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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Кінець ХХ – початок ХХІ століття – це період 

кардинальних змін на європейському континенті та у світі загалом: припинення 

тривалої «холодної війни» між двома військово-політичними та соціально-

економічними блоками, очолюваними СРСР і США, та поглиблення процесів 

європейської інтеграції в колишніх країнах соціалістичного табору.  

Однією з активних учасниць згаданих процесів була Республіка Хорватія 

(PХ), яка 1 липня 2013 р. набула повноправне членство в Європейському Союзі 

(ЄС) та стала 28-ю країною об’єднаної європейської спільноти. Хорватський 

євроінтеграційний шлях супроводжувався важкими трансформаційними 

процесами, спрямованими на подолання залишків постсоціалістичного і 

постконфліктного світу та реформування всіх сфер суспільного життя до 

стандартів ЄС. 

У вітчизняній науці проблема європейської інтеграції Хорватії не зазнала 

глибокого дослідження. Розробки здійснювалися лише щодо окремих аспектів 

цієї теми. Вивчення євроінтеграційних процесів у Хорватії, її досвіду 

інституційно-правового механізму забезпечення курсу на інтеграцію до ЄС і 

внутрішньополітичні та соціально-економічні трансформації відповідно до 

стандартів ЄС, представляє важливе значення для України, насамперед, у 

контексті ефективної імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і 

забезпечення виконання конституційної норми щодо стратегічного курсу 

держави на набуття повноправного членства в ЄС. 

Таким чином, існує необхідність створення комплексної розвідки всього 

процесу інтеграції Хорватії до ЄС у період 1992 – 2013 рр.  

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

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових планів кафедри історії 

Центральної та Східної Європи та виконана в рамках наукової теми історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Актуальні проблеми історії країн Центральної та Південно-Східної Європи» 

(державний реєстраційний номер 16КФ046-06). 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу джерел та 

наукових публікацій комплексно розкрити становлення й розвиток відносин між 

Хорватією та ЄС у контексті імплементації цією країною курсу на європейську 

інтеграцію в період 1992 – 2013 рр.   

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

- вивчити стан наукової розробки обраної теми; 

- систематизувати та схарактеризувати джерельну базу дослідження; 

- з’ясувати історичні передумови інтеграції Хорватії до європейських 

структур; 

- виявити і проаналізувати інструменти інтеграційної політики ЄС щодо 

Західних Балкан
1
; 

                                                           
1
 Поняття «Західні Балкани» почало активно використовуватися з 1990-х рр., переважно західними 

науковцями. До регіону Західних Балкан було прийнято включати колишні республіки Союзної Федеративної 

Республіки Югославія. 



- простежити основні етапи еволюції відносин між Хорватією та ЄС; 

- розкрити інституційно-правовий механізм забезпечення 

євроінтеграційного курсу Хорватії; 

- вивчити сукупність документів, які становлять нормативно-правову базу 

європейської інтеграції Хорватії; 

- проаналізувати значення інтеграції Хорватії до ЄС. 

Об’єктом дослідження є інтеграційні процеси в Європі кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. 

Предмет дослідження – процес інтеграції Республіки Хорватія в ЄС. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1992 р. по 2013 р. 

За нижню межу було обрано період офіційного започаткування відносин між 

Хорватією та ЄС (15 січня 1992 р.). Верхню межу пов’язано з втіленням 

основного євроінтеграційного етапу та набуття повноправного членства 

Хорватії в ЄС (1 липня 2013 р.).  

Географічні межі охоплюють територію Республіки Хорватія в межах її 

міжнародно визнаних кордонів. 

Методологія дослідження базується на принципах науковості, 

об’єктивності та історизму, які дозволили неупереджено досліджувати та 

аналізувати розвиток подій у динаміці й тісному зв’язку з конкретним 

історичним періодом, а також сформувати підходи до періодизації 

євроінтеграційного шляху Хорватії. 

Для виконання поставлених завдань було використано такі методи 

історичного дослідження, як проблемно-хронологічний, порівняльно-

історичний, історико-генетичний, аналітичний, абстрагування, статистичний, 

психологічний, емпіричний, евристичний аналізи, а також діалектичний, 

системний та міждисциплінарний підходи. Застосування цих наукових методів і 

підходів дало можливість: дослідити стан наукової розробки та здійснити добір 

джерел; комплексно, враховуючи дію чинників політичного, інституційного та 

економічного характеру на хід інтеграційних процесів, простежити еволюцію 

відносин Хорватії з Європейським Союзом; дослідити безпосередній процес 

наближення до європейських стандартів усіх сторін життя Хорватії та 

встановити періодизацію подій, пов’язаних з євроінтеграційним курсом 

Загреба; проаналізувати значення інтеграції Хорватії до ЄС; забезпечити 

аналітичний характер дослідження, визначити його структуру і логічне 

викладення отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 

першим в українській історичній науці комплексним дослідженням історичного 

розвитку відносин Хорватії з ЄС та особливостей зовнішньополітичного курсу 

країни в 1992 – 2013 рр., орієнтованого на набуття повноправного членства 

Хорватії в Євросоюзі. Особистий внесок автора полягає в наведених нижче 

положеннях і висновках, які виносяться на захист.  

Зокрема, у дисертації: 

вперше в українській історіографії: 



- на основі залучення широкого кола опублікованих і неопублікованих 

джерел та наукових досліджень, розкрито еволюцію відносин Хорватії з ЄС у 

процесі європейської інтеграції цієї країни в 1992 – 2013 рр.;  

- розглянуто інструменти інтеграційної політики ЄС щодо Західних Балкан, 

включаючи Хорватію;  

- розкрито інституційно-правовий механізм забезпечення 

євроінтеграційного курсу Хорватії, сформований з метою виконання всього 

комплексу заходів, передбачених передвступними переговорами з ЄС; 

- уведено в науковий обіг української історичної науки нові архівні 

документи, зокрема з фондів Галузевого державного архіву МЗС України, 

урядові документи та національні програми Хорватії з євроінтеграційної 

тематики, документи інституцій ЄС; 

уточнено: 

- хронологічні рамки й суть етапів європейської інтеграції Хорватії; 

автором запропоновано власну концепцію періодизації згаданого історичного 

періоду; 

набули подальшого розвитку: 

- узагальнення хорватського досвіду щодо євроінтеграційного напряму 

зовнішньої політики та доведено його ключове значення для суспільно-

політичних та соціально-економічних трансформаційних процесів у Хорватії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

отримані результати суттєво збагачують знання з новітньої історії РХ та історії 

сучасних міжнародних відносин завдяки висвітленню розвитку європейських 

інтеграційних процесів. Зміст дисертації поглиблює розуміння складності 

трансформаційних змін, які відбувалися в Хорватії в кінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. з метою подолання залишків постконфліктного і постсоціалістичного 

світу та набуття повноправного членства в ЄС. 

Практичне значення роботи полягає в можливості її використання в 

узагальнювальних працях, підручниках та навчальних посібниках із всесвітньої 

історії, у написанні робіт з історії міжнародних відносин, країнознавства, 

розробці нормативних та спеціальних лекційних курсів з історії Хорватії та 

Південно-Східної Європи, під час підготовки фахівців для дипломатичної 

служби України. Результати дослідження також можуть бути використані у 

діяльності органів державної влади України, спрямованій на розробку та 

впровадження комплексу заходів у контексті європейської інтеграції України та 

поглибленні відносин України з ЄС та Хорватією. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення й висновки є 

результатом праці автора дослідження та належать йому повною мірою як його 

науковий доробок. Усі публікації за темою дисертаційного дослідження 

виконано ним одноосібно. 

Апробація результатів дисертації відбувалася шляхом доповіді 

дисертантом її основних положень на 5 науково-практичних заходах: 

1) ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські 

соціально-гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 2014); 2) IV Міжнародна 

науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: 



історичні імперативи та виклики» (Київ, 2015); 3) ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: 

проблеми та перспективи» (Дніпродзержинськ, 2015); 4) Міжнародний 

симпозіум «Формування сучасних знань про європейську інтеграцію: досвід 

для України» (Чернівці, 2016); 5) ХІ Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного факультету» 

(Київ, 2018).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових 

праць: 4 наукові статті у вітчизняних фахових виданнях, 3 з яких входять до 

науково-метричних баз, 1 наукову статтю в закордонному фаховому виданні 

(Чеська Республіка) та 5 публікацій апробаційного характеру.  

Структура та обсяг дисертації зумовлена метою та завданням 

дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

додатків і списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг 

дисертації становить 226 сторінок тексту, з них основного тексту – 163 

сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено предмет і 

об’єкт дослідження, його хронологічні та географічні межі, сформульовано 

мету і завдання, розкрито методологічну основу, наукову новизну і практичне 

значення дослідження, подано інформацію про їх наукову апробацію, 

особистий внесок здобувача та структуру роботи. 

У першому розділі «Історіографія і джерельна база» систематизовано й 

схарактеризовано наукову літературу та джерельну базу з досліджуваної теми.  

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки проблеми» систематизовано 

здобутки науковців з порушеної проблематики, окреслено внесок попередників 

у її розв’язання. Науковий доробок досліджуваної теми представлено працями 

вітчизняних та зарубіжних (хорватських, європейських, американських та 

російських) вчених. 

У вітчизняній історичній науці проблема європейської інтеграції Хорватії 

на цей час не стала предметом спеціального комплексного дослідження, 

розкрито лише окремі аспекти цієї теми. Так, у монографії М. Нагірного 

проведено ґрунтовний аналіз процесу конституювання Хорватії та її політичний 

розвиток упродовж 1990-х років, а дисертаційне дослідження Є. Кузнєцова 

розширює розуміння про суспільно-політичний розвиток Хорватії до 2005 р.
2
 

Тенденції інтеграційних процесів у регіоні Південно-Східної Європи та окремі 

аспекти європейської інтеграції Хорватії досліджували І. Боровець, М. Гелетій, 

А. Демещук, Л. Мовчанюк, Т. Павлюк, І. Ярмольська
3
. Узагальнене розуміння 
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політики розширення ЄС, роботи його інституцій та особливостей правової 

системи дають у своїх працях Р. Буряк та О. Гупало, І. Грицяк, Н. Карманова, 

В. Копійка, В. Лавриненко
4
. 

Розробки хорватських науковців відкривають значно ширші можливості 

для дослідження теми даного дисертаційного дослідження. 

Аналіз становища Югославії наприкінці 80-х – на початку 90-х pp. XX ст., 

причин і передумов її розпаду, становлення незалежної Хорватії та її відносин з 

ключовими країнами Заходу й міжнародними організаціями в 90-ті рр. 

здійснили у своїх працях Д. Біланджич, Р. Вукадинович, Н. Іванкович
5
.  

Монографія Л. Весніч-Алуєвіч вказує на причини, які призвели до війни 

на Балканах, основні проблеми, що стояли у 2000-х роках на порядку денному 

країн цього регіону, у тому числі Хорватії, та ініціативи ЄС, покликані сприяти 

врегулюванню цих проблемних питань та приєднанню країн регіону до ЄС
6
. 

Передумови формування та реалізації хорватської стратегії щодо інтеграції до 

європейських та євроатлантичних структур описано в працях І. Голдштейна, 

В. Дегана, Н. Нобіло
7
. 

Дослідження Головного переговорника Хорватії щодо вступу Хорватії до 

ЄС В. Дробняка розкриває проблематику переговорного процесу Хорватії щодо 

членства в ЄС. Він переконаний, що передвступні переговори Хорватії хоча й 

відрізняються європейською політичною невизначеністю щодо подальшого 

розширення та зміною інституційної архітектури, несуть стратегічне значення 

та важливий стабілізаційний вплив на Південно-Східну Європу, підтримуючи 
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європейське майбутнє цього регіону
8
. Наукова розвідка Б. Ґріґіча розкриває 

ключові віхи євроінтеграційного шляху Хорватії в контексті політики ЄС 

стосовно балканських країн у період 1996 – 2006 рр. На його думку, Хорватія в 

зазначений період докладала багато зусиль у свій європейський проект і 

відповідно прогресувала. Він дійшов висновку, що з позиції Хорватії 

європейська перспектива балканських країн є дуже реальною, водночас 

надзвичайно вимогливою
9
. 

Особливості проблематики європейської інтеграції Хорватії, зокрема 

перспективи та виклики членства країни в ЄС, формування пріоритетів 

зовнішньої політики Хорватії та їхня імплементація, ставлення громадян 

Хорватії до євроінтеграційного курсу, стали напрямами дослідницького пошуку 

Д. Йовича, І. Ландріпет, C. Нойман-Станівуковіч, К. Отт, В. Самарджії, та 

М. Станчіча, І. Рімаца та А. Штулховера, Б. Царатана
10

.  

Діяльність та роль парламенту Хорватії (Сабору) у процесі приєднання 

країни до ЄС, а також його внесок у зміцнення демократії в Хорватії 

проаналізувала у своїй докторській дисертації С. Шуріна. Науковець дійшла 

висновку, що парламент у процесі вступу Хорватії до ЄС, функціонуючи у 

відповідності зі своїми конституційними повноваженнями, зробив помітний 

внесок у процес демократизації країни. Водночас всебічного зміцнення 

демократії, на її думку, не відбулося, а консолідація була лише інституційною, 

яка посилила повноваження хорватського парламенту з контролю виконавчої 

влади та розширила участь парламентських партій в процесі прийняття 

рішень
11

. 

Проблематику співробітництва Хорватії з Міжнародним трибуналом для 

колишньої Югославії досліджено в працях Д. Йовича, В. Павлаковича
12

.  

Євроінтеграційні процеси в регіоні Західних Балкан, зокрема в Хорватії, 

висвітлено в працях науковців з окремих європейських країн та США. Певні 
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аспекти розширення ЄС на Схід на початку ХХІ ст. на прикладі 

євроінтеграційного курсу Словаччини, Хорватії та Сербії проаналізувала 

Х. Філд. Проблему відмінності перехідного періоду країн Південно-Східної 

Європи та країн Центрально-Східної Європи докладно описано в дослідженні 

Дж. Батт. Ґрунтовний аналіз трансформаційних процесів у країнах Західних 

Балкан, у тому числі Хорватії, та перспектив їхньої інтеграції до європейських 

структур міститься в роботі Ж. Рупніка. Процес стабілізації та асоціації в 

Південно-Східній Європі досліджує в своїй науковій праці С. Себастіан
13

. 

Окремі аспекти євроінтеграційної проблематики Західних Балкан, у т. ч. й 

Хорватії, сфокусована також у наукових розробках С. Кейла та З. Аркана, 

Т. Хофона та С. Фішера, Е. Пріфті
14

. 

Російська історіографія також досліджує євроінтеграційні процеси в 

Південно-Східній Європі. Окремі аспекти політичних, економічних та 

безпекових чинників цього процесу аналізуються у працях А. Браницького, 

Ю. Буланнікової, П. Іскендерова, В. Мілованова, О. Соколової, А. Язькової
 15

. 

Підрозділ 1.2. «Джерельна база дослідження» присвячено аналізу 

джерел, використаних під час написання роботи.  

Джерельна база дисертаційного дослідження є достатньо широкою та 

класифікована на п’ять груп. 

Першу групу становлять міжнародно-правові акти євроінтеграційного 

змісту, зокрема двосторонні договори та угоди між Хорватією та ЄС, та 

законодавчі й нормативні акти, які стосувалися відносин ЄС з Хорватією, а 

також нормативно-правові акти, які сформували політику ЄС щодо Західних 

Балкан, спрямованої на стабілізацію політичної та економічної ситуації в 

країнах цього регіону, проведення реформ, запровадження демократичних 

цінностей, поглиблення регіональної співпраці та відкриття перспективи 

членства в ЄС. Важливе місце серед джерел цієї групи займають документи, які 
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створили правову базу для інтеграції Хорватії до ЄС: Угода про стабілізацію та 

асоціацію і Договір про вступ Хорватії до Євросоюзу. 

Другу групу формують нормативні акти та офіційні документи ЄС та 

Хорватії, які стосувалися відносин ЄС-РХ та безпосередньо або опосередковано 

пов’язані з ходом імплементації хорватського євроінтеграційного курсу. 

Умовно цю групу поділено на три категорії. 

Перша категорія – офіційні матеріали та документи інституцій ЄС: 

доповіді, висновки і повідомлення Європейської Комісії та резолюції 

Європейського Парламенту. Друга категорія – документи та законодавчі й 

нормативні акти Хорватії з євроінтеграційної проблематики: акти органів влади 

Хорватії, які безпосередньо відповідали за покладені на них окремі напрями 

європейської інтеграції країни. Третя категорія – нормативно-правові акти, 

якими визначалися пріоритетні напрямки євроінтеграційного курсу Хорватії.  

Третю групу становлять неопубліковані матеріали та документи, що 

містяться у фондах Галузевого державного архіву Міністерства закордонних 

справ України та поточних архівах Другого європейського департаменту 

зовнішньополітичного відомства нашої держави. Провідне місце серед цих 

документів посідають інформаційні, довідкові та аналітичні матеріали, 

надіслані Посольством України в Республіці Хорватія та Представництвом 

України при ЄС до МЗС України. Зазначені матеріали містять інформацію 

(або аналіз) про особливості здійснення керівництвом Хорватії 

євроінтеграційного курсу, результати його численних візитів та зустрічей з 

керівництвом ЄС, главами держав та урядів європейських держав, а також 

підсумки засідань інституцій ЄС, в частині євроінтеграційних прагнень 

Хорватії.  

У четвертій групі виокремлено заяви, виступи, промови та коментарі для 

ЗМІ хорватських державних і політичних діячів та керівництва ЄС, які 

стосуються проблем європейської інтеграції Хорватії.  

П’яту групу джерел об’єднують статистичні дані та матеріали 

періодичної преси та інших засобів масової інформації. 

У другому розділі «Відносини між Хорватією та ЄС у 1992 –

 2003 рр.» досліджено особливості періоду становлення відносин між 

Хорватією та Європейським Союзом та їхню еволюцію в кінці ХХ – на початку 

ХХІ століття.  

У підрозділі 2.1. «Створення Республіки Хорватія та основні віхи у 

відносинах з Європейським Союзом 1992 – 1999 рр.» розглянуто процеси 

хорватського державотворення, проаналізовано зовнішньополітичний розвиток 

країни та інструменти ЄС щодо регіону Західних Балкан. 

Загострення кризових явищ у кінці 80-х років ХХ ст. та посилення 

демократичних процесів у країнах Центрально-Східної Європи, значною мірою 

вплинули на суспільно-політичні процеси в Союзній Федеративній Республіці 

Югославія. На цьому тлі дезінтеграційні рухи активно відбувалися й в Хорватії.  



25 червня 1991 р. Хорватський Сабор, спираючись на результати 

травневого референдуму
16

, проголосив незалежність Республіки Хорватія. 15 

січня 1992 р. розпочалося міжнародне визнання країни, зокрема започатковано 

офіційні відносини Республіки Хорватія з Європейським Співтовариством; 22 

травня 1992 р. Хорватія набула членство в ООН. Основною метою хорватської 

зовнішньої політики стало зближення із Заходом, включення в процеси 

європейської інтеграції та членство в європейських організаціях. Проте 

упродовж наступних років відносини між РХ та ЄС не відзначалися активним 

розвитком та були на низькому рівні. Країну було піддано критиці за 

авторитарну внутрішню політику Президента РХ Ф. Туджмана, втручання в 

конфлікт у Боснії і Герцеговині та відсутність прогресу в таких галузях, як 

демократизація, повага прав людини, у тому числі прав меншин, і верховенство 

права. На кінець 90-х рр. Хорватія фактично опинилася в міжнародній ізоляції. 

У 1996 р. Європейський Союз започатковує інтеграційну політику щодо 

Західних Балкан, включаючи й Хорватію, яка реалізовувалася в рамках 

стратегії асиметричної інтеграції до ЄС та застосування індивідуального 

підходу до країн цього регіону. Інструментами цієї політики ЄС стали: 

1) Регіональний підхід для країн Південно-Східної Європи 1996 р. (Regional 

Approach); 2) Стратегія обумовленої підтримки 1997 р. (Conditionality Strategy); 

3) Пакт стабільності для Південно-Східної Європи 1999 р. (Stability Pact for 

South-Eastern Europe); Процес стабілізації та асоціації 1999 р. (Stabilization and 

Association Process). 

У підрозділі 2.2. «Європейська інтеграція Хорватії у 2000 – 2003 рр.» 

розглянуто історичні передумови та ключові події етапу активізації 

євроінтеграційної політики після повної зміни влади в Хорватії в 2000 р.  

Проведення парламентських і президентських виборів у Хорватії на 

початку 2000 р. та обрання нового керівництва органів влади країни стало 

переломним моментом у відносинах між Хорватією та ЄС. Очільники країни 

відразу продемонстрували рішучість щодо впровадження демократичних 

цінностей, здійснення соціально-економічних і внутрішньополітичних реформ 

та ухвалення законів згідно з стандартами ЄС. Основною ціллю зовнішньої 

політики стали вступ до ЄС та НАТО.  

У травні 2000 р. Європейська Комісія (ЄК) у відповідній доповіді 

висловлюється за започаткування переговорного процесу з Хорватією щодо 

Угоди про стабілізацію та асоціацію (УСА). Загребський саміт між ЄС та 

країнами Західних Балкан, який відбувся в листопаді 2000 р., не тільки 

підтвердив європейську перспективу Хорватії, але й започаткував переговори 

між Хорватією та ЄС щодо УСА. Сторонами переговорного процесу 

знадобилося лише півроку, щоб сформулювати основні положення Угоди, 

парафування якої відбулося в травні 2001 р.  

29 жовтня 2001 р. було підписано УСА та Тимчасову угоду, якою було 

впроваджено зону вільної торгівлі між РХ та ЄС. З грудня 2001 р. Хорватія 
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починає користуватися п’ятирічною програмою фінансової допомоги 

Європейського Союзу CARDS (англ. Community Assistance for Reconstruction, 

Development and Stabilization).  

Важливим аспектом у контексті поглиблення відносин між РХ та ЄС став 

консенсус усіх парламентських партій у тому, що членство в ЄС становить 

національний пріоритет. Так, у грудні 2002 р. хорватський парламент прийняв 

Постанову щодо вступу Хорватії до ЄС, якою вступ країни до Євросоюзу 

визначив стратегічною національною метою, та звернувся до уряду країни 

подати заявку на членство в ЄС. У лютому 2003 р. Прем’єр-міністр Хорватії 

І. Рачан передав заявку грецькій стороні як тій, що головує в ЄС. 

На політичному рівні в ЄС заявку Хорватії було оцінено позитивно, що 

фактично не викликало жодних сумнівів у позитивній відповіді з боку ЄС і 

можливості набуття Хорватією статусу кандидата в наступному році. Так, у 

квітні 2003 р. Рада ЄС звернулася до Європейської Комісії з проханням 

підготувати висновок (avis) щодо заявки Хорватії. 20 квітня ЄК винесла 

відповідне позитивне рішення та рекомендувала розпочати переговорний 

процес щодо вступу РХ до ЄС. 

Салонікська декларація (червень 2003 р.) підтвердила європейську 

перспективу країн Західних Балкан, у тому числі Хорватії, а їхнє майбутнє 

розглядається в складі ЄС за умови виконання Копенгагенських критеріїв
17

. На 

цьому тлі в липні Хорватії було передано запитальник (усталений інструмент 

ЄС для країн-аплікантів), який містив 4560 запитань з різних сфер 

функціонування держави в контексті підготовки країни для вступу до ЄС, 

відповіді на який Хорватія передала до ЄС у жовтні 2003 р. У листопаді 

Європейський Парламент (ЄП) схвально оцінив здобутки Хорватії на 

євроінтеграційному шляху та закликав ЄК підготувати до кінця березня 2004 р. 

оцінку готовності Хорватії до започаткування переговорного процесу щодо 

членства в ЄС. 

Незважаючи на перемогу опозиційної партії Хорватська демократична 

спільнота (ХДС)
18

 на парламентських виборах у листопаді 2003 р., курс на 

європейську інтеграцію РХ залишився незмінним.  

На початку 2000-х рр. владі Хорватії також вдалося отримати певні 

здобутки в напрямі поліпшення позиції країни на міжнародній арені шляхом 

посилення взаємодії з НАТО, Радою Європи та ОБСЄ, а також набуття членства 

в Світовій організації торгівлі та Центральноєвропейській угоді про вільну 

торгівлю (англ. Central European Free Trade Agreement, CEFTA). 

У підрозділі 2.3. «Аспекти співробітництва Хорватії з Міжнародним 

трибуналом для колишньої Югославії» схарактеризовано рівень взаємодії влади 

Хорватії з цією установою. 

Починаючи з 2000 р. Хорватія докладала значні зусилля з метою 

нормалізації співробітництва з Міжнародним трибуналом для колишньої 
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Югославії (МТКЮ), стосунки з яким у попередні роки були критичними. Так, 

навесні 2000 р. хорватський парламент ухвалив спеціальну Декларацію про 

співробітництво з Гаагою. Трибуналові було видано підозрюваного у воєнних 

злочинах М. Налетіліча-Туту, гаазькі слідчі отримали доступ до документів, що 

стосуються військових операцій РХ 1995 р., контакти Загреба з Гаагою набули 

регулярного характеру. Водночас до Хорватії з боку Трибуналу виставлялися 

нові, подекуди мало прийнятні вимоги, що викликало не лише протести 

опозиції, а й роздратування представників влади. Після видачі в червні 2001 р. 

Союзною Республікою Югославія С. Мілошевіча Гаага зайняла більш жорстку 

позицію щодо Загреба, поставивши вимогу про видачу двох генералів Р. Адемі 

та А. Ґотовіни, які в РХ вважалися національними героями. Рішення уряду 

Хорватії про їхню видачу в липні 2001 р. мало не призвело до його відставки. 

Питання видачі хорватських громадян МКТЮ залишалося на порядку 

денному співробітництва Хорватії з Трибуналом, яке через його чутливість для 

широких верств населення країни, з одного боку, було серйозним 

дестабілізуючим чинником у внутрішньополітичній площині, а з іншого – 

основною перешкодою на шляху до здобуття Хорватією статусу кандидата на 

членство в ЄС. Зокрема, саме через оцінку недостатнього співробітництва 

Загреба з Гаагою наприкінці 2002 – початку 2003 рр. гальмувався процес 

ратифікації Угоди про стабілізацію й асоціацію з ЄС. 

У третьому розділі «Особливості переговорного процесу щодо 

набуття Хорватією членства в ЄС (2004 – 2009 рр.)» проаналізовано здобутки 

Хорватії в процесі інтеграції до європейських структур та чинники, які мали 

безпосередній вплив на поступ країни на цьому шляху. 

У підрозділі 3.1. «Євроінтеграційні зусилля Хорватії у 2004 – 2006 рр.» 

показано діяльність нового керівництва уряду і парламенту Хорватії 

(сформоване за результатами парламентських виборів у листопаді 2003 р.), 

спрямовану на максимальну активізацію переговорного процесу з ЄС та його 

країнами-членами з метою завершення ратифікації УСА та початку 

передвступних переговорів щодо членства в Євросоюзі.  

20 квітня 2004 р. ЄК виносить позитивне рішення щодо заявки Хорватії 

на членство в ЄС та рекомендує Раді ЄС розпочати переговорний процес з 

Хорватією щодо вступу країни до Євросоюзу. У жовтні ЄК оприлюднює 

Передвступну стратегію для Хорватії, а в грудні Рада ЄС встановлює 

17 березня 2005 р. як дату початку передвступних переговорів за умови повного 

співробітництва з МТКЮ. Хорватії, проте, не вдалося продемонструвати 

належний рівень взаємодії з МТКЮ. Передусім це стосувалося хорватського 

генерала А. Ґотовіни, який переховувався від гаазьких прокурорів. Таким 

чином, 16 березня 2005 р. Рада ЄС переносить офіційну дату початку 

переговорів.  

На цьому тлі уряд Хорватії врахував критику з боку МТКЮ та прийняв 

необхідний план дій щодо співпраці з Трибуналом, результати виконання якого 

отримали позитивну оцінку з боку Гааги. Так, з урахуванням доповіді 

головного прокурора МТКЮ щодо належного рівня співпраці Хорватії з 



Міжнародним трибуналом, 3 жовтня 2005 р. Рада ЄС прийняла рішення про 

початок того самого дня переговорів про вступ Хорватії до Євросоюзу. 

У практичному плані переговори Хорватії щодо вступу до ЄС 

розпочалися 20 жовтня 2005 р. з процедури скринінгу (screening) – аналітичної 

оцінки рівня гармонізації законодавства Хорватії з правовим доробком ЄС 

(аcquis communautaire). Хорватія стала першою країною-кандидатом, до якої 

Брюссель застосував нову методологію з конкретними критеріями членства. 

Загалом РХ мала закрити 35 переговорних розділів щодо аcquis. 

З метою виконання всього комплексу заходів, передбачених 

передвступними переговорами, необхідністю забезпечення належного рівня 

адміністративних можливостей як в Хорватії, так i в ЄС було прийнято рішення 

щодо створення індивідуальної структури переговорів. У цьому контексті 

Сабор Хорватії ще 19 січня 2005 p. ухвалив відповідну Декларацію про основні 

принципи вступних переговорів з ЄС. Рішенням уряду РХ від 7 квітня 2005 p. 

було визначено організаційну структуру та персональний склад переговорної 

команди Хорватії щодо вступу країни в ЄС. Ключовими елементами цієї 

структури стали: Державна делегація, Координаційна рада та Переговорна 

група. Зовнішньополітичне відомство Хорватії було головним урядовим 

координуючим органом в євроінтеграційній сфері. Важливою ланкою в 

правовому забезпеченні переговорного процесу, узгодження законодавчої бази 

РХ з аcquis була робота Спільного парламентського комітету Хорватія – ЄС 

(засідання проходили щопівроку в Загребі чи Брюсселі з метою перевірки стану 

досягнення Хорватією Копенгагенських критеріїв). 

Започаткування передвступного переговорного процесу 

продемонструвало рішучість законодавчої та виконавчої гілок влади Хорватії в 

напрямі досягнення критеріїв членства в ЄС. Зокрема, парламент країни 

приймає «Резолюцію про стратегічні керівні принципи переговорів між 

Хорватією та ЄС» та план гармонізації законодавства з правом ЄС на 2006 р., 

а уряд, зі свого боку, сфокусувався на імплементації «Передвступної 

економічної програми на 2005 – 2007 рр.» та «Національної програми зі вступу 

Хорватії до ЄС на 2006 р.». 

Зусилля влади Хорватії на євроінтеграційному шляху знаходили своє 

позитивне відображення у відповідних висновках з боку інституцій ЄС та їхніх 

очільників.  

У підрозділі 3.2. «Особливості переговорного періоду інтеграції у 2007 –

 2009 рр.» розглянуто хід передвступних переговорів у 2007 – 2009 рр. з 

Євросоюзом, а також внутрішньо- та зовнішньополітичні чинники, які 

безпосередньо вливали на динаміку євроінтеграційного діалогу між РХ та ЄС.  

За результатами проведення першого етапу переговорів – скринінгу, який 

завершився 18 жовтня 2006 р., уряд Хорватії спрямував свою діяльність на 

усунення недоліків, яких було виявлено в ході аналітичної оцінки 

законодавства РХ, та вирішення низки євроінтеграційних питань. Переговорний 

процес по 35 розділах аcquis практично розпочався в грудні 2006 р., які 

відкривалися для обговорення після визнання ЄС готовності до цього Хорватії.  



Результативність переговорів не відзначалася помітною динамікою – до 

кінця 2008 р. Загребу вдалося закрити лише 7 розділів аcquis. Певне 

гальмування ходу переговорів спричинила низка факторів: застосування 

Хорватією на початку 2008 р. в односторонньому порядку Захищеного 

екологічного риболовного поясу в Адріатичному морі, провал ратифікації 

Лісабонського договору
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 в Ірландії в червні 2008 р. та блокада Словенією з 

жовтня 2008 р. у зв’язку з двостороннім територіальним спором. Окремі 

застереження щодо ефективності співпраці Хорватії лунали також з боку 

МТКЮ. Розблокувати переговорний процес з ЄС вдалося після укладення 

хорватсько-словенської арбітражної угоди в листопаді 2009 р.  

Попри згадані складнощі, Хорватії вдавалося досягати певного поступу 

на шляху до членства в ЄС, що знаходило, здебільшого, позитивну оцінку в 

відповідних щорічних доповідях ЄК. При цьому, однак, вказувалося на 

недоліки в реформуванні окремих важливих сфер, зокрема правосуддя, 

боротьби з корупцією, організації системи державного управління, захисту прав 

нацменшин. У листопаді 2008 р. ЄК визначила як можливу дату технічного 

завершення переговорів РХ з ЄС – кінець 2009 р. 

Період 2007 – 2009 рр. характеризується також помітним зростанням 

«євроскептицизму» серед хорватського населення. Підґрунтям цьому 

переважно слугував стан соціально-економічної сфери: низький рівень життя, 

неконкурентоспроможність національних товарів, втрата робочих місць та 

інше, а також недовіра до дій влади РХ у питаннях реалізації головних 

зовнішньополітичних завдань. Як свідчили результати соціологічних 

опитувань, лише третина хорватського населення підтримувала вступ Хорватії 

в ЄС, у той час як близько 40 % опитаних займали негативну позицію.  

У четвертому розділі «Завершальний етап європейської інтеграції 

Хорватії (2010 – 2013 рр.)» схарактеризовано важливі події завершального 

періоду європейської інтеграції Хорватії та окреслено здобутки цієї країни на 

шляху досягнення повноправного членства в ЄС.  

У підрозділі 4.1. «Євроінтеграційні процеси у 2010 – 2011 рр.» показано 

активізацію євроінтеграційного вектору Хорватії та завершення передвступних 

переговорів з ЄС.   

У межах реалізації курсу на членство в ЄС уряд Хорватії на початку  

2010 р. приймає чергові «євроінтеграційні» документи – програму гармонізації 

хорватського законодавства з правом ЄС та передвступну економічну програму 

на 2010 – 2012 рр. 16 червня 2010 р. Сабор Хорватії вносить зміни до 

Конституції країни, які забезпечили конституційно-правові основи для вступу 

Хорватії до ЄС. 

Основний фокус влади Хорватії було спрямовано на якнайшвидше 

закриття переговорів щодо розділів аcquis. Реалізації цієї мети сприяло: 

1) розблокування Словенією переговорного процесу з ЄС та заснування 
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 Лісабонський договір, або Договір про внесення змін до Договору про ЄС та Договору про 

заснування ЄС, який набув чинності 1 грудня 2009 р., заклав основи функціонування ЄС на найближчі 15-

20  років (реформував інституції ЄС та вдосконалив процес прийняття рішень, посилив демократичний вимір 

ЄС, реформував внутрішньополітичні та зовнішньополітичні виміри ЄС). 



двосторонньої міжурядової комісії з врегулювання проблемних питань; 

2) продовження співпраці між РХ та МТКЮ та відмова Головного прокурора 

МТКЮ С. Брамерца від вимоги щодо передачі Хорватією так званих 

артилерійських щоденників (як доказова база в справі колишніх хорватських 

генералів за звинуваченнями у військових злочинах).  

У червні 2011 р. ЄК озвучує 1 липня 2013 р. як дату вступу Хорватії до 

ЄС, а Загреб закриває останні 4 з 35 переговорних розділів з Брюсселем і, тим 

самим, формально завершує переговори щодо аcquis. ЄС при цьому 

запроваджує так званий постпереговорний моніторинг найбільш важливих 

переговорних критеріїв.  

На цьому тлі основні зусилля Хорватії на євроінтеграційному напрямі 

було спрямовано на підписання Договору про вступ до ЄС (відбулося 9 грудня 

2011 р. у Брюсселі) та підготовки до проведення всенародного референдуму.  

12 жовтня 2011 р. Європейська Комісія оприлюднила останню доповідь 

щодо прогресу Хорватії на шляху до вступу в ЄС, у якому очікувано надала 

позитивну оцінку виконанню Загребом переговорних критеріїв, а також дала 

рекомендацію щодо членства РХ в ЄС.  

Зміна владної коаліції та прихід опозиції до влади в Хорватії після 

парламентських виборів у грудні 2011 р. не мали жодного серйозного впливу на 

послідовність процесу європейської інтеграції країни, оскільки ця стратегічна 

мета залишалася спільною для всіх головних політичних сил. Уряд країни 

спрямував свої зусилля на підготовку до проведення референдуму щодо вступу 

РХ в Євросоюз, проведення якого Хорватський Сабор призначив на 

22 січня 2012 р. 

Слід зазначити, що рівень підтримки членства Хорватії в ЄС серед 

населення в кінці 2011 р. був достатнім для позитивного волевиявлення народу 

та сягав, за різними даними, 50-61 %. 

У підрозділі 4.2. «Вступний період європейської інтеграції Хорватії 

(2012 р. – перша половина 2013 р.» схарактеризовано діяльність влади Хорватії, 

спрямовану на завершення європейської інтеграції країни. 

Загальнодержавний референдум, який відбувся 22 січня 2012 р., без 

сумніву став головною подією 2012 р. у Хорватії, підсумки якого дали «зелене 

світло» інтеграції країни до Євросоюзу: 66,27 % громадян висловилися за 

членство Хорватії в ЄC. Водночас із наближенням дати волевиявлення зріс опір 

противників членства Хорватії в ЄС, проте масовістю антиєвропейський рух в 

країні не позначався. 

На цьому тлі влада Хорватії спрямувала свою діяльність у 

зовнішньополітичній площі на завершення європейської інтеграції Хорватії у 

визначений термін – 1 липня 2013 р. Основні зусилля у цьому контексті було 

спрямовано на процес ратифікації Договору про вступ РХ до ЄС усіма 

країнами-членами ЄС, успішного завершення моніторингу з боку Європейської 

Комісії та розв’язання спірних питань зі Словенією (питання приватизації ДП 

«Бродоспліт» та боргів Люблянського банку), яка єдиною з країн Євросоюзу 

блокувала ратифікацію вступного Договору. 



Перші два (з трьох) моніторингових звіти носили загалом позитивний 

характер. Однак за результатами другого моніторингу ЄК було констатовано 

стагнацію в процесі вирішення окремих проблемних питань та владі Хорватії 

було надано десять відповідних рекомендацій. Заключний звіт ЄК, 

представлений Комісаром ЄС з питань розширення Ш. Фюле на позачерговому 

засіданні уряду Хорватії 26 березня 2013 р., констатував, що Хорватія готова до 

членства в Євросоюзі. 

Розблокуванню ратифікаційного процесу сприяли хорватсько-словенські 

домовленості: Хорватія зобов’язалася «заморозити» судові процеси проти 

Люблянського банку, Словенія – ратифікувати Договір про вступ РХ в ЄС 

(ратифіковано 2 квітня 2013 р.). 

Упродовж завершального періоду Брюссель неодноразово подавав 

сигнали Загребу, що розглядає його провідником євроінтеграційної політики в 

регіоні Західних Балкан. 

Завершенням євроінтеграційного шляху Хорватії стало офіційне набуття 

нею 1 липня 2013 р. повноправного членства в Європейському Союзі.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено наукове дослідження та досягнуто теоретичних 

узагальнень, які в сукупності дозволили запропонувати розв’язання наукового 

завдання, що полягає у виокремленні важливого історичного досвіду Хорватії з 

інтеграції до Європейського Союзу у період 1992 – 2013 рр.  

У висновках узагальнено результати проведеного дослідження: 

1. Аналіз стану наукової розробки проблеми дослідження свідчить, що у 

вітчизняній історичній науці європейська інтеграції Хорватії не стала 

предметом комплексного дослідження. Зусилля науковців спрямовувалися на 

вивчення лише окремих аспектів цієї теми.  

Праці хорватських та західних науковців розширили можливості для 

вивчення теми дослідження. У хорватській історіографії ця проблематика 

зазнала глибшої розробки, проте не містить цілісного погляду на весь 

євроінтеграційний шлях Хорватії 1992 – 2013 рр. Російські вчені також зробили 

певний внесок у дослідження теми. 

2. Джерельна база дисертації є достатньо репрезентативною та 

класифікована на п’ять груп. Основу дослідження склали: нормативні акти та 

офіційні документи ЄС та Хорватії, які стосувалися відносин ЄС-РХ та 

безпосередньо або опосередковано пов’язані з ходом імплементації 

хорватського євроінтеграційного курсу; неопубліковані матеріали та документи 

з фондів Галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ 

України та поточних архівів Другого європейського департаменту 

зовнішньополітичного відомства України, які відображають події 

досліджуваного періоду, показують проблеми, з якими стикалася влада 

Хорватії в процесі євроінтеграції, та дозволяють зсередини зрозуміти 

особливості дипломатичної роботи хорватських посадовців з очільниками 

інституцій ЄС на цьому шляху. 



3. Розглядаючи історичні передумови курсу Хорватії на інтеграцію в ЄС 

з’ясовано, що, незважаючи на започаткування офіційних відносини з ЄС ще в 

січні 1992 р. та визначення європейської інтеграції основою зовнішньої 

політики країни, упродовж 1990-х років відносини між РХ та ЄС не 

відзначалися активним розвитком та були на низькому рівні. Передусім, це 

було пов’язано з авторитарною внутрішньою політикою Президента РХ 

Ф. Туджмана (1990 – 1999 рр.); відсутність прогресу в таких галузях, як 

демократизація, повага прав людини, у тому числі прав меншин, і верховенство 

права; втручанням РХ у конфлікт в Боснії і Герцеговині та недостатнім рівнем 

співпраці з МТКЮ. Наповнити євроінтеграційну стратегію Хорватії 

конкретним змістом стало можливим після повного «перезавантаження» 

влади у 2000 р. за результатами парламентських та позачергових 

президентських виборів. 

4. Інтеграційна політика ЄС щодо Західних Балкан не була однорідною з 

огляду на специфіку держав регіону (різний рівень економічного і політичного 

розвитку країн та високий ступінь конфліктогенності), що зумовило розробку 

стратегії асиметричної інтеграції до ЄС та застосування індивідуального 

підходу до країн цього регіону. Такими механізмами стали: 1) Регіональний 

підхід для країн Південно-Східної Європи 1996 р.; 2) Стратегія обумовленої 

підтримки 1997 р.; 3) Пакт стабільності для Південно-Східної Європи 1999 р.; 

4) Процес стабілізації та асоціації 1999 р. 

Заключний документ Загребського саміту (2000 р.) підтвердив 

європейську перспективу Хорватії та дав старт переговорам щодо укладення 

Угоди про стабілізацію та асоціацію.  

5. Простежено основні етапи еволюції відносин між Хорватією та ЄС, які, 

з урахуванням динаміки та інституційно-правової специфіки інтеграції РХ до 

Євросоюзу, запропоновано класифікувати на такі п’ять періодів: 1) установчий 

період (1992 – 2000 рр.) – охоплює історичний етап з моменту започаткування 

відносин між РХ та ЄС до початку застосування ЄС особливих підходів до 

інтеграції країн Західних Балкан, у т. ч. Хорватії; 2) стабілізаційно-

асоціативний період (2001 р. – жовтень 2005 р.) – включає період від укладення 

Угоди про стабілізацію та асоціацію до моменту започаткування передвступних 

переговорів; 3) переговорний період (жовтень 2005 р. – листопад 2011 р.) –

 охоплює етап ведення офіційних переговорів щодо членства в ЄС; 4) вступний 

період (грудень 2011 р. – червень 2013 р.) – стосується етапу ратифікації 

Договору про вступ Хорватії до ЄС та проміжку моніторингу з боку ЄК 

переговорних критеріїв; 5) період членства – охоплює етап з моменту набуття 

РХ членства в ЄС 1 липня 2013 р. до теперішнього часу. 

6. З метою виконання всього комплексу заходів, передбачених 

передвступними переговорами, а також беручи до уваги необхідність 

забезпечення належного рівня адміністративних можливостей як в Хорватії, так 

і ЄС, було прийнято рішення щодо створення індивідуальної структури 

переговорів. У цьому контексті виконавчою та законодавчою гілками влади 

Хорватії відповідними нормативно-правовими актами було визначено 

організаційну структуру переговорів Хорватії щодо вступу країни в ЄС, яка 



складалася, зокрема, з таких елементів: в уряді – Державна делегація, 

Координаційна рада, Переговорна група та зовнішньополітичне відомство 

Хорватії, яке було головним координуючим урядовим органом; в парламенті – 

Національний комітет з моніторингу переговорів щодо вступу Хорватії в ЄС.  

7. Правову основу для набуття РХ членства в ЄС заклала Угода про 

стабілізацію та асоціацію від 2001 р. на правах асоціації, а Договір про вступ 

від 2009 р. юридично закріпив за Хорватією статус повноправного члена 

Європейського Союзу з 1 липня 2013 р. Крім цього, невід’ємну частину 

нормативно-правової бази інтеграції Хорватії до Європейського Союзу 

становлять низка офіційних документів ЄС і Хорватії, які стосувалися 

двосторонніх відносин та безпосередньо або опосередковано пов’язані з ходом 

імплементації хорватського євроінтеграційного курсу. 

8. Для Хорватії набуття повноправного членства в ЄС 1 липня 2013 р. без 

сумніву стало величезним досягненням, особливо для країни, яка мала 

подолати залишки постконфліктного та постсоціалістичного світу. Інтеграція в 

ЄС не лише змінила позицію Хорватії в регіоні, але й також трансформувала 

суспільство через процес прийняття реформ у всіх сферах, зокрема у судовій 

системі, боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. 

Головною позицією, яку почала обстоювати Хорватія з набуттям членства 

в ЄС при формуванні політики Євросоюзу, була необхідність його подальшого 

розширення, передусім на країни Західних Балкан, а в перспективі також і на ті 

держави Східного партнерства, які зафіксували свій намір здобути членство в 

ЄС і відповідатимуть відповідним критеріям. Проте найбільш амбітним у цьому 

плані завданням Хорватії, яке отримало підтримку Брюсселя, стало 

неформальне «шефство» над державами Західних Балкан у справі їхньої 

європейської інтеграції. 

Хорватський досвід тривалих і кропітких переговорів, ускладнений 

додатковими критеріями, які не застосовувалися до інших постсоціалістичних 

європейських країн, довели решті країн Західних Балкан, що інтеграційні цілі 

можуть досягти політичної волі, наполегливості та послідовності в здійсненні 

постсоціалістичних реформ у напрямку демократизації всього суспільства. 

Хорватія з її специфічними порівняльними перевагами для регіону 

Західних Балкан (географічна та історична близькість, відсутність мовного 

бар’єру і подібні перехідні проблеми), безумовно, слугуватиме інтегральним 

чинником у процесі європеїзації старої Європи. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Горопаха С.В. Інтеграція Республіки Хорватія в Європейський Союз 

(1992-2013 рр.). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія». – Київський національний 



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

 Київ, 2018. 

У дисертації, на основі широкої джерельної бази, здійснено комплексне 

дослідження процесу інтеграції Хорватії в ЄС у 1992 - 2013 рр.  

Узагальнено стан наукової розробки проблеми дослідження, 

систематизовано і схарактеризовано її джерельну базу. Досліджено історичні 

передумови та еволюцію відносин РХ з ЄС. Розглянуто інтеграційну політику 

ЄС щодо Західних Балкан та інституційно-правовий механізм 

євроінтеграційного курсу РХ. Показано особливості кожного 

євроінтеграційного періоду РХ, зокрема внутрішні та зовнішні чинники, які 

мали безпосередній вплив на діалог між РХ та ЄС. 

Доведено, що повна зміна влади в Хорватії на початку ХХІ ст., єдність 

внутрішньої й зовнішньої політики країни щодо пріоритетності європейської 

інтеграції, належне законодавче закріплення євроінтеграційних інструментів, 

стали важливим чинниками складних трансформаційних змін у Хорватії та 

забезпечили набуття нею членства в ЄС. Проаналізовано значення інтеграції РХ 

в ЄС та місця цієї країни в регіоні Західних Балкан.  

Ключові слова: Хорватія, Європейський Союз, європейська інтеграція, 

зовнішня політика Хорватії, гармонізація законодавства, переговори про 

членство   

  

АННОТАЦИЯ 

 

Горопаха С. В. Интеграция Республики Хорватия в Европейский 

Союз (1992-2013 гг.). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 «Всемирная история». – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации осуществлено комплексное исследование процесса 

интеграции Хорватии в ЕС в 1992 - 2013 гг. 

Проведен обзор состояние научной разработки проблемы исследования, 

систематизированы и охарактеризованы ее научные источники. Исследованы 

исторические предпосылки и эволюция отношений РХ с ЕС. Рассмотрено 

интеграционную политику ЕС в отношении Западных Балкан и 

институционально-правовой механизм евроинтеграционного курса Хорватии. 

Показаны особенности каждого евроинтеграционного периода РХ, в частности 

внутренние и внешние факторы, оказавшие непосредственное влияние на 

диалога между Загребом и Брюсселем. 

Доказано, что полная смена власти в Хорватии в начале ХХІ в., единство 

внутренней и внешней политики страны в приоритетности европейской 

интеграции, надлежащее законодательное закрепление евроинтеграционных 

инструментов, стали важными факторами сложных трансформационных 

изменений в Хорватии и обеспечили ее членство в ЕС. 

Ключевые слова: Хорватия, Европейский Союз, внешняя политика 



Хорватии, европейская интеграция, гармонизация законодательства, 

переговоры о членстве 

 

ABSTRACT 

 

Horopakha S. Integration of the Republic of Croatia into the European  

Union – On the rights of a manuscript. 

Thesis for obtaining a Candidate’s degree in historical sciences in specialty 

07.00.02 «World History». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis provides a comprehensive and systematic analysis of process of the 

Croatian integration into the European Union in 1992 - 2013.  

On July 1, 2013, the Republic of Croatia officially became the 28th member of 

the European Union. This event was marked by a huge country`s achievement in 

rejecting the legacy of the post-socialist and the post-conflict world, as well as 

fulfilling of the main foreign policy goal, along with joining NATO in 2009. 

The state of scientific development of the research problem is generalized, its 

source base is systematized and characterized. Historical background and evolution 

of Croatia's relations with the EU are explored. The tools of the EU integration policy 

for the Western Balkans and the institutional and legal mechanism for ensuring the 

European integration course of Croatia are considered. The features of each European 

integration period in Croatia, in particular internal and external factors that had a 

direct impact on the dynamics of the integration dialogue between Zagreb and 

Brussels, are depicted. 

It is proved that the complete change of power in Croatia at the beginning of 

the 21
st
 century, the coordinated work of the legislative and executive branches of 

power on implementation of the European integration strategy, the unity of the 

country's domestic and foreign policy regarding the priority of European integration 

and the proper legislative consolidation of the European integration tools, became 

important factors in the complex transformational changes in Croatia and ensured its 

acquisition of membership in the EU. The importance of Croatia's integration into the 

EU and its place in the region of South-Eastern Europe has been analysed. 

Integration of Croatia into the EU has not merely changed the country`s 

position in the region of the Western Balkans, but also transformed the society 

through the reformational process in all spheres of public life, in particular, in the 

judicial system, the fight against organized crime and corruption. The experience of 

the Croatia`s integration into the EU is considered by the author as the most 

illustrative example of the Euro-integration strategy implementation. 

The study of the European integration path of Croatia, its experience of the 

institutional and legal mechanism for ensuring the course for joining the EU, as well 

as internal political and socio-economic transformations, in accordance with the EU 

standards, could be of great importance for Ukraine, first of all, in the context of 

practical steps towards the effective implementation of the Association Agreement 

with the European Union, and further full membership in the EU. 
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policy, harmonization of legislation, membership negotiations. 
 


