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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури (30 с., 267 позицій). 

Загальний обсяг дисертації – 196 сторінок.  

Вступ. Актуальність теми. Україна упродовж багатьох років співпрацює 

з численними світовими, європейськими та регіональними організаціями, 

участь у яких прискорила процеси здобуття державою незалежності й 

інтегрування в міжнародний політичний, правовий, економічний та 

культурний простір. Саме тому, важливе місце в сучасній історичній науці 

належить роботам, присвяченим співробітництву України з міжнародними 

організаціями.  

Розбудова демократичного суспільства та набуття повноправного 

членства в європейському співтоваристві унеможливлюється без 

запровадження норм та принципів, викладених в міжнародних угодах, 

підписаних в рамках Ради Європи (далі – РЄ). Враховуючи це, при вивченні 

державотворчих процесів початку 1990-х – першої половини 2000-х рр. 

зростає потреба в дослідженнях, що розкривають співпрацю України з цією 

Організацією, її роль та вплив на хід історії.  

Актуальність дослідження обраної теми посилюється тим, що у 

вітчизняній історіографії відсутнє комплексне дослідження співробітництва 

України з РЄ. Вивчення співпраці нашої держави з цією Організацією дасть 

змогу доповнити історичну науку новими фактами, глибше розкрити 

суспільно-політичне життя України наприкінці ХХ ст. – на початку XXI ст.  

Зважаючи на сучасні події, пов’язані з Революцією Гідності, анексією 

Російською Федерацією (далі – РФ) Кримського півострова та агресією РФ на 

Сході України, а також на прагнення країни увійти до європейської спільноти, 

що є частиною національної стратегії держави, очевидним постає і суспільно-

практичний напрям актуальності роботи.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в контексті науково-дослідницької роботи історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки 

цивілізаційного вибору»  (державний реєстраційний номер № 01 БФ046 – 01). 

Мета дисертаційної роботи полягає у всебічному дослідженні 

становлення, розвитку та значення співпраці України з РЄ. 

Відповідно до мети сформульовано конкретні завдання дослідження:  

– охарактеризувати стан наукової розробки та джерельну базу теми; 

– з’ясувати орієнтири політичного, соціально-економічного та 

культурного розвитку України напередодні входження держави до РЄ; 

– охарактеризувати хід та значення виконання Україною зобов’язань, 

взятих державою при вступі до Організації; 

– розкрити основні форми, методи та напрямки співпраці нашої держави з 
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РЄ; 

– визначити внесок України в посилення ролі Організації в інтеграційних 

процесах через участь нашої держави у структурних органах РЄ; 

– проаналізувати значення співпраці з РЄ для України у розвитку та 

зміцненні демократичного суспільства; 

– дослідити труднощі та перспективи подальшого співробітництва з 

Організацією задля підвищення ефективності використання потенціалу та 

ресурсів РЄ у зміцнення демократії в українській державі.  

Об’єктом дослідження є державні органи України та структурні органи 

Ради Європи, в полі яких відбувається співробітництво країни з Організацією. 

Предмет дослідження – процес співпраці України з РЄ, а саме: робота 

органів законодовчої та виконавчої влади держави щодо створення передумов 

набуття членства в РЄ; внутрішня та зовнішня політика України в частині 

співпраці з Організацією; виконання державою зобов’язань, взятих перед РЄ; 

форми та методи участі України в РЄ; труднощі і перспективи розвитку 

відносин між державою та Органзацією на тлі тих еволюційних процесів, які 

відбувались в нашій країні в 1991 – 2014 рр.  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 1991 по 2014 рр., 

що обумовлено історично важливими етапами в розвитку України. Нижня 

хронологічна межа зумовлена здобуттям Україною незалежності, 

проголошенням курсу на входження до європейської спільноти, а також 

початком взаємодії з РЄ. Верхня хронологічна межа пов’язана з політичною та 

соціально-економічною кризою в державі, революційними подіями, 

активізацією співпраці з РЄ та підписанням Угоди про Асоціацію з ЄС. Певні 

відступи від зазначених хронологічних рамок обумовлені прагненням 

висвітлити аспекти, пов’язані з передумовами співпраці України з РЄ та 

сучасним станом взаємодії держави з Організацією. 

Методологічну основу дисертації становлять загальнонаукові принципи 

історизму, об’єктивності, відповідності та пріоритету фактів, які реалізуються 

через застосування як основних методів історичного дослідження (історичний 

та проблемно-хронологічний), так і загально-наукових (порівняльний, 

емпірико-аналітичний, логічний, метод аналізу та синтезу). 

Наукова новизна результатів дослідження та особистий внесок 

здобувача полягає у тому, що на основі аналізу широкого кола джерел та 

наукової літератури вперше проведено цілісне, всебічне дослідження 

співпраці України з РЄ в історичному контексті; з’ясовано місце Організації у 

розвитку та зміцненні демократичного суспільства в незалежній Україні; 

визначено внесок держави у посилення ролі Організації в інтеграційних 

процесах через участь України в керівних структурних органах РЄ. 

Удосконалено та поглиблено знання про співпрацю України з РЄ в період з 

1991 – 2014 рр. Набули подальшого розвитку аналіз історіографічного 

доробку вітчизняних і зарубіжних вчених та вивчення місця РЄ в 

демократичних трансформаціях українського соціуму. 

Практичне значення результатів дослідження обумовлюється його 

науковою новизною та актуальністю. Фактичний і теоретичний матеріал, 
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здобутий в процесі написання роботи, основні наукові положення, оцінки та 

аналітичні висновки можуть бути використані у розробці лекційних і 

спеціальних курсів з новітньої історії України, в довідковій літературі, при 

підготовці узагальнюючих праць, а також для подальшої розробки проблем, 

що стосуються європейського поступу України. Результати роботи можуть 

бути використані для подальших наукових розвідок з вивчення міжнародного 

становища України та її політичного, соціально-економічного та культурного 

розвитку наприкінці XX – на початку XXI ст.  

Апробація результатів дослідження. Результати та основні матеріали 

дисертаційного дослідження доповідались, обговорювались і були 

оприлюднені на наукових конференціях: Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії»               

(м. Дніпропетровськ, листопад 2013 р.); Міжнародна наукова 

міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна» (м. Київ, березень 2014 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ ст.» (м. Львів, 

серпень 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції 

розвитку суспільних наук» (м. Львів, грудень 2014 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» 

(м. Одеса, січень 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук»       

(м. Одеса, жовтень 2015 р.) 

Публікації. Теоретичні узагальнення і результати дослідждення знайшли 

своє відображеня в 5 публікаціях у наукових фахових виданнях, у тому числі 

одна стаття у виданні, яке належить до міжнародних наукометричних баз. 

Окремі положення та результати дослідження додатково відображені у 6 

публікаціях тез доповідей на конференціях. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі «Стан наукової розробки теми та джерельна база 

дослідження», який складається з двох підрозділів,  розглянуто стан вивчення 

теми, охарактеризовано залучені джерела.   

У підрозділі 1.1. «Історіографія теми» розглянуто сучасний стан 

вивчення співпраці України з РЄ. Запропоновано поділ історіографічних 

джерел на чотири групи. Критерієм класифікації є тематичне спрямування, 

стан висвітлення теми та рівень інформаційної вичерпності.  

До праць, що характеризуються комплексним аналізом основних 

напрямків української зовнішньої політики, у тому числі й західного, 

відносяться роботи О. Валевського, О. Івченка, Д. Базива, В. Кондратюка,      

О. Салати, Ю. Войтенка
 
та ін. Ці автори акцентують увагу на пріоритетності і 

зростаючому значенні реалізації Україною своїх євроінтеграційних прагнень 

як однієї з умов широкого гарантування національної безпеки, суверенітету та 

подальшого економічного і політичного прогресу держави. Характерною 

рисою цих робіт є те, що окремі розділи в них присвячені співробітництву 
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України з західними структурами, в тому числі і з РЄ
1
. До цієї групи також 

віднесені і праці відомих вчених М. Копиленка, Л. Гайдукова, Ф. Рудича,       

А. Мартинова. Ці роботи присвячені аналізу розвитку української 

ідентичності та поширення ідеї європейської інтеграції, а також механізмів 

формування української зовнішньої політики
2
.  

Авторами досліджень, присвячених відносинам України з Заходом у 

цілому, є М. Попович, О. Дергачов, А. Круглашов та ін. В цих працях, які у 

переважній більшості мають політологічний і концептуальний характер, 

надається обгрунтування необхідності входження України до європейського 

співтовариства та євроатлантичних структур, здійснюється аналіз досягнень і 

проблем, що характерні для України у зазначеному процесі
3
. До цієї групи 

також належать роботи іноземних вчених (Зб. Бжезинського, О. Мотиля,        

П. Магочія та ін.), до кола наукових інтересів яких належать окреслені 

                                                 
1
 Валевський О. Л. Структура геополітичних інтересів України /                      

О. Л. Валевський, М. М. Гончар. – К.: НІСД, 1995. – 99 с.; Івченко О. Г. 

Україна в системі міжнародних відносин / О. Г. Івченко – К.: РІЦ УАННП, 

1997. – 688 с.; Базив Д. П. Геополитическая стратегия Украины / Д. П. Базив – 

К.: Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2000. – 

192 с.; Салата О. О. Проблеми транснаціоналізації музейного 

соціокультурного простору як важливої тенденції глобалізаційного процесу / 

О. О. Салата / Національна пам’ять: соціокультурний та духовний виміри. 

Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип. 4. – К.: ДП «НВЦ 

«Пріоритети», 2012. –  С. 127 – 136; Кондратюк В. П. Україна в історії 

міжнародних відносин. З давніх часів до сьогодення / В. П. Кондратюк, І. М. 

Верхоляк, О. Т. Омельченко. – Львів: Світ, 1995. – 262 с.; Войтенко Ю. М. 

Взаємовідносини України з Європейським Союзом: історичні нариси /          

Ю. М. Войтенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Педагогіка. 

Психологія. Філософія. – 2013. – Вип. 28(2). – С. 482 – 487. 
2
 Копиленко М. Л. Внутрішні фактори зовнішньої політики / М. Л. Копиленко, 

В. М. Чумак. – К.: НІСД, 1997. – 45 с.; Гайдуков Л. Ф. Україна в історії 

міжнародних відносин / Л. Ф. Гайдуков // Політика і час. – 1996. – № 11. –      

С. 61 – 68; Рудич Ф. М. Україна в геополітичному контексті / Ф. М. Рудич // 

Віче. – 1998. – № 11. – С. 3 – 19; Мартинов А. Ю. Українська історична 

ідентичність у загальноєвропейському контексті: спільні риси та особливості / 

А. Ю. Мартинов // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – 

К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – № 21. – c. 331. 
3
 Попович М. В. Європа – Україна: праві і ліві / М. В. Попович. – К.: Київське 

братство, 1996. – 108 с.; Дергачов О. П. Україна у сучасних геополітичних 

перетвореннях / О. П. Дергачов // Політична думка. – 1998. – № 2. – С. 186 – 

200; Круглашов А. В. Інтеграційні орієнтири України: декларації та реалії /   

А. В. Круглашов // Віче. – 1998. – № 9. – С. 55 – 70. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671961
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671961
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671961
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проблеми
4
.  

Авторами досліджень, в яких характеризуються двосторонні відносини 

України з країнами-учасницями РЄ, є А. Кудряченко, Д. Горун, С. Пирожков 

та ін.
5
 Найширше коло робіт присвячене відносинам України з Німеччиною та 

Польщею. Цей факт є свідченням того, що саме ці дві держави мають 

надзвичайну вагу в реалізації західного вектора української зовнішньої 

політики, і у співпраці України з РЄ зокрема. 

У роботах, присвячених співпраці України саме з РЄ, аналізується процес 

вступу України до Організації, а також конституційні, політико-правові 

аспекти співпраці з РЄ. До таких належать роботи І. Чижа, В. Мармазова,        

І. Піляєва, С. Пархомчука та ін. Проблемі співпраці України з РЄ присвячений 

один із підрозділів дисертаційної роботи О. Ляшенка. Історіографія 

дослідження співробітництва нашої держави з Організацією висвітлюється в 

одному з підрозділів дисертації О. Дмитрушка
6
. 

                                                 
4
 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска: Господство Америки и его 

геостратегические императивы / Зб.  Бжезинский; [пер. с англ.                          

О. Ю. Уральская]. – М.: Международные отношения, 2002. – 254 с.; Motyl 

Alexander J. Diemmas of Inependence. Ukraine After Totalitarianism / Alexander 

J.  Motyl. – N.Y., 1993. – 232 р.; Магочій П. Р. Українське національне 

відродження: нова аналітична структура / П. Р. Магочій – Львів: Галичина, 

1994. – С. 59 – 76; Магочій П. Р. Україна: історія її земель та народів [Текст] / 

Павло-Роберт Магочій; пер. з англ.: Е. Гийдель, С. Грачова, Н.  Кушко,          

О. Сидорчук; карти П.-Р. Магочій; покажчики Л. Ільченко; наук. ред.              

С. Біленький; ред. укр.вид. Л. Ільченко; відп. ред. В. Падяк. – Ужгород: Вид-

во В. Падяка, 2012. – 667 с. 
5
 Кудряченко А. І. Україна й Німеччина – двосторонні відносини на початку  

90-х / А. І. Кудряченко, Г. О. Грабарчук – К.: [б. в.], 1994. – 48 с.; Горун Д. О. 

Українсько-польське регіональне співробітництво / Д. О. Горун // Нова 

політика. – 1999. – № 3. – С. 15 – 18; Пирожков С. М. В контексті загальної 

архітектури безпеки. Польсько-українські відносини: погляд з України /        

С. М. Пирожков, О. В. Крамаревський // Політика і час. – 1996. – № 1. –         

С. 14 – 24. 
6
 Мармазов В. Є. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід 

і проблеми / В. Є. Мармазов, І. С. Піляєв – К.: Вентурі, 1999. – 400 с.;       

Піляєв І. С. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі /                  

І. С. Піляєв – К.: Вид. дім «Юрид. кн.», 2003. – 436 с.; Пархомчук С. В. 

Україна і Рада Європи: обопільне пізнання / С. В. Пархомчук // Політика і час. 

– 1992. – № 11 – 12. – 120 с.; Чиж І. С. Україна в Раді Європи / І. С. Чиж. – К.: 

Парл. вид-во, 2001. – 384 с.; Ляшенко О. О. Інтеграція України у європейські 

та євроатлантичні структури (90-і роки ХХ ст.): [Текст]: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / О. О.  Ляшенко. – К., 

2002. – 17 с.; Дмитрушко О. М. Діяльність України у міжнародних 

організаціях (1991 – 2011 рр.): історіографія [Текст]: автореф. дис. канд. іст. 

наук : 07.00.06 / О. М. Дмитрушко. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 18 с. 
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Аналіз історіографічних джерел з обраної теми, показав, що українська 

наука ще й досі не має цілісного, конкретно-історичного дослідження 

співпраці України з РЄ. В науковій історичній літературі зустрічаються лише 

фрагментарні праці, які розкривають деякі аспекти співробітництва України з 

Організацією.  

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерел» проаналізовано групи 

джерел, на основі яких було проведено дослідження. Серед них архівні 

документи, опубліковані матеріали (періодичні видання 1991 – 2000-х рр., 

публікації учасників подій, нормативно-правова база, інтернет-ресурси) та 

низка інтерв’ю, які дисертант взяла в українських державних і громадських 

діячів, представників РЄ.  

Вивчення розвитку української держави напередодні вступу до РЄ 

(зокрема, політичного, соціально-економічного та культурного поступу 

країни, а також поширення ідеї євроінтеграції та її впливу на трансформаційні 

процеси в Україні) здійснювалось за архівними документами Комітету у 

закордонних справах і зв’язках з СНД, Комітету з питань євроінтеграції, 

Секретаріату Голови Верховної Ради України, які зосереджені у фондах 

Відомчого архіву Верховної Ради Укрїни. Джерела вирізняються їх офіційним 

походженням та характеризуються видовою одноманітністю: постанови, звіти, 

протоколи, положення, накази, тексти міжнародних угод, службове 

листування. 

Матеріали фондів Центрального державного архіву вищих органів влади 

та управління України також відображають внутрішню та зовнішню політику 

нашої держави в 1991 – 2014 рр. Так, фонд Верховної Ради (ф. 1) містить 

величезну кількість документів, присвячених парламентаризму та 

державотворенню в Україні. У фонді Кабінету Міністрів (ф. 2) зберігаються 

матеріали, що висвітлюють соціально-економічний та культурний розвиток 

країни.  

Для дослідження формування політичної системи в Україні в                

1991 – 1995 рр., тобто, напередодні вступу нашої держави до РЄ,  залучено 

архівні фонди Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України, в яких містяться документи політичних партій періоду першого 

десятиліття незалежності держави, зокрема, «Народного Руху України»         

(ф. 270) та Соціалістичної партії України (ф. 328). Джерела характеризуються 

видовою одноманітністю: службове листування, заяви, протоколи засідань.  

Значна колекція архівних документів з історії спрівпраці України з РЄ 

міститься у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

НАН України. У Фонді Президентів України зберігаються колекційні зібрання 

документів з особистих архівів Президентів України, резолюції та 

рекомендації Парламентської асамблеї РЄ (далі – ПАРЄ), а також праці 

відомих державних діячів. Газетний фонд містить близько 175 тис. річних 

комплектів газет, які видавались в Україні, до яких належать, зокрема, 

«Відомості Верховної Ради України», «Голос України», «Урядовий кур’єр», 

«Вісник Центральної виборчої комісії», «Віче», в яких публікувались офіційні 

документи та виступи державних і політичних діячів. 
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Матеріали Документного фонду Відділу інформаційних ресурсів та 

відкритих заходів Інформаційного управління  Апарату Верховної Ради 

України стосуються питань європейської інтеграції, права та 

парламентаризму, політики та економіки, науки, освіти, культури та інших 

питань функціонування та розвитку українського суспільства. Важлива для 

дослідження інформація міститься в спеціальних бібліотечних колекціях 

Фонду, до яких належать «Видання Інституту законодавства» та 

«Парламентське видавництво». 

Важливим для розуміння часу, процесу співробітництва України з РЄ у 

1991 – 2014 рр. є спогади та публікації державних діячів. Український 

дипломат, міністр закордонних справ (1991 – 1994 рр., 2000 – 2003 рр.)          

А. Зленко у своїх працях висвітлює зовнішньополітичну діяльність України і 

співпрацю держави з РЄ зокрема. Політики Л. Кравчук, Л. Кучма,                   

С. Головатий та О. Мороз також описали деякі аспекти взаємодії України з 

цією Організацією
7
. 

Матеріали, надані Офісом РЄ в Україні, допомогли сформувати цілісну 

картину міжособистісних відносин представників українських делегацій та 

представників структурних органів РЄ. Найпоширенішу групу документів 

становлять брошури, буклети, листівки та інші робочі документи.  

Нормативно-правова база представлена Законами України, постановами 

та розпорядженнями Кабінету Міністрів України (далі – Кабмін), указами та 

розпорядження Президента України, а також рекомендаціями та висновками 

РЄ, документами її статутних органів.  

З огляду на те, що ХХІ ст. характеризується глобальною 

комп’ютеризацією, використовувались різноманітні інформаційні ресурси, 

серед яких – офіційні сайти таких організацій та установ як: РЄ, Європейська 

комісія «За демократію через право» (далі – Венеціанська комісія), ПАРЄ, 

Постійне Представництво України при РЄ, ВР України, Адміністрації 

Президента України, Центральна виборча комісія. Значний масив інформації 

розміщений на сайті Київського міжнародного інституту соціології.  

Враховуючи сучасний характер теми дослідження, дисертант провела 

низку інтерв’ю, за допомогою яких одержала необхідну інформацію шляхом 

безпосередньої цілеспрямованої бесіди з респондентами. Завдяки цьому, 

дисертант ввела до наукового дослідження інформацію, яка не завжди 

відображалась в документальних джерелах. Одержані з інтерв’ю відомості 

                                                 
7
 Зленко А. М. Від внутрішніх потреб до зовнішніх пріоритетів: Виступи. 

Промови. Інтерв’ю. Статті / А. М. Зленко / Збірник підготовлений Кабінетом 

Міністра закордонних справ України. – Київ: Преса України, 2002. – 346 с.; 

Зленко А. М. Орієнтири на сьогодні і майбутнє / А. М. Зленко // Політика і 

час. – 1991. – № 1. – С. 77 – 82; Головатий С. П. Політична ситуація в Україні 

і Рада Європи [Текст] / С. П. Головатий // Універсум. – 2000. – № 1/2. –          

С. 30 – 35; Мороз О. О. У Ради Європи і України багато спільних інтересів /              

О. О. Мороз // Голос України. – 1994. – № 180 (930). – 8 с.;  Мороз О. О. Шлях 

до Європи / О. О. Мороз // Політика і час. – 1995. – № 11. – С. 10 – 13. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1074318&author=%C0.+%C7%EB%E5%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1074318&author=%C0.+%C7%EB%E5%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1074318&author=%C0.+%C7%EB%E5%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1074318&author=%C0.+%C7%EB%E5%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_fpu/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=FPUT&P21DBN=FPUT1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%A1%2E
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цінні тим, що респонденти є безпосередніми учасниками, представниками, 

досліджуваного процесу взаємодії України з РЄ. Вдалося опитати осіб, які є 

державними та громадськими діячами, представниками РЄ: В. Ар’єва – 

Голову Постійної делегації України в ПАРЄ, С. Грищенко – керівника проекту 

«Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» Конгресу місцевих та 

регіональних влад (далі – КМРВ), З. Кондур – експерта РЄ з питань етнічних 

меншин (ромських питань) при Комітеті міністрів РЄ (далі – КМРЄ). 

Таким чином, джерельна база є достатньою та різноплановою за 

змістовою компонентою, що відкриває можливості для проведення наукового 

дослідження співпраці України з РЄ.  

Другий розділ «Україна напередодні вступу до Ради Європи» 

складається з двох підрозділів і розкриває основні тенденції в розвитку 

держави напередодні набуття членства РЄ.  

У підрозділі 2.1. «Ідея євроінтеграції як фактор поступу держави» 

визначено основні чинники появи ідеї євроінтеграції на території України, 

проаналізовано вплив європейських орієнтирів на політичний, соціально-

економічний та культурний розвиток держави.  

Найголовнішими факторами, які посприяли тому, що держава сприйнята 

Європою як потенційний рівноправний учасник європейського 

співтовариства, були геополітичне розташування України та національні 

інтереси держави.  

Ідея європейської інтеграції стала підгрунтям для оновлення політичної 

системи (перехід від тоталітарного до демократичного суспільства, 

виникнення багатопартійності та партійних систем, формування органів 

місцевого самоврядування, запровадження інституту президентської влади, 

поділ політичної влади та створення механізму стримувань і противаг), що 

знайшло чітке відображення у референдумі 1991 р., у запроваджені в 1992 р. 

інституту Представників Президента України – голів місцевих державних 

адміністрацій, у політичних дебатах 1991 – 1993 рр. та в інших важливих 

трансформаціях досліджуваного періоду.  

Під впливом ідеї євроінтергації помітною стала модернізація економіки, 

основними проявами якої стали подолання технологічної відсталості, 

залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових 

робочих місць, підвищення конкурентної спроможності вітчизняного 

товаровиробника, вихід на світові ринки.  

Позитивні тенденції спостерігались і в культурному секторі, де 

 помітними були зростання громадських ініціатив; збільшення кількості 

інноваційних культурних проектів; поява нових недержавних організацій, що 

впроваджували нові культурні продукти та послуги, сприяли загальному 

розвитку даного сектору та його демократизації; формування нерозривного 

зв’язку розвитку вітчизняної науки, освіти, релігії, мистецтва з розвитком 

європейської культурної традиції.  

Таким чином, ідея європейської інтеграції стала важливим фактором 

політичного, економічного та культурного розвитку держави напередодні її 

входження до РЄ. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxi9eIx9XPAhVGCCwKHafVBSkQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581_%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4_%25D0%2584%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8&usg=AFQjCNHMXJjFEcwmVzGstKuwlxQEzgm5_w&bvm=bv.135475266,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxi9eIx9XPAhVGCCwKHafVBSkQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581_%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4_%25D0%2584%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8&usg=AFQjCNHMXJjFEcwmVzGstKuwlxQEzgm5_w&bvm=bv.135475266,d.bGg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
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У підрозділі 2.2. «Європейські орієнтири зовнішньої політики України 

напередодні входження до Організації» констатовано, що вже у першій 

половині 1990-х рр. в Україні почали розроблятися нові напрямки зовнішньої 

політики, які спрямовувались на інтеграцію до європейського простору. 

Найважливішими орієнтирами зовнішньої політики держави були: 

забезпечення стабільного становища України на міжнародній арені, 

збереження державного суверенітету та територіальної цілісності держави, 

включення України у світову економічну систему, входження до світового та 

європейського співтовариства. Всі ці орієнтири знайшли своє практичне 

втілення у визнанні України урядами країн світу у 1991 – 1994 рр., набутті 

державою у 1992 р. членства в Нараді з питань безпеки та співробітництва в 

Європі, приєднанні України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

тощо. 

Характерним для 1991 – 1995 рр. стало формування законодавчої бази, на 

якій грунтувалось становлення України як міжнародного гравця (прийняття у 

листопаді 1991 р. Декларації прав національностей України та створення у 

липні 1992 р. посту Верховного комісара в справах національних меншин; 

прийняття у грудні 1991 р. Закону про дію на території України міжнародних 

договорів; ухвалення у липні 1993 р. Верховною Радою України ключового 

документу зовнішньої політики – «Основних напрямів зовнішньої політики 

України», – в якому окреслено основні національні інтереси держави і 

завдання її зовнішньополітичної діяльності, серед яких найважливішим була 

участь у європейських та міжнародних структурах, повномасштабне 

входження до світового співтовариства). 

Таким чином, у першій половині 90-х рр. ХХ ст. Україна потребувала 

пошуку та розробки внутрішньополітичних та зовнішньополітичних стратегій. 

Водночас, геополітичне розташування та національні інтереси держави 

зумовили поворот країни до європейської спільноти. 

У третьому розділі «Набуття Україною членства в Раді Європи», що 

складається з трьох підрозділів, розглянуто процес набуття Україною членства 

в РЄ, охарактеризовано основні зобов’язання, взяті нашою державою в рамках 

вступу до Організації, хід та значення їх виконання, а також проаналізовано 

участь України в діяльності структурних органів РЄ. 

У підрозділі 3.1. «Переговори щодо вступу України до Ради Європи» в 

хронологічному порядку висвітлено переговори щодо набуття Україною 

членства в РЄ, аналізуються всі фактори, які впливали на входження України 

до РЄ.  

На початку 90-х рр. ХХ ст. наша держава і РЄ мали спільні цілі (захист 

прав людини та забезпечення верховенства права; прийняття європейських 

угод, які повинні стандартизувати діяльність держав-учасниць у соціальній та 

правовій сферах; пошук спільного вирішення проблем, які виникли перед 

європейським та українським суспільством у тому числі: національні 

меншини, ксенофобія, нетерпимість, СНІД, наркотики, організована 

злочинність та ін.), що посприяло актуалізації розвитку відносин між 

Україною та РЄ. Саме тому, вже у грудні 1991 р. представники Міністерства 
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закордонних справ України на чолі з А. Зленком та представники РЄ разом з 

головою ПАРЄ Дж. Фінсбергом обговорили можливі форми співпраці. 

Перешкодами, які стояли на шляху до входження України до РЄ, були: 

невідповідність сфери прав людини положенням Європейської конвенції з 

прав людини; відсутність нового Основного Закону; занадто повільне 

впровадження правової реформи; наявність міжконфесійного протистояння; 

напружені російсько-українські відносини; невирішене питання стосовно 

Криму та Чорноморського флоту; проблема закриття Чорнобильської атомної 

електростанції тощо.  

Після офіційного оголошення Україною бажання стати учасником РЄ, 

помітною стала активізація співробітництва нашої держави з цією 

міжнародною Організацією на урядовому та парламентському рівнях. У квітні 

1992 р. К. Лялюм’єр, Генеральний секретар РЄ, запросила до Страсбургу 

делегацію українських юристів. Під час зустрічі був прийнятий документ 

«Відносини з Україною». Вже у вересні  1992 р. наша держава отримала 

статус «спеціально запрошеного гостя» в ПАРЄ.  

Приєднання України до низки європейських конвенцій та адаптація 

законодавства до європейських стандартів послугували тому, що вже у вересні 

1995 р. у країні створено Центр інформації та документації РЄ на базі 

Української Правничої Фундації, а в жовтні того ж року на засідання Комітету 

міністрів РЄ (далі – КМРЄ) одностайно ухвалено резолюцію, в якій 

говорилось про запрошення України стати 37-м учасником Організації і 

приєднатися до її Статуту.  

Підрозділ 3.2. «Зобов’язання держави перед Організацією та хід їх 

виконання» розкриває основні зобов’язання, які Україна взяла в рамках 

вступу до РЄ, та  процес їх виконання державою.  

Складовою частиною правового механізму взаємодії держави з РЄ є 

колізійно-правовий механізм, тобто система правових засобів, зокрема, 

процедур попередження та подолання юридичних колізій, яка сприяє взаємодії 

міждержавних та національних правових систем. Оскільки такий механізм 

базується на необхідності визнання основних принципів права, гармонізації та 

уніфікації нормативно-правових приписів, впровадженні їх у національну 

систему джерел права, то реформування правової системи України на підставі 

цих засад, створення чи уповноваження органів держави на виконання 

інтеграційних завдань, зближення нормативно-правових масивів України та 

РЄ і були основними зобов’язаннями, які держава взяла на себе при вступі до 

Організації. Водночас, ці зобов’язаня чітко вирізняються на правові  та 

політичні.  

На виконання правових зобов’язань Україна витратила досить багато 

зусиль та часу, що безумовно покращило рівень законодавства, наблизивши 

його до європейських правових норм, однак, у виконаннні зобов’язань 

домінував формальний підхід. Проведення конституційної реформи посприяло 

створенню конституційно-правового простору, подібного до європейського. 

Найбільше проблем виникло навколо судово-правової реформи, для  

проведення якої необхідні спільні зусилля всіх гілок влади, що поставало 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
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малореальним в умовах протистояння владних структур, передвиборчих 

змагань та загострення міжпартійної боротьби кінця 90-х рр. ХХ ст.  

Повільне виконання політичних зобов’язань було зумовлено постійним 

«коригуванням» тих законів, які мали прийнятися, що у свою чергу свідчило 

про нестабільність законодавчого процесу. Дуже важливим було виконання 

Україною зобов’язання щодо реформування виборчого законодавства та 

законодавства про політичні партії, що ствердило оптимізацію і здійснення 

політичної реформи. Щодо зовнішньополітичних зобов’язань, то Україна 

підписала низку європейських конвенцій та хартій, орієнтованих на зміцнення 

демократії та сприяння розвитку громадянського суспільтва.  

Усі зобов’язання мали на меті проведення правових та інституційних 

реформ у державі, а отже, – посприяти демократичним перетворенням, 

зміцненню демократії, пришвидшенню руху нашої держави в напрямку до 

європейської спільноти. 

У підрозділі 3.3. «Участь України у роботі структурних органів Ради 

Європи» охарактеризовано участь та результати діяльності України в усіх 

статутних (КМРЄ, ПАРЄ) та дорадчих (Венеціанській комісії, Європейському 

суді з прав людини, КМРВ) органах РЄ.  

Основні форми (консультації на рівні експертів з обох сторін, участь 

представникiв країни в структурних органах РЄ, залучення до розробки та 

реалізації проектів і програм) та методи (підписання угод і меморандумів, 

консультаційна підтримка з боку РЄ, правовий та політичний моніторинг) 

співпраці України з РЄ забезпечують її ефективність і результативність. 

Участь України в роботі структурних органів РЄ та в реалізації програм і 

проектів Організації не лише забезпечує просування інтересів держави, але й 

посилює роль РЄ в інтеграційних процесах. У 2006 р. в Україні заснована 

регіональної програми РЄ «Київська ініціатива за демократичний розвиток 

через культуру в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні». Наша 

держава бере участь у спільному проекті Європейської Комісії і РЄ «Дні 

європейської спадщини» та у посиленні співпраці між РЄ та ЄС, а також 

залучається до процесу інституційного реформування РЄ. 

Таким чином, Україна не лише бере активну участь в роботі структурних 

органів РЄ, але й робить значний внесок у посилення ролі РЄ в 

загальноєвропейському контексті, є активним учасником діяльності 

Організації, а також популяризатором її основних засад та принципів. 

Четвертий розділ «Труднощі та перспективи співпраці України з 

Радою Європи» складається з трьох підрозділів і присвячений взаємодії 

України з РЄ в 2010 – 2014 рр.   

У підрозділі 4.1. «Позиції держав-учасниць Організації щодо України» 
встановлено, що співпраця України з РЄ залежить не лише від країни та її 

розвитку, але й від налаштування Організації до держави. Адже одним з 

чинників, що визначають перспективи співпраці будь-якої країни з РЄ, як і з 

іншими організаціями та інституціями, є внутрішня налаштованість до 

держави окремих країн-учасниць Організації.  
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До основних аспектів, якими визначається сприйняття РЄ України, є 

неоднакове усвідомлення цивілізаційної близькості й ідентичності українців 

та європейців, суперечлива міжнародна репутація України, геополітичні й 

геостратегічні інтереси та цілі провідних країн-учасниць Організації тощо. 

Внутрішнє налаштування РЄ до України не є однорідним: в Організації є 

«українофіли», «помірковані скептики», «скептики» та країни-учасниці з 

нейтральною (пасивною) позицією у питанні щодо України.  

 «Українофілами» виступають східні сусіди України – Польща, Литва, 

Латвія та Естонія, що обумовлено їх усвідомленням реальної загрози з боку 

Росії. До «поміркованих скептиків» належать такі країни Західної Європи як 

Німеччина та Франція. Окремо охарактеризовано «скептичну» позицію 

російської сторони в Раді Європи. До країн, які займають нейтральну 

(пасивну) позицію, віднесено країни групи Бенілюкс – Бельгію, Нідерланди і 

Люксембург, – які часто не мають своєї точки зору щодо певних питань і 

менше зацікавлені в Україні, ніж безпосередні сусіди нашої держави. 

Таким чином, налаштування країн-учасниць РЄ щодо України не є 

однорідним, визначається низкою факторів, і впливає на співпрацю держави з 

цією європейською Організацією. 

Підрозділ 4.2 «Суспільно-політичні реалії України як підґрунтя 

подальшої співпраці з Радою Європи» присвячений суспільно-політичному 

розвитку держави в умовах порушення її територіальної цілісності з боку РФ. 

У зв’язку з початком російської агресії проти нашої держави 

активізувалася співпраця України з Організацією. РЄ першою серед 

міжнародних організацій офіційно назвала у квітні 2014 р. анексію Криму 

анексією. РЄ та її структурні органи надають Україні експертну допомогу, 

ухвалюють спеціальні рішення, резолюції та декларації, які мають важливе 

значення для розвитку держави. РЄ розробила план підтримки 

внутрішньополітичних реформ в Україні, покликаних сприяти вирішенню тих 

проблем, які постали перед українцями. Європейська інтеграція загалом та 

співпраця з РЄ зокрема виступили важливими факторами зміцнення безпеки 

України, покращення відносин з іншими державами, а, отже, й покращення 

суспільно-політичного клімату всередині країни. Підписання Угоди про 

Асоціацію з ЄС стало свідченням того, що держава не поступиться 

політичною домінантою інтеграційного процесу. 

Таким чином, суспільно-політичні реалії держави прямо чи 

опосередковано виступають  підґрунтям розвитку відносин з РЄ. У випадку з 

Україною, її внутрішньополітичний розвиток,  російсько-українська криза та 

чіткий євроінтеграційний курс держави послугували активізації співпраці з 

РЄ, беззаперечним результатом якої стало підписання Угоди про Асоціацію з 

ЄС. 

У Висновках підведено підсумки проведеного дослідження, викладено 

основні його результати, які виносяться на захист. 

– На основі аналізу історіографії з’ясовано, що українська історична 

наука ще й досі не має цілісного, конкретно-історичного дослідження 

співпраці України з РЄ, а деякі аспекти, такі, як проблеми та перспективи 

http://ipress.ua/tags/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E/
http://ipress.ua/news/lytovskyy_uryadovets_ukraina_nalezhyt_yevropi_19191.html
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співпраці держави з РЄ, є, на жаль, або мало дослідженими, або й зовсім не 

дослідженими. Встановлено, що джерельна база є інформативною, 

достовірною й достатньою для виконання поставлених наукових завдань, 

грунтовного дослідження заявленої теми.  

– Виявлено, що орієнтири політичного, соціально-економічного та 

культурного розвитку держави в 1991 – 1995 рр., тобто напередодні вступу 

України до РЄ, характеризувались європейським спрямуванням. У 

політичному поступі України, завдяки поширенню ідеї європейської 

інтеграції, відбулась демократизація суспільства, сформувалась 

багатопартійність, запровадився інститут президентської влади, відбувся поділ 

політичної влади. В економіці спостерігались зміни, пов’язані з переходом на 

ринкову економіку. У культурному секторі – посилився зв’язок вітчизняної 

науки, освіти, релігії, мистецтва з розвитком європейської культурної традиції.  

– Доведено, що хід виконання Україною основних політичних та 

правових зобов’язаннь, взятих державою перед РЄ, – ухвалення Конституції, 

нових Кримінального, Цивільного та Цивільно-процесуального кодексів, 

законів про вибори та про політичні партії, реформування прокуратури тощо, 

– виявився проблематичним та довготривалим. Усі зобов’язання мали на меті 

прискорити проведення правових та інституційних реформ у державі, а їх 

виконання, у свою чергу, мало важливе значення для України та її входження 

до європейського правового простору, адже забезпечило узгодження 

міжнародного та національного права. 

– Встановлено, що основними формами співпраці України з РЄ є 

консультації на рівні експертів з обох сторін, участь представникiв країни в 

структурних органах РЄ, участь у розробці та реалізації проектів і програм 

тощо. До методів співробітництва нашої держави з РЄ належать підписання 

угод та меморандумів між країною і РЄ, консультаційна підтримка реформ і 

проектів з боку Організації, правовий та політичний моніторинг виконання 

Україною зобов’язань тощо. Напрямками співробітництва України з РЄ є 

реформування чинного і розробка та імплементація нового законодавства у 

відповідності до стандартів РЄ, розбудова демократичного суспільства, 

продовження роботи органів державної влади України, спрямованої на 

виконання обов’язків та зобов’язань України, передбачених Висновками та 

Резолюціями ПАРЄ тощо. 

– Доведено, що Україна робить важливий внесок у посилення ролі РЄ в 

інтеграційних процесах, адже держава є активним учасником діяльності 

Організації, долучається до роботи її статутних та дорадчих органів, виступає 

популяризатором її основних засад та принципів, бере участь у процесі 

інституційного реформування РЄ, а також  у посиленні співпраці між РЄ та 

ЄС.  

– Визначено, що Організація має вагомий вплив на процес демократизації 

української держави, адже сприяє зміцненню демократичних інститутів на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, розширенню 

демократичної культури, побудові громадянського суспільства шляхом 

підвищення рівня толерантності та розширення участі ключових громадських 
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діячів у процесі прийняття рішень. Водночас, стратегія РЄ щодо зміцнення 

демократії в нашій державі має й недоліки. Зокрема, вимоги, які висувала 

Організація до України, не завжди мали першочергове значення для 

забезпечення прав людини, розвитку та зміцнення демократії у країні. Крім 

того, заяви та наміри РЄ інколи носили декларативний характер. 

–  Встановлено, що на розвиток співпраці України з РЄ впливають такі 

фактори, як налаштування країн-учасниць Організації до України (адже в РЄ 

є «українофіли», «помірковані скептики», «скептики» та  країни з 

нейтральною позицією) та суспільно-політичні реалії нашої держави. 

Перспективними є подальша участь держави в реалiзацiї програм спiвпраці 

РЄ з державами Центральної та Схiдної Європи, залучення українських 

фахiвцiв та науковцiв в якостi експертiв РЄ до розробки та реалiзацiї заходiв 

у рамках програм спiвробiтництва РЄ, вступ України до Банку розвитку Ради 

Європи.  

Таким чином, співпраця України з РЄ в 1991 – 2014 рр. не переривалась. 

Вона мала форму безпосередніх та опосередкованих контактів державних 

органів України зі структурними органами РЄ. На сучасному етапі, у зв’язку з 

революційними подіями  2013 – 2014 рр. та поступовим входженням України 

до європейського простору (підписання Угоди про асоціацію з ЄС), слід 

очікувати продовження співпраці, що, безумовно, заслуговує на подальші 

наукові дослідження як окремий предмет студій. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Гузь Н. Г. Співпраця України з Радою Європи (1991 – 2014 рр.): 

історичний аспект. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2016. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню співпраці України з Радою 

Європи в 1991 – 2014 рр. У дослідженні з’ясовано основні чинники, що 

вплинули на появу в державі ідеї євроінтеграції та на вступ України до 

Організації. Виявлено європейські орієнтири політичного, соціально-

економічного та культурного розвитку України напередодні входження до 

Ради Європи. Розкрито суть зобов’язань, які були взяті Україною при вступі 

до Організації, значення їх виконання для держави та входження до 

європейського правового простору. Визначено внесок України у посилення 

ролі Ради Європи через участь у її керівних структурних органах. 

Проаналізовано місце Організації у розвитку та зміцненні демократичного 

суспільства в незалежній Україні. Досліджено проблеми та перспективи 

подальшої співпраці України з Радою Європи задля підвищення ефективності 

використання потенціалу та ресурсів Організації у зміцнення демократії в 

українській державі.  

Ключові слова: Україна у 1991 – 2014 рр., Рада Європи, співпраця 

України з Радою Європи, розвиток демократії, європейська інтеграція. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гузь Н. Г. Сотрудничество Украины с Советом Европы                    

(1991 – 2014 гг.): исторический аспект. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию сотрудничества Украины с 

Советом Европы в 1991 – 2014 гг. В исследовании выяснены основные 

факторы, повлиявшие на появление в государстве идеи евроинтеграции и 

вступление Украины в Совет Европы. Выявлено европейские ориентиры 

политического, социально-экономического и культурного развития Украины 

накануне вхождения в Организацию. Раскрыта суть обязательств, взятых 

Украиной при вступлении в Совет Европы, значение их выполнения для 

государства и вхождение в европейское правовое пространство. Определен 

вклад Украины в усиление роли Организации через участие в ее руководящих 

структурных органах. Проанализировано место Совета Европы в развитии и 

укреплении демократического общества в независимой Украине. Исследованы 

проблемы и перспективы дальнейшего сотрудничества Украины с 
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Организацией для повышения эффективности использования потенциала и 

ресурсов Совета Европы в укрепление демократии в украинском государстве. 

Ключевые слова: Украина в 1991 – 2014 гг., Совет Европы, 

сотрудничество Украины с Советом Европы, развитие демократии, 

европейская интеграция.    

 

ANNOTATION 

 

Huz N. Cooperation of Ukraine with the Council of Europe                    

(1991 – 2014 years): historical perspective. – The manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate in history, specialty 07.00.01 – History of 

Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The dissertation deals with the cooperation of Ukraine with the Council of 

Europe during the period from 1991 to 2014. The study finds the main factors that 

influenced the emergence of the state and the idea of European integration for 

Ukraine's accession to the Council of Europe. It analyzes the essence of obligations 

taken by Ukraine when joining the Council of Europe, the importance of their 

performance for the state and the entry into the European legal space. The 

dissertation defines contribution of Ukraine to strengthen the role of the Council of 

Europe through participation in its governing structural bodies, because Ukraine 

interacts with the Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly and the 

Congress of Local and Regional Authorities in promoting the core values of the 

Council of Europe. The study shows that being an active participant of the CoE 

activities, Ukraine makes a significant contribution in organizing of the pan-

European events under the Council of Europe auspices. The dissertation analyzes 

the place of Europe in the development and strengthening of a democratic society in 

independent Ukraine. The Council of Europe promotes to: strengthen democratic 

institutions at national, regional and local level; expand democratic culture; build 

cohesion, increase tolerance and widen participation of key social and civil actors in 

the decision-making process; develope regional and local democracy; reinforce 

democratic governance;  build and promote democratic culture and civil society. 

The study shows that the main point of the cooperation of Ukraine with the Council 

of Europe contains following elements: reformation of existing legislation, 

elaboration and implementation of the new one according to the standards of the 

Council of Europe at the branch of human rights and superiority of law; cooperation 

at the branch of ensuring the freedom in functioning of mass media; development of 

tolerant democratic society, which would be based on European standards. The 

dissertation presents the problems and prospects of further cooperation between 

Ukraine and the Council of Europe to improve efficiency and capacity of resources 

in strengthening democracy in the Ukrainian state. 

Keywords: Ukraine in 1991 – 2014, the Council of Europe, cooperation of 

Ukraine with the Council of Europe, democracy and European integration.  

 


