком, Європейська Рада вперше 
схвалила Європейську безпекову стратегію (ЄБС) наприкінці 2003 р.  та її 
оновлений варіант у 2008 р. – концептуальний рамковий документ у галузі 
Спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗБП). ЄБС покривала також 
питання, об’єднані згодом у 2009 р. в окрему Спільну безпекову і оборонну 
політику (СБОП) в рамках СЗБП. У ЄБС було проаналізоване безпекове 
середовище у та навколо ЄС, визначено ключові виклики безпеці (тероризм, 
розповсюдження зброї масового ураження, регіональні конфлікти, слабкість 
(вразливість) окремих держав та організована злочинність) та їх можливі 
політичні наслідки для ЄС.  

З метою допомоги державам-членам ЄС досягти національних цілей у галузі 
безпеки у 2004 р. була створена Європейська оборонна агенція. Відповідно до 
Лісабонського договору 2009 р., Високого Представника ЄС із закордонних 
справ та безпекової політики було одночасно призначено Віце-президентом 
Європейської Комісії та очільником новоствореної Європейської служби 
зовнішньої дії (ЄСЗД).  

                                                           
1 Бельгія, Велика Британія, Греція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Люксембург, Португалія, Франція 
2 Стаття V Північноатлантичного договору 
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СБОП нараховує близько 20 завершених і 17 діючих цивільних та військових 
місій включаючи Місію Європейського Союзу з прикордонної допомоги 
Молдові та Україні (EUBAM) та Конcультативну місію ЄС в Україні (EUAM).  

Паралельно до військових та цивільних місій ЄС намагається розбудувати т.зв. 
«всеосяжний підхід», який серед іншого має охоплювати політичні, 
дипломатичні, юридичні, торгівельні та економічні інструменти, а також 
сприяти розвитку держав, яким надається допомога.  

Із стрімким наростанням небезпек та загроз, у червні 2016 р. на заміну 
Європейській прийшла Глобальна безпекова стратегія ЄС. Її основна мета – 
визначити план дій ЄС по відновленню стабільності та покращенню безпекової 
ситуації.  

 

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНА-ЄС  

У БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРІ 

 часу ініціювання співпраці в безпековій сфері для двосторонніх відносин 
були характерні наступні напрямки спрямування зусиль:  участь у 
ініціативах забезпечення міжнародної та регіональної безпеки, 

співробітництво в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики, 
нерозповсюдження зброї масового знищення, а також попередження 
конфліктів та врегулювання криз.  

Першим практичним кроком співпраці, зокрема в рамках Спільної політики 
безпеки та оборони, можна вважати 2000 рік: з моменту підписання Угоди між 
ЄС та Україною щодо участі в Поліцейській місії ЄС в Боснії та Герцеговині, в 
рамках якої український контингент брав участь у миротворчій операції з 2006 
по 2012 рр. Вже в 2002 р. було затверджено Механізм консультацій та співпраці 
між ЄС та Україною в сфері врегулювання криз.  

У 2005 р. Україна підписала з ЄС рамкові «Угоди про безпекові процедури 
обміну інформацією з обмеженим доступом» та отримала можливість 
приєднуватись до заяв і принципів Спільної зовнішньої та безпекової політики 
ЄС. Метою даного демократичного кроку було продемонструвати 
налаштованість офіційного Києва на наближення демократичних стандартів 
Євросоюзу та міжнародних організацій.  Того ж року була підписана Угода про 
визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу з 
врегулювання криз, яка вступила в силу лише в 2008 р. Уже в 2010 р. Україна 
приєдналась до військово-морської операції ЄС «Атланта» щодо протидії 
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піратству біля берегів Сомалі, однак змушена була згорнути активну участь  у 
місії у березні 2014 р.   

Європейським Союзом позитивно відмічалась роль України у вирішенні 
Придністровського конфлікту та її участь в усіх неформальних зустрічах у 
форматі «5+2» до моменту його призупинення. 

З 2010 року Києвом проводилась активна робота з приєднання України до 
участі в бойових тактичних групах (БТГ) ЄС задля наближення до 
взаємосумісності з військами європейських країн. Як результат, в 2011 та 2014 
рр. українські військовослужбовці перебували на бойовому чергуванні у складі 
БТГ ЄС «ХЕЛБРОК».  

Нелегальна окупація Криму та військова агресія Російської Федерації, що триває 
з 2014 р. на Сході України, значною мірою інтенсифікували співпрацю України 
та ЄС в безпековій сфері за всіма напрямами. За останні роки було активізовано 
воєнно-політичний діалог; налагоджено шляхи отримання консультативно-
дорадчої та матеріально-технічної допомоги; забезпечено надання професійної 
підготовки українським військовослужбовцям; організовано лікування, в тому 
числі реабілітацію, бійців, які постраждали під час бойових дій на Сході України. 

Найактивніше останнім часом розвивалось співробітництво з Балтійськими 
державами та Польщею, зокрема у частині створення спільної литовсько-
польсько-української військової частини „ЛИТПОЛУКРБРИГ“. Інтенсивно у сфері 
військової освіти та запобіганні корупції в системі силових структур розвивалась 
співпраця зі Швецією та Норвегією. Не менш важливим було і продовжує 
залишатись співробітництво з провідними західними державами: Великою 
Британією, Німеччиною, Францією. 

Хоча співробітництво по лінії Україна-ЄС значно поступається співпраці Україна-
НАТО у безпековій сфері, у рамках виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС 
здійснюється формування бойових тактичних груп ЄС за участі збройних сил 
(ЗС) України; проводиться підготовка фахівців з питань Спільної політики 
безпеки і оборони та нарощується співробітництво з державами Східного 
партнерства. 

Поглиблення взаємодії між Україною та ЄС у сфері Спільної політики безпеки і 
оборони сприяє реалізації пріоритетів зовнішньої політики України, а також 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
Крім того, це дає змогу підвищити оперативні та бойові спроможності 
підрозділів ЗС України з метою забезпечення її територіальної цілісності та 
врегулювання кризової ситуації на східному кордоні. Разом з тим, як в самому 
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ЄС, так і у безпекових відносинах Україна-ЄС залишається чисельна кількість 
неврегульованих питань. 

 

 

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ СПІВПРАЦІ  

ЄС ТА УКРАЇНИ В БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРІ 

іжнародне безпекове середовище знаходиться в стані глибокої кризи 
за рахунок вразливості акторів, що зумовлено підвищенням їх 
взаємозалежності. Для подолання цих кризових явищ потрібні, по-

перше, спільне бачення загроз та шляхів їх упередження і, по-друге, 
спроможність суб’єктів міжнародних відносин протистояти цим викликам.  

Співпраця, що була вже ініційована в безпековому секторі між ЄС та Україною, 
опирається на спільне розуміння окремих викликів, які допомагають 
поєднувати зусилля.  Оцінки України та ЄС збігаються за низкою глобальних 
викликів та загроз, таких як небезпека розповсюдження ядерної зброї, 
поширення тероризму та організованої злочинності, збільшення кількості 
«держав, що не відбулися», підвищення рівня кіберзагрози та порушення 
стабільності енергопостачань. Проте, що стосується наслідків агресії Російської 
Федерації в Україні, в Києва та Брюсселя, на жаль, відсутнє спільне бачення 
шляхів вирішення вказаної ситуації. Неоднозначну позицію з боку ЄС можна 
пояснити наразі як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. По-перше, це вже 
згадана висока взаємозалежність ЄС та РФ у багатьох вимірах, що робить вкрай 
важким сприйняття переходу Росії від ролі партнера до ролі правопорушника. 
По-друге, враховуючи гібридні прояви інформаційного, фінансового, 
енергетичного впливу на окремі країни ЄС, формування єдиного 
загальносоюзного фронту проти Росії  є важкодоступним. По-третє, наявний 
інструментарій ЄС щодо вирішення кризових ситуацій в регіоні Східного 
партнерства довів свою низьку результативність. По-четверте, зважаючи на 
широкий спектр зовнішньополітичної активності Євросоюзу як глобального 
актора, Росія залишається одним з учасників міжнародних переговорних 
форматів (наприклад, щодо Ірану, Сирії).  

Поки Брюссель намагається зосередити свою увагу в новоприйнятій Глобальній 
стратегії на позитивному порядку денному та необхідності й надалі вирішувати 
всі суперечності виключно дипломатичним шляхом, українська сторона чітко 
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заявляє про намір модернізувати сектор безпеки і оборони задля припинення 
російської агресії, наряду з інтенсифікацією дипломатичних зусиль. 

Українські оцінки дій Кремля як спроби зламати європейську архітектуру 
безпеки та перекроїти світовий порядок часто сприймаються міжнародним 
співтовариством як перебільшення або намагання України перекласти свої 
проблеми на чужі плечі. Як наслідок, висловлене занепокоєння та накладені 
санкції ЄС проти Росії є незначними втратами у порівнянні зі здобутками 
Російської Федерації у вигляді захоплених територій, військово-стратегічних 
надбань, відновлення політичного шантажу та погрози силою (зокрема що 
стосується використання ядерного озброєння)3. 

У своїх оцінках Європейський Союз намагається зосереджуватись на симптомах 
проблем, а не джерелах їх походження. Тому, відповідно, дуже часто ідеї, які 
пропонуються для розв’язання труднощів, стосуються, швидше, подолання 
наслідків, а не їх викорінення. У зв’язку з наближенням безпекових викликів 
впритул до кордонів ЄС, його очільники намагаються насамперед подбати про 
безпеку власних громадян, а вже потім більш віддалені загрози. В умовах 
соціально-економічної та міграційної кризи наряду з передбаченим виходом 
Великої Британії, ЄС стає все більш замкненим на собі утворенням, здатним до 
надання радше моральної підтримки, аніж реальної допомоги. Його ключовим 
завданням стає відновлення власної єдності та стабільності, тому актуальні 
проблеми міжнародних відносин часто перетворюються на другорядні питання, 
і їх вирішення зводиться до найменшого спільного знаменника. 

Проте на відміну від України та НАТО, Європейський Союз не дуже поспішає 
визнавати, що на його території теж ведеться неоголошена гібридна війна. Її 
менш помітно, тому що розгорнуті «бойові дії» спираються на невійськові 
складові, які включають агресію в інформаційній, кібернетичній, економічній та 
енергетичній площині. Попри невидимість цієї війни, її наслідки вже очевидні 
навіть на сьогоднішній день: підрив єдності держав-членів ЄС через міграційну 
кризу, розгойдування політичної ситуації в ряді держав з метою приведення до 
влади праворадикалів і євроскептиків, задекларований вихід Великобританії, 
поглиблення економічної кризи через неврегульованість грецького питання, 
послаблення євроатлантичного співробітництва, порівняно високий ступінь 
енергозалежності окремих держав-членів ЄС від РФ та шантаж останньої, 
боротьба навколо будівництва другої гілки Північного потоку тощо. 

                                                           
3 Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України, Сайт 

національного інституту стратегічних досліджень, 15 вересня 2016 року 



 

8 

 

Зволікання у приведенні розуміння України та ЄС до спільного знаменника 
щодо суті самих викликів і загроз, а відповідно, й адекватних дій з метою їх 
відображення може з часом лише погіршити ситуацію. Тому пріоритетним 
напрямом взаємодії залишається нарощування контактів та каналів комунікації 
для досягнення порозуміння та взаємного переймання досвіду.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ КОРОТКОСТРОКОВОГО  

І СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

ля розуміння реальних та ймовірних перспектив співпраці доцільно 
приділити увагу аналізу стратегічних документів кожної зі сторін. В 2016 
році ЄС підготував досить ґрунтовну, хоча й дещо загальну в контексті 

конкретних інструментів, Глобальну стратегію ЄС. Вона визначає наступні 
пріоритети: забезпечення безпеки та оборони, боротьба з тероризмом, 
покращення кібер-безпеки, зміцнення енергетичної безпеки, налагодження 
стратегічних комунікацій. У ній «сповідується» інтегрований підхід до конфліктів 
і криз та закріплюється намір ЄС залучатись до вирішення «заморожених 
конфліктів» у країнах Східного партнерства. 

Українські пріоритети у співпраці з ЄС визначені в таких стратегічних 
документах як Угода про асоціацію між Україною та ЄС (2014), Стратегія 
національної безпеки України (2015) та Воєнна доктрина України (2015).  

На рівні двосторонніх документів з Європейським Союзом наразі головне 
значення відіграє Угода про Асоціацію Україна-ЄС. Вже в преамбулі цього 
документу вказані спільні напрями кооперації, які пов’язані з темами безпеки. 
Зокрема наголошується на: зміцненні міжнародного миру та безпеки, участі у 
багатосторонніх форматах мирного вирішення спорів під егідою ООН, ОБСЄ, РЄ; 
побудові співпраці на повазі до територіальної цілісності та непорушності 
кордонів; зближенні позицій в рамках Спільної зовнішньої і безпекової 
політики, в тому числі і Спільної політики безпеки та оборони; дотриманні 
міжнародних зобов’язань щодо протидії розповсюдженню зброї масового 
знищення; співробітництві з питань роззброєння та контролю над озброєннями; 
боротьбі з незаконною імміграцією, торгівлею людьми, організованою 
злочинністю та легалізацією коштів; зменшенні постачання незаконних 
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наркотичних засобів; посиленні співробітництва в боротьбі з тероризмом. У 
Розділі ІІ Угоди ці принципи та напрями описуються більш детально4.  

Стратегія національної безпеки України, яка покликана до 2020 року сприяти 
впровадженню реформ, передбачених в тому числі й Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС, згадує про Євросоюз у вирішенні наступних задач державної 
безпекової політики: посилення спроможності сектору безпеки та оборони, а 
також підтримання міжнародної безпеки та стабільності. Втім, перша задача 
домінує в розрізі окремих напрямів: спеціальна освіта та підготовка кадрів для 
сектору безпеки і оборони із залученням викладацького корпусу з країн ЄС;  
інтенсифікація співпраці в сфері оборонної промисловості та військово-
технічного співробітництва з країнами ЄС; налагодження ефективного обміну 
інформацією; реформа системи охорони державної таємниці, державних 
інформаційних систем з використанням практики країн ЄС5. 

Окремо заслуговує на увагу згадування в Стратегії необхідності реформування 
Міністерства закордонних справ України за європейськими зразками, беручи 
до уваги ту складність задач, які стоять перед цим міністерством в питаннях 
захисту національних інтересів на дипломатичному фронті.   

Воєнна доктрина, в свою чергу, як похідна від положень Стратегії нацбезпеки, 
теж орієнтується на досягнення стандартів членства України в ЄС. Серед 
основних цілей воєнної політики України називається також участь України в 
СПБО та удосконалення системи забезпечення безпеки, яка б відповідала 
критеріям ЄС та НАТО. ЄС вбачається як один з суб’єктів, чиї можливості 
Україна, поряд з іншими міжнародними організаціями, має використовувати як 
«основу кризового реагування на воєнні загрози та недопущення ескалації 
воєнних конфліктів»6.  

В цілому, як бачимо, співробітництво з Європейським Союзом в безпековій 
сфері має два головні виміри, які представляють пріоритетний інтерес. Перший 
вимір – це протидія російській агресії, від якої наразі потерпає Україна. Другий 
вимір  - наближення до стандартів країн ЄС в секторі безпеки та оборони, чому, 
власне, і присвячене наближення в рамках СЗБП. 
                                                           
4 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Урядовий портал, 2014, доступ – [10 вересня 2016] 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf 

 
5 Стратегія національної безпеки України, Сайт Верховної Ради України, 26.05.2015, 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 
6 Воєнна доктрина України, 24.09.2015, Сайт Президента України, http://www.president.gov.ua/documents/5552015-
19443 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443
http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443
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В першому вимірі для України головним позитивом залишатиметься 
збереження санкцій ЄС відносно фізичних осіб та господарчих суб’єктів РФ, 
посилення санкційного тиску в разі невиконання Росією вимог щодо 
поновлення територіальної цілісності України та припинення агресії. 
Підтримання політичної готовності до продовження санкцій потребує з 
української сторони значних зусиль з метою протидії російській гібридній війні в 
країнах ЄС. Саме недоступність достовірної інформації досить часто стає 
причиною формування антиукраїнських позицій всередині країн-членів. 

Окрім санкцій, навіть з урахуванням нових стратегічних документів ЄС в сфері 
безпеки, видається малоймовірним формування дієвого інструментарію 
врегулювання криз, який би міг бути застосований в Україні. Досвід окупації 
Росією грузинських територій в 2008 році та кроки ЄС щодо врегулювання 
ситуації не витримують жодної критики з точки зору ефективності. Спроби 
української сторони отримати підтримку ЄС в українських ініціативах 2014-2015 
рр. щодо вирішення конфлікту на Донбасі теж не знайшли дієвого відгуку.  

Водночас боротьба з гібридними проявами агресії Росії може актуалізуватись в 
найближчій перспективі. А український досвід може стати точкою відліку в 
побудові власної системи комплексного захисту.  

Найбільші результати від співпраці можна очікувати у середньо- та 
довгостроковій перспективі. Пов’язані вони як з філософією і реальними 
можливостями ЄС, так і з демократичним та ефективним розвитком сектору 
безпеки і оборони України на тлі інших загальнодержавних реформ. 
Консультативна та фінансово-матеріальна підтримка з боку ЄС дозволить 
українським військовим вийти на високій рівень взаємосумісності з 
представниками країн ЄС, що успішно вкладатиметься в формати спільних 
військових навчань, періодичної участі українських Збройних Сил у бойових 
тактичних групах ЄС, у цивільних та військових місіях СБОП. Окремі позитивні 
сподівання можна покладати на розвиток кооперації в сфері оборонної 
промисловості та військово-технічного співробітництва. 

Крім того, особливі перспективи стосуються регіональної співпраці України з 
окремими країнами ЄС (Вишеградська група, країни Балтії), а також 
можливостей створення Оборонного Союзу ЄС, дискусії щодо якого наразі 
набувають масового характеру в країнах-членах та на рівні Європейської Комісії. 
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ВИСНОВКИ  

ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  

гресія Росії проти України довела неефективність  європейської Спільної 
зовнішньої та безпекової політики. Відсутність дієвих механізмів, які б 
давали змогу попередження чи урегулювання конфліктів у сусідніх з ЄС 

регіонах, спонукає до пошуків нових форматів та можливостей, де 
Європейський Союз міг би дійсно проявити себе як глобальний актор, який має 
авторитет та потенціал для забезпечення безпеки та стабільності. Саме тому 
впродовж останніх двох з половиною років офіційні інституції ЄС намагаються 
на рівні стратегічних документів переосмислити свої відносини із зовнішнім 
середовищем. Була переглянута Європейська політика сусідства, де компонент 
безпеки зазнав посилення, а Спільна політика безпеки і оборони  може суттєво 
вплинути на  формат Європейської політики сусідства. З’явилася Глобальна 
стратегія ЄС, націлена на нарощування власних спроможностей у галузі безпеки 
та оборони і більш активну політику щодо запобігання і вирішення конфліктів; 
прийнято стратегію протистояння гібридним загрозам; посилено роботу в 
напрямках кібербезпеки, стратегічних комунікацій.   

Україна зараз є більше споживачем безпеки, про що свідчать і положення 
українських стратегічних безпекових документів. Зосередженість на  власній 
безпеці, хоча і виправдана з точки зору наявних загроз, перетворює українську 
державу на об’єкт гібридної агресії, що, крім  цілком відчутної матеріальної 
шкоди, несе негативні репутаційні виклики, формування викривленого 
сприйняття подій в Україні суспільствами в країнах-членах ЄС. 

Це означає, що підходи мають бути змінені з обох сторін, оскільки небезпека 
загрожує не тільки Україні, а й всьому європейському проектові. В цьому 
контексті авторам видається за доцільне звернути увагу на наступні пропозиції:  

Україна 

1. На даний час найбільш дієвим інструментом допомоги Україні з боку ЄС в 
контексті відновлення суверенітету і територіальної цілісності  є санкції. 
Зважаючи на політичну неоднорідність ЄС та значний вплив Росії на окремих 
його членів, перед Україною стоїть дуже непросте завдання через традиційний 
інструментарій зовнішньої політики, а також публічну, експертну дипломатію 
утримувати Україну на порядку денному європейської громадськості.  

2. Доцільним є створення міжсекторальної робочої групи із залученням 
незалежних експертів для напрацювання бачення і можливого внеску 
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української сторони до документів (білих книг, стратегій) ЄС, які будуть 
розроблятись на опрацювання безпекового блоку Глобальної стратегії ЄС у 
сфері зовнішньої політики та безпеки. Ця група також має створити План дій 
щодо залучення України до Спільної без пекової та оборонної політики ЄС.  
Україні доцільно виявляти більше ініціативи щодо якомога ширшого залучення 
до процесів оборонного і безпекового планування в Європейському Союзі, 
особливо в контексті нарощування безпекової співпраці ЄС і НАТО із 
перспективою можливого часткового розподілу ними функціональних 
обов’язків. У процесі цих реформ Україна має обрати ті ніші безпекової 
співпраці, в яких вона може стати важливим контрибутором, а в перспективі – 
важливою складовою європейської системи безпеки. 

3. Україні необхідно в політичних контактах з країнами ЦСЄ та Балтії 
підтримувати регіональні безпекові ініціативи, які можуть включати і треті 
країни, що не є членами ЄС. При цьому, напрямки діяльності спільних 
безпекових ініціатив мають виходити за звичайні формати оборонної співпраці 
чи проведення спільних військових навчань. Мають отримати подальший 
розвиток ініціативи спільних військових з’єднань за участі України та країн-
членів ЄС і НАТО, за прикладом „ЛИТПОЛУКРБРИГ“.    

4. Адміністрації Президента України, Верховній Раді України, Міністерству 
закордонних справ України необхідно розробити Стратегію зовнішньої політики 
України, яка, з одного боку, враховувала би норми Стратегії національної 
безпеки України, Воєнної доктрини України, а з іншої – чітко вказувала напрями 
зовнішньополітичної активності нашої держави не тільки як споживача 
безпекових ініціатив ЄС та НАТО, а і як безпосереднього контрибутора 
регіональної безпеки. Така Стратегія має, серед іншого, враховувати положення 
нової Глобальної стратегії ЄС та інших документів Євросоюзу відповідного 
характеру. Як операційний рівень цього документу, необхідно розробити 
міжвідомчий план інформаційної та іміджевої роботи українських  міністерств і 
відомств в країнах ЄС в контексті протидії гібридній агресії Росії. 

5. Продовження реформи сектору безпеки і оборони має опиратись на 
європейський досвід посилення цивільного контролю, а також більш ефективне 
реформування українських спецслужб, які все ще діють за старими 
стандартами. Необхідно змінити саму парадигму підходу до реформування 
сектору безпеки, посиливши акцентування на безпеці людини і громадянина, 
що є необхідним для переходу до суспільно-орієнтованої моделі сектору 
безпеки з використанням відповідного досвіду центральноєвропейських 
держав-членів ЄС. 
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6. Україна, спільно із своїми партнерами, має приступити до напрацювання 
реального плану з деокупації Криму, добиватися включення цього питання до 
без пекового порядку денного міжнародних організацій. 

7. Доцільно продовжувати співпрацю з країнами ЄС щодо участі української 
сторони в бойових тактичних групах ЄС. Водночас, більшу увагу необхідно 
звернути на цільову участь особового складу бойових підрозділів з метою 
формування навичок взаємосумісності.   

8. Окремим важливим напрямком роботи має стати інтеграція українського 
військово-промислового комплексу до оборонного ринку ЄС і НАТО.  

9. Україні необхідно посилити співпрацю з ЄС в цілому та на рівні окремих 
держав-членів у сфері протидії  кібертероризму та гібридним проявам агресії 
Російської Федерації. Одним з дієвих інструментів може стати створення 
мережі аналітичних центрів, які б досліджували за однією методологією весь 
спектр гібридних загроз з боку РФ.  

Європейський Союз 

10. Зважаючи на всеохоплюючий характер безпекових питань у відносинах з 
країнами Східного партнерства, вважаємо за доцільне створення міжурядової 
платформи Східного партнерства з питань безпеки, де на рівні окремих панелей 
піднімалися б питання оборонного співробітництва, ВТС, участі у місіях СПБО, 
оцінка роботи консультативних місій і т.д. 

11. Потрібна подальша робота над створенням дієвих інструментів 
вирішення криз в регіоні Східного партнерства. Зокрема необхідно врахувати 
малорезультативний досвід  діяльності Спеціального представника ЄС у справах 
Південного Кавказу та кризи в Грузії, Моніторингової місії ЄС в Грузії. Також 
мають бути взяті до уваги прохання української сторони до ЄС в 2014-2015 рр. 
щодо потенційних місій, які б могли долучитися до деескалації російської 
агресії на сході України.   

12. У рамках перегляду Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС 
необхідно випрацювати практичні умови використання бойових тактичних груп 
ЄС, умови їх співпраці і взаємодії зі збройними силами країн-партнерів.  

13. В рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики Брюссель має 
розглянути можливість доповнення «нормандського формату». Мандат ЄС, 
який був наданий Німеччині та Франції, не виправдав очікувань і досить часто є 
заручником внутрішньополітичних процесів в цих країнах, що представляє 
небезпеку для суверенітету України. В разі остаточної дискредитації як самого 
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формату, так і Мінських домовленостей, доцільно розглянути можливість 
входження Керівника дипломатичної служби ЄС в якості представника 
переговорної сторони. 

14. Доцільно посилити існуючий формат роботи спеціальної групи з питань 
протидії російській пропаганді, створеної у рамках Європейської служби 
зовнішньої дії, з акцентом на покращення ефективності та з урахуванням вже 
отриманого досвіду. До такої діяльності доцільно залучити представників 
України, які мають значний досвід відповідної роботи і краще обізнані з 
особливостями російської пропаганди 

15.  За відсутності політичної волі держав-членів ЄС надавати Україні 
військову допомогу, ЄС має зберігати єдність серед своїх членів щодо санкцій 
проти Російської Федерації як інструменту тиску на державу-агресора. 
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