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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Україна упродовж багатьох років 

співпрацює з численними світовими, європейськими та регіональними 

організаціями, участь у яких пришвидшила 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 

європейською 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 РЄ дасть змогу доповнити 

історичну науку новими фактами, глибше розкрити суспільно-політичне 

життя України наприкінці ХХ ст. – на початку XXI ст.  

Практичний вектор актуальності дослідження обумовлений тим, що 

сучасна Україна потребує розвитку та зміцнення демократичної, правової 

держави, а також розширення участі у європейському регіональному 

співробітництві. Адже це, зажаючи на сучасні події, пов’язані з Революцією 

Гідності, анексією Російською Федерацією (далі – РФ) Кримського 

півострова та російською агресією на Сході України, а також на прагнення 

країни увійти до європейської спільноти, що є частиною національної 

стратегії держави, є надзвичайно актуальним не лише з науково-теоретичної 

точки зору, але й з суспільно-практичної. Надважливим для сучасної України 
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є розробка стратегії європейської інтеграції, яка б дозволила задовольнити всі 

потреби суспільства, вирішити проблемні питання, що гостро постали перед 

Україною.  

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). 

Зважаючи на те, що на сьогодні в сучасних наукових історичних 

розробках обрана тема комплексно та всебічно не розглядалась, метою 

дослідження є всебічне вивчення 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 

РЄ; 

– визначити внесок України у 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 подальшої співпраці 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. 
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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 ними на тлі тих еволюційних процесів, які відбувались в нашій 

державі 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 обумовлена здобуттям Україною незалежності та 

проголошенням курсу на входження до європейської спільноти, а також 

початком співпраці з РЄ. Верхня – 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 авторки висвітлити 

аспекти, пов’язані з передумовами співпраці України з РЄ та сучасний стан їх 

взаємодії. 

Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні використані 

наступні загальні методи: порівняльний, емпірико-аналітичний, логічний, 

метод аналізу та синтезу. Так, емпірико-аналітичний та логічний методи 

дозволили зробити спробу детального опрацювання науково-теоретичної 

бази співпраці України з РЄ, а також виконання взятих зобов’язань. Задля 

з’ясування рівня наукової розробки даної проблематики, а також з метою 

класифікації наукових досліджень, що стосуються співпраці України з РЄ, 

використовувався порівняльний метод та метод системного аналізу 

документів і літератури. Задля виявлення основних інструментів, методів та 

механізмів підтримки РЄ демократичних перетворень в Україні застосувався 

метод аналізу і синтезу.  

Під час дослідження використовувались і спеціально-наукові методи: 
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історичний та проблемно-хронологічний метод, які дозволили здійснити 

аналіз кожної проблеми дисертації у її часовій послідовності.  

У свою чергу, використання аналітичного та порівняльного підходів 

дало можливість прослідкувати становлення та розвиток відносин між 

Україною та РЄ, а також визначити напрямки подальшої співпраці держави з 

цією міжнародною Організацією. Опрацьовуючи офіційні документи РЄ, 

дисертант застосовувала системний та структурний підходи, а також метод 

контент-аналізу, які посприяли виокремленню основних напрямів у 

співробітництві України з РЄ. Критичний підхід, у свою чергу, при 

проведенні дослідження допоміг визначити проблемні аспекти у взаємодії РЄ 

з державою. 

Застосування цих принципів, методів та підходів у дослідженні дало 

змогу об’єктивно оцінити співпрацю України з РЄ, а введення до наукового 

обігу широкого кола новітніх документів та матеріалів підвищило рівень 

обгрунтованості й достовірності наукових положень та висновків дисертації. 

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 РЄ в інтеграційних процесах 

через участь нашої держави у керівних структурних органах РЄ. 

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

1991 – 2014 рр. та основні аспекти, які відображають взаємодію України з 

цією Організацією на сучасному етапі. 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 оботи, 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 даного 

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 столітті»         

(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.). 

Основні положення, результати і окремі проблемні питання дисертації 

були опубліковані у 5 статтях у наукових фахових виданнях: 

- Гузь Н. Г. Політична та соціально-економічна ситуація в Україні 

напередодні вступу до Ради Європи (1992 – 1995 рр.) / Н. Г. Гузь // Гілея: 

науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. –          

К.: ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 53 – 56. 
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- Гузь Н. Г. Початковий етап співпраці України та Ради Європи /           

Н. Г. Гузь // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Історія / Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – К.: Київський університет, 2014. – Вип. 1(119). – С. 12 – 15. 

 - Гузь Н. Г. Співпраця України з Радою Європи у сфері конституційного 

законотворення (1996 – 2010 рр.) / Н. Г. Гузь // Науковий вісник СНУ. Історичні 

науки. – Луцьк, 2014. –  № 7 ( 284 ). – С. 105 – 111. 

- Гузь Н. Г. Зобов’язання України перед Радою Європи та їх виконання /   

Н. Г. Гузь // Сторінки історії. Збірник наукових праць НТУУ «КПІ». – К.: 

НТУУ «КПІ», 2015. – № 39. – С. 147 – 155. 

- Гузь Н. Г. Суспільно-політичні реаліїї України як підгрунтя співпраці з 

Радою Європи / Н. Г. Гузь // Європейські історичні студії. – К., 2015. – № 1 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua  

Структура дисертації зумовлена специфікою предмету, метою та  

завданнями дослідження. Робота складається з переліку умовних скорочень, 

вступу, чотирьох розділів, які поділяються на девять підрозділів, висновків, 

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

обсяг дисертації становить 196 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_55_2001.pdf
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_55_2001.pdf
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_55_2001.pdf
http://eustudies.history.knu.ua/
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РОЗДІЛ 1 

 СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія теми 

 

Вивчення відносин у розрізі Україна – Європа в кінці ХХ – на початку    

ХХІ ст. визначило основні геополітичні напрямки розвитку держави і 

започаткувало наукове обґрунтування євроінтеграції України, яка фактично 

стала реальною лише на початку ХХІ ст. Саме тому, питання історії та 

розвитку співпраці України з РЄ знайшли своє відображення у значній 

кількості праць. У дисертації проаналізовано основні публікації у вітчизняній 

та закордонній літературі, присвячені співпраці України з РЄ. Оскільки дана 

тема безпосередньо торкається сьогодення, вона є маловивченою, а 

комплексного конкретно історичного дослідження взаємодії України з РЄ ще 

й досі немає
1
. 

Після проголошення незалежності, а саме в 1991 – 1993 рр., 

спостерігається значне підвищення інтересу науковців та державних діячів до 

зовнішньополітичної діяльності України, а, отже, можна прослідкувати і 

появу перших спроб з’ясувати суть національних інтересів України у 

внутрішній і зовнішній політиці
2
. 

                                                 
1
 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. – С. 10. 

2
 Зленко А. М. Орієнтири на сьогодні і майбутнє / А. М. Зленко // Політика і 

час. – 1991. – №1. – С. 77 – 82; Дубина О. К. Геополітичні долі України /          

О. К. Дубина; Акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: [б. в.], 1992. –   

51 с.; Білоусов М. І. Формування принципів зовнішньої політики незалежної 

України / М. І. Білоусов // Вісник міжнародних відносин. – 1993. – № 1. –     
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Після того, як в Україні вирішилася проблема ядерної спадщини СРСР 

та сформувалися пріорітетні вектори зовнішньої політики, з’явилось реальне 

підгрунтя для становлення України як повноцінного гравця на міжнародній 

арені й на європейському просторі зокрема. Саме тому, 1994 – 2004 рр. є 

наступним етапом у історіографії питання європейської інтеграції держави, 

що охарактеризувався появою спеціальних фахових публікацій з обраної 

теми та конкретизації досліджень з окремих аспектів міжнародного 

співробітництва. А вже в 2005 р. почався якісно новий етап у розвитку 

дослідження євроінтеграційних прагнень України (що було пов’язано з 

активізацією державної політики у сфері євроінтеграції), який ознаменувався 

посиленням уваги до суперечливих питань історії взаємодії України з 

країнами Європи.  

Для підвищення якості розуміння історіографії питання співпраці 

України з РЄ історіографічні джерела варто доцільно розглядати в 

тематичному зрізі. Саме тому, роботи, присвячені вивченню співробітництва 

нашої держави з РЄ, слід умовно поділити на кілька груп. Критерієм 

                                                                                                                                                                  

С. 27 – 33; Лещенко Л. О. Національні інтереси України та її 

зовнішньополітична стратегія / Л. О. Лещенко // Політика і час. – 1993. – № 7. 

– С. 12 – 17; Кулініч М. А. Україна у новому геополітичному просторі: 

проблеми регіональної та субрегіональної безпеки / М. А. Кулініч – К.: НІСД, 

1994. – 29 с.; Петренко П. К. Економіка України в січні – квітні 1992 року /  

П. К. Петренко // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 21. – 22(67) – С. 4;          

Кучма Л. Д. Життя вимагає повноцінного спеціального режиму управління. 

Жорсткий аналіз ситуації /      Л. Д. Кучма // Голос України. – 1993. –  № 68 

(568). – С. 6; Петренко П. К. Економіка вимагає…політичних рішень /          

П. К. Петренко // Голос України. – 1993. –  № 64 (564). – С. 1; Мисник С. К. 

Інтерв’ю Івана Плюща / С. К. Мисник // Голос України. – 1991. – № 53. –      

С. 3; Кравчук Л. М. Нашій державі потрібна демократія, а демократії – тверді 

гарантії / Л. М. Кравчук // Голос України.  –  1993. – № 68 (568). – С. 6. 
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класифікації є тематичне спрямування, стан висвітлення проблеми та рівень 

інформаційної вичерпності.  

До праць, що характеризуються комплексним аналізом основних 

напрямків української внутрішньої та зовнішньої політики, у тому числі й 

західного, відносяться роботи О. Валевського, О. Івченка, Д. Базива,                    

В. Кондратюка, Ю. Войтенка, О. Салати
 
та ін

1
. Характерною рисою цих робіт 

                                                 
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.; Кондратюк В. П. Україна в історії міжнародних відносин.        

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

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

України у небезпечному світі: геополітичний вимір / Ю. М. Войтенко // 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових 

праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 29. – С. 264 – 272.; 

Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1944 – 1996): 

Навч. посібник / Л. Д. Васильєва-Чекаленко – К.: Освіта, 1998. – 46 с.;  

Шахов В. А. Зовнішня політика – важливий фактор розбудови сучасної 

української держави: Навч. посібник / В. А. Шахов, В. І. Касьян. – Рівне: 

РДТУ, 1999. – 177 с.; Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму: Монографія 

/ Г. В. Касьянов – К.: Либідь, 1999. – 352 с.; 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; Салата О. О. Проблеми транснаціоналізації музейного 

соціокультурного простору як важливої тенденції глобалізаційного процесу / 
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є те, що окремі розділи в них присвячені співробітництву України з 

західними структурами і з РЄ зокрема. У цих дослідженнях увага 

акцентується на пріоритетності і зростаючому значенні реалізації Україною 

своїх євроінтеграційних прагнень, як однієї з умов широкого гарантування 

національної безпеки, суверенітету та подальшого правового, політичного та 

економічного прогресу держави. До цієї групи також віднесені і праці 

відомих вчених М. Копиленка, Л. Гайдукова, Ф. Рудича, які присвячені 

аналізу механізмів формування української зовнішньої політики
1
. 

Авторами досліджень, у яких увага зосереджується на відносинах 

України з Заходом у цілому, є С. Василенко, М. Попович, О. Дергачов,         

А. Круглашов та ін
2
. В цих працях, які у переважній більшості мають 

                                                                                                                                                                  

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.  

1
 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. 

2
 Василенко С. Д. Європейський процес і Україна / С. Д. Василенко – Одеса: 

Політехнічний університет, 1996. – 136 с.; 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;                          

Александрова О. М. Україна – Європа: навіки разом? / О. М. Александрова // 

Критика. – 1998. – № 11. – С. 3 – 14; Толстов С. Р. Після «холодної війни» /     

С. Р. Толстов // Політика і час. – 1999. – № 2. – С. 3 – 15. 
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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 цьому процесі. До цієї групи також належать праці 

іноземних вчених (Зб. Бжезинського, О. Мотиля, П. Магочія та ін.), до кола 

наукових інтересів яких належать окреслені проблеми
1
.  

                                                 
1
 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.; Ukraine 

in the World. Studies in the International Relations and Security Structure of 

Newly Independent State. – Cambridge, 1998. – 362 p.; Motyl Alexander J. 

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

N.Y., 1993. – 232 р.; Казуро Н. Г. Україна як центр «нової Східної Європи» / 

Н. Г. Казуро // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 

державність. Збірник наукових праць. – К.: Інститут українознавства ім.         

І. Крип’якевича НАН України, 1998. – Вип. 5. – С. 427 – 429; Szporluk              

R. Ukraine: From an Imperial Periphery to a Sovereign State / R. Szporluk // 

Daedalus. 1997. – Vol. 126. – № 3. – P. 86 – 111; 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.; Шпенглер О. Закат 

Европы. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 1376 с.; Проспер Буассонад. От 

нашествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь и труд в средневековой 

Европе / Пер. с англ. И. А. Петровской. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 

2010. – 383 с.; Treaty between the Polish Republic and Ukraine on Good-

Neighboring, Friendly Relations, and Cooperation // Ukraine in the World: Studies 

in      the       International     Relations    and    Security    Structure    of    a  Newly 
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Дослідження, в яких характеризуються двосторонні відносини України з 

країнами-учасницями РЄ також займають вагоме місце в історіографії теми. 

Цей факт є свідченням того, що саме інші держави мають надзвичайну вагу в 

реалізації західного вектора української зовнішньої політики, і у співпраці 

України з РЄ в тому числі. Найширше коло робіт присвячене відносинам 

України з Німеччиною та Польщею. Авторами цих праць є А. Кудряченко,  

Д. Горун та ін.
1
 

                                                                                                                                                                  

Independent State / Edited by Lubomyr A. Hajda. – Cambridge: Harvard 

University Press, 1998. –    P. 310; Тамм А. Є. Роль Ради Європи у забезпеченні 

прав людини на сучасному етапі / А. Є. Тамм. – Харків: Штріх, 2010. – 322 с.; 

Флоренц Бенуа-Ромер. Право Ради Європи. Прямуючи до 

загальноєвропейського простору / Бенуа-Ромер Флоренц. – К.: «К. І. С.», 

2007. – 232 с.; Jowwel, Jeffrey. The Venice Commission – Disseminating 

Democracy through Law / Jeffrey Jowwel. – Public Law, 2001. – Р. 678; Van 

Dijk, Pieter. The Venice Commission on certain aspects of the application of the 

European Convention on Human Rights ratione personae / Pieter Van Dijk. – In: 

Human rights, democracy and the rule of law / eds. Stephan Breitenmoser. – 

Zürich: Dike; Baden-Baden: Nomos, 2007. – 250 р.; Тойнбі А. Дж. Дослідження 

історії. В 2 т. / А. Дж. Тойнбі – К.: Основи, 1995. – Т. 1. – 614 с.; 

Chynczewska-Hennel T. The National Consciousness of Ukrainian Nobles and 

Cossacks from the End of the Sixteenth to the Mid-Seventeenth Century  // 

Harvard Ukrainian Studies. 1986. – Vol. X № 3/4. – 378 р. 

1
 Україна і Росія в історичній ретроспективі : Нариси в 3-х т. / Інститут історії 

України НАН України; Ред. рада: акад. НАН України В. М. Литвин (голова), 

акад. НАН України І. М. Дзюба, акад. НАН України Я. Д. Ісаєвич, акад. НАН 

України О. С. Онищенко, акад. НАН України В. А. Смолій,                             

С. В. Кульчицький та ін.; Відп. ред. акад. НАН України В. А. Смолій: Том 3. 

Кульчицький С. В., Парахонський Б. О. Новітній український 

державотворчий процес / Інститут історії України НАН України. – К.: Наук. 
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У роботах, присвячених співпраці України саме з РЄ, аналізується 

взаємодія України з РЄ, а також конституційні, політико-правові аспекти 

співпраці з Організацією. У роботах розкривається процес вступу України до 

цієї європейської Організації
1
. До таких належать праці В.

 
Мармазова,           

                                                                                                                                                                  

думка, 2004. – 327 с.; Кудряченко А. І. Україна й Німеччина – двосторонні 

відносини на початку 90-х рр. / А. І. Кудряченко, Г. О. Грабарчук. – К.: [б. в.], 

1994. – 48 с.;  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; Глібов В. К. 

Українсько-польські взаємини у пострадянський період. Деякі аспекти 

політичного і економічного співробітництва / В. К. Глібов, Д. О. Горун // 

Політика і час. – 1997. – № 5 – 6. – С. 15 – 21; Горун Д. О. Українсько-

польське регіональне співробітництво / Д. О. Горун // Нова політика. – 1999. 

– № 3. – С. 15 – 18; Петров С. К. Україна і Польща після розширення НАТО 

(міжнародний семінар) / С. К. Петров // Політика і час. – 2000. – № 3 – 4. –   

С. 56 – 71. 

1
 Мармазов В. Є. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід 

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

Опришко В. Ф. Україна в Раді Європи / В. Ф. Опришко // Віче. – 1997. – № 6. 

– С. 138 – 155; Забарко Б. М. Міст між Заходом і Сходом. Рада Європи: історія 

і перспективи / Б. М. Забарко // Політика і час. – 1994. – № 7. – 96 с.; 

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

// Політика і час. – 1992. – № 11 – 12. – 120 с.; Шульга М. М. На шляху до 

Європи. Верховна Рада України закладає основи для входження до 

Парламентської Асамблеї Ради Європи / М. М. Шульга // Політика і час. – 

1993. – № 12. – 93 с.; Піляєв І. С. Рада Європи в сучасному 

євроінтеграційному процесі / І. С. Піляєв. – К.: Вид. дім «Юрид. кн.», 2003. – 

436 с.; Павличенко О. М. Україна в Раді Європи: здобутки, перспективи, 

проблеми /   О. М. Павличенко // Бюлетень «Права людини». – 1999. – 60 с.; 
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І. Піляєва, В. Опришка, С. Пархомчука та ін. Проблемі співпраці України з 

РЄ присвячений один із підрозділів дисертаційної роботи О. Ляшенка. 

Таким чином, аналіз літератури з обраної теми показав, що українська 

історична наука ще й досі не має цілісного дослідження співпраці України з 

РЄ. Деякі аспекти, такі як виконання зобов’язань, взятих Україною при 

вступі до РЄ, та їх вплив на розвиток держави, а також проблеми та 

перспективи подальшої співпраці держави з РЄ, є, на жаль, або мало 

дослідженими, або й зовсім не з’ясованими. Саме тому дисертант обрала для 

вивчення найгостріші проблеми взаємодії України з РЄ. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Заблоцька Л. Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи /                

Л. Г. Заблоцька – К.: Фенікс, 2007. –  204 с.; Федорова А. Л. Венеціанська 

комісія та Україна: правові аспекти співпраці / А. Л. Федорова // Право 

України: юрид. журнал: наук-практ. фахове видання, спецвипуск; 

Конституційний Суд України. – К., 2011. – № 7. – 128 с.; Антропокультурні 

чинники європейського вибору України: Монографія / Авт. кол.: Є. І. Анрос, 

Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк та ін. – К.: Наукова думка, 2014. – 303 с.; 

Бабкіна О. В. Україна: У пошуках стратегії демократичного розвитку /           

О. В. Бабкіна / Проблеми та перспективи української реформації: 

[кол.моногр.] / Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий та ін.; [За заг.ред.                   

М.Ф. Головатого, Г. В. Щокіна]. – К.: МАУП. – 2001. – 248 с.; Горенко О. М. 

Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та Україна /                    

О. М. Горенко / Інститут історії України НАН України. – К.: [б. в.], 2002. – 

154 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. 
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1.2. Характеристика джерел 

 

Жодне повноцінне наукове дослідження не може обійтись без 

використання джерел інформації, які так чи інакше характеризують його 

об’єктну галузь, висвітлюють об’єкт та предмет. Саме тому для науковця 

необхідною є наявність повного уявлення щодо кола джерел, які розкривають 

тематику його дослідження. Пошук та відбір джерел інформації в процесі 

наукової роботи повинні мати цілеспрямований, послідовний та системний 

характер. Лише в такому разі реальною стане об’єктивна оцінка ступеню 

наукової розробки проблеми, яка окреслена в якості об’єкта дослідження. 

У зв’язку з вище викладеним, варто наголосити на тому, що джерельна 

база обраної роботи представлена широким колом документів, які дають 

змогу проаналізувати роль РЄ в ході державотворчого процесу в Україні на 

зламі ХХ – ХХІ ст., простежити еволюцію співпраці держави з цією 

європейською Організацією, вивчити місце України в РЄ та дослідити 

проблеми й перспективи співпраці держави з Організацією. 

Оскільки тема є малодослідженою у вітчизняній історії, дисертант 

прагнула до використання великої кількості джерел.  

Вивчення розвитку української держави напередодні вступу до РЄ 

(зокрема, політичного, соціально-економічного та культурного поступу 

держави, 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: 
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постанови, звіти, протоколи, положення, накази, тексти міжнародних угод, 

службове листування
1
. 

Значний масив документів, які відображають внутрішню та зовнішню 

політику України в 1991 – 2014 рр., знаходиться в Центральному державному 

архіві вищих органів влади та управління України. В ньому зберігаються 

матеріали Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації 

Президента України та Центральної виборчої комісії. Фонд Верховної Ради 

України (ф. 1)
 

містить величезну кількість документів, присвячених 

парламентаризму та державотворенню в Україні. У фонді Кабінету Міністрів 

України (ф. 2) зберігаються стенограми та протоколи засідань, а також 

декрети Кабінету Міністрів, у яких розкриваються прийняті рішення щодо 

заходів уряду в економічній, фінансовій, енергетичній та соціальній сферах. 

Найпоширенішу групу використаних в дисертації джерел становлять різні 

стенограми та протоколи засідань, службове листування
2
. 

Для дослідження формування політичної системи в Україні в                

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

                                                 
1
 Відомчий архів Верховної Ради України, м. Київ, ф. 1, оп. 22 «Постанови IV 

скликання 2002 – 2006 р.», т. 2: спр. 06-16/08. «Доповідь про стан виконання 

Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС» та Документи про стан виконання Плану дій 

«Україна – ЄС», 118 арк.; спр. 06-16/09. «Листування з керівництвом 

Верховної Ради України і Апарату з основних питань діяльності Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції», 65 арк. 

2
 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, 

м. Київ (ЦДАВО), ф. 1, оп. 16, Спр. 5466. Закон України «Про прийняття 

Конституції України і введення її в дію», 28 червня 1996 р., 69 арк.; ф. 2,     

оп. 15, спр. 3744. Матеріали засідань Кабінету Міністрів України. Оригінали., 

329 арк., спр. 3750. Матеріали засідань Кабінету Міністрів України. 

Оригінали., 249 арк. 
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архівні фонди Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України, в яких містяться документи політичних партій періоду першого 

десятиліття незалежності держави, «Народного Руху України» (ф. 270) та 

Соціалістичної партії України (ф. 328) зокрема. Джерела характеризуються 

видовою одноманітністю: службове листування, заяви, протоколи засідань
1
.  

Значна колекція архівних документів з історії спрівпраці України з РЄ 

міститься у фондах Національної бібліотеки України імені                              

В. І. Вернадського. У Фонді Президентів України зберігаються колекційні 

зібрання документів з особистих архівів Президентів України. До цього 

Фонду входять документи, які надійшли від Адміністрації Президента 

України, звернення до Президента України громадян, що стосуються 

найважливіших життєвих проблем, відгуки на їх вирішення тощо. Даний 

архівний фонд охоплює період з 1992 по 2016 р. і налічує в собі майже 

тисячу справ. У фонді також зберігаться резолюції та рекомендації 

Парламентської асамблеї Ради Європи (далі – ПАРЄ), а також праці відомих 

державних діячів
2
. 

                                                 
1
 Центральний державний архів громадських об’єднань України, м. Київ 

(ЦДАГО), ф. 270 «Народний рух України (НРУ, Рух), м. Київ (1989 – по 

теперішній час)», оп. 1, спр. 145, арк. 14; спр. 120, арк. 3; оп. 2, спр. 12,      

арк. 75 та зв; ф. 328 «Соціалістична партія України (СПУ), м. Київ (1991 – по 

теперішній час)», оп. 1, спр. 10, арк. 1, 2. 

2
 Про функціонування демократичних інституцій в Україні: Резолюція 

Парламентської Асамблеї Ради Європи 1549 від 19 квітня 2007 р. [Text] // 

Вибори та демократія. – 2007. – № 2. – С. 92 – 94; Парламентська Асамблея 

Ради Європи, Страсбург, 4 квітня 2000 року: Рекомендація № 14Л (2000) 

щодо реформи інститутів влади в Україні [Text] // Політичний календар. – 

2000. –    № 4. – С. 61 – 62; Парламентська Асамблея Ради Європи, 

Страсбург, 4 квітня 2000 року: Рекомендація № 14Л (2000) щодо реформи 

інститутів влади в Україні [Text] // Політичний календар. – 2000. – № 3. –     



 21 

Газетний фонд містить близько 175 тис. річних комплектів газет, які 

видавались в Україні, до яких належать зокрема «Голос України»
1
, 

                                                                                                                                                                  

С. 25 – 26; Про Звернення Верховної Ради України до Парламентської 

асамблеї Ради Європи [з приводу Указу Президента України щодо 

дострокового припинення повноважень Верховної Ради України п’ятого 

скликання]: Постанова Верховної Ради України від 19 квітня 2007 року        

№ 950-V [Text] // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 25. –        

Ст. 351. – С. 891 – 892; Грабовський С. І. Державне утвердження України у 

другій половині ХХ століття [Текст] / С. І. Грабовський; Українська 

федеральна кредитна спілка «Самопоміч» м. Нью-Йорка, Координаційний 

комітет допомоги Україні (США), Центр «Українознавство» Товариства 

«Знання» України. – К.: Знання України, 2002. – 78 с.; Головатий С. П. 

Політична ситуація в Україні і РЄ [Текст] / С. П. Головатий // Універсум. – 

2000. – № 1/2. – С. 30 – 35;   Дойко С. К. Рада Європи й Україна – 10 років 

[Text] / С. К. Дойко // Віче. – 2005. – № 11. – С. 8 – 13. 

1
 Кучма Л. Д. Життя вимагає повноцінного спеціального режиму управління. 

Жорсткий аналіз ситуації / Л. Д. Кучма // Голос України. – 1993. – № 68 

(568). – С. 6; Рожков С. А. Метаморфози бюджету-95: далі буде /                   

С. А. Рожков // Голос України. – 1995. – № 170 (1170). – С. 5; Плющ І. С. 

Інтерв’ю Івана Плюща / І. С. Плющ // Голос України – Газета Верховної Ради 

Української РСР. –  1991. – № 53. – С. 3; Кравчук Л. М. Нашій державі 

потрібна демократія, а демократії – тверді гарантії / Л. М. Кравчук // Голос 

України. – 1993. – № 68 (568). – С. 6; Колос І. В. Для роботи з іноземними 

спостерігачами / І. В. Колос // Голос України. – 1994. – № 32 (782). – С. 2; 

Петрів Т. І. Брюссельський стрибок / Т. І. Петрів // Голос України. – 1994. – 

№ 58 (808). – С. 2; Сокол Ю. С. Для роботи з іноземними спостерігачами /  

Ю. С. Сокол // Голос України. – 1994. – № 32 (782). – С. 2; Слобода М. К. На 

шляху до Ради Європи / М. К. Слобода // Голос України. – 1994. –                 

№ 135 (885). – С. 5; Татарук С. Т. Зустріч Президента України з Генеральним 

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
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%94%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A1%2E
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«Урядовий кур’єр»
1
, «Вісник Центральної виборчої комісії»

2
, «Віче»

3
, в яких 

публікувались офіційні документи та виступи державних і політичних діячів. 

                                                                                                                                                                  

Секретарем Ради Європи / С. Т. Татарук // Голос України. – 1994. –                

№ 180 (930). – С. 2; Мороз О. О. У Ради Європи і України багато спільних 

інтересів / О. О. Мороз // Голос України. – 1994. – № 180 (930). – С. 1; 

Тимченко А. П. Рада Європи вивчає Україну / А. П. Тимченко // Голос 

України. – 1994. – № 222 (972). – С. 10; Писанська В. В. «Ласкаво просимо, 

Україно!» Успіх делегації Верховної Ради у Стразбурзі / В. В. Писанська // 

Голос України. – 1995. – № 183 (1183). – С. 5. 

1
 Степанок Б. К. Дипломатичний канал / Б. К. Степанок // Урядовий кур’єр. –

1992. – № 12 (58). – С. 1; Куліцька М. В. В орбіті міжнародного партнерства / 

М. В. Куліцька // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 5 (51) – С. 1; Тетерук Р. М. 

Приєднуємося до НБСЄ / Р. М. Тетерук // Урядовий кур’єр. – 1992. –            

№ 9 (55). –С. 1; Куліцька М. В. Місія НБСЄ / М. В. Куліцька // Урядовий 

кур’єр. – 1992. –№ 11 (57) – С. 1; Петренко С. А. Роззброєння відповідно до 

міжнародних угод / С. А. Петренко // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 25 (71). – 

С. 3; Тимченко О. П.  В ім’я нової Європи. Промова Президента України      

Л. М. Кравчука на зустрічі глав держав і урядів країн-учасниць НБСЄ в 

Хельсінкі / О. П. Тимченко // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 29 (75). – С. 1; 

Сошенко П. Р. Мартінес Мігель: «Ми знаходимося серед великого народу» / 

П. Р. Сошенко // Урядовий кур’єр. –1995. – № 33 (98). – С. 3. 

2
 Лінецький С. В. Виборче законодавство України в умовах конституційної 

реформи: деякі загальнотеоретичні підходи / С. В. Лінецький // Вісник 

Центральної виборчої комісії. – 2005. – № 1. – С. 9  

3
 Бєлов Д. М. Конституційна реформа як наслідок формування нової 

парадигми конституціалізму / Д. М. Бєлов // Віче. Журнал Верховної Ради 

України. – 2012. – № 18. – С. 36; Луць Л. А. Формування правового 

механізму взаємодії України з Радою Європи та Євросоюзом / Л. А. Луць // 

Віче. – 2006. – № 7. – С. 87.  
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Матеріали Документного фонду Відділу інформаційних ресурсів та 

відкритих заходів Інформаційного управління  Апарату Верховної Ради 

України стосуються питань права та парламентаризму, політики та 

економіки, науки, освіти, культури та інших питань функціонування та 

розвитку українського суспільства та інших країн світу. Важлива для 

дослідження інформація міститься в спеціальних бібліотечних колекціях 

Фонду, до яких належать «Видання Інституту законодавства»
1
 та 

«Парламентське видавництво»
2
.       

Важливим для розуміння часу, процесу співробітництва України з РЄ у 

1991 – 2014 рр. є публікації державних діячів, учасників подій. Український 

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

А. Зленко у своїх працях висвітлює зовнішньополітичну діяльність України і 

                                                 
1
 Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське 

законодавство / За ред. О. В. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної 

Ради України, 2013. – 546 с.; Вступ до європейського парламентського права 

/ Заг. ред. В. О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради 

України, 2015. –  476 с.; Законодавча діяльність Верховної Ради України: 

стратегія планування в умовах європейської інтеграції. – К.: Інститут 

законодавства Верховної Ради України, 2015. – 225 с.; Конституційна 

реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики. – К.: Інститут 

законодавства Верховної Ради України, 2015. – 286 с. 

2
 Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого 

самоврядування. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – К.: Парламентське 

вид-во, 2010. – 792 с.; Європейські стандарти законотворчої діяльності:       

зб. док. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. В. Б. Гройсмана. – К.: Парлам. вид-во, 

2014. – 384 с.; Діалог суспільства і влади: європейські правові стандарти та 

досвід: Збірка документів. Пер. з іноз. мов. – К.: Парламентське вид-во, 2011. 

– 480 с.; 



 24 

співпрацю держави з РЄ зокрема
1
. Політики Л. Кравчук

2
, Л. Кучма

3
,              

С. Головатий
4
 та О. Мороз

5
 також описали деякі аспекти взаємодії України з 

цією Організацією. 

Матеріалам, які зберігаються в Офісі РЄ в Україні, – брошури, листівки 

та інші робочі документи, – надають інформацію стосовно участі держави в 

статутних органах РЄ, а також щодо відносин членів української делегації з 

керівництвом Організації.  

Нормативно-правові джерела представлені Законами України (далі – 

ЗУ), постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України (далі – 

Кабмін), указами та розпорядження Президента України, а також офіційними 

документами РЄ та її структурних органів.  

З огляду на те, що ХХІ ст. характеризується глобальною 

комп’ютеризацією, а суспільство знаходиться в умовах інформатизації, 

очевидним постає той факт, що більшість матеріалів, розміщена в глобальній 

                                                 
1
 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. 

2
 Кравчук Л. М. Нашій державі потрібна демократія, а демократії – тверді 

гарантії / Л. М. Кравчук // Голос України. – 1993. – № 68 (568). – 16 с.  

3
 Кучма Л. Д. Кроки становлення національної економіки, 1994 – 2004 роки: 

доп. та виступи Президента України, офіц. док.: у 2-х кн. / Л. Д. Кучма. –    

К.: Либідь, 2008. – 520 с. 

4
 Головатий С. П. Політична ситуація в Україні і Рада Європи [Текст] /             

С. П. Головатий // Універсум. – 2000. – № 1/2. – С. 30 – 35. 

5
 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.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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мережі «Інтернет». Саме тому, для прискорення процесів аналітичного 

опрацювання документів використовувались різноманітні інформаційні 

ресурси, серед яких найбільшу цінність для дослідження складають офіційні 

сайти наступних організацій, установ та інститутів: 

- РЄ – http://www.coe.int1  

- Європейської комісії «За демократію через право» (далі – 

Венеціанська комісія) – http://www.venice.coe.int2 

- ПАРЄ – http://assembly.coe.int3 

                                                 
1
 Vienna Declaration of the First Summit of Heads of State and Government of the 

Member State of the Council of Europe. – Vienna. – 9 October 1993 

[Електронний ресурс].  – Режим доступу: /http://cm.coe.int 

2
 Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України, які стосуються прокуратури» № 380/2006 від 17.10.2006 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD(2006)029-e.pdf; Висновок щодо 

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України про 

Прокуратуру» № 292/2004 від 12.10.2004 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)038-e.pdf; 

Висновок щодо чинного Закону України та проекту Закону України «Про 

Прокуратуру» № 134/2001 від 11.12.2001 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL(2001)134-e.pdf; Висновок 

щодо проекту Закону «Про внесення змін до Закону України про 

Прокуратуру» № 292/2004 від 12.10.2004 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)038-e.pdf; 

Висновок щодо чинного Закону України та проекту Закону України «Про 

прокуратуру» № 128/2001 від 7.12.2001 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL(2001)128-e.pdf та інші. 

3
 Рекомендація ПАРЄ «Про роль служби публічних обвинувачів в 

демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві права» № 1604 

http://www.coe.int/
http://www.venice.coe.int/
http://assembly.coe.int/
http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD(2006)029-e.pdf
http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL(2001)134-e.pdf
http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)038-e.pdf
http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL(2001)128-e.pdf
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- Постійного Представництва України при РЄ – 

http://coe.mfa.gov.ua/ua
1
 

- ВР України – гаdа.gоv.uа
2
 

                                                                                                                                                                  

(2003) від 27.05.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=17109&Language=E 

1
 Європейська культурна конвенція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018; 

Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/062; 

Європейська конвенція про видачу [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024; 

Європейська конвенція про взаємну правову допомогу по кримінальним 

справам [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/030; 

Європейська конвенція про передачу судочинства по кримінальним справам 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/073 та інші. 

2
 Постанова Верховної Ради України «Основні напрями економічної політики 

в умовах незалежності» № 1698-XII від 25.10.1991 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698%D0%B0-12/page; 

Потанова Верховної Ради України «Про Основи національної економічної 

політики України» № 2226 – ХІІ від 24.03.1992 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2226-12; Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про проведення загальної переоцінки основних 

фондів, заліку взаємної заборгованості підприємств та поповнення оборотних 

коштів державних підприємств і організацій» № 229 від 7.05.1992 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/229-92-п; Угода між Україною та 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=17109&Language=EN
http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018
http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/062
http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024
http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/030
http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/073
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698%D0%B0-12/page
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2226-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/229-92-п
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- АП України – president.gov.ua1, 

- Центральної виборчої комісії – cvk.gov.ua
2
 

- Інформаційно-правового порталу «Закони України» – zakon.com
3
 

                                                                                                                                                                  

Російською Федерацією щодо Чорноморського флоту від 9.06.1995 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_082; Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII від 16.04.1991 [Електронний 

ресурс].  – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua; Постанова Верховної 

Ради України «Про проведення всеукраїнського референдуму щодо довір'я 

(недовір'я) Президенту, Верховній Раді України» № 3283-XII від 17.06.1993  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua 

1
 Указ Президента України Про призначення С. Ківалова членом  

Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) № 

63/2013 від 04.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/15415.html; Указ Президента України 

«Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» № 5/2015 від 12.01.2015 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.president.gov.ua/documents/18688.html 

2
 Парламентські вибори 29.03.1998 р. Оперативні підсумки голосування 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 

3
 Постанова Верховної Ради України «Про участь України в Європейській 

культурній конвенції 1954 року» № 4030-XII від 24.02.1994 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uazakon.com/documents/time1994/period4.htm; Постанова 

Верховної Ради України «Про участь України в Європейській конвенції про 

інформацію щодо іноземного законодавства 1968 року» № 3385-XII від 

14.07.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uazakon.com/documents/time1993/period3.htm 

http://www.president.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_082
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12/
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/documents/15415.html
http://www.uazakon.com/documents/time1994/period4.htm
http://www.uazakon.com/documents/time1993/period3.htm
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Значний масив інформації розміщений на сайті Київського 

міжнародного інституту соціології – http://www.kiis.com.ua
1
. 

Враховуючи сучасний характер теми дослідження, дисертант провела 

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

безпосередньої цілеспрямованої бесіди з респондентами. Завдяки цьому, до 

наукового дослідження введено інформацію, яка не завжди відображалась в 

документальних джерелах. Одержані з інтерв’ю відомості є цінними тим, що 

респонденти є безпосередніми учасниками, представниками, носіями 

досліджуваного процесу взаємодії України з РЄ. Вдалося опитати державних і 

гроадських діячів, представників 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)
2
. Вербальна інформація, одержана 

завдяки інтерв’ю, є значно багатшою, ніж документальна, архівна.  

                                                 
1
 Paniotto V. The Ukraine Presidential Election: Comparing the 2010 and 2004 exit 

polls/ V. Paniotto [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kiis.com.ua/materials/articles/The%20Ukraine%20Presidential%20Ele

ction.pdf; Хмелько В. Є. Лінгво-етнічна структура України: регіональні 

особливості та тенденції змін за роки незалежності [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.kiis.com.ua/materials/articles_HVE/16_linguaethnical.pdf  

2
 Архів Центру усної історії Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (Архів ЦУІ), м. Київ, Колекція 8 «Співпраця України з 

Радою Європи», од. зб. 1. «Інтерв’ю з Головою Постійної делегації України в 

Парламентській асамблеї Ради Європи В. І. Ар’євим»; од. зб. 2. «Інтерв’ю з 

керівником проекту Конгресу Ради Європи «Сприяння розвитку місцевої 

демократії в Україні» С. Грищенко»; од. зб. 3. «Інтерв’ю з експертом Ради 

Європи з питань етнічних меншин (ромських питань) З. Кондур». 

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
http://www.kiis.com.ua/materials/articles/The%20Ukraine%20Presidential%20Election.pdf
http://www.kiis.com.ua/materials/articles/The%20Ukraine%20Presidential%20Election.pdf
http://www.kiis.com.ua/materials/articles_HVE/16_linguaethnical.pdf
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
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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Отже, джерельна база дослідження є репрезентативною і дозволяє 

об’єктивно і достовірно розкрити зміст обраної теми. Однак, на сьогодні вона 

не в повній мірі залучена до наукового обігу. Аналіз та вивчення масиву 

джерел зі співпраці України з РЄ запевняє, що використані документи 

надають достатньо важливу й цінну інформацію, допомогають прослідкувати 

вплив цієї європейської Організації на процеси державотворення в Україні. 

Більш якісному та об’єктивному вивченню теми посприяло б видання 

документальних тематичних збірок з обов’язковим залученням матеріалів з 

альтернативною інформацією. Особливо актуальним це постає в розрізі того, 

що джерельна база дослідження з проблеми співпраці України з РЄ в ході 

державотворчого процесу на зламі ХХ – ХХІ ст. продовжує перебувати на 

стадії формування. Це пов’язано з тим, що частина державних суб’єктів 

цього процесу ще не передала документи на постійне зберігання, а також 

продовжують розроблятися нові документи. Таким чином, історіографія та 

джерельний комплекс дисертаційної роботи є різноплановими за змістом, що 

відкриває можливості для  проведення  дослідження  співпраці  України  з  

РЄ, оцінюючи її з різних  

ракурсів. Водночас, проаналізувавши історіографічний доробок та джерельну  

базу роботи, слід відзначити, що на сьогодні відсутні комплексні ґрунтовні 

дослідження, які повною мірою розкривали б участь України в РЄ саме в 

історичному контексті.  
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РОЗДІЛ 2 

УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ВСТУПУ ДО РАДИ ЄВРОПИ 

 

2.1. Ідея євроінтеграції як фактор поступу держави 

 

Ідея об’єднання європейських країн в економічній, політичній, правовій 

та культурній сферах почала виникати ще в першій половині ХХ ст.
1
 

Визначаючи час зародження ідеї євроінтеграції в Україні, варто зауважити, 

що держава так, чи інакше, упродовж усієї своєї історії тяжіла до 

європейської спільноти. У 998 р. на теренах Київської Русі було прийняте 

християнство, що стало певним свідченням приналежності держави до 

західноєвропейської цивілізації. Київська Русь мала досить міцні зв’язки з 

провідними західноєвропейськими державами, через які відбувався обмін 

культурним, політичним та правовим досвідом
2
. У контексті цього варто 

відмітити, що «Руська Правда», а згодом і Конституція Пилипа Орлика були 

своєрідним джерелом європейської правової думки, мали значний вплив на 

державотворчі процеси в Європі загалом.  

Проте, в середині XVII ст. відбулося штучне «вилучення» України з 

європейського кола, що стало результатом укладення в 1654 р. Березневих 

статей, за якими утворювався воєнно-політичний союз між нашою державою 

та Московією
3
. Встановлення російського протекторату над Україною мало 

                                                 
1
 Європейське право: право ЄС: підручник: у трьох кн. / за заг. ред.                     

В. І. Муравйова. – К.: Ін Юре, 2015. – Кн. перша: Інституційне право ЄС /        

В. І. Муравйов, О. М. Лисенко, О. В. Святун. – К.: Ін Юре, 2015. – С. 19. 

2
 Камінський А. Б. Вступ до міжнародних відносин. Курс лекцій /                      

А. Б. Камінський – Львів: Світ. – 1995. – С. 46. 

3
 Chynczewska-Hennel T. The National Consciousness of Ukrainian Nobles and 

Cossacks from the End of the Sixteenth to the Mid-Seventeenth Century /                 



 31 

гарантувати збереження державних прав та автономії українських земель і 

Запоріжжя. Проте, як показала практика, це були не перші і не останні дані 

Росією і не виконані нею ж обіцянки. 

Тяжіння українського суспільства до європейської спільноти в черговий 

раз яскраво проявилося вже в період революційних змагань на початку       

ХХ ст., коли Україна шукала підтримки саме від європейських держав – 

Німеччини, Австро-Угорщини, Франції, Великої Британії та Польщі.  

Таким чином, українське суспільство на всіх етапах свого розвитку було 

орієнтоване на Європу, а ідея входження до європейського співтовариства 

стала невід’ємною складовою української політики та тісно змішалася з 

традиціями та державним устроєм України.
1
 

Говорячи про ідею євроінтеграції в нашій державі, варто відзначити, що 

одним з найголовніших факторів, який цьому посприяв, було геополітичне 

становище України
2
:  

- розміщення у центрі глобального поясу найвищого суспільно-

політичного та економічного розвитку;  

- проходження територією України так званих «розколів» між 

західнохристиянським і східнохристиянським та ісламським цивілізаційними 

об’єднаннями;  

- розташування України між європейською та азійською системами; 

                                                                                                                                                                  

T. Chynczewska-Hennel // Harvard Ukrainian Studies. 1986. – Vol. X. – № 3/4. –   

P. 234. 

1
 Європейське право: право Європейського Союзу: підручник: у трьох кн. / за 

заг. ред. В. І. Муравйова. – К.: Ін Юре, 2015. – Кн. третя: право зовнішніх 

зносин Європейського Союзу / В. І. Муравйов, М. М. Микієвич, І. Г. Білас та 

ін. – К.: Ін Юре, 2015. – С. 252. 

2
 Дубина О. К. Геополітичні долі України / О. К. Дубина; Акад. наук України, 

Ін-т історії України. – К. : [б. в.], 1992. – С. 46. 
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- проміжне розташування України між євроатлантичною зоною 

інтеграції та Російською Федерацією;  

- вихід до Чорного та Азовського морів. 

Останній чинник був фактично знехтуваний українською владою. 

Відразу після падіння «залізної завіси» Україна залишила за собою частину 

радянських морських портів, торговий та риболовецький флоти, 

суднобудування й курортно-рекреаційне господарство, які являли собою 

найбільші у Східній Європі та Чорномор’ї портово-промислові комплекси
1
. 

Проте українська концепція державного будівництва 90-х рр. ХХ ст. основну 

увагу чомусь зосереджувала не на розвиткові морської могутності держави та 

збереженні «успадкованих» від колишнього СРСР портів та флоту, а на 

геополітичній вісі Захід – Схід. У таких умовах доля українського флоту 

стала предметом гострої політичної боротьби, яка призвела до фактичного 

занепаду Чорноморського пароплавства (однієї з найбільших судноплавних 

компаній у світі) та чорноморського господарства загалом, яке згодом 

виявилося неконкурентоспроможним. Таке нехтування морською силою 

країни зумовило стійкі тенденції поступового витіснення нашої держави з 

міжнародного сектора морегосподарської діяльності – світового морського 

транспортного, рибопромислового та рекреаційно-туристичного ринків. 

Звичайно, з формальної точки зору в Україні існувало законодавство, яке 

мало б забезпечувати розвиток морської галузі, проте де-факто якісна 

державна морська політика була відсутня. Ця тенденція спричинила значне 

погіршення геоекономічних і геостратегічних позицій України на просторах 

Чорного моря й інших районів Світового океану
2
, а, отже, призвело до 

                                                 
1
 Рудич Ф. М. Україна в геополітичному контексті / Ф. М. Рудич // Віче. – 

1998. – № 11. – С. 4. 

2
 Букринський Б. М. Формування морської доктрини України /                            

Б. М. Букринський, О. С. Котлубай, В. М. Степанов // Вісник Національної 

Академії Наук України. – К.: [б. в.], 2008. – № 9. – С. 6. 
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поступової модифікації України з «морської держави» на «приморську», що 

особливо гостро проявляється в умовах сьогодення. 

Повертаючись до ідеї євроінтеграції, варто наголосити на тому, що 

неабияку роль у її формуванні в Україні відіграли національні інтереси 

держави, які становлять її основу, розкривають внутрішню сутність
1
. На 

початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні до них належали
2
:  

- формування та розвиток держави як незалежної; входження до 

європейського простору;  

- зміцнення політичного й економічного потенціалів;  

- орієнтація на інтеграцію до ЄС та поглиблення партнерства з 

НАТО; 

- зміцнення та покращення відносин і співпраці з США та країнами 

Західної Європи;  

- зміцнення партнерства з країнами-сусідами (Польщею, країнами 

пост-радянського простору, Балтії та Вишеградської групи), а також розвиток 

рівноправного партнерства з Росією. 

Виступаючи в кінці ХХ ст. у світовій ієрархії державою середнього 

рівня
3
, Україна не мала тієї сили, яка б могла значно вплинути на процеси, 

                                                 
1
 Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму: Монографія / Г. В. Касьянов. – 

К. : Либідь, 1999. – С. 267. 

2
 Лещенко Л. О. Національні інтереси України та її зовнішньополітична 

стратегія / Л. О. Лещенко // Політика і час. – 1993. – № 7. – С. 16. 

3
 Базив Д. П. Геополитическая стратегия Украины / Д. П. Базив. –                 

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

С. 77.  
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що відбувались у системі міжнародних відносин, і, в тому числі, на 

швидкість процесу набуття членства в європейській спільноті
1
.  

Сучасний український політолог та історик В. Манжола зазначив, що 

Україна в першій половині 90-х рр. ХХ ст. знаходилася в такій ситуації, коли 

існував реальний «ризик конфліктної ескалації протиріч між «полюсами» і 

загальної дестабілізації європейського регіону, що загрожувало 

катастрофічним зменшенням простору для зовнішньополітичного маневру 

України та посиленням її залежності від «сильних світу цього»
2
. Україна 

мала можливість «ведення власної геополітичної гри, використовуючи 

суперечки між провідними центрами геополітичної сили»
3
, а також 

враховуючи той факт, що в кінці ХХ ст. в геополітиці почало домінувати 

мислення, що «панування над усім євразійським континентом – центральна 

основа для глобальної першості»
4
. Проте, Україна не змогла в повній мірі 

                                                 
1
 Кулініч М. А. Україна у новому геополітичному просторі: проблеми 

регіональної та субрегіональної безпеки / М. А. Кулініч. – К.: НІСД, 1994. –     

С. 19. 

2
 Манжола В. А. Квадратура інтеграційного кола. (Актуальні проблеми 

європейської політики України) / В. А. Манжола // Політика і час. – 2007. –     

№ 4. – С. 14. 

3
 Міхель Д. О. Основні аспекти геополітичного положення України та її 

зовнішньополітичний вимір / Д. О. Міхель // Наукові праці. – Миколаїв:      

[б. в.], 2009. – Вип. 97. – Т. 110. – С. 187. 

4
 Україна і Росія в історичній ретроспективі : Нариси в 3-х т. / Інститут історії 

України НАН України; Редрада: акад. НАН України В. М. Литвин (голова), 

акад. НАН України І. М. Дзюба, акад. НАН України Я. Д. Ісаєвич, акад. НАН 

України О. С. Онищенко, акад. НАН України В. А. Смолій,                             

С. В. Кульчицький та ін.; Відп. ред. акад. НАН України В. А. Смолій: Том 3. 

Кульчицький С. В., Парахонський Б. О. Новітній український 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2009/110-97-36.pdf
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2009/110-97-36.pdf
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скористатися цією можливістю. Характерним був постійно зростаючий тиск 

на Україну з боку РФ, яка намагалася повернути втрачені внаслідок розпаду 

СРСР міць та ресурси, що особливо гостро і яскраво виявилося під час 

Революції Гідності та російської агресії проти України.  

Певний тиск на Україну 2013 – 2014 рр. простежувався і з боку США та 

ЄС, які прагнули досягнути власних цілей, не втративши своїх наявних 

позицій. Суспільство відстоювало свою державність, адже, як писав              

О. Шпенглер: «... держава – це піклування про збереження життя цілого, в 

тому числі і про духовне самозбереження, яке ми називаємо честю і 

самоповагою, – це відбиття нападу і передбачення небезпеки»
1
. 

Повертаючись до ідеї євроінтеграції в Україні в 90-х рр. ХХ ст., варто 

також поглянути і на ставлення Європи до України. Після геополітичних змін 

кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст., Європа була зацікавлена в країнах 

пострадянського простору, адже з їх допомогою можна було розширити 

сфери впливу
2
. Проте, Захід на той час не був переконаний, що Україна 

зможе утвердитись як незалежна держава, зможе підвестися на ноги, 

справитися з успадкованими від радянських часів глибокими структурними 

деформаціями в економіці, подолати кризу, забезпечити системні ринкові 

трансформації і водночас відкрити перспективи демократизації, утвердження 

громадянського суспільства
3
. Європейські країни та США сприймали 

Україну як фактичного сателіта Росії. Зб. Бжезинський писав, що Захід пізно 
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усвідомив важливість існування самостійної української держави
1
, і це 

призвело до того, що Україна самотужки здолала російський спротив та у 

самоутвердженні опиралася виключно на власні сили, на відміну від країн 

Центральної Європи, які отримали активну підтримку Заходу. Наша держава 

перебувала в надзвичайно складних умовах, проте це дало їй змогу 

самостійно сформувати власну зовнішньополітичну стратегію, нікому не 

будучи зобов’язаною. Базуючись на цьому й утвердилась українська ідея 

євроінтеграції – ідея відтворення нашої цивілізаційної ідентичності, яка була 

природним наслідком здобуття країною державної незалежності та системної 

логіки започаткованих ще 1991 р. трансформаційних реформ
2
. 

Україна, як повноцінна європейська держава, могла реально відбутися 

лише за умови адекватного сприйняття існуючих європейських реалій у всій 

їх багатовимірності та стрімкій динаміці, і Європа так само могла очікувати 

реалізації своїх планів щодо досягнення підвищення рівня гомогенності в 

усіх сферах лише за умови врахування перспективних інтересів стабільної і 

демократичної України
3
. Саме тому європейська спільнота кинула свої сили 

на залучення пострадянських республік й України зокрема, до співпраці у 

сфері розбудови нової Європи.  

Ідея євроінтеграції була тісно пов’язана з політичним, соціально-

економічним та культурним поступом держави, і стала його рушійною 

силою. Задля правильного розуміння цього питання, варто розглянути рівень 
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політичного та економічного розвитку, а також ті соціокультурні проблеми, 

які були характерними для України в першій половині 90-х р. ХХ ст.  

Кінець ХХ ст. став знаковим у розрізі самовизначення української нації. 

У цей період перехід до демократії здійснили окремі європейські країни 

(Португалія, Іспанія, Греція) та азійські (Філіпіни, Південна Корея, Тайвань, 

Таїланд). У 80-90-х рр. ХХ ст. процеси демократизації розпочалися і в 

Центральній та Східній Європі. Унаслідок краху СРСР та всієї системи 

«соціалістичного табору» у Центральній Європі утворився вакуум, який 

започаткував процес переорієнтації країн цього регіону на Захід та 

коригування концепцій зовнішньої політики
1
. Такі явища, як світове падіння 

цін на енергоносії у 1985 р., Чорнобильська катастрофа 1986 р. та землетрус у 

Спітаку 1988 р., призвели до величезних дір у бюджеті радянських республік, 

проте, останні все ж змогли заявити про себе як про нові демократії. 

У 90-х рр. ХХ ст. в Україні – важливій ланці системи трансрегіонального 

співробітництва – почали розроблятися нові напрямки зовнішньої політики, 

які спрямовувались на інтеграцію до європейського правового, культурного 

та інформаційного простору
2
, а демократизація проголошувалась стратегією 

розвитку.
3
 Як зазначив американський вчений Р. Шпорлюк: «Боротьба за 

незалежність була викликана не бажанням відокремитися від світу, а навпаки 

– прагненням брати безпосередню участь у відносинах з іншими гравцями на 
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світовій арені і, до того ж, не через столицю іншої держави, а через створення 

столиці власної держави».
1
 Саме тому на початку 90-х рр. ХХ ст. Україна 

змогла вибороти незалежність і поступово ставала повноправною учасницею 

міжнародних відносин, а її надважливим завданням цього періоду стало 

налагодження плідного, взаємовигідного співробітництва з іншими 

державами та міжнародними організаціями з метою використання їхнього 

кращого досвіду в політичному, соціально-економічному та культурному 

розвиткові. 

Після проголошення незалежності України та перемоги демократичних 

сил, зникнення коміністів з політичної арени, як єдиного виборчого блоку, а 

також розпаду антикомуністичних сили (оскільки вони досягли спільної 

мети, яка виступала об’єднуючим фактором, і на передній план були висунуті 

вузькопартійні інтереси та завдання
2
) в державі розпочалось активне 

партійне будівництво, що призвело до розширенням спектру 

багатопартійності.  Значна частина членів Комуністичної партії лишилася у 

парламенті, здійснивши вдалі рокіровки на політичній шахівниці України і 

приєднавшись до інших політичних сил. Проте, все ж таки, робота ВР 

України дещо полегшилася, а деякі політики дійсно прониклись 

національною ідеєю і адаптувалися до національно-орієнтованих настроїв 

суспільства. Так, колишнього комуніста Л.Кравчука було обрано новим 

Головою Верховної Ради, а згодом і Президентом України, що стало 

свідченням високої довіри суспільства до зміни його політичної орієнтації.  

На початку 1990-х рр. ВР України була в авангарді процесу творення 

правового та адміністративного фундаменту для новонародженої  правової 
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держави
1
. В період з 1991 по 1993 рр. політичні дебати зосереджували свою 

увагу переважно на формі правління та державного устрою країни. Внаслідок 

неспроможності різних політичних сил дійти до порозуміння, 

конституційний процес затягнувся
2
. Слушну думку з цього приводу висловив 

у березні 1991 р. І. Плющ: «...мене інколи за кордоном запитують, яка у вас 

буде конституція – французька чи американська. Я кажу – українська. Але 

мені здається, що найбільш відпрацьована форма – американська. Там 

Президент – глава держави, але це не заважає існувати в авторитеті і повазі 

конгресу. А у нас стереотип закладений ще від Івана Грозного. Ми так 

навчені – або диктатура, або анархія»
3
. Ці слова виявились у певній мірі 

пророчими, адже у лютому  1992 р., Л. Кравчук, прагнучи зміцнити 

повноваження Президента, заснував Державну думу.
4
 Основний Закон 

України не передбачав створення цього консультативного органу влади при 

Президентові, тому його поява викликала значний спротив, адже фактично 

Державною Думою України перебиралась частина повноважень парламенту. 

Під тиском ВР України вже наприкінці 1992 р. Думу було розформовано. 

Президент України також ініціював створення президентських структур 

на місцях. У 1992 р. в Україні поширення набули місцеві державні 

адміністрації, запроваджувався інститут Представників Президента України 
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– голів місцевих державних адміністрацій
1
. А вже 5 березня 1992 р.               

ВР України прийняла (внесений Президентом України) ЗУ «Про 

представника Президента України»
2
. Попри те, що остаточно зміцнити ці 

інституції Президенту так і не вдалося, їх утворення стало визначним кроком 

до встановлення в Україні демократії та ліквідації радянської моделі влади. 

Для України становлення на міжнародній арені давалось досить складно, 

адже формування української нації, як відомо, завжди відбувалося в межах 

авторитарного чи тоталітарного політичних режимів
3
. Довгий час Україна 

була «квазідержавою» у складі СРСР, що вплинуло на її самоутвердження, 

навіть на внутрішню політику. У зв’язку з цим, відомий дослідник                

П. Магочій в одній зі своїх праць написав: «увесь хід українського 

національного відродження можна трактувати як історію конфлікту між 

структурою численних культурних і національних лояльностей, з одного 

боку, і структурою взаємовиключних свідомостей – з іншого»
4
. Очевидним 

постає той факт, що саме в подіях 2013 – 2014 р. і знайшов відображення 

такий конфлікт. Адже саме в зазначений період відбулася трансформація 

національної ідентичності у безумовно масовий феномен, а також 

беззаперечним фактом став остаточний поворот зовнішньополітичного курсу 

нашої держави на Захід, тобто на Європу. Це, у свою чергу, стало 

найяскравішим доказом впливу ідеї євроінтеграції на українську політичну 
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думку, а також її ролі в остаточному переході від тотальтарного до 

демократичного суспільства. 

Ідея євроінтеграції послугувала оновленню політичної системи України, 

зокрема, переходу від тотальтарного до демократичного суспільства, 

виникненню багатопартійності та партійних систем, формуванню органів 

місцевого самоврядування, запровадженню інституту президентської влади, 

поділу політичної влади та створення механізму стримувань і противаг.  

Водночас, у кінці ХХ ст. потужний вплив глобалізації відчувався і в 

економічному розвитку держави. Це простежувалося на зростанні ролі 

міжнародної торгівлі, русі інвестицій і технологій, робочої сили, 

інтелектуальних і фінансових ресурсів. Становлення України як 

демократичної країни потребувало входження держави до світової 

економічної системи, а отже, – активної участі в міжнародному 

економічному співробітництві та міжнародному ринку розподілу праці1. Ці 

завдання могло вирішити входження України до світового співтовариства. 

Для України європейська інтеграція на той момент, як і зараз, стала 

підгрунтям для таких трансформацій як: модернізація економіки; подолання 

технологічної відсталості; залучення іноземних інвестицій і новітніх 

технологій; створення нових робочих місць; підвищення конкурентної 

спроможності вітчизняного товаровиробника; вихід на світові ринки, 

насамперед на ринок ЄС2. 

Ідею євроінтеграції в незалежній державі можна вважати одним з 

ключових факторів соціально-економічного розвитку України, оскільки 
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входження до європейського простору для держави означало можливість 

отримати суттєві економічні здобутки1.  

Після здобуття Україною незалежності суспільство почало занурюватися 

в системну глибоку кризу
2
. На початку 1990-х рр. для держави характерним 

стало загострення соціально-економічної ситуації, як наслідок структурних 

деформацій економіки і дійсно революційних перетворень в суспільстві. У 

цей час загострилась політична боротьба між прихильниками та 

противниками переходу до нового типу соціально-економічних відносин, які 

були характерними для європейського світу. Яскраво вираженими постали 

поляризація доходів населення, поглиблення прірви між бідними та 

багатими, що призвело до виникнення «двох» українських суспільств, які 

неоднакові за своєю поведінкою та ціннісними орієнтирами й ідентичністю
3
. 

Ці процеси створили таку ситуацію, за якої фактично унеможливився 

здоровий розвиток економіки, виникла загроза її тотальної 

розбалансованості, а також прослідковувалось загострення соціальної 

напруженості. Це призвело до формування в Україні моделі кланово-

                                                 
1
 Міжнародна економіка: Навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за ред.  

А. М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2004. – С. 278.  

2
 Антропокультурні чинники європейського вибору України: Монографія / 

Авт. кол.: Є. І. Анрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк та ін. – К. : Наукова 

думка, 2014. – С. 23.  

3
 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. – С. 330. 
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олігархічного капіталізму, а не соціально-ринкової економіки, яка 

ствердилася й успішно функціонувала в Західній та Центральній Європі
1
. 

Україна – одна з найбільших колишніх радянських республік, яка ще в 

кінці 1980-х рр. виробляла понад 16% загальносоюзного національного 

доходу, – вже на початку 1990-х рр. була охоплена соціально-економічною 

кризою, що супроводжувалася падінням ВВП, розквітом тіньового сектору 

економіки, корумпованості, хабарництва та правопорушень. Серед причин 

цього явища варто виділити:  

- підпорядкованість структури виробництва російським інтересам; 

науково-технічну і технологічну відсталість;  

- неконкурентноспроможність продукції, яка в свою чергу 

обумовила неможливість інтегрування до міжнародного поділу праці;  

- пізній вихід з рубльової зони, спричинений залежністю від 

фінансової політики Росії;  

- вдале гальмування прокомуністичною владою демонополізації 

виробництва і приватизації державної власності;  

- зацікавленість банків в інфляції, яка давала їм величезні прибутки 

в короткий термін
2
. 

Восени 1991 р. ВР України розглянула «Основні напрями економічної 

політики в умовах незалежності»
3
, які передбачали перебудову господарства 

України. У цей час актуальності набула структурна реорганізація 

                                                 
1
 Антропокультурні чинники європейського вибору України: Монографія / 

Авт. кол.: Є. І. Анрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк та ін. – К. : Наукова 

думка, 2014. – С. 24. 

2
 Гайдуков Л. Ф. Україна в історії міжнародних відносин / Л. Ф. Гайдуков // 

Політика і час. – 1996. – № 11. – С. 66. 

3
 Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями економічної 

політики в умовах незалежності» № 1698-XII від 25.10.1991 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/D0%B0-12/page 
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промисловості, в основі якої лежало подолання орієнтації на важку 

індустрію, впровадження новітніх технологій, сприяння розвиткові 

прибутковості виробництва, а також орієнтація на задоволення соціальних 

потреб
1
. Позитивним змінам в господарстві країни, на думку О. Мороза,  

могла б посприяти «якісна співпраця з державами близького й далекого 

зарубіжжя, проте жодних реальних кроків у цьому напрямку здійснено не 

було»
2
. 

Негативним фактором для економіки України було й привласнення 

Росією фондів Держбанку СРСР, золотого та алмазного фондів. У такій 

ситуації уряд В. Фокіна виявився нездатним вирішувати нагальні проблеми 

української економіки. Спроба уряду В. Фокіна розпочати «шокову терапію» 

поглибила кризу, сприяла падінню виробництва і спричинила зростання цін, 

що призвело до зниження рівня життя населення
3
.  

У цей час гостро постало питання залежності енергетичного ринку 

України від імпорту нафти і газу, а також різке зростання частки витрат на 

енергоносії у виробленій продукції
4
. Це стало поштовхом для зменшення 

обсягу національного доходу. Енергетичний ринок України підірвала і 

Чорнобильська катастрофа, після якої плани використання ядерної енергії 

були зруйновані. 

Лібералізація цін, яка почалася 2 січня 1992 р. в умовах відсутності 

антимонопольного законодавства, загострила кризову ситуацію в економіці. 

                                                 
1
 Бруз В. Р. Дзеркало докорінних перетворень / В. Р. Бруз // Політика і час. – 

1995. – №6. – С. 56.  

2
 Мороз О. О. Шлях до Європи / О. О. Мороз // Політика і час. – 1995. – № 11. 

– С. 10. 

3
 Україна і Росія в історичній ретроспективі. – Т. 3. – К.: Наук. думка, 2004. –  

С. 245.  

4
 Івченко О. Г. Україна в системі міжнародних відносин / О. Г. Івченко –     

К.: РІЦ УАННП, 1997. – С. 321. 
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Промислове виробництво порівняно з січнем 1991 р. знизилося на 19,7%. За 

розрахунками, тільки за січень 1992 р. роздрібні ціни в торгівлі зросли в 

середньому в 4 рази. Ситуацію погіршувала і неузгодженість в міждержавних 

відносинах. Вартість паливно-енергетичних ресурсів, лісових матеріалі та 

іншої продукції, що надходила з-поза меж України, у багатьох випадках була 

вищою, ніж передбачалось новою системою цін. А це, відповідно, 

спричинило значне зменшення обсягу роздрібного товарообороту, 

скорочення споживання продовольчих і непродовольчих товарів, підвищення 

цін на них. Найвищі ціни були притаманними для промислових центрів: 

Києва, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Одеси, Сімферополя. 

Загалом же, рівень цін в Україні на продовольчі товари був майже такий, як у 

Республіці Білорусь, але значно нижчий, ніж у РФ. Ціни на непродовольчі 

товари в Україні були значно вищі, ніж у Білорусії і приблизно на такому ж 

рівні, як в Росії
1
. 

Народ з подивом стежив за процесом роздержавлення. У 1991 р. в 

колективній власності перебувало вже 986 промислових підприємств, або 

майже 15% їх загальної кількості. Значна увага приділялася розвитку 

багатоукладності та впровадженню прогресивних форм господарювання в 

сільському господарстві. Зросла кількість фермерських господарств. Станом 

на 1 січня 1992 р. їх налічувалося понад 2 тисячі з чисельністю працюючих 

майже 5 тисяч чоловік
2
. Було створено спеціальний фонд підтримки 

фермерських господарств. Продовжувався перехід підприємств у 

підпорядкування органам державного управління республіки. 

                                                 
1
 Петренко П. К. Економіка України в січні – квітні 1992 року /                      

П. К. Петренко // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 21 – 22(67). – С. 4.  

2
 Там само. 
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Навесні 1992 р. ВР України прийняла «Основи національної економічної 

політики України»
1
. В цей час розпочалися такі процеси, як приватизація, 

структурна перебудова і модернізація промисловості. Водночас, Україна 

залишалася в СНД, хоча й виходила з рублевого простору. Відбувався 

поступовий поворот вектору зовнішньої торгівлі на західні ринки. Ця 

програма стала для України своєрідною перепусткою до європейської 

економічної організації – Міжнародного валютного фонду, до якого держава 

була прийнята у квітні 1992 р.
2
 

Задля подолання кризи та створення необхідних умов для покращення 

фінансового становища державних підприємств і організацій, а також для 

подолання затримки розрахунків і виплат заробітної плати, 7 травня 1992 р. 

Кабмін прийняв Постанову «Про проведення загальної переоцінки основних 

фондів, заліку взаємної заборгованості підприємств та поповнення оборотних 

коштів державних підприємств і організацій»
3
. Саме таким чином Уряд 

звернувся до Національного банку України з проханням посприяти у 

проведенні заліку взаємної заборгованості державних підприємств і 

організацій України у травні 1992 р.
4
 

                                                 
1
 Потанова Верховної Ради України «Про Основи національної економічної 

політики України» № 2226 – ХІІ від 24.03.1992 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2226-12 

2
 Мадісон В. В. Україна у світовому співтоваристві. Мат. до лекц. курсу 

«Міжнародна політика держави» / В. В. Мадісон. – К.: УАДУ, 1996. – 60 с.  

3
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення загальної 

переоцінки основних фондів, заліку взаємної заборгованості підприємств та 

поповнення оборотних коштів державних підприємств і організацій» № 229 

від 7.05.1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/229-92-п 

4
 Петренко П. К. Економіка України в січні – квітні 1992 року /                       

П. К. Петренко // Урядовий кур’єр. –1992. – № 21 – 22(67). – С. 4. 
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Суспільство одразу відреагувало на складну економічну ситуацію в 

державі. І вже 3 червня 1992 р. біля ВР України відбувся мітинг, основною 

вимогою якого була відставка уряду В. Фокіна. Цього ж дня народні 

депутати спробували включити в порядок денний сесії питання про довіру 

главі уряду В. Фокіну, але «за» проголосували лише 154 депутати
1
. 

7 жовтня 1992 р. про себе заявило студенство, яке на Майдані 

Незалежності оголосило голодування. Серед основних вимог молоді були: 

вихід України з СНД, прийняття закону про вибори на партійній основі та 

створення уряду народної довіри
2
. Вже 27 жовтня 1992 р. призначений новий 

уряд на чолі з Л. Кучмою, який дійсно робив певні кроки у відновленні 

галузевого централізованого управління господарством, запровадженні 

державного замовлення, зупиненні інфляції обмеженням заробітної плати, 

контрольованою кредитною емісією, контролем над ціноутворенням 

підприємств-монополістів
3
. Проте декрети Кабміну, які «випікалися» під 

керівництвом віце-прем’єра В. Пинзеника, змінювали законодавчу базу, 

викликаючи невдоволення не тільки «червоних директорів», а й «нових 

українців» – бізнесменів, клас яких лише зароджувався
4
. Україні 

«допомогла» ще й РФ, яка, різко піднявши ціни на енергоносії, швидко 

розкручувала інфляційну спіраль. І вже навесні 1993 р., проаналізувавши 
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 Головков А. Ф. Еволюція влади / А. Ф. Головков, В. О. Королюк,                     

С. І. Лаврелюк, Ю. В. Шевчук. – К.: ВАТ «Видавництво «Київська правда», 

2005. – С. 100. 
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С. 278.  
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економічну ситуацію, Л. Кучма заявив: «…абсолютна залежність від Росії 

стає визначальною для розвитку української економіки. Ми імпортуємо 

інфляцію»
1
. 

Влітку 1993 р. страйк розпочали шахтарі, які озвучали не тільки 

економічні, але й політичні вимоги, серед яких – проведення референдуму 

про довіру Президентові і Парламенту. Оцінюючи реформи, здійснені 

першими урядами незалежної України, та ті соціальні настрої, які набували 

поширення влітку 1993 р., Л. Кучма підсумував: «Формула, яка була 

визначена вже на старті реформ і витримувалася впродовж наступних років – 

спочатку реформи, а потім вирішення соціальних завдань – виявилася не 

просто помилковою, а й глибоко деструктивною. На практиці вона звелася до 

добре відомого: реформи – за рахунок соціальних чинників. У цілому ряді 

випадків демонтовано навіть ті соціальні здобутки, які свого часу були 

запозичені західними країнами. Усе це стало повною протилежністю 

реформам, що здійснювалися, наприклад, у Німеччині Л. Ерхардом, а також в 

інших країнах повоєнної Європи, де завжди і в усьому був визначальним 

принцип соціальної спрямованості економічних перетворень».
2
 Не 

подолавши економічну кризу в Україні, Л. Кучма подав у відставку. А 

виконавча влада у вересні 1993 р. перейшла до рук Президента України        

Л. Кравчука, який поставив виконуючим обов’язки Прем’єр-міністра           

Ю. Звягільського.  

На 1993 р. планувалось проведення заходів, спрямованих на фінансову 

стабілізацію, проте національний дохід порівняно з 1992 р. зменшився на 
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15%, а зарплата – майже на половину. Дефіцит державного бюджету у 1993 р. 

був відображенням тієї ситуації, в якій опинилася країна: до розподільно-

адміністративної системи управління економіки Україна повернутися вже не 

могла, а ринкові принципи управління лише починали формуватися
1
. Але 

врегулювати економіку не спромігся й уряд Кравчука – Звягільського, адже у 

грудні 1993 р. рівень інфляції перевищив 90%. У березні 1994 р. інфляція 

скоротилась до 5,7%, але водночас відбувся і різкий спад виробництва. На 

початку 1994 р. національний дохід, порівняно з відповідним періодом      

1993 р., знизився на 36%, а обсяг виробництва промислової продукції – на 

38,4%. Цей господарський хаос виник унаслідок збереження застарілих 

виробничих відносин. Консервативні підходи в політиці уряду 

дискредитували в очах зубожілого населення ідею державності і ринкової 

економіки
2
, а намагання провести радикальні політичні й економічні 

реформи були приречені на невдачу. 

На місце такого очікуваного прогресу та щасливого життя прийшло 

розчарування та розуміння того факту, що ніякого прориву Україні чекати не 

доводеться. В умовах занепаду радянської ідеології та неприйняття нової, 

утворився своєрідний вакуум. Потребу заповнити цю прогалину відчували 

абсолютно всі верстви населення. Саме за таких умов надзвичайно 

привабливою поставала Європа зі своїми високими життєвими стандартами, 

з розвиненою правовою системою
3
. 
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Л. Кучма, виступивши зі своєю програмою, що декларувала принципи 

виведення економіки з кризи («Шляхом радикальних реформ»),
1
 у липні 1994 

р. виборов перемогу на президентських виборах. Окрім економічних 

постулатів, у своїй програмі Л. Кучма достатньо чітко окреслив ідею 

євроінтеграції. Стратегічною метою України визнавалось входженя до 

європейської спільноти, зокрема – набуття членства в ЄС. Показовим стало 

те, що вже в 1999 р. РЄ схвалила «Спільну стратегію ЄС щодо України», 

«План дій ЄС у галузі юстиції та внутрішніх справ в Україні» (2001 р.) та 

щорічне проведення на рівні вищого політичного керівництва саммітів 

«Україна – ЄС»
2
. Все це засвідчило схвальне ставлення РЄ до встановлення 

партнерства і співробітництва між Україною та ЄС. 

Повертаючись до Програми Л. Кучми, слід зауважити, що серед пунктів 

було «поступове утвердження відкритої економіки і входження України у 

світовий економічний простір»
3
. Вже восени 1994 р., за сприяння 

Президента,  Кабмін видав Постанову № 733 «Про ціноутворення в умовах 

реформування економіки»
4
, яка мала на меті покращити економічну 

ситуацчю в державі та вивести її з кризи. Проте план економічних 

трансформацій важко реалізовувався, враховуючи допущені деформації та 

недостатню послідовність у виконанні поставлених завдань. Щоб наочніше 

подати динаміку показників бюджету, а отже й змін в економіці, варто 

порівняти бюджети на 1994 р. та 1995 р. Так, наприклад, частка запланованих 
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К.: Либідь, 2008. – С. 64.  

4
 ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15,  спр. 3750, арк. 1 – 3. 



 51 

витрат на обслуговування зовнішнього боргу в загальних бюджетних 

витратах в 1994 р. становила 1,5%, а в 1995 – вже 16,6 %. В бюджеті на     

1995 р. плановані витрати на обслуговування зовнішнього боргу 

перевищували передбачувані витрати на господарство (13%) і сумарні 

витрати на соціальний захист (4%), культурну сферу (8,8%) і науку (1,9%)
1
. 

Економіка України в першій половині 1990-х рр. поволі переходила в «режим 

обслуговування зовнішнього боргу». 

Ускладнював соціально-економічну ситуацію в Україні і конфлікт 

навколо Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу. Так, період 

з 1992 по 1994 рр. характеризується зосередженням у Криму проросійських 

сил та зазіханням на територіальну цілісність України, що проявлялись у 

спробах відділення півострова від України.  

12 січня 1992 р. Голова Політради Соціалістичної Партії України           

О. Мороз направив до Президента РФ Б. Єльцина, Президента України         

Л. Кравчука, народних депутатів Верховних Рад РФ та України відкритий 

лист, у якому зазначалось про загострення протиріч між державами-

суб’єктами колишнього СРСР, зокрема в листі йшлося про «некоректні 

відзиви про права України, щодо приватних неспівпадінь інтересів з 

територіальними та іншими претензіями»
2
. Вже 9 травня 1992 р. Мала Рада 

Народного Руху України видала Ухвалу з приводу ситуації в Криму, в якій 

зазначалось: «Президент та Уряд України виявили ганебну безпорадність та 

безвідповідальність щодо очевидних фактів втручання у справи України з 

боку сусідньої держави, допустили розгортання на Кримському півострові 

фінансової ззовні широкомасштабної антиукраїнської пропагандистської 

                                                 
1
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кампані...»
1
. Вочевидь, такій ситуації посприяло і те, що в травні 1992 р. була 

ухвалена Конституція Республіки Крим, і 21 травня     1992 р. рішення 

президії Верховної Ради УРСР від 5 лютого 1954 р. про передачу Криму до 

складу УРСР було визнано Верховною Радою Росії неправомірним.  

Попри всю складність ситуації, в 1994 р. окремі батальйони морської 

піхоти склали присягу на вірність незалежній Україні, у той час, як росіяни 

намагалися зберегти за собою право на флот і всіма методами перешкоджали  

українцям. Про це свідчить наказ першого заступника Головкома російського 

ВМФ І. Капітанця: «Щодо офіцерів, мічманів, прапорщиків, що створюють 

нездорову ситуацію в військових колективах, схильних до зради Вітчизні і 

прийняттю присяги на вірність Україні, застосовувати суворі міри впливу аж 

до звільнення з займаної посади і служби»
2
. Українці ж виявили стійкість і не 

зрадили своїх принципів. Адже військові, заручені підтримкою широких мас, 

трималися своєї позиції аж до 9 червня 1995 р., коли сторони досягли 

прийнятної для всіх угоди про поділ флоту
3
. Проте, варто зауважити, що 

навіть підписання угоди між Україною і Росією не вирішило проблеми в 

повній мірі, адже документ мав загальний характер і потребував значних 

уточнень, зокрема «щодо роздільного базування Чорноморського флоту Росії 

та Військово-Морських Сил України, чітке визначення базування ВМФ 

України в Севастополі, а також термінів і умов оренди віськово-морської 

бази Росією у відповідності з принципами міжнародного права та з 

урахуванням існуючої міжнародної політики»
4
. Цей конфлікт значно 
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уповільнив процес виведення країни з кризи в 1995 р., адже значна частина 

сил була покладена саме на його вирішення.  

Нестача в Україні здорової соціально-економічної ситуації досить 

негативно впливала і на налагодження зовнішньоекономічних зв’язків з 

іншими державами. Адже, маючи необхідне для цього законодавство
1
, 

можновладці не змогли дійти консенсусу щодо механізмів його реалізації. А 

це, у свою чергу, сформувало ситуацію, за якої більшість із ухвалених 

законів не діяли, а, отже, левова частка укладених контрактів не 

реалізовувалася і, відповідно, Україна зазнавала величезних збитків. І хоча в 

зовнішньоекономічній діяльності України робилися потуги увійти до 

світових господарських зв’язків, використати можливості міжнародного 

економічного співробітництва для вирішення економічних і соціальних 

проблем
2
, клімат, який сформувався в Україні, аж ніяк не був сприятливим 

для співпраці з іншими державами, які у 1990-х р. за основу мали зовнішню 

торгівлю. 

Ідея євроінтеграції значно вплинула на соціально-економічний розвиток 

держави, адже, як зазначає В. М. Вишняков, вона зумовила пошук шляхів 

виведення країни з затяжної кризи, основними критеріями якого були: 

переоцінка економічного потенціалу та напрямів структурної перебудови; 

розроблення та реалізацію обгрунтованої програми переходу до ринкових 

відносин з пріорітетом роздержавлення і приватизації; переоцінка 

експортного потенціалу; вироблення експортно-імпортної стратегії та 

адекватного механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

запровадження національної грошової одиниці з включенням її до системи 

                                                 
1
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міжнародних розрахунків; розв’язання проблеми зовнішньої заборгованості; 

покращення умов соціального захисту населення1.  

Непослідовна соціальна політика та неякісні реформи в економіці на 

початку 90-х рр. ХХ ст. призвели до певного погіршення економічної 

ситуації в державі, а падіння виробництва та інфляція, спричинили 

загострення ще й соціального становища. Зважаючи на ці фактори та 

бажаючи інтегруватися в європейський простір, Україна намагалася вивести 

національну економіку на кращий рівень. Задля цього були здійснені спроби 

проведення реформ та структурних зміни, які були реалізовані практично в 

усіх європейських державах. Усвідомлюючи те, що саме Європа є 

«плацдармом, провісником демократії на Європейському континенті»
2
, було 

проголошено курс на євроінтеграцію з необхідністю проведення глибоких 

економічних реформ, які мали вивести державу з соціально-економічної 

кризи та посприяти модернізації економіки в контексті подолання 

технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 

технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної 

спроможності вітчизняного товаровиробника, виходу на світові ринки. 

Ідея європейської інтеграції посприяла і позитивним тенденціям у 

культурному секторі. Після проголошення незалежності України культурна 

політика держави вийшла на новий рівень і перетворилась на  одну з 

важливих сфер розвитку країни. Вже у 1992 р. ВР України схвалила «Основи 

законодавства про культуру», де культура поставала одним з головних 
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факторів відродження нації, виведення країни з політичної та соціально-

економічної кризи. 

Прийнявши «Декларацію прав національностей України», ЗУ «Про 

національні меншини в Україні» та ЗУ «Про громадянство», наша держава 

надала меншинам набагато більше громадянських прав, ніж того вимагав 

відповідний Міжнародний пакет. Це, у свою чергу, посприяло виникненню 

десятків громадських об'єднань, що представляли інтерес різних 

національностей і відроджували їхні культуру, мову, звичаї, традиції, що, 

звичайно ж, суттєво вплинуло на розвиток української культури.  

У Закарпатській області створено центри словацької, угорської, 

німецької культур. У Києві та в інших містах відкрито бібліотеки єврейської, 

польської культур, тюркськомовних народів та української діаспори. У 

Хмельницькій області був започаткований Міжнародний фестиваль народної 

творчості «Слов'янське коло», до участі в якому запрошувались колективи 

слов’янських народів України, Росії, Білорусі, Словаччини, Югославії. 

Завдяки Українському центру народної творчості, Київському центру 

дозвілля та Культурно-просвітницького центру «Дружба» засновано 

фестиваль народної творчості «Всі ми діти твої, Україно!»  

При Українському фонді культури була започаткована національна 

програма, під назвою «Нові імена України», яка покликана віднайти і 

підтримати молоді таланти України.  Опіку над програмою взяла ЮНЕСКО, 

а допомогу у функціонуванні надали посольства Німеччини, Австрії, фонд          

Г. Зайделя, споживче товариство «Меркурій», бюро міжнародного туризму 

«Супутник», «Слов’янський центр», «Український дім».  

В Україні також було створено науково-координаційну раду 

національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей. У 

1993 р. Президентом України Л. Кучмою до Німеччини була передана 

добірка листів Гете, портрети поета та його матері. У грудні того ж року 

Інститут археології Української академії наук передав Бранденбурзькому 
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музею Берліна археологічні знахідки німецького поселення першого і 

третього століть – так звані «Кабловські знахідки». У свою чергу, фонд 

«Пруська культурна спадщина» (ФРН) передав колекцію бронзового віку 

краєзнавчому музею Херсона в Україні. 

Важливе місце в розвитку культурних зв’язків України з іншими 

державами відіграють її посольства в більшості країн світу, які провадять 

неоціненну роботу, спрямовану на ознайомлення світового співтовариства з 

незалежною державою – Україною. Помітним культурному житті держави 

було проведення Днів культури та мистецтва України в Республіці Білорусь у 

січні 1995 р. Україна представила свою культуру через організовану 

книжкову виставку «Землі квітучої краса» з фондів Національної 

парламентської бібліотеки, художню – «П’ять століть українського 

живопису», проведений фестиваль українських фільмів. Такі акції викликали 

резонанс і посприяли взаємозбагаченню культур народів, зміцненню зв’язків 

між державами як політичних, так і економічних. 

Важливий внесок у пропагування у світі історії та культури нашого 

народу зробили діячі української діаспори. О. Субтельний, О. Пріцак,           

Т. Гунчак, А. Жуковський та інші видавали великими тиражами свої 

дослідження з історії українського народу. Відомий австралійський 

підприємець, власник мельбурнського видавництва «Фортуна» П. Кардаш, 

який народився на Тернопільщині, активно пропагував рідну культуру: 

закуповувати кінофільми для показу по етнічному каналу австралійського 

телебачення; видавав журнал «Український екран»; організував випуск 

пам’ятних вітальних, різдвяних, великодніх поштівок; видав ряд 

фотоальбомів про історію та культуру України («Україна: її історія та її 

культура» – альбом, який у 1992 р. став подією світового культурного життя).  

У 1992 р. вперше в історії незалежної держави відзнака Президента  

України була вручена всесвітньо відомому скульптору з Канади Л. Молові 
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(Молодожанину). Це стало беззаперечним свідченням зближення культури 

західної української діаспори з українською материковою культурою.  

На європейському просторі переважає тенденція осмислення різного, 

але схожого досвіду кожного з європейських народів як загального, а це, у 

свою чергу, має велике значення як для формування національної пам’яті 

кожного народу, так і для подолання протиріч між країнами
1
. Зважаючи на 

це, європейські орієнтири мали вагомий вплив на розвиток української 

культури.  

Ідея євроінтеграції вплинула і на наукову галузь. Найбільший прогрес 

спостерігався у сфері гуманітарних наук. На початку 90-х рр. були утворені 

нові наукові заклади, що посприяли вивченню нових тем, зокрема, питанню 

євроінтеграції, пошуку та введенню до наукового обігу документів та 

матеріалів українських та зарубіжних сховищ. Такими установами є Інститут 

міжнаціональних відносин і політології, Інститут української археографії ім. 

М.Грушевського та ін. 

Національна академія наук  залишилась провідним центром наукових 

досліджень. Такі академіки НАН України, як: П. Тронько, В. Смолій 

(історія), І. Курас (політологія), В. Шинкарук (філософія), В. Тарацій 

(правознавство), І. Дзюба (літературознавство), Ю. Митропольский 

(математична фізика), Ю. Гузь (механіка), П. Костюк (фізіологія),                  

В. Грищенко (кріобіологія), Ю. Глеба (клітинна інженерія) зробили великий 

внесок у розвиток науки.  

                                                 
1
 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. 134. 
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Таким чином, упродовж 1991 – 1995 рр. в Україні спостерігалось 

помітне 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 культури з розвитком європейської культурної 

традиції. Отже, ідею європейської інтеграції в незалежній державі можна 

вважати одним з ключових факторів політичного, соціально-економічного та 

культурного поступу України, адже сама вона спонукала досягти: 

відповідних якісних характеристик в політичній системі, стабілізації чи 

підвищення ефективності економіки держави, впровадження європейських 

норм і стандартів в культуру та науку, а також встановлення та поглиблення 

прямих контактів з іноземними державами.  

 

2.2. Європейські орієнтири зовнішньої політики України 

напередодні входження до Організації 

 

Євроінтеграційний процес, що уособлює собою об’єднання в одне ціле, 

складається не лише з економічних та інституційних перетворень, але й з 

формування зовнішньополітичної стратегії держави. Для того, аби 

сформувати повну картину взаємодії України з РЄ, увагу слід приділяти не 

лише внутрішнім аспектам, але й зовнішнім. Саме тому надважливим у 

дослідженні співпраці України з РЄ є вивчення європейських орієнтирів 

зовнішньої політики держави в 90-х рр. ХХ ст., які мали величезний вплив на 

процес набуття Україною членства в цій Організації.  

У першій половині 1990-х рр. в Україні спостерігалася неабияка 

активність суспільства. Цей період провідні сучасні українські вчені 
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називають найбільш демократичним в історії України
1
. У цей час політики та 

державні діячі почали звертатися до парламентів інших країн з проханням 

підтримати розвиток демократії в Україні. Ще 21 січня 1991 р. депутат ВР 

України М. Горинь звернувся до Конгресу США з проханням з розумінням 

поставитись «до проблем та будувати подальші відносини з СРСР з 

врахуванням змін, що відбулися в позиції Кремлівського керівництва, та 

своїми діями не стримувати об’єктивні процеси розпаду останньої в світі 

тоталітарної комуністичної імперії, що принесла багато горя десяткам 

народів»
2
. Водночас, активність проявляли не лише політичні діячі, але і все 

суспільство. Адже, як писав відомий європейський дослідник П. Буассонад: 

«...аби перебудова суспільства була успішною, все населення – від сселянина 

до промислового робітника, керівника підприємства та партійного 

функціонера – має бути втягненим у цей процес і відчувати, що він або вона 

відіграє важливу роль в успіху перебудови»
3
. Підтвердженням цього було те, 

що в референдумі 1991 р. взяло участь більше 84% (або 31 891 742 осіб) 

виборців, які, подолавши страх, гучно і сміливо заявили про бажання 

відродити державність. Процес виходу України з СРСР був, по суті, мирним, 

і в ньому, за іронією долі, поряд зі значними верствами населення брала 

участь
 
стара комуністична еліта

 4
. 

                                                 
1
 Касьянов Г. В. Держава розколота на бюрократів і населення /                      

Г. В. Касьянов // Українська правда. 24.08.2013. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/08/24/135086/ 

2
 ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 120, арк. 3. 

3
 Проспер Буассонад. От нашествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь 

и труд в средневековой Европе / П. Буассонад / Пер. с англ.                             

И. А. Петровской. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2010. – С. 125.  

4
 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 

http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/08/24/135086/
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Для 1991 – 1994 рр. характерним став початок визнання України 

урядами країн світу
1
. Першою була Польща, Президент якої, – Л. Валенса, –               

2 грудня 1991 р. надіслав Президенту України вітання зі здобуттям 

незалежності
2
. Забігаючи наперед, варто відзначити, що важливе значення 

для України та становлення її на міжнародній арені мали переговори у 

Варшаві, які відбулися у березні 1992 р. і присвячені питанню підготовки 

проекту Договору між Україною і Республікою Польща про добросусідство, 

дружні відносини і співробітництво, який мав стати юридичною основою для 

розвитку співробітництва в усіх галузях – політиці, економіці, культурі
3
. Вже                     

18 – 19 травня 1992 р. Президент України Л. Кравчук під час першого 

офіційного візиту до Республіки Польща, підписав цей міждержавний 

Договір, у якому зокрема зазначалося, що країни «активно 

співпрацюватимуть у відповідних європейських механізмах та структурах на 

основі Заключного Акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі, 

Паризької Хартії для нової Європи...», «...вживатимуть і підтримуватимуть 

заходи, спрямовані на збереження і розвиток позитивних традицій спільної 

спадщини, а також подолання упереджень і негативних стереотипів у 

відносинах між двома народами»
 4

. Таке зближення в українсько-польських 

                                                                                                                                                                  

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. – С. 659.  

1
 Горун Д. О. Українсько-польське регіональне співробітництво / Д. О. Горун 

// Нова політика. – 1999. – № 3. – С. 15. 

2
 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. 18.  

3
 Степанок Б. К. Дипломатичний канал / Б. К. Степанок // Урядовий кур’єр. –

1992. – № 12(58) – С. 1. 

4
 Treaty between the Polish Republic and Ukraine on Good-Neighboring, Friendly 

Relations, and Cooperation // Ukraine in the World: Studies in the International 
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відносинах було обумовлене тим, що незалежна і сильна Україна поставала 

для Польщі додатковим важелем у протидії впливам і амбіціям РФ, а також 

важливим інструментом польської східноєвропейської політики
1
. Водночас, і 

для України підписання цього договору мало важливе значення у сходженні 

на міжнародну арену, зокрема, для набуття членства в РЄ, оскільки саме 

Польща лобіювала тоді, як і зараз, українські інтереси в цій міжнародній 

Організації. 

Повертаючись до процесу визнання незалежної України світом, варто 

сказати, що першою західною країною, яка досить швидко відреагувала на 

цю історичну для України подію, була Канада. Вже 2 грудня 1991 р. 

Генеральний Консул Канади в місті Києві Н. Гайовський у телефонній 

розмові повідомив Міністру закордонних справ незалежної України              

А. Зленку (а той відразу ж – Л. Кравчуку) про визнання Канадою незалежної 

України
2
. А вже 27 січня 1992 р. міністр закордонних справ Канади               

Б. Макдугалл, під час офіційного візиту до України, підписала угоду, за якою 

між країнами встановлювались дипломатичні відносин
3
. Політичні діячі та 

громадськість були ознайомлені з політичною й економічною ситуацією в 

Україні, її перспективами як незалежної держави, вихідними принципами 

української зовнішньої політики. 

                                                                                                                                                                  

Relations and Security Structure of a Newly Independent State / Edited by 

Lubomyr A. Hajda. – Cambridge: Harvard University Press, 1998. – P. 307. 

1
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аспекти політичного і економічного співробітництва / В. К. Глібов,                

Д. О. Горун // Політика і час. – 1997. – № 5 – 6. – С. 18.  
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 Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України / Л. Д. Чекаленко. – К.: Либідь, 

2006. – С. 127.   

3
 Куліцька М. В. В орбіті міжнародного партнерства / М. В. Куліцька // 

Урядовий кур’єр. –1992. – № 5 (51). – С. 1.  
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4 грудня 1991 р. Україна була визнана країнами Прибалтики, а 5 грудня 

– Хорватією, Болгарією, Болівією, Аргентиною та РФ, тобто, відразу п’ятьма 

державами
1
.  

Надзвичайно важливим був кінець грудня 1991 р., коли Україну визнали 

країни «великої сімки»
 2

 – США, Японія, Велика Британія, Німеччина, Італія, 

Франція, – що підтвердило кардинальну зміну позиції світової спільноти 

стосовно незалежності України. Загалом, у грудні 1991 р. Україну визнали 68 

держав світу, а на кінець 1992 р. – 130 країн (з 106 були встановлені 

дипломатичні відносини)
3
.  

У цей період в Україні досить активно почали відкриватися 

представництва інших держав. На початку 1994 р. в Україні вже було 50 

іноземних консульств, 7 консульських установ та 5 представництв 

міжнародних організацій. На кінець 1994 р. акредитацію здобули посли 78 

держав (55 із них мали резиденції в Києві)
4
. У такій ситуації Міністерство 

закордонних справ України було наділено функціями, які стосувалися 

виконання завдань зовнішньої політики, які були окреслені в Декларації про 

державний суверенітет України. 
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Міжнародне співтовариство вбачало в незалежній Україні гаранта 

стабільності та розвитку демократизації на пострадянській території
1
. 

Вагомим підґрунтям для цього стало спрямування зовнішньої політики 

України на зміцнення безпеки в світі та розвиток міжнародної співпраці
2
. Це 

засвідчилось тим, що вже 30 січня 1992 р. Україна набула членства в Нараді з 

питань безпеки та співробітництва в Європі (з 1995 р. отримала назву 

«Організація з безпеки та співробітництва в Європі»)
3
. Президент України 

під час урочистої церемонії, яка проходила 26 лютого 1992 р. в Хельсінкі в 

палаці «Фінляндія» (де в 1975 р. Заключний акт був скріплений підписами 

лідерів 33 країн Європи, а також США та Канади), підписав Заключний акт 

Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ)
4
. А вже на 

початку березня 1992 р. в Україну прибула представницька місія НБСЄ, яка 

відвідала такі українські міста, як Київ, Львів, Ужгород, Донецьк, 

Сімферополь. Членів делегації НБСЄ прийняв Президент України                 

Л. Кравчук. Керівник місії Я. Лундвік зазначив, що в Україні відбувалися 

прогресивні й невідворотні процеси демократизації.
5
 

15 червня 1992 р. Президент України, засвідчив європейські орієнтири 

державної політики, видавши Указ про створення Національного комітету з 

питань роззброєння, на який були покладені наступні завдання: здійснити 
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2
 Петров С. К. Україна і Польща після розширення НАТО (міжнародний 

семінар) / С. К. Петров // Політика і час. – 2000. – № 3 – 4. – С. 59.  

3
 Україна і світ: проблеми міжнародного співробітництва і колективної 

безпеки. – К.: Атлантична Рада України, 1999. – С. 192. 
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1992. – № 9 (55). – С. 1.  

5
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міжвідомчу координацію підготовки рекомендацій стосовно визначення, 

погодження та коригування напрямків зовнішньої політики України в сфері 

нагляду за виконанням угод у галузі міжнародної безпеки і роззброєння та 

контролю над озброєнням, учасником яких є Україна; здійснення заходів 

щодо реалізації зобов’язань України з інспекційної діяльності, у 

відповідності з угодами у сфері міжнародної безпеки на території України та 

поза її межами. Очільник Головного національного комітету України з 

питань роззброєння, заступник міністра закордонних справ Б. Тарасюк, свого 

часу зазначив, що створення такого комітету було просто необхідним для 

України, адже забезпечення ретельного виконання зобов’язань, які взяла на 

себе держава, значною мірою визначали її міжнародний авторитет, ступінь 

довіри до її військово-політичної діяльності
1
.  

Вже 14 січня 1994 р. між Україною, США та РФ було досягнуто 

консенсусу щодо безядерного статусу держави – підписано угоду про 

передачу української ядерної зброї під контроль російського командування. 

Це стало безпрецедентним випадком в історії, який з однієї сторони засвідчив 

прагнення України до сприяння миру в світі, а з іншої – значно послабив 

позиції України на міжнародній арені
2
. Вже 5 вересня 1994 р. Кабмін своєю 

Постановою № 613 затвердив «Меморандум про взаєморозуміння між 

Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки  щодо передачі 

ракетного обладнання та технологій»
3
. 

А вже 16 листопада 1994 р. ВР України прийняла одне з 

найвідповідальніших рішень в історії держави – приєдналась до Договору 

про нерозповсюдження ядерної зброї. 5 грудня в Будапешті було підписано 
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С. А. Петренко // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 25 (71). – С. 3.  
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К.: НІСД, 1999. – C. 167. 

3
 ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 3744, арк. 180 – 183. 
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Меморандум про гарантії від США, Великої Британії, РФ, Франції та Китаю 

поважати незалежність, суверенітет та кордони України, а також 

утримуватися від економічного тиску на державу
1
. 

Вирішення проблеми ядерного роззброєння стало для України 

своєрідною перепусткою до західного світу. Адже, станом на 1 січня 1995 р. 

держава була членом 37 міжнародних міжурядових організацій, зокрема, 

Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського банку 

реконструкції і розвитку
2
. 

Важливе значення для становлення України, як міжнародного гравця, 

мав процес формування відповідної законодавчої бази та 

зовнішньополітичної стратегії, основні принципи якої були закладені ще 

Декларацією про державний суверенітет. Адже саме цей документ окреслив 

намір України стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не 

бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів 

(не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї), а також 

наголошував на визнанні Україною переваги загальнолюдських цінностей 

над класовими, пріоритетів загальновизнаних норм міжнародного права 

перед нормами внутрішньодержавного права. 

Яскравим проявом європейського орієнтиру політики держави стало те, 

що 1 листопада 1991 р. ВР України, зважаючи на багатонаціональний склад 

суспільства, прийняла Декларацію прав національностей України. Цим 

кроком парламент України надав усім народам, національним групам і всім 

громадянам гарантії рівних політичних, економічних, соціальних й 
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 Гарін В. Б. Історія України. Навч. посіб. / В. Б. Гарін. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – С. 108. 
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культурних права та свобод релігійних переконань
1
. Як зазначає експерт РЄ з 

питань етнічних меншин (з ромських питань) З. Кондур, «прийняття 

Декларації прав національностей України стало свідченням народження 

справжньої  повноцінної держави, головною метою якої є захист свого 

народу, до складу якого входять представники різних національностей»
2
. У 

липні 1992 р. створено пост Верховного комісара в справах національних 

меншин. Це беззаперечно стало тим кроком України на шляху до входження 

в європейське співтовариство, який засвідчив, що гуманістичні принципи є 

одними з головних у проведенні внутрішньої політики України
3
. Це стало 

надзвичайно актуальним і важливим для держави ще й тому, що біля її 

південних кордонів, у Молдові, влітку 1992 р. зростала загальна 

напруженість, на яку з тривогою дивився світ
4
. А запровадження посту 

Верховного комісара в справах національних меншин гарантувало 

забезпечення прав усіх народностей, які проживали на території України, а 

отже, й попередження можливих міжнаціональних конфліктів.  

Важливим у зрізі засвідчення європейських орієнтирів політики України 

було прийняття 10 грудня 1991 р. Закону про дію на її території міжнародних 

договорів, яким держава проголошувала визнання укладених і ратифікованих 
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нею міжнародних договорів невід’ємною частиною власного національного 

законодавства
1
.  

З метою вирішення питань, пов’язаних зі створенням технічного 

законодавства та нормативної бази для молодої держави, у 1992 р. створено 

Державний комітет зі стандартизації – національний орган, який 

репрезентував Україну в міжнародних організаціях. Роботу він розпочав з 

розроблення концепції, програми її реалізації та закладення правових основ 

стандартизації в Україні
2
. 

Прагнення України до здобуття повноправного членства в європейській 

спільноті уперше в офіційних документах зафіксоване в «Основних напрямах 

зовнішньої політики України», схвалених ВР України 2 липня 1993 р
3
. Це 

стало наступним кроком у формуванні зовнішньополітичної стратегії 

держави, який визначив її базові національні інтереси, завдання, та посприяв 

входженню до світового співтовариства. У документі окреслювались основні 

національні інтереси України і завдання її зовнішньополітичної діяльності
4
, 

наголошувалось на тому, що неодмінною умовою розбудови української 
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державності є її активне та повномасштабне входження до світового 

співтовариства. У зовнішній політиці України перше місце відводилося 

стратегічним та геополітичним інтересам, в основі яких було забезпечення 

національної безпеки України та захист її політичної незалежності; друге – 

економічним інтересам, поєднаним з інтегруванням економіки України у 

світове господарство; третє – регіональним, субрегіональним та локальним 

інтересам,  поширення у світі образу України як надійного і передбачуваного 

партнера. 

 Головним завданням, яке стояло перед Україною, визнавалось її 

утвердження і розвиток як незалежної демократичної держави
1
. А цілком 

природніми і послідовними складовими цього завдання були забезпечення 

стабільного становища України на міжнародній арені, збереження 

територіальної цілісності держави та недоторканності її кордонів, включення 

України у світову економічну систему для її повноцінного розвитку, 

забезпечення потреб громадян і підвищення добробуту народу
2
.  

Основними принципами зовнішньополітичного курсу України 

визначалися: відкритість зовнішньої політики, співробітництво з усіма 

зацікавленими партнерами, уникнення залежності від окремих держав; 

засудження війни як знаряддя національної політики, прагнення до 

вирішення будь-яких міжнародних спорів виключно мирними засобами; 

дотримання принципів взаємоповаги, рівноправності, невтручання у 

внутрішні справи інших держав; відсутність територіальних претензій до 

сусідніх держав і невизнання територіальних претензій до себе; дотримання 

                                                 
1
 Шахов В. А. Зовнішня політика – важливий фактор розбудови сучасної 

української держави: Навч. посібник / В. А. Шахов, В. І. Касьян. – Рівне: 

РДТУ, 1999. – C. 56.  

2
 Горлач М. І. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. 

навч. закл.] / М. І. Грибан, В. Г. Кремень. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. –      С. 344.  
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міжнародних стандартів прав людини, принципу неподільності міжнародного 

миру і міжнародної безпеки, визнання пріоритету загальнолюдських 

цінностей, загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами 

внутрішнього права, засудження практики подвійних стандартів у 

міждержавних відносинах. 

Важливим кроком у формуванні національної стратегії, одним з 

основних напрямів якої стала європейська інтеграція, було прийняття нової 

Конституції України. Основний Закон остаточно закріпив головні принципи 

зовнішньополітичної діяльності Української держави, спрямовані на 

забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання 

мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного 

співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного 

права. 

Прагнучи увійти до світового та європейського співтовариства, Україна 

почала розвивати широке співробітництво з іншими державами та 

міжнародними організаціями. Україна, першою з країн СНД, ще у 1994 р. 

підписала угоди про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом, 

вступ до якого є її стратегічною метою. В документі наголошувалося на 

необхідності розвитку політичного діалогу, створенні умов для 

взаємовигідного співробітництва, підтриманні зусиль України у зміцненні 

демократії.  

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

зусиль, аби засвідчити світовій спільності європейські орієнтири не лише 

своєї  внутрішньої, але й зовнішньої політики. У період з 1991 по 1994 рр. 

важливими подіями на шляху європейської інтеграції України, свідченнями її 

незалежної й рівноправної міждержавної політики були: досягнення 

консенсусу щодо безядерного статусу та приєднання до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї; прийняття Декларації прав 

національностей; ухвалення  Закону про дію на території України 
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міжнародних договорів; затвердження «Основних напрямів зовнішньої 

політики України». Цими кроками держава посприяла зміцненню зв’язків з 

європейською та світовою спільнотою, розвитку політичного діалогу та 

створенню умов для взаємовигідного співробітництва.  
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РОЗДІЛ 3 

 НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В РАДІ ЄВРОПИ  

 

3.1. Переговори щодо вступу України до Ради Європи 

 

Однією з організацій, які брали безпосередню участь у підготовці 

ідейного підгрунтя європейського розширення, і, водночас, залучення 

України до цього процесу, є РЄ. Ця Організація була утворена ще 5 травня 

1949 р. Лондонською Угодою. Зважаючи на те, що РЄ відіграла значну роль у 

розбудові української державності, питання співпраці нашої країни з цією 

Організацією заслуговує на ретельне вивчення. 

З метою залучення новоутворених в наслідок краху СРСР держав до 

роботи у ПАРЄ запроваджувався статус «спеціально запрошеного гостя», а 

задля надання технічної, експертної, консультативної допомоги у проведенні 

правових реформ було розроблено наступні програми допомоги: 

- «Демосфен» (DEMOSTHENES – програма по сприянню 

будівництву державних інститутів, підготовці політичних діячів, державних 

службовців, адвокатів і представників неурядових організацій),  

- «Феміда» (THEMIS – програма з підготовки суддів та інших осіб, 

які беруть участь у здійсненні правосуддя),  

- «Лоде» (LODE – програма з підготовки службовців місцевої 

адміністрації та представників місцевої влади)
1
.  

До цілей цих програм належали посилення демократичних реформ, 

консолідація та залучення країн Центрально-Східної Європи до співпраці в 

                                                 
1
 Гнатовський М. М. Європейський простір: концепція та сучасні програми /   

М. М. Гнатовський / КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних 

відносин. – К.: Вид. дім «Промені», 2005. – С. 100.  
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межах європейських структур, до яких відносилась і РЄ
1
. Всі програми були 

орієнтовані на правове співробітництво з акцентом на захисті прав людини. 

Молоді держави й Україна зокрема, потребуючи негайної і невідкладної 

зміни своїх правових систем, закріплення євроінтеграційних векторів у 

зовнішній політиці, відходу від радянського тоталітаризму, подавали заявки 

на вступ до РЄ та звертались до неї за правовою допомогою
2
. 

З проголошенням Україною курсу на євроінтеграцію, зокрема на 

входження до РЄ, перед державою постали ряд питань, відповідь на які варто 

було відразу ж визначити
3
. На думку сучасного історика О. Горенка, до таких 

нагальних питань належали наступні: скільки національного суверенітету в 

України залишиться в підсумку її євроінтеграційних зусиль і наскільки це 

відповідатиме її потребам; чи буде вона спроможна реально відстоювати свої 

національні інтереси, що об’єктивно зберігаються у кожної держави; які 

важелі реального впливу на прийняття загальноєвропейських рішень зможе 

мати наша держава; наскільки вона практично зможе гарантувати зафіксовані 

у Хартії основні права і наскільки «конкурентноспроможними» будуть 

українці на своїй власній національній території; наскільки ефективно 

національний парламент зможе виконувати своє суспільне покликання та 

конституційні зобов’язання в умовах поглиблення європейського 

інтеграційного процесу
4
.  
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Всі ці питання пропорційно відображали адекватне потенціалу народу 

усвідомлення національних цінностей, ідей і цілей, з іншого боку – 

необхідність їх закріплення в політичному, соціально-економічному та 

культурному будівництві
1
.  

Співпраця України з РЄ могла б допомогти нашій державі досягти 

деяких цілей. Адже вони в певній мірі перетиналися з ідеями Організації, до 

яких А. Тамм відніс: захист прав людини та забезпечення верховенства 

права; пошук спільного вирішення проблем, які виникли перед європейським 

суспільством (національні меншини, ксенофобія, нетерпимість, СНІД, 

наркотики, організована злочинність та інші); надання допомоги в 

перетворенні Європи в демократичний та безпечний простір; сприяння 

країнам Центральної та Східної Європи в проведенні та активізації 

політичних, законодавчих та конституційних реформ; досягнення більшої 

єдності між державами-учасницями; пошук вирішення проблем, які 

виникнуть у ХХІ столітті; прийняття європейських угод, які повинні 

стандартизувати діяльність держав-учасниць у соціальній та правовій 

сферах
2
. 

У свою чергу, РЄ могла б забезпечити для України: контроль за 

дотримання прав і свобод, закріплених у Хартії, а також прав і свобод 

українців, як титульної нації; надання рекомендацій стосовно розробки нової 

Конституції; допомогу в адаптації українського законодавства до 

європейських норм, що у свою чергу забезпечило б якісне виконання 

Верховною Радою своїх завдань та зобов’язань в умовах євроінтеграції. 

Водночас, співпраця з РЄ могла задовольнити і певні економічні 

потреби держави, адже Організація надавала не лише експертну, але й 
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конкретну фінансову допомогу для проведення реформ. У свою чергу, 

набуття членства в РЄ було своєрідним стартом для співпраці з такими 

впливовими світовими фінансово-економічними структурами як Світовий 

Банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Міжнародний валютний 

фонд. Адже для цих структур участь держави в РЄ засвідчувало стабільність 

та гарантії захисту інвестицій і кредитів у цю державу
1
. А тісна співпраця РЄ 

з ЄС створювала для держави додаткові можливості в отриманні економічної 

допомоги від ЄС. Набуття членства в РЄ для України поставало 

надважливим не лише через низку її політичних мотивів, але й економічних. 

В розпорядженні України були реальні можливості для створення 

засобів реалізації своїх прагнень на основі виваженої політики на 

перспективу. Співпраця з РЄ – найавторитетнішою європейською 

міждержавною інституцією – могла допомогти державі задовольнити деякі 

національні інтереси. Вже 18 грудня 1991 р. представники Міністерства 

закордонних справ України запропонували РЄ обговорити форми співпраці. 

У відповідь Організація запросила делегацію ВР України взяти участь у 43-й 

спеціальній сесії ПАРЄ, яку планувалося провести в лютому 1992 р. в Палаці 

Європи у Страсбурзі. На цій сесії, що проходила з 1 по 6 лютого, 

представники  від нашої держави на чолі з Головою ВР України І. Плющем 

перебували в статусі «запрошених». Саме тоді І. Плющ від імені парламенту 

звернувся до головуючого на Асамблеї Д. Фінсберга з офіційною заявою про 

надання Україні статусу «спеціально запрошеного гостя», який на той 

момент вже був наданий деяким країнам Східної Європи.
2
 

10 березня 1992 р. на надзвичайному засіданні КМРЄ піднялись питання 

стосовно початку взаємодії РЄ з державами пострадянського простору, а 

                                                 
1
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також розвитку співпраці з ними. На цьому засіданні українську делегацію 

очолював М. Макаревич (перший заступник міністра закордонних справ), 

який наголосив на тому, що Україна готова приєднатися до Конвенцій РЄ та 

стати повноправним учасником європейського співтовариства
1
. Делегація 

нашої держави також заявила про бажання надати РЄ для експертизи проект 

Основного Закону та ЗУ «Про вибори», а також попросила експертної 

допомоги у проведенні судово-правової реформи. Саме цим Україна показала 

РЄ своє чітке бажання отримати членство в Організації, а також долучитися 

до активної роботи в усіх напрямках. 

Уже в квітні 1992 р. К. Лялюм’єр – Генеральний секретар РЄ – 

запросила до Страсбургу делегацію українських юристів. Під час зустрічі був 

прийнятий документ «Відносини з Україною», в якому РЄ висловлювала 

рекомендації, що стосувалися розгляду КМРЄ приєднання України до низки 

європейських конвенцій
2
. Також були надані настанови стосовно можливого 

запрошення України в якості спостерігача на засідання до: Європейського 

комітету з кримінальних проблем; Європейського комітету з правового 

співробітництва; Керівного комітету з прав людини; Керівного комітету з 

питань місцевих і регіональних влад.  

У 1992 р. КМРЄ надав Україні запрошення приєднатися до ряду 

конвенцій: Європейської конвенції про основні принципи транскордонного 

співробітництва між територіальними громадами або органами влади; 

Часткової угоди щодо захисту та допомоги у разі великих природних та 

технологічних катастроф; Європейської культурної конвенції
3
; Європейської 
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конвенції про інформації щодо іноземного законодавства
1
. Приєднання цих 

конвенцій сталося пізніше – у 1993 – 1994 рр., – але це запрошення КМРЄ 

засвідчило бажання РЄ співпрацювати з нашою державою, а також 

допомогти їй удосконалити законодавство в рамках європейських стандартів. 

29 червня 1992 р. міністр закордонних справ України Анатолій Зленко 

надіслав Генеральному секретарю РЄ К. Лялюм’єр офіційного листа, в якому 

просив розглянути заяву про членство України в Організації
2
. І це було не 

безпідставно, адже в перші роки незалежності ВР України після гострих 

політичних дискусій прийняла понад 50 законів, які сприяли розвиткові 

демократизаційних процесів у суспільстві. До них належали: ЗУ «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» (квітень 1991 р.); ЗУ «Про 

свободу совісті і релігійних організацій» (квітень 1991 р.); ЗУ «Про 

громадянство України» (листопад 1991 р.); ЗУ «Про національні меншини» 

(червень 1992 р.) та ін. Всі закони відповідали принципам європейської 

демократії, а їх прийняття Україною на практиці продемонструвало 

прагнення держави бути учасницею конвенцій РЄ, визнати всі документи з 

прав людини, приєднатися до міжнародних угод і набути членства в 

провідній європейській Організації. 

У цей час стало зрозуміло, що прагнення до співпраці було взаємним. 

Адже 14 липня 1992 р. Київ відвідала представницька делегація РЄ, 

очолювана головою КМРЄ Х. Четіном та Генеральним секретарем                 

К. Лялюм’єр. Попри низку проблем, які могли уповільнити вступ України до 

РЄ, Х. Четін під час візиту зазначив, що Україна – «...дуже важлива країна в 

регіоні. Маючи населення понад 50 мільйонів чоловік, дуже багаті природні 

                                                 
1
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ресурси і вигідне географічне розташування, Україна займає важливе місце в 

Європі»
1
. А К. Лялюм’єр, у свою чергу, поінформувала: «...мета нашого 

візиту полягає, по-перше, в тому, щоб розвивати співробітництво між РЄ і 

Україною, і по-друге – щоб підготувати вступ України до РЄ
2
». Під час 

зустрічі міністр закордонних справ А. Зленко особисто вручив керівництву 

РЄ офіційного листа, в якому було окреслено прохання прийняти Україну до 

Організації. У свою чергу, постійні контакти делегації з Президентом, 

Прем’єр-міністром та Головою ВР України засвідчили взаємну 

зацікавленість у продовженні діалогу і наявність реального підгрунтя для 

набуття державою членства в РЄ
3
. 

Після офіційного оголошення Україною бажання стати учасником РЄ 

помітною стала активізація співпраці нашої державою з цією міжнародною 

Організацією на урядовому та парламентському рівнях
4
. Це поставило         

ВР України перед необхідністю створити Робочу групу для підтримання 

постійного контактування з РЄ, регулярної участі в засіданнях сесії комітетів 

ПАРЄ та реальної підготовки для вступу до РЄ. До складу групи увійшло 12 

депутатів Верховної Ради України
5
.  

Вже 16 вересня 1992 р. ВР України отримала статус «спеціально 

запрошеного гостя» в ПАРЄ, який було запропоновано запровадити ще на 
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 Там само. – С. 19  

3
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і проблеми / В. Є. Мармазов, І. С. Піляєв. – К. : Вентурі, 1999. – С. 9.  
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 Шульга М. М. На шляху до Європи. Верховна Рада України закладає основи 

для входження до Парламентської Асамблеї Ради Європи / М. М. Шульга // 

Політика і час. – 1993. – № 12. – С. 9.  
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початку 1989 р. Пітером Сагером, швейцарським депутатом та одним з 

основних на той час критиків східноєвропейських комуністичних режимів
1
. 

Отримання статусу «спеціально запрошеного гостя» дало змогу депутатам та 

членам Уряду нашої держави брати участь у роботі РЄ, стимулювало 

розвивати процес демократизації країни, та розглядалося як перший крок до 

офіційного вступу до Організації
2
. 

У жовтні 1992 р. делегація парламенту взяла участь у сесії ПАРЄ. 

Українську делегацію очолив заступник голови постійної Комісії ВР України 

у закордонних справах Б. Горинь, який пізніше зазначив: «...ми брали участь 

як спеціально запрошені гості, що дало змогу нашим парламентарям 

повноправно засідати в Асамблеї, а це у свою чергу, є великим кроком для 

повноцінного входження країни в європейську спільноту
3
». 

Після отримання Україною статусу «спеціально запрошеного гостя» 

почастішали візити парламентських делегацій нашої держави до Страсбургу, 

а також візити керівників РЄ до України. Обидві сторони відчували 

необхідність у співпраці в різних сферах, проте Україна ще не відповідала 

всім вимогам, аби стати повноправним учасником Організації. Перепонами 

для України на шляху до входження 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 українсько-російські 

                                                 
1
Флоренц Бенуа-Ромер. Право Ради Європи. Прямуючи до 

загальноєвропейського простору / Бенуа-Ромер Флоренц. – К.: «К. І. С.», 

2007. – С. 41.  
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і проблеми / В. Є. Мармазов, І. С. Піляєв. – К.: Вентурі, 1999. – С. 8.  
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 Петров С. М. Крок у Раду Європи / С. М. Петров // Урядовий кур’єр. – 1992. 
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відносини; невирішене питання стосовно Криму та Чорноморського флоту; 

проблема закриття Чорнобильської атомної електростанції та ін.
1
 

Найтісніші зв’язки Робоча група ВР України встановила з Комітетом по 

зв’язках з країнами – не членами РЄ. Українська делегація брала участь 

практично в кожному його засіданні, одне з яких відбулося в Києві у травні 

1993 р. Саме тоді члени Комітету ознайомилися зі станом додержання прав 

людини в Україні, зустрілися з представниками різних громадських 

організацій, посадовими особами державних органів, лідерами політичних 

партій та народними депутатами. Члени Комітету відзначили, що 

законодавство України почало процес адаптації до міжнародних норм і 

стандартів, що мало важливе значення для демократичних перетворень 

суспільства.  

Контакти України з РЄ на урядовому рівні спостерігалися починаючи з 

1992 р. Так, 10 – 11 вересня 1992 р. українська делегація взяла участь у 

спеціальному засіданні Комітету ради міністрів закордонних справ РЄ, яке 

проходило в Стамбулі. Це засідання мало на меті обмін думками між 

міністрами закордонних справ країн – учасниць РЄ і тих країн, як подали 

заявки на набуття статусу «повноправного учасника» чи «спеціально 

запрошеного гостя»
2
. Українську делегацію на засіданні очолив перший 

заступник міністра закордонних справ України М. Макаревич, який виступив 

перед представниками РЄ з доповіддю. Міжнародні експерти зауважили, що 

Україна мала вже на той час великі шанси стати учасником РЄ.  

Менше, ніж за рік, – 30 червня 1993 р. – для координації та організації 

роботи Уряду та різних урядових організацій України з РЄ створена 
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Державна міжвідомча комісія з питань вступу України до РЄ
1
 на чолі з 

заступником Міністра закордонних справ Б. Тарасюком. Комісія мала на меті 

здійснювати контроль за ходом реформування національного законодавства і 

приведення його у відповідність до загальновизнаних європейських і 

світових стандартів
2
. Представники України брали активну участь в роботі 

КМРЄ – вони були залучені до роботи в таких органах як: Комітет з прав 

людини та з питань безпеки; Комітет з питань міграції; Комітет з питань 

культурної спадщини; Комітет з питань засобів масової інформації
3
. 

Українські експерти надавали допомогу в розробці документів європейського 

значення. Саме з залученням представників нашої держави були 

напрацьовані тексти Рамкової конвенцiї про захист нацiональних меншин та 

Європейської хартiї регiональних мов або мов меншин
4
.  

1993 р. ознаменувався для РЄ запровадженням вищого політичного 

інституту Організації – Саміту глав держав та урядів держав - учасниць РЄ
5
. 

Він являв собою самостійний суб’єкт моніторингового процесу Організації. 

Прикладом плідної взаємодії держав у рамках Саміту стала Віденська зустріч 

32-х країн - учасниць РЄ, яка відбулася 8 – 9 жовтня 1993 р., і засвідчила 

розширення Організації та її політику відкритості. Глави держав та урядів 

урочисто підтвердили: «Ми сповнені рішучості забезпечити повне виконання 

                                                 
1
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зобов’язань, уязих усіма державами-учасницями у рамках Ради Європи»
1
. 

Ініціаторами Зустрічі були Президент Франції Ф. Міттеран і Канцлер 

Австрійської Республіки Ф. Враніцький. Вперше за час існування Організації 

разом зібралися глави та перші особи тих країн, які входили до складу РЄ. Ця 

Зустріч виявилася не лише першою на такому високому рівні, але й найбільш 

представницькою, адже до столиці Австрії не приїхали лише три керівники 

країн - учасниць РЄ – Англії, Греції і Угорщини. Представником Президента 

України в цій зустрічі був міністр закордонних справ А. Зленко, який під час 

свого виступу наголосив на тому, що «...прийом України у Раду Європи буде 

великою допомогою у русі шляхом демократії і свободи, стане гарантією 

необоротності цього історичного процесу. Разом з тим він стане нашим 

внеском у зусилля РЄ, що стосуються вирішення завдань, які стоять перед 

нами»
2
. Результатом Зустрічі стало прийняття Віденської декларації разом з 

«Декларацією і Планом дій боротьби з расизмом, ксенофобією, 

антисемітизмом і нетерпимістю»
 3

 від 9 жовтня 1993 р., в якій визнавалося 

значення РЄ як загальноєвропейської Організації, здатної «на рівноправній 

основі і через постійно діючі структури» вітати нові демократії в Європі
4
. На 
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Віденській зустрічі також узгоджувались три нові першочергові напрями 

діяльності, а саме: реформування механізму контролю за дотриманням 

Європейської конвенції з прав людини; захист національних меншин; 

боротьба з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та нетерпимістю. Ці 

пріоритетні вектори діяльності РЄ висвітлювались у Декларації одразу ж 

після преамбули у вигляді трьох додатків. Віденська зустріч засвідчила 

прагнення держав - учасниць РЄ зміцнити позиції Організації та розширити 

сфери її впливу на європейському континенті. 

У середині квітня 1994 р. в Страсбурзі відбулася зустріч французького 

прем’єра Е. Балладюра з латвійським Президентом Г. Улманісом, під час якої 

обговорювалися ініціативи України, Франції та Польщі щодо створення 

структур безпеки у Центрально-Східній Європі. Саме тоді Генеральний 

секретар РЄ Д. Таршис заявив, що «Україна до 1995 р. може стати 

повноправним учасником Організації, а його основним завданням є 

трансформація колишніх країн соціалістичної орієнтації в держави 

плюралізму та демократії»
1
. 

У цей час країни, могутні у воєнному та економічному сенсі (Франція, 

Німеччина, Велика Британія, Росія), робили спроби створити у Європі нові 

центри сили за допомогою заручення підтримкою держав, які були в 

найближчому оточенні або держав, що не мали власного чітко визначеного 

курсу в зовнішній політиці
2
. Тогочасна військово-політична ситуація, що 

склалася в Європі та Україні, визначалась розвитком співпраці та взаємодії 

                                                 
1
 Сом В. К. Європа кличе нас / В. К. Сом // Голос України. – 1994. –               

№ 72 (822). – С. 5.  

2
 Грабовський С. І. Державне утвердження України у другій половині ХХ 

століття [Текст] / С. І. Грабовський; Українська федеральна кредитна спілка 

«Самопоміч» м. Нью-Йорка, Координаційний комітет допомоги Україні 

(США), Центр «Українознавство» Товариства «Знання» України. – К.: Знання 

України, 2002. –  С. 26.  
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між країнами Заходу та колишнього Варшавського Договору, їх активною 

участю у створенні нової багатокомпонентної структури європейської 

колективної безпеки, яка отримувала дедалі більший динамізм
1
. У зв’язку з 

цим, вступ України до РЄ набував іншого відтінку, адже міг сприяти 

розширенню європейського центру сили.  

Про зацікавленість Україною з боку Європи свідчило і те, що ще в 

березні 1994 р. відбулось підписання Угоди про партнерство і 

співробітництво між Україною та ЄС. Л. Бріттен, Комісар Європейської 

Комісії з зовнішньоекономічних питань, зазначив, що цей документ відкрив 

«нову еру відносин... Підписання такого документа – це підтримка вільної 

демократичної України»
2
. А член Європейської комісії, куратор 

зовнішньополітичних питань В. Брук заявив, що Європа «дала зрозуміти 

Києву, що зацікавлена в розвитку незалежної України і готова широко 

співробітничати з нею
3
». Отже, можна з упевненістю говорити, що РЄ також 

була зацікавлена в приєднанні до неї нашої держави. 

У цей час Україна перебувала у складних політичних та соціально-

економічних умовах, наслідком яких стало проголошення дострокових 

парламентських та президентських виборів.
4
 Внаслідок цього, як зазначив 

перший заступник Голови ВР України В. Дурдинець, до подій у державі 

великий інтерес проявила світова громадськість та міжнародні організації.
5
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Так, уже 18 – 20 травня 1994 р. Київ відвідала делегація Секретаріату РЄ на 

чолі з директором політичного департаменту Х. Фуррером. Візит мав на меті 

вивчити ситуацію та прослідкувати за перебігом подій. Окрім того упродовж 

проведення виборів в Україні перебували спостерігачі від ПАРЄ, які дійшли 

висновку, що «виборчий процес відбувся у відповідності до закону, вибори 

були вільними та відкритими, незважаючи на безперечно недосконалий закон 

про вибори»
1
.  

На початку липня 1994 р. в рамках політичного діалогу між Україною та 

РЄ в штаб-квартирі РЄ в Страсбурзі відбулася консультативна зустріч 

заступника міністра закордонних справ України Б. Тарасюка з новообраним 

Секретарем Організації Д. Таршисом. Під час зустрічі були обговорені 

практичні кроки з боку України і РЄ в напрямі підготовки до вступу країни в 

цю Організацію
2
. Б. Тарасюк мав зустріч з представниками Комітету 

Міністрів РЄ, під час якої ознайомив послів країн-учасниць Організації з 

діяльністю Верховної Ради та Уряду України в сфері розбудови 

демократичної держави з ринковою економікою. Міжнародні експерти 

зазначили, що серйозних перешкод для вступу України до РЄ не було. 

20 вересня 1994 р. Київ відвідала офіційна делегація РЄ на чолі з 

Генеральним Секретарем РЄ Д. Таршисом та Головою КМРЄ, міністром 

закордонних справ Республіки Болгарія С. Даскаловим. Очільники РЄ мали 

закриту зустріч з Президентом України Л. Кучмою, який «висловив надію, 

що у керівників РЄ не виникає сумнівів щодо мети перетворень в Україні, 

                                                 
1
 Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України 

на вступ до РЄ  № 190(1995) від 26.09.1995 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua 

2
 Слобода М. К. На шляху до Ради Європи / М. К. Слобода // Голос України. 

–1994. – № 135 (885). – С. 5.  
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спрямованих на побудову демократичного, цивілізованого суспільства»
1
. У 

цей же день керівники РЄ зустрілися з Головою ВР України О. Морозом, 

який зазначив: «нас не може влаштовувати той факт, що Україна поки що не 

є учасником Ради Європи і не може досить повно впливати на її рішення. 

Членство України було б на користь і нашій країні, і Раді Європи. Процес 

реформування структур влади, економічні реформи в Україні повинні 

сприяти прискоренню входження нашої держави в Раду Європи»
2
.                  

С. Даскалов у свою чергу підкреслив: «Рада Європи зацікавлена у вступі 

України (...) ми приїхали, щоб одержати додаткову інформацію про ваші 

досягнення і проблеми. Україні потрібна Рада Європи, а Раді Європи 

потрібна Україна. На жаль, процедура вступу досить тривала, вона потребує 

узгодження законодавства України з загальноприйнятими законами, зокрема, 

тими, що стосуються прав людини»
3
. В ході одноденного візиту до України 

перші особи РЄ також мали зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань 

гуманітарної політики І. Курасом, міністром закордонних справ Г.Удовенком 

та іншими офіційними особами. Підсумком даного візиту був звіт, який 

допоміг Україні стати учасником РЄ. 

19 – 22 листопада 1994 р. з офіційним візитом до України прибув Голова 

Палати регіонів КМРВ К. Егі, який зустрівся з заступником міністра 

закордонних справ Б. Тарасюком, головою Київської міської Ради народних 

депутатів Л. Косаківським та іншими посадовими особами
4
. По завершенню 
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свого перебування в Україні К. Егі поінформував, що певен у плідній та 

успішній співпраці України з РЄ. 

Окрім того, в 1994 р. Україну (окремо, але узгоджено між собою) 

відвідали направлені ПАРЄ два юристи – М. Родрігес та Ж. Суайе. Вони 

засвідчили «надзвичайний прогрес»
 1

 у процесі приведення національного 

законодавства у відповідність до принципів РЄ (зокрема до принципів 

Європейської конвенції з прав людини). Загалом же, після здійснених на 

прохання ПАРЄ упродовж  1994 р. кількох візитів, РЄ констатувала прогрес у 

процесі приведення законодавства держави до європейських стандартів
2
. 

Адже у результаті підготовчої роботи для вступу до РЄ Україна підписала 

або ратифікувала ряд міжнародно-правових документів цієї Організації. Так, 

на приклад, 24 лютого 1994 р. ВР України прийняла Постанову «Про участь 

України в Європейській культурній конвенції 1994 року»
3
. А вже 14 вересня 

1994 р. набув чинності ЗУ «Про приєднання до Європейської конвенції про 

інформацію щодо іноземного законодавства та Додатковий протокол до неї», 

постанова про який була прийнятий парламентом ще 14 липня 1993 р.
4
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Загалом представники РЄ наголосили, що Україні необхідні більш глибокі 

реформи, які можуть бути здійснені «після вступу»
1
. 

Наприкінці 1994 р. відносини України з РЄ значно покращилися. А вже 

у січні 1995 р. в Страсбурзі розпочала свою роботу Місія Постійного 

представника України при РЄ
2
.  

10 – 14 квітня 1995 р. до України (в Крим) прибули офіційні доповідачі з 

питання прийняття України до РЄ: Х. Северинсен (Данія, Комітет у зв’язках з 

європейськими країнами-не членами), М. Немет (Угорщина, Комітет з 

правових питань і прав людини) та Ж. Массере (Франція, Комітет Асамблеї з 

політичних питань). Пані Х. Северинсен і пан К. Тунне (Естонія) увійшли до 

моніторингового комітету РЄ, який слідкував за виконанням зобов’язань 

Україною, власне, й постійно нагадував Україні про необхідність виконання 

взятих зобов’язань
3
.  

Після численних зустрічей офіційних доповідачів ПАРЄ з посадовими 

особами вищого рівня в Україні, відомими політиками та громадськими 

діячами, представниками всіх національних меншин, церков та 

правозахисних організацій України, Президент ПАРЄ М. Мартінес у травні 

1995 р. зазначив, що «Україна найближчим часом буде прийнята до сім’ї 

європейських партнерів. Це буде корисним як для України, так і для Європи 
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в цілому». Далі пан Мартінес продовжив: «...участь України в європейських 

проектах тільки збагатить досвід і почуття всієї європейської спільноти»
1
. 

27 липня 1995 р., коли власне були закладені цеглини у фундаменті 

вирішення питання про набуття Україною дійсного членства в РЄ, від 

української держави до Організації направлено листа (підписаного 

Президентом України Леонідом Кучмою, Головою ВР України О. Морозом 

та Прем’єр-міністром України Є. Марчуком), в якому зазначалось, що всі 

реформи (конституційна, правова та економічна), що проводилися в Україні, 

були скеровані на розбудову тієї державної системи, яка б цілковито 

окреслювалась європейськими стандартам, а також у повній мірі відповідала 

б положенням Європейської конвенції з прав людини. В цей же час Державна 

міжвідомча комісія з питання вступу України до РЄ підготувала та оформила 

всі відповіді на запитання ПАРЄ, які лягли в основу формування 

зобов’язання України, які були взяті нею під час вступу до Організації. 

Рівно за місяць – 27 серпня 1995 р. – голова парламенту України            

О. Мороз надіслав до Голови і членів Бюро ПАРЄ листа з проханням 

включити до порядку денного чергової вересневої частини сесії ПАРЄ 

питання про розгляд заявки України на вступ до РЄ
2
. 

Уже 4 вересня 1995 р. на засіданні Комітету з політичних питань ПАРЄ 

було ухвалено позитивний проект Висновку щодо заявки України на вступ до 

Організації. Вже на наступний день – 5 вересня 1995 р. – в Парижі відбулося 

засідання Бюро ПАРЄ, на якому було вирішено внести до порядку денного 

вересневої сесії ПАРЄ питання про розгляд Висновку. Керівники та експерти 

РЄ, які мали офіційні візити до України в 1994 – 1995 рр., засвідчили, що 

держава активно проходила шлях демократизації і вже залучена до активної 
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співпраці з РЄ. 8 вересня 1995 р. Комітет з питань відносин з європейськими 

країнами - не членами РЄ на своєму засіданні також ухвалив позитивний 

Висновок щодо вступу України до РЄ. 11 вересня Комітет з правових питань 

та прав людини ПА РЄ також ухвалив цей Висновок.  

Таким чином, три профільні комітети ПАРЄ  – Комітет з політичних 

питань, Комітет з питань відносин з європейськими країнами - не членами 

РЄ, Комітет з правових питань та прав людини ПАРЄ – підтриимали 

позитивний висновок офіційних доповідачів стосовно готовності України до 

вступу до Організації
1
. «Проти» проголосували лише 9 членів («за» – 15) 

Комітету з правових питань та прав людини. Загалом, активну підтримку у 

входженні до РЄ Україна отримала від парламентарів сусідніх країн – 

Польщі, Молдови, Угорщини, а також від Естонії, Латвії, Німеччини, 

Туреччини та Чехії
2
. 

 Невдовзі Генеральний Секретар РЄ Д. Таршис зустрівся в Києві з 

Президентом України Л. Кучмою та Головою ВР України О. Морозом. Під 

час зустрічей обговорювалось створення Центру інформації та документації 

РЄ на базі Української Правничої Фундації, що стало досить важливим 

кроком у зближенні держави з цією європейською Організацією. Відкриття 

Центру відбулося вже 15 вересня 1995 р., Д. Таршис назвав Центр «Домом 

РЄ» в Україні
3
. До основних завдань центру належали: поширення 

інформації щодо діяльності РЄ та її структур; переклад інформаційних 

документів; розсилка видань РЄ в межах України та ін.  

                                                 
1
 Заблоцька Л. Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи /                 

Л. Г. Заблоцька. – К.: Фенікс, 2007. – С. 194. 

2
 Становлення та розвиток інституту громадянства України (1917 – 2007 рр.): 

Монографія / Є. В. Нагорний. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради 

України, 2015. – С. 87. 

3
 Бюро інформації РЄ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.hreuc.com 

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/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
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Восени 1995 р. Україна зробила ще один крок на шляху до членства в РЄ 

– держава приєдналась до Конвенцій РЄ у сфері боротьби зі злочинністю1. У 

цей же час Венеціанська комісія – дорадчий орган РЄ з питань 

конституціного права – здійснила правову експертизу та перевірку проектів 

певних статтей нової Конституції України, Сімейного та Адміністративного 

кодексів України, та деяких Законів України, та зазначила, що Україна 

зробила значні кроки в адаптації законодавства до європейських правових 

норм
2
. 

26 вересня 1995 р. на сесії, в якій брала участь делегація ВР України на 

чолі з О. Морозом, ПАРЄ ухвалила позитивний висновок щодо заявки 

України на вступ до РЄ
3
. На підтримку України виступили делегації багатьох 

країн, зокрема, Естонії, Литви, Угорщини, Австрії, Фінляндії, Туреччини, 

Італії, Румунії. Запрошений представник РФ підкреслив, що якби Росія була 

                                                 
1
 Європейська конвенція про видачу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024; 

Європейська конвенція про взаємну правову допомогу по кримінальним 

справам [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/030; 

Європейська конвенція про передачу судочинства по кримінальним справам 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/073 та інші.  

2
 Федорова А. Л. Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці / 

А. Л. Федорова // Право України: юрид.журнал: наук-практ. фахове видання, 

спецвипуск; Конституційний Суд України. – К., 2011. – № 7. – С. 128. 

3
 Висновок Парламентської Асамблеї РЄ щодо заявки України на вступ до РЄ 

№190 (1995) від 26.09.1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_590 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1995
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024
http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/030
http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/073
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учасником РЄ, вона б теж голосувала «за»
1
. У своєму виступі глава 

українського парламенту наголосив на тому, що «Україна не просто входить 

до Ради Європи новою складовою, а закономірно повертається у велику 

європейську сім’ю, частиною якої історично була завжди»
2
. У висновку 

ПАРЄ описувалися зобов’язання нашої держави стосовно адаптації 

національного законодавства до норм та стандартів РЄ.  

Ключовою подією в процесі набуття Україною членства в РЄ стало 

засідання КМРЄ від 19 жовтня 1995 р., коли  (на підставі винесеного ще       

26 вересня 1995 р. ПАРЄ висновку) було одностайно ухвалено резолюцію, в 

якій говорилось про запрошення України стати 37-м учасником Організації і 

приєднатися до її Статуту.  

Саме ПАРЄ відіграла головну роль у прийнятті держави до Організації. 

Адже попри компетенцію КМРЄ запрошувати державу до членства у РЄ, 

ухвалити це рішення Комітет може лише після отримання відповідного 

висновку Асамблеї
3
. Вже 31 жовтня 1995 р. парламент України прийняла 

закон про приєднання до Статуту РЄ, в якому зазначалося: «Підтверджуючи 

відданість Україні, ідеалам та принципам, які є спільним надбанням 

європейських народів, та враховуючи, що інтереси збереження та 

подальшого втілення в життя тих ідеалів, а також сприяння економічному та 

соціальному прогресі потребують більш тісного єднання між всіма 

європейськими країнами, Верховна Рада ухвалює: приєднатися від імені 

                                                 
1
 Писанська В. В. «Ласкаво просимо, Україно!» Успіх делегації Верховної 

Ради у Стразбурзі / В. В. Писанська // Голос України. – 1995. – № 183(1183). 

– С. 5.  

2
 Там само.  

3
 Statutory Resolution 51 (30) adopted by the Committee of Ministers on 3 May 

1951//Rules of Procedure of the Assembly and Statute of the Council of Europe. –    

P. 268 – 275. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
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України до Статуту Ради Європи»
1
. В ПАРЄ державі надано 12 місць, а 

делегацію очолив Голова ВР України О. Мороз
2
. КМРЄ 8 листопада 1995 р. 

запросив Україну стати 37 учасником Організації, а вже 9 листопада 1995 р. 

відбулась урочиста церемонія вступу нашої держави до РЄ.  

Отже, після проголошення Україною наміру набути членства в РЄ, 

відбулася активізація співпраці держави з цією Організацією на урядовому та 

парламентському рівнях. Упродовж 1991 – 1995 рр. проходили зустрічі 

керівництва Організації з представниками владних кіл держави, що 

засвідчило обопільну зацікавленість у входженні України до РЄ. Упродовж 

зазначеного періоду державу неодноразово відвідували експертні делегації 

РЄ, які здійснювали моніторинг європейського поступу країни. 

Приєднавшись до низки європейських конвенцій та адаптувавши певною 

мірою законодавство до європейських стандартів, Україна засвідчила своє 

бажання увійти до світового співтовариства та стати повноправним 

учасником РЄ. 

 

3.2. Зобов’язання держави перед Організацією та хід їх виконання 

 

Послідовне виконання державою взятих зобов’язань в рамках РЄ – це 

запорука ефективної адаптації законодавства до європейських стандартів, а, 

отже, й інтеграції до європейського простору. Беручи до уваги цей факт та 

зважаючи на трансформаційні процеси, які відбуваються сьогодні в 

українській державі, а також на прагнення суспільства стати повноправним 

учасником європейської спільноти, можна з упевненістю говорити, що 

                                                 
1
 Закон України «Про приєднання України до Статуту РЄ» № 398/95-ВР від 

31.10.1995  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 

2
 Заблоцька Л. Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи /                 

Л. Г. Заблоцька. – К.: Фенікс, 2007. – С. 195.  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
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дослідження ходу виконання Україною взятих перед РЄ зобов’язань є 

актуальним, як ніколи. 

У червні 1993 р. ПАРЄ ухвалила Директиву №488 («Директива 

Халонена»), яка затверджувала зобов’язання нових країн-учасниць щодо 

Статуту РЄ, Європейської конвенції прав людини та інших конвенцій
1
. 

Набувши членства в РЄ Україна також взяла на себе низку зобов’язань у 

сфері реформування чинного законодавства, які викладені у Висновку ПАРЄ   

№ 190 (1995)
2
.  

Всі зобов’язання слід поділити на дві групи: правові та політичні. До 

першої групи належать: прийняття Конституції; підписання та ратифікація 

Європейської конвенції з прав людини та протоколів № 1, 2, 4, 6, 7, 11 до неї; 

рамкового документу про правову політику України щодо захисту прав 

людини; рамкового документу про правову та судову реформи; нових 

Кримінального, Кримінально-процесуального, Цивільного та Цивільно-

процесуального кодексів; прийняття Закону «Про правничу професію» або 

створення професійної асоціації адвокатів та ін. 

Другу групу зобов’язань доречно поділити ще на дві підгрупи: ті, що 

стосуються внтурішньої політики держави та ті, що відносяться до її 

зовнішньої політики. До першої підгрупи належать: прийняття нових Законів 

«Про вибори» та «Про політичні партії»; зміна ролі та функцій 

Генпрокуратури України; передача Міністерству юстиції до кінця 1998 р. 

відповідальності за управління пенітенціарною системою, за виконання 

судових рішень та за реєстрацію осіб, які прибувають до країни або 

від’їжджають з неї; передача до компетенції Конституційного Суду України 

                                                 
1
 Чиж І. С. Україна в Раді Європи / І. С. Чиж. – К. : Парл. вид-во, 2001. –       

С. 174. 

2
 Висновок Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на 

вступ до Ради Європи № 190 (1995) від 26.09.1995 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_590 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_590
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питань про відповідність актів органів законодавчої та виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим Конституції та законам України; підписання та 

ратифікація Європейської хартії про місцеве самоврядування, Хартії про 

регіональні мови та національних меншин та Європейської соціальної хартії, 

Конвенції про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими 

особами, Конвенції з питань відмивання, пошуку, арешту та конфіскації 

доходів, одержаних злчинним шляхом; забезпечення незалежності судової 

влади; прискорення мирного вирішення існуючих конфліктів між 

православними церквами; здійснення політики щодо етнічних меншин на 

основі Європейської рамкової конвенції про захист національних меншин.  

До другої підгрупи входять зобов’язання у сфері зовнішньої політики, 

що стосуються: вирішення міжнародних спорів мирними засобами; 

підписання та ратифікація Конвенції про надання взаємної допомоги у 

кримінальних справах та Конвенції про видачу правопорушників; 

непідписання Конвенції в рамках СНД з прав людини та інших відповідних 

документів СНД, поки не будуть здійснені нові дослідження щодо сумісності 

з Європейською конвенцією з прав людини; підписання та ратифікація 

Генеральної угоди про привілеї та імунітети РЄ і Додаткового протоколу до 

неї; всебічна співпраця з РЄ у питаннях моніторингу. 

Оскільки перелік зобов’язань України перед РЄ достатньо широкий, то, 

на нашу думку, доцільним буде дослідити виконання найбільш вагомих 

зобов’язань, а також здійснити аналіз їх впливу на подальший розвиток 

держави.  

Перш за все, варто зауважити, що з метою контролю за виконанням 

Україною зобо’язань, 11 грудня 1995 р. Комітетом ПАРЄ з правових питань 

та прав людини (згідно з Директивою Асамблеї № 508 (1995)
1
 було 

                                                 
1
 Директива Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про дотримання 

державами-членами РЄ своїх зобов’язань» № 508 (1995)  від 26.04.1995 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/?uid=1014.693.0 
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започатковано процедуру моніторингу обов’язків та зобов’язань України як 

учасника РЄ. Моніторинг виступав не лише дисциплінуючим фактором, але 

й основним компонентом підняття рівня діалогу між Україною та РЄ. 

Неминучість цієї процедури В. Литвин вбачав у двох аспектах: «перший – 

важливість України для Європи та другий – можливість відпрацювання та 

апробації на її прикладі демократичних процедур і для пострадянських 

країн»
1
. 

Рівно за три місяці, 11 березня 1996 р., Президент України Л. Кучма 

видав Розпорядження про створення Державної міжвідомчої комісії з питань 

впровадження в законодавство України норм і стандартів РЄ
2
, яку мав 

очолити міністр юстиції України С. Головатий. Метою комісії став 

моніторинг та контроль за виконання Україною зобов’язань перед РЄ. Вже   

20 липня 1996 р. Кабмін видав Постанову, якою визначалися організаційні 

заходи, спрямовані на виконання цих зобов’язань: підготувати і подати на 

розгляд Кабміну проекти Концепції державної правової політики у сфері 

захисту прав людини, Концепції судово-правової реформи в Україні, нового 

Цивільного кодексу України, проект Концепції політики держави в галузі 

державно-церковних відносин, пропозиції щодо підписання та ратифікації 

ряду Європейських конвенцій та додаткових Протоколів до них, пропозиції 

щодо нормативного порядку надання статусу офіційних україномовним 

перекладам документів РЄ та перекладам актів законодавства України 

офіційними мовами РЄ; вжити заходів для організації правової експертизи 

нового законодавства України, передбаченого Висновком ПАРЄ                    

                                                 
1
 Литвин В. М. Україні бути / В. М. Литвин. – К.: Видавничий дім «Лі-

Терра», 2006. – С. 60.  

2
 Розпорядження Президента України «Про утворення Державної 

міжвідомчої комісії з питань впровадження в законодавство України норм і 

стандартів Ради Європи» №48/96-рп від 11.03.1996 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/48/96-рп 
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№ 190 (1995); забезпечити проведення всеукраїнських науково-практичних 

конференцій та публічного обговорення проектів нових кодексів України 

стосовно відповідності їх нормам і стандартам, які встановлені РЄ; визначити 

перелік законодавчих актів та їх положень, які потребують внесення змін, 

відповідно до норм і стандартів РЄ та ін.
1
  

Першу групу зобов’язань – правові – Україна почала виконувати ще 

напередодні вступу до РЄ. І одним з найважливіших кроків стало проведення 

конституційної реформи, оскільки Основний Закон мав окреслити межі для 

подальших перетворень у державі, адже саме він мав виступити основою 

норм і правил поведінки людей у суспільстві
2
. Ці норми і правила 

віддзеркалювали політичні відносини, залежні від зацікавлень політикуму. 

Оскільки інтереси в суспільстві були протилежними, то і правова свідомість 

мала суперечливий характер
3
, а, отже, надважливим поставало створення 

ефективної і дієвої Конституції. Ще у 1992 р. розпочалася співпраця України 

з Венеціанською комісією. Перші кроки України на шляху до демократії 

починалися саме з розробки нової Конституції, а Венеціанська комісія надала 

власні рекомендації законодавцям щодо міцних засад Основного Закону та 

прийняття стабільних принципів, що стосувались прав людини і 

                                                 
1
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про організаційні заходи, 

спрямовані на виконання зобов’язань України, передбачених Висновком 

Парламентської Асамблеї РЄ від 26 вересня 1995 р. №190 щодо Заявки 

України на вступ до РЄ» № 792 від 20.06.1996 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/792/96-п 

2
 Довідник з практичного конституціоналізму / вступне слово Голови 

Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. – К.: Парламентське вид-во, 2015. – 

С. 256.  

3
 Касьян В. І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: 

Навчальний посібник. – 5-те вид., випр. і доп. / В. І. Касьян. – К.: Знання, 

2008. – С. 157.  
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незалежності судової влади
1
. Венеціанська комісія для України, як і для 

інших пострадянських країн, стала засобом «швидкого реагування» та 

«швидкої невідкладної допомоги» щодо надання рекомендацій по проектам 

конституційних реформ, допомоги у розробці текстів конституцій, проектів 

виборчого законодавства, конституційного правосуддя, захисту прав людини 

та, зокрема, національних меншин
2
. В умовах політичної та економічної 

нестабільності 1994 – 1995 рр. в Україні набувала поширення ідея прийняття 

«малої конституції», як акту, який, подібно до Малої Конституції Польщі від  

17 жовтня 1992 р., регулював би лише основи організації державної влади
3
.      

Вже 18 травня 1995 р. було схвалено Конституційний договір між ВР 

України та Президентом
4
. Офіційно укладено договір було 8 червня 1995 р. 

Саме в цей час з’явилися перші документи, підготовлені Венеціанською 

комісією щодо України, зокрема Висновок, в якому зазначалося, що в нашій 

                                                 
1
 Jowwel, Jeffrey. The Venice Commission – Disseminating Democracy through 

Law / Jeffrey Jowwel. – Public Law, 2001. – Р. 678. 

2
 Федорова А. Л. Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці / 

А. Л. Федорова // Право України: юрид.журнал: наук-практ. фахове видання, 

спецвипуск; Конституційний Суд України. – К., 2011. – № 7. – С. 128.  

3
 Грабовський С. І. Державне утвердження України у другій половині           

ХХ століття [Текст] / С. І. Грабовський; Українська федеральна кредитна 

спілка «Самопоміч» м. Нью-Йорка, Координаційний комітет допомоги 

Україні (США), Центр «Українознавство» Товариства «Знання» України. – 

К.: Знання України, 2002. –  С. 38.  

4
 Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом 

України «Про основні засади організації та функціонування державної влади 

і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової 

Конституції України» № 1к/95-ВР від 8.06.1995 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1к/95-вр 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
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державі спостерігається значний розвиток конституційної думки
1
, але 

водночас є нагальна потреба узгодження положення про права людини з 

міжнародними стандартами, вдосконалення норм щодо незалежності судової 

системи та повноважень прокурорів
2
. Враховуючи всі подальші рекомендації, 

які надавались Венеціанською комісією упродовж 1995 – 1996 рр., 28 червня    

1996 р. ВР України проголосувала ЗУ «Про прийняття Конституції України і 

введення її в дію», за яким чинність втрачав Конституційний Договір між 

парламентом та Президентом у зв’язку «з прийняттям нової Конституції»
3
, в 

якій закріплювались всі основні права, свободи та обов’язки громадян, а 

також інші найважливіші постулати функціонування молодої держави. Всі ці 

норми написані та ухвалені з урахуванням настанов РЄ. У свою чергу, 

європейська спільнота, як зазначив у своїй праці М. Попович, «вибудовує 

систему моралі та права як культуру буття, нормативну систему, незалежну 

від релігійних уявлень», тим самим відкриваючи «можливість вільного 

творення норм і ставить людину перед проблемами критеріїв розумності, 

гармонії і людяності»
4
. Україна ж, прийнявши Основний Закон, забезпечила 

суспільство подібною до європейської системою моралі і права. Виконання 

Україною зобов’язання щодо проведення конституційної реформи мало 

                                                 
1
 Бєлов Д. М. Конституційна реформа як наслідок формування нової 

парадигми конституціалізму / Д. М. Бєлов // Віче. Журнал Верховної Ради 

України. – 2012. – № 18. – С. 36.  

2
 Проблеми розвитку конституційного законодавства України: збірник 

висновків Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської 

комісії) / [заг. ред. В. М. Литвина; упоряд.: В. О. Зайчук, С. В. Ківалов,             

О. Л. Копиленко та ін.; пер. з англ.: О. В. Київець, Л. В. Білоусов,                   

Р. В. Алямкін та ін.]. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – С. 19. 

3
 ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 5466 , арк. 56. 

4
 Попович М. В. Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції 

України / М. В. Попович. – К.: Наукова думка, 2014. – С. 3.  
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величезний вплив на подальший розвиток держави, адже підготувало 

громадську думку до сприйняття нової державності, теоретично оформило 

створення нової держави, чим на крок наблизило її до європейської 

спільноти
1
.  

22 листопада 1996 р. відбулося приєднання до Часткової угоди про 

Європейську комісію «За демократію через право», яке засвідчило обопільне 

бажання України та РЄ продовжити співпрацю в сфері вдосконалення 

конституційних норм нашої держави, що і здійснювалось у 2004, 2010, 2014, 

2015 рр. На сьогодні конституційна реформа забезпечує інституціоналізацію 

оновленого відповідно до нового Основного Закону всього українського 

законодавства, правової системи відродженої держави та створення 

конституційно-правового простору, близького до європейського
2
. 

Важливе значення для створення демократичної держави мало 

приєднання України до Європейської конвенції з прав людини та Протоколів 

№ 1, 2, 4, 6, 7, 11 до неї. У день урочистої церемонії вступу держави до РЄ, 

ВР України видала ЗУ про приєднання до Європейської конвенції з прав 

людини та протоколів № 2 та 11 до неї, 19 грудня 1996 р. Україна підписала 

Протоколи   № 1, 4 та 7. На особливу увагу заслуговує підписання державою 

5 травня 1997 р. Протоколу № 6 Європейської конвенції з прав людини щодо 

скасування смертної кари. Адже це рішення стало надзвичайно важливим для 

розвитку в Україні демократії, а, отже, й повернення держави до світового 

товариства. Проте, варто зауважити, що на практиці смертні вироки 

продовжували здійснюватись аж до 11 березня 1997 р., коли де-факто 

Україна ввела мораторій на виконання смертних вироків. Попри ознайомчу 

                                                 
1
 Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики. –               

К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 119.  

2
 Бєлов Д. М. Конституційна реформа як наслідок формування нової 

парадигми конституціалізму / Д. М. Бєлов // Віче. Журнал Верховної Ради 

України. – 2012. – №18. – С. 36 
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та роз’яснювальну роботу Т. Келама та Х. Северинсен (співдоповідачі 

Комітету з питань моніторинку ПАРЄ
1
), Резолюцію ПАРЄ «Виконання 

Україною смертних вироків»
2
 (у якій засуджувалося порушення Україною 

зобов’язань), а також численні вимоги європейської спільноти припинити 

здійснення смертних вироків, КСУ лише в 30 грудня 1999 р. виніс рішення 

про те, що існування смертної кари було таким, що не відповідало 

положенням Конституції. А вже в лютому 2000 р. парламентом ратифіковано 

Протокол № 6 до Європейської конвенції з прав людини стосовно скасування 

смертної кари.  

Варто відзначити, що приєднання до Європейської конвенції з прав 

людини та Протоколів № 1, 2, 4, 6, 7, 11 до неї не одразу підняло Україну до 

європейського рівня захисту прав людини, проте воно посприяло цьому. 

Адже громадяни України від тоді могли шукати захисту в Європейському 

Суді з прав людини, а, отже, держава засвідчила усвідомлене і чітке рішення 

остаточно перейняти європейські цінності, захистити права і свободи людини 

та громадянина, стати повноправним членом європейської спільноти. А 

скасування смертної кари в Україні стало для РЄ остаточним свідченням 

однозначної визначеності держави в своєму курсі.  

Оскільки надважливим аспектом політики у сфері адаптації 

українського законодавства до європейських правових норм є додержання 

основоположних принципів права, спільних для всіх європейських держав
3
, 

то вагомим для держави стало реформування судово-правової системи. Для 

вдосконалення та приведення в норму законодавства необхідні спільні 

                                                 
1
 Чиж І. С. Україна в Раді Європи / І. С. Чиж. – К. : Парл. вид-во, 2001. –        

С. 175.  

2
 Резолюція Парламентської Асамблеї РЄ «Виконання Україною смертних 

вироків» №1145 (1998) від 27.01.1998 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_594 

3
 Відомчий архів Верховної Ради України, оп. 22, т. 2., спр.06 –16/08, арк. 28. 
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зусилля всіх гілок влади. Адже від узгодженості їх дій та якості роботи 

безпосередньо залежала реалізація однієї з найважливіших цілей держави – її 

входження до європейського правового простору. Саме тому, 2 вересня 1997 

р. Кабмін зобов’язав Міністерство Юстиції за участю Верховного Суду, 

Міністерства внутрішніх справ, Вищого арбітражного суду, СБУ, ГПУ 

доопрацювати проект концепції судово-правової реформи, який мав стати 

основою для проведення зазначеної реформи в Україні. До проведення 

реформи долучився і Президент України, який 8 жовтня 1997 р. утворив 

Координаційну Раду з питань судово-правової реформина чолі з прем’єр-

міністром України В. Пустовойтенком
1
. Рада повинна була зайнятися 

розробкою проекту Концепції судово-правової реформи, визначенням 

напрямів розвитку законодавства України з урахуванням перспектив 

розвитку міжнародного законодавства, здійсненням моніторингу ходу 

судово-правової реформи та ін. Попри всі ці кроки, у проведенні судово-

правової реформи виникли труднощі, що усвідомлювало керівництво не 

лише української держави, але й основних структур РЄ та ЄС.  

У зв’язку з парламентськими виборами 1998 р., проведення судово-

правової реформи було призупинено. Воночас, варто зауважити, що ці 

вибори до ВР України стали цікавими з точки зору розвитку громадянського 

суспільства. Попри те, що перемогу в них здобула Комуністична партія         

(24, 65%)
2
, примітним стало те, що саме на цих виборах вперше в 

соціологічній практиці України запроваджено процедуру опитування 

                                                 
1
 Указ Президента України «Про координаційну Раду з питань судово-

правової реформи» № 1128/97  від 8.10.1997 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1128/97 

2
 Парламентські вибори 29.03.1998 р. Оперативні підсумки голосування 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0 
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громадян
1
, що проводилось соціологічними службами на виході з виборчих 

дільниць після голосування. Цей екзит-пол проведений Фондом 

«Демократичні ініціативи» спільно з Фірмою «Соціс», а консультувала його 

перебіг соціолог Е. Скочиляс із фірми «QEV-Analitycs» (США), і став ще 

одним свідченням європейської інтеграції та впливу взаємодії з РЄ. 

Зважаючи на те, що результати опитування виявились дуже близькими до 

результатів виборів і дали змогу назвати заздалегідь вісім партій і блоків, які 

подолали 4-відсотковий бар’єр і потрапили до парламенту, дана соціологічна 

практика набула поширення в Україні. 

 Після проведення парламентських виборів, співпраця України з РЄ 

проводилася в межах Спільної програми дій між Європейською комісією та 

РЄ в сферах права людини, місцевих урядів та правових питань. Саме на 

засіданні Керівного комітету цієї Програми, яке відбулося 2 червня 1998 р. в 

Страсбурзі, відзначалося, що Україна приєдналася до низки міжнародних 

договорів, відкрила Офіс Уповноваженого з прав людини (Омбудсмена) при 

ВР України, але з кодифікацією законодавчих актів (особливо з прийняттям 

Цивільного та Цивільно-процесуального, а також Кримінального та 

Кримінально-процесуального кодексів) виникли проблеми. 

Попри результати засідання Керівного комітету Програми, вимоги 

Комітету ПАРЄ з питань моніторингу (20 травня 1999 р.) застосувати санкції 

щодо держави за невиконання цього зобо’язання, пропозиції розпочати 

процедури анулювання повноважень української парламентської делегації та 

призупинення права на представництво України в РЄ, судово-правова 

реформа все рівно лишалась незавершеною.  

                                                 
1
 Paniotto V. The Ukraine Presidential Election: Comparing the 2010 and 2004 exit 

polls [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kiis.com.ua/materials/articles/The%20Ukraine%20Presidential%20Ele

ction.pdf 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%81&action=edit&redlink=1
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Завдяки активній роз’яснювальній роботі членів української делегації 

(надали ПАРЄ меморандум стосовно реального стану виконання Україною 

зобов’язань), а також скасуванню смертної кари (в очах РЄ – це постало 

вагомим зрушенням у демократизації української держави), ПАРЄ не ввела 

санкції щодо України. А держава, у свою чергу, зважаючи на необхідність 

прийняття важливих рішень в напрямку до реформування та вдосконалення 

законодавства, а також враховуючи критику та рекомендації РЄ та 

Європейської комісії, активніше проводила реформування законодавства
1
. 

Проведення судово-правової реформи в Україні у 2005 – 2007 рр. згідно 

з відповідним Планом дій РЄ (та за підтримки спільної програми 

Європейської Комісії та РЄ) покладалось на підкомітет № 6 Комітету з 

питань співробітництва між Україною та ЄС, до повноважень якого, окрім 

зазначеного, належали ще й сприяння дотриманню та забезпеченню 

виконання основних конвенцій щодо прав людини, забезпечення розвитку 

громадянського суспільства, запобігання неналежному поводженню з 

людьми та застосуванню тортур, забезпечення рівноправності та поваги до 

прав людини та інші
2
. Проте, попри певну активізацію законотворчих кіл, 

шлях судово-правової реформи виявився складним і дуже довгим. Так, 

остаточну редакцію Кримінального Кодексу України було прийнято лише 5 

квітня 2001 р., Цивільного Кодексу – 16 січня 2003 р., Цивільного 

процесуального кодексу – 18 березня 2004 р., Кримінального процесуального 

кодексу – 13 квітня 2012 р. Окрім цього, судово-правова реформа 

передбачала й прийняття нового ЗУ «Про судоустрій та статус суддів». З цим 

документом в українських законотворців теж виникли певні проблеми, адже 

всі займалися «перетягуванням ковдри» на власну сторону. Саме тому новий 

                                                 
1
 Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в 

умовах європейської інтеграції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради 

України, 2015. – С. 174.  

2
 Відомчий архів Верховної Ради України, оп. 22, т. 2, спр. 06 – 16/09, арк. 46.  
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Закон був прийнятий лише 7 липня 2010 р., проте його вдосконалення 

відбувається й досі. Беззаперечним фактом є і те, що, незважаючи на всі ці 

кроки, судово-правова реформа в Україні не здійснена у повній мірі і триває 

по сьогодні. 

Найголовнішим пріоритетом членства в РЄ Україна вважала адаптацію 

позитивного досвіду Організації в питаннях досягнення високих життєвих 

стандартів і прав громадян
1
. Саме тому вже 17 червня 1999 р. ВР України 

прийняла Постанову «Засади державної політики в галузі прав людини», в 

якій серед основних напрямків державної політики в галузі прав людини 

зазначалась і «ратифікація міжнародно-правових актів як універсального, так 

і регіонального рівня, що проголошують права і основні свободи людини і 

громадянина та відповідають інтересам і потребам Українського народу»
2
. 

Ще одним важливим кроком у цьому напрямку стало прийняття 23 лютого 

2006 р. закону, що забезпечував виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини
3
, і став, у певній мірі, гордістю 

українських парламентарів. Закон отримав позитивну оцінку з боку ПАРЄ та 

КМРЄ і досі розглядається Організацією як один із зразків позитивної 

практики держав-учасниць
4
. 

Одним із зобовязань України перед РЄ було прийняття ЗУ «Про 

правничу професію» або створення професійної асоціації адвокатів. 

                                                 
1
 Литвин В. М. Україні бути / В. М. Литвин. – К.: Видавничий дім              

«Лі-Терра», 2006. – С. 60.  

2
 Постанова Верховної Ради України «Засади державної політики в галузі 

прав людини» № 757-XIV від 17.06.1999 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/757-14 

3
 Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від 23.02.2006 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=3477-15 

4
 Архів Верховної Ради України, оп. 22, т. 2, спр. 06 – 16/09, арк. 46. 
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Виконання цього зобовязання стало важливим кроком для держави, адже 

професія юристів, характеризується особливою роллю у суспільстві, оскільки 

діяльність правників безпосередньо пов’язана із захистом, охороною та 

забезпеченням реалізації конституційних прав людини й громадянина. 

Переважна більшість працівників органів державної влади усіх гілок влади та 

на всіх рівнях за фахом є саме юристами, які несуть додаткову 

відповідальність за якість своєї професійної діяльності, що має відповідати 

високим стандартам.  

Так, ще в 1992 р. парламентом прийнято ЗУ «Про адвокатуру», яким 

регламентувалась діяльність адвокатури. Проте процес вдосконалення 

законодавства в сфері реформування прокуратури та адвокатури 

продовжувався майже десять років. Так, робочою групою з питань 

реформування прокуратури та адвокатури, утвореною Розпорядженням 

Президента України від 22 листопада 2011 р. № 362/2011- рп, підготовлений 

та внесений Президентом України на розгляд ВР України проект нового ЗУ 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який 5 липня 2012 р. прийнято 

ВР України, а вже 15 серпня 2012 р. він набув чинності. Завдяки цьому 

закону комплексно реформовано засади здійснення адвокатської діяльності в 

Україні відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних 

стандартів, що забезпечило надання адвокатами професійної правової 

допомоги кожному, хто її потребує. Закон вдосконалив порядок допуску до 

професії адвоката, визначив види та гарантії адвокатської діяльності, чітку 

систему органів адвокатського самоврядування, передбачив ведення Єдиного 

реєстру адвокатів України, встановив дієвий механізм дисциплінарної 

відповідальності адвокатів, а також врегулював питання участі адвокатів 

іноземних держав у здійсненні адвокатської діяльності на території України. 

Закон створив законодавчі механізми для формування високопрофесійного 

адвокатського корпусу та забезпечення реалізації конституційних гарантій на 

правову допомогу на належному фаховому рівні. 
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Отже, на виконання правових зобов’язань Україна витратила багато 

зусиль та часу, що безумовно покращило рівень законодавства, наблизивши 

його до європейських правових норм, однак у виконанні зобов’язань все ж 

таки домінував формальний підхід. Суперечності довкола інтересів творців 

реформ та поділу влади й стали основою дискусії про побудову нової 

системи права в Україні. Цей конфлікт інтересів, на жаль, триває в державі й 

понині, гальмуючи розвиток судово-правової реформи, впливаючи на її 

якість і ефективність, а також піддаючи ризику зменшення рівня 

незалежності судової гілки влади, зокрема, її підпорядкуванню волі Банкової. 

І це на тлі всієї Європи, де незалежність судової гілки влади є основою 

функціонування справді правової держави
1
.  

Виконання політичних зобов’язання України перед РЄ також було 

складним для держави. Адже, як зазначив у своїй праці В. Литвин: «прагнучи 

дотримуватися зобов’язань, взятих Україною при вступі до Ради Європи, 

українська влада змушена була часом вдаватися до політичного 

маневрування, відмовлятися від одномірних підходів, а подеколи приймати 

недовершені рішення»
2
. Співдоповідачі Комітету з питань моніторингу         

Т. Келам та Х. Северинсен теж відзначили повільний та достатньо 

проблематичний хід виконання політичних зобов’язань
3
. Проте, Україна, все 

ж таки, змогла довести європейській спільноті, що попри складнощі та 

перепони, вона зможе адаптувати своє законодавство до норм європейського 

правового поля. 

                                                 
1
 Антропокультурні чинники європейського вибору України: Монографія / 

Авт. кол.: Є. І. Анрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк та ін. – К.: Наукова 

думка, 2014. – С. 33. 

2
 Литвин В. М. Україні бути / В. М. Литвин. – К.: Видавничий дім               

«Лі-Терра», 2006. – С. 59. 

3
 Заблоцька Л. Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи /                 

Л. Г. Заблоцька – К.: Фенікс, 2007. – С. 194.  
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Одним з перших кроків держави у цьому напрямку стало прийняття 

парламентом нового виборчого законодавства, а саме  – нових ЗУ «Про 

вибори народних депутатів України» (24 вересня 1997 р.), «Про вибори 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (14 січня    

1998 р.), «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим» (12 лютого 1998 р.) та «Про вибори Президента України» (22 березня 

1999 р.). Прийняття цих законодавчих актів дало змогу Україні, враховуючи 

політичні і життєві реалії та потреби відповідності законодавства змістовим 

критеріям РЄ, остаточно змінити державний устрій на демократичний. Всі ці 

закони продовжують вдосконалюватись.  

Так, 7 липня 2005 р. прийнято нову редакцію ЗУ «Про вибори народних 

депутатів України»
1
, який покращив виборчі процедури з урахуванням 

висновків міжнародних спостерігачів, отримав позитивну оцінку 

Венеціанської комісії та ПАРЄ (Резолюція від 5 жовтня 2005 р.               

№1466 (2005)
2
. 21 грудня 2005 р. зміни внесені до ЗУ «Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної республіки Крим, міських рад та сільських, 

селищних, міських голів»
3
. Відповідно до рекомендацій ОБСЄ та РЄ 

юридично та практично було запроваджено можливість спостереження за 

                                                 
1
 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» № 2777–IV від 7.07.2005 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2777-15 

2
 Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання 

обов’язків та зобов'язань Україною» № 1466 (2005) від 5.10.2005 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_611 

3
 Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

республіки Крим, міських рад та сільських, селищних, міських голів»           

№ 3253- IV від 21.12.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3253-4 
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виборчим процесом українськими неурядовими організаціями
1
. Всі ці заходи 

певною мірою вдосконалили виборче законодавство України, проте, як 

зазначив С. Лінецький, «воно залишалось нестабільним, а численні його 

порушення унаочнили проблему посилення відчуженості представницьких 

органів від тих, кого вони за законодавством мали репрезентувати»
2
. Лише 

прийняттям необхідних законів проблема не вирішувалася, але в 

майбутньому всі недоліки й суперечності виявлялися та усувалися по мірі 

необхідності. Недоліком поставало є те, що «коригування» відбувалося 

напередодні виборів, що у свою чергу свідчило про нестабільність виборчого 

законодавства, а отже і про порушення виборчих прав громадян. Але, все ж 

таки, виконання Україною зобов’язання щодо реформування виборчого 

законодавства засвідчило, як мінімум, прагнення держави захищати виборчі 

права громадян та створити ефективну політичну систему, а, отже, й 

орієнтацію України на Європу. 

Ще одним з важливих питань оптимізації і здійснення політичної 

реформи стала розробка закону про політичні партії. Адже різні групи 

суспільства могли реалізувати свої інтереси, цілі та завдання лише шляхом 

діяльності політичних установ і організацій, тобто через діяльність партій
3
. 

Саме тому 21 грудня 1999 р. відбулося прийняття парламентом ЗУ «Про 

політичні партії», що мало важливий вплив на розвиток консолідованої 

політичної нації. Саме завдяки різноманітності політичних партій стало 

можливим виявляти в суспільстві соціотворчий потенціал з різним ідейним 

                                                 
1
 Відомчий архів Верховної Ради України, оп. 22, т. 2, спр. 06 – 16/08, арк. 74. 

2
 Лінецький С. В. Виборче законодавство України в умовах конституційної 

реформи: деякі загальнотеоретичні підходи / С. В. Лінецький // Вісник 

Центральної виборчої комісії. – 2005. – № 1. – С. 9  

3
 Касьян В. І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: 

Навчальний посібник. – 5-те вид., випр. і доп. / В. І. Касьян. – К.: Знання, 

2008. – С. 156.  
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спрямуванням, примножувати його та застосовувати в інтересах розвитку 

демократії та суспільної самоорганізації. 

Важливим зобов’язанням України перед РЄ постала реформа 

прокуратури, яка на своїй меті має створення демократичної, професійної та 

самоврядної системи органів, що у своїй діяльності керуватиметься 

Конституцією, законами та провідними європейськими стандартами прав 

людини
1
. З огляду на це, 1997 р. став знаковим для України. Адже, 14 травня 

1997 р. Міністерство юстиції України, здійснивши перевірку проекту            

ЗУ «Про прокуратуру», направило зауваження до Генпрокуратури, а та, в 

свою чергу, – до РЄ на експертизу.  

Упродовж багатьох років розроблялися проекти законів щодо 

прокуратури, а також Венеціанською комісією готувалися експертні 

висновки, серед яких: щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до Конституції 

України, які стосуються прокуратури»
2
, «Про внесення змін до Закону 

України про Прокуратуру»
3
; щодо чинного ЗУ та проекту ЗУ «Про 

                                                 
1
 Малишев Б. С. Реформа прокуратури: останній крок / Б. С. Малишев // 

Українська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/13/7040568/ 

2
 Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України, які стосуються прокуратури» № 380/2006 від 17.10.2006 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD(2006)029-e.pdf 

3
 Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України про Прокуратуру» № 292/2004 від 12.10.2004 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу:  http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)038- 

e.pdf 
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Прокуратуру»
1
; щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України про 

Прокуратуру»
2
; щодо проекту ЗУ «Про прокуратуру»

3
.  

У своїх висновках Венеціанська комісія висловлювала критичні 

зауваження щодо інституту прокуратури в Україні, зазначаючи, що вважає її 

функції значно перевищуваними за обсягом, який повинна мати прокуратура 

у демократичному суспільстві. Ці зауваження було підтримано і в 

Рекомендації ПАРЄ, ухваленій у 2003 р., щодо ролі служби публічних 

обвинувачів у демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві 

права.
4
 

Вже 30 вересня 2010 р. КСУ своїм рішенням реалізував рекомендації 

Венеціанської комісії щодо видалення ч. 5 ст. 121 Конституції України, в якій 

зазначалося, що прокуратурі доручено здійснювати «нагляд за додержанням 

прав і свобод людини, а також додержанням законів з цих питань органами 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими 

особами». Вже 1 лютого 2012 р. до Венеційської комісії паном А. Херкелем, 

головою Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов’язків та зобов’язань 

                                                 
1
 Висновок щодо чинного Закону України та проекту Закону України «Про 

Прокуратуру» № 134/2001 від 11.12.2001 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL(2001)134-e.pdf 

2
 Висновок щодо проекту Закону «Про внесення змін до Закону України про 

Прокуратуру» № 292/2004 від 12.10.2004 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)038-e.pdf 

3
 Висновок щодо чинного Закону України та проекту Закону України «Про 

прокуратуру» № 128/2001 від 7.12.2001 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL(2001)128-e.pdf 

4
Рекомендація ПАРЄ «Про роль служби публічних обвинувачів в 

демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві права» № 1604 

(2003) від 27.05.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=17109&Language=E 
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державами-учасниками РЄ (моніторинговий комітет), передано запит щодо 

підготовки Експертного Висновку проекту ЗУ «Про прокуратуру», який 

підготовлено Національною Комісією України зі зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права на основі коментарів пана Дж. Гамільтона 

(тимчасового члена комісії, Ірландія), пана Й. Соренсена (члена комісії, 

Данія), пані Г. Сухоцької (члена комісії, Польща). Вже 12 – 13 жовтня 2012 р. 

Венеціанська Комісія на її 92-ому пленарному засіданні ухвалила Висновок 

щодо проекту ЗУ «Про прокуратуру», в якому винесла ряд зауважень та 

висловила пропозицію «надати допомогу у вирішенні цього важливого 

завдання, якщо українська влада звернеться з проханням про таку 

допомогу»
1
. 

Черговою спробою привести повноваження вітчизняної прокуратури до 

європейських стандартів став президентський проект ЗУ «Про прокуратуру», 

направлений до Венеціанської комісії у серпні 2013 р.
2
 У висновку, 

схваленому на 96-ій пленарній сесії, яка проходила 11 – 12 жовтня 2013 р. у 

Венеції, було зазначено, що «положення проекту Закону України «Про 

прокуратуру» – як з точки зору того, що було в нього включено, так і за 

рахунок того, що було виключено, – є значно прогресивнішими порівняно з 

попередніми пропозиціями»
3
. Таким чином, для функціонування органів 

                                                 
1
 Висновок щодо проекту Закону України «Про прокуратуру» № 667/2012  

від 12-13.10.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_.pdf 

2
 Колішний В. М. Висновок Венеціанської комісії щодо нової редакції Закону 

про прокуратуру навряд чи сподобається опозиції / В. М. Колішний // Закон і 

бізнес. –2013. –  № 42 (1132). – С. 46. 

3
 Joint opinion on the draft law on the public prosecutor’s office of Ukraine. 

Еndorsed by the Venice Commission at its 96th Plenary Session (Venice,                 

11 – 12 October 2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zib.com.ua/files/CDL-AD(2013)025.pdf 

http://zib.com.ua/ua/issue/398/
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прокуратури було чітко закладено досить міцну основу відповідно до 

європейських стандартів і потреб сучасної системи кримінального 

правосуддя. 

Україна виконала і зобов’язання стосовно передачі Міністерству юстиції 

відповідальності за управління пенітенціарною системою, за виконання 

судових рішень та за реєстрацію осіб, які прибувають до країни або 

від’їжджають з неї. Так, 22 квітня 1998 р. Л. Кучма видав Указ «Про 

утворення Державного департаменту України з питань виконання 

покарань»
1
. Цей департамент тимчасово вводився в підпорядкування 

Міністерства внутрішніх справ України. 24 березня 1998 р. парламент 

прийняв ЗУ «Про державну виконавчу службу»
2
, яким встановлювалось, що 

Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства 

юстиції України, а також здійснює виконання рішень судів та інших органів 

відповідно до законів України. Вже за рік, 12 березня 1999 р., Президент 

України видав Указ «Про виведення державного департаменту України з 

питань виконання покарань з підпорядкування Міністерства внутрішніх 

справ України»
3
.  

                                                 
1
 Указ Президента України «Про утворення Державного департаменту 

України з питань виконання покарань» № 344/98 від 22.04.1998 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/344/98 

2
 Закон України «Про державну виконавчу службу» № 202/98-ВР від 

24.03.1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/202/98-%D0%B2%D1%80 

3
 Указ Президента України «Про виведення державного департаменту 

України з питань виконання покарань з підпорядкування Міністерства 

внутрішніх справ України» № 248/99 від 12.03.1999 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/248/99 
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Ще 31 жовтня 1998 р. Президент України своїм Указом «Про службу 

громадянства та реєстрації фізичних осіб»
1
 створював у системі органів 

Міністерства юстиції України відповідну службу, якій передавалися функції 

паспортної служби органів внутрішніх справ.  

Україна також виконала зобов’язання, що стосувались незалежності 

судової гілки влади та передачі до компетенції КСУ питань про відповідність 

актів органів законодавчої та виконавчої влади Автономної Республіки Крим 

Конституції та законам України. Це врегульовувалось прийнятим 16 жовтня 

1996 р. ЗУ «Про Конституційний Суд України». 

РЄ зобов’язала Україну мирно вирішити існуючі конфлікти між 

православними церквами, забезпечити незалежність церкви у відносинах з 

державою, запровадити нову недискримінаційну систему реєстрації церков і 

з правового боку вирішити питання про повернення церковної власності. Ще 

від 23 квітня 1991 р. діяв ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації». 

Логічним було те, що після приєднання до РЄ, а особливо після взяття на 

себе зобов’язань стосовно приведення законодавства до європейського 

стандарту, владні структури мали втілювати ці зобов’язання в реальність. 

Так, у 1995 р. Міністерством у справах національностей, міграції та культів 

(на той час це вищий орган виконавчої влади, який виконував функцію 

державного органу України у справах релігій) розроблено і опублікувало в 

якості посібника методичні рекомендації до практичного застосування ЗУ 

«Про свободу совісті та релігійні організації», які мали консультативний 

характер. Проте, дуже швидко рекомендації втратили свою актуальність і на 

офіційному рівні їх не використовували.  

У 1996 р. видане роз’яснення президії Вищого арбітражного суду 

України «Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону України 

                                                 
1
 Указ Президента України «Про службу громадянства та реєстрації фізичних 

осіб» № 1201/98 від 31.10.1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1201/98 
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«Про свободу совісті та релігійні організації», яке на меті мало забезпечення 

однакового застосування Закону
1
. Попри це, залишалось незрозумілим, 

якими нормами мають керуватися органи влади для запровадження форми та 

документів, які необхідні для реєстрації статуту релігійної організації, адже 

норми ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» не передбачали 

такого переліку, а отже, фактично здійснювалась реєстрація не статуту, а 

самої організації. 

Якщо говорити про систему реєстрації церков і релігійних організацій, 

то ще 5 травня 1997 р. Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій  

надіслала листа до Президента ПАРЄ Л. Фішер, в якому зазначалося, що 

релігійні організації не вважають існуючу систему реєстрації церков 

дискримінаційною
2
.  

У звязку з парламентськими виборами 1998 р., робота над 

вдосконаленням системи реєстрації церков призупинилась і відновилась 

лише в січні 2004 р., коли набрав чинності ЗУ «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Від цього часу процедура 

реєстрації статутів релігійних організацій отримала «подвійний» стандарт, 

що ускладнило даний процес. 

Упродовж 2004 і 2005 р. до ВР України було подано декілька 

законопроектів, які на меті мали спрощення процедури реєстрації церков. У 

2005 р. у другому читанні ВР України прийнятий ЗУ «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», який мав 

усунути недоліки «подвійної» реєстрації релігійних організацій, але 

                                                 
1
 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання, що 

виникають при застосуванні Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» № 02-5/109 від 29.02.1996 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_109800-96 

2
 Діалог суспільства і влади: європейські правові стандарти та досвід: Збірка 

документів. Пер. з іноз. мов. – К.: Парламентське вид-во, 2011. –  С. 123. 
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насправді ще більш ускладнив існуючу процедуру реєстрації релігійних 

організацій. Невдовзі на прохання релігійної спільноти на вказаний Закон 

України Президент наклав вето.  

В органах виконавчої влади також відбувалася певна законотворча 

робота по відношенню виправлення колізій «подвійної» реєстрації релігійних 

організацій. Зазначене питання стало предметом розгляду Комісії з питань 

забезпечення реалізації прав релігійних організацій у вересні 2009 р., 

результати роботи якої були внесені у вигляді змін до нової редакції ЗУ «Про 

свободу совісті та релігійні організації». Варто зауважити, що після 2009 р. 

засідання Комісії не відбувалося, а в кінці 2010 р. Держкомнацрелігій був 

ліквідований. Логічно, що і доля відповідних законотворчих ініціатив 

черговий раз відклалась на невизначений термін і релігійна спільнота знову 

залишилася з реаліями «подвійної» реєстрації. 

В 2012 р. в законодавчій ініціативі спостерігалась повторна спроба 

ускладнення реєстраційної процедури релігійних організацій – 

запропоновано набуття статусу юридичної особи через Державну 

реєстраційну службу України. Питання запровадження нової 

недискримінаційної системи реєстрації церков і з правового боку вирішення 

питання про повернення церковної власності й досі є актуальним. 

Ще одним зобов’язанням України перед РЄ було проведення політики 

щодо етнічних меншин на основі Європейської рамкової конвенції про 

захист національних меншин та відповідно до положень Рекомендації ПАРЄ 

стосовно Додаткового протоколу до Європейської конвенції з прав людини. 

15 вересня 1995 р. Україна підписала Європейську рамкову конвенцію про 

захист національних меншин. Парламент України ратифікував цей документ 

9 грудня 1997 р. Генеральний секретар РЄ отримав документ про 

ратифікацію 26 січня 1998 р., чинності ж Конвенція в Україні набула 1 травня 

1998 р. Як зазначає З. Кондур – експерт РЄ з питань етнічних меншин (з 

ромських питань) – «...у кінці 90-х років урядом України були здійснені всі 
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необхідні заходи для реалізації прав громадян, які належали до національних 

меншин, щодо участі у діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, задоволення ними своїх освітніх, культурно-

просвітницьких та інформаційних потреб»
1
. Представникам національних 

меншин надано можливість здобувати повну середню освіту з усіх предметів 

рідною мовою
2
. Також були прийняті Конвенція державної етнополітики 

України та ЗУ «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про 

національні меншини в Україні» та «Про реабілітацію та забезпечення прав 

осіб з числа національних меншин, що зазнали репресій та були депортовані 

з території України».  

Окрім цього, до внутрішньополітичних зобов’язань належали і 

підписання та ратифікація Європейської хартій про місцеве самоврядування, 

Хартії про регіональні мови та мови національних меншин, а також 

Соціальної хартії. Європейську соціальну хартію та Європейську хартію 

регіональних мов або мов меншин підписано 2 травня 1996 р., а Європейську 

хартію про місцеве самоврядування – 6 листопада того ж року.  

Якщо говорити про зовнішньополітичні зобов’язання України, то вже    

1 січня 1996 р. набули чинності Європейська конвенція про передачу 

засуджених осіб, Європейська конвенція про передачу провадження у 

кримінальних справах, Європейська конвенція про нагляд за умовно 

засудженими або умовно звільненими особами. У 2006 р.Україна підписала 

Європейську конвенцію про незастосування строку давності до злочинів 

проти людяності та військових злочинів, а також приєдналася до Угоди про 

привілеї та імунітети Міжнародного кримінального суду
3
.  

                                                 
1
 Архів ЦУІ, к.8, од. зб. 3. 

2
 Відомчий архів Верховної Ради України, оп. 22, т. 2, спр. 06 – 16/08, арк. 79. 

3
 Європейські стандарти законотворчої діяльності: зб. док. Пер. з іноз. мов / 

Заг. ред. В. Б. Гройсмана. – К.: Парлам. вид-во, 2014. – C. 156.  
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15 січня 1997 р. Президент України Л. Кучма видав Указ № 24/97 про 

приєднання до Часткової відкритої угоди РЄ щодо запобігання, захисту та 

надання допомоги у разі великих природних та технологічних катастроф. 

Вже 9 червня 1997 р. Кабмін ухвалив постанову «Про утворення Постійної 

комісії з питань представництва України у Частково відкритій угоді РЄ щодо 

захисту та надання допомоги у разі великих природних та технологічних 

катастроф».  

Продовжуючи роботу в цій сфері, українська делегація Міністерства 

надзвичайних ситуацій 28 вересня 2010 р. взяла участь у 12-й Міністерській 

сесії Частково відкритої угоди РЄ з питань запобігання, захисту та надання 

допомоги у разі великих природних та техногенних катастроф (EUR-OPA), 

що відбулась у РФ в м. Санкт-Петербург. Ця Міністерська сесія була 

присвячена проблемам зростання кількості випадків стихійного лиха та 

впровадження заходів відповідного попередження і реагування в контексті 

глобальних кліматичних змін. 

Важливе місце в демократизації суспільства мало набуття чинності             

1 травня 1997 р. Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом. 29 травня 1997 р. Україна підписала 

Європейську конвенцію про видачу правопорушників, Додаткового та 

Другого протоколів до неї; Європейської конвенціії про взаємну допомогу у 

кримінальних справах та Додаткового протоколу до неї, які набули чинності     

9 червня 1998 р. 

Ще одним кроком у виконанні Україною зобов’язань стало підписання        

3 листопада 1998 р. Шостого протоколу до Генеральної угоди про привілеї та 

імунітети РЄ, а також Другого протоколу Європейської рамкової конвенції 

про основні принципи транскордонного співробітництва між 

територіальними общинами та органами влади.  

Україна не підписала Конвенцію прав людини та інші відповідні 

документи СНД, як цього вимагала РЄ.  

http://www.mns.gov.ua/laws/laws/law562-97-p.txt
http://www.mns.gov.ua/laws/laws/law562-97-p.txt
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Таким чином, України виконала майже всі взяті нею зобов’язання перед 

РЄ. Загалом же, співпраця держави з цією Організацією пришвидшила рух 

України в напрямку до європейської спільноти. Небезпеку становить лише 

той фактор, що всі зазначені реформи проводилися і проводяться зараз без 

належного суспільного обговорення, а сформовані в урядових кабінетах та 

«проштамповані» у парламенті України, що може свідчити про їх суто 

технократичне спрямування
1
. Проте, наша держава зараз знаходиться на тому 

відповідальному етапі, коли визначаються політична, економічна та 

культурна траєкторія її розвитку, і, до того ж, вперше не так залежно від 

політичної кон’юктури, як від бажання і дій самого суспільства.  

 

3.3. Участь України у роботі структурних органів Ради Європи 

 

Розвиток відносин України з РЄ є одним із стратегічних пріоритетів 

зовнішньої політики держави, яка прагне увійти до європейського 

співтовариства, що, безумовно, підвищить її міжнародний авторитет, 

політичну, соціальну й економічну стабільність. Україна бере активну участь 

у формуванні політичних умов на міжнародній арені як член РЄ, в межах якої 

вона провадить активну роботу, яка, до того ж, віддзеркалює не лише 

загальні, а й національні інтереси нашої держави. Потреба підвищення 

статусу України, як суб’єкта міжнародних відносин, зумовлює необхідність її 

активної участі у статутних органах РЄ; використання досвіду Організації 

щодо проведення реформ; правильний розподіл ресурсів допомоги 

Організації для підтримки стратегічно важливих для розвитку 

загальнодержавних та галузевих програм. 

                                                 
1
 Антропокультурні чинники європейського вибору України: Монографія / 

Авт. кол.: Є. І. Анрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк та ін. – К.: Наукова 

думка, 2014. – С. 33.  
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У свою чергу, роль РЄ стає більш значущою, а її активність зростає. 

Вітчизняна практика перетворень, які відбувалися за часів піднесення 

громадянського руху за протестних майданів, зокрема, періоду                   

2013 – 2014 рр., дослідження підтримки цих рухів РЄ в Україні, її масштаби і 

роль мають своє продовження. Аналіз взаємодії цих чинників актуалізується 

також з огляду на зростаючу роль України в Європі
1
. 

Україна долучається до всіх напрямків  роботи РЄ, найважливішими з 

яких визначені: 

- реформування чинного і розробка та імплементація нового 

законодавства у відповідності до стандартів РЄ на основі принципів 

верховенства права та прав людини;  

- розбудова толерантного, демократичного суспільства, яке базується 

на європейських стандартах;  

- продовження роботи органів державної влади України, спрямованої 

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

та Резолюціями ПАРЄ;  

- залучення РЄ у взаємодії з ЄС до вирішення актуальних питань. 

До методів співпраці України з РЄ належать:  

- підписання угод, меморандумів між країною і Організацією;  

- надання звітних даних та іншої інформації в межах впровадження 

реформ, реалізації проектів або при підготовці до них;  

- консультаційна підтримка реформ, проектів з боку РЄ;  

- надання експертної допомоги з різних аспектів розбудови 

демократичного суспільства;  

                                                 

1
 Солошенко В. К. Діяльність європейських неурядових організацій в Україні 

/ В. К. Солошенко // Віче. Журнал Верховної Ради України. – 2015. – № 2. – 

С. 15. 
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- правовий та політичний моніторинг виконання Україною зобов’язань; 

- надання фінансування в рамках затверджених Планів дій та програм.  

Основними формами співпраці України з РЄ є консультації на рівні 

експертів з обох сторін, участь у розробці та реалізації проектів і програм,  

участь представникiв країни у статутних та дорадчих органах РЄ. 

Від моменту набуття членства в РЄ Україна представлена в усіх її 

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

Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ), КМРВ) органах, а також у 

численних профільних міжурядових експертних комітетах РЄ. 

Керівним органом РЄ є КМРЄ, до повноважень якого входять: 

визначення напрямків діяльності РЄ; розгляд та прийняття рішень щодо 

висловлених ПАРЄ рекомендацій, пропозицій міжурядових комітетів та 

конференцій галузевих міністрів; затвердження програми діяльності РЄ та її 

бюджету.  

Україну в КМРЄ представляє міністр закордонних справ та Постійне 

представництво України при РЄ на чолі з Надзвичайним та Повноважним 

Послом України. 

Головування у КМРЄ здійснюється за принципом ротації в алфавітному 

порядку. Термін повноважень головуючого – 6 місяців. Досить важливим 

етапом співпраці України з РЄ став час головування нашої держави в 

Комітеті Міністрів, що тривало з травня по листопад 2011 р. 

Для забезпечення необхідної підготовки до головування України в 

КМРЄ Президент України В. Янукович ще 6 липня 2010 р. видав Указ
1
, яким 

передбачалось створення у місячний строк організаційного комітету з 

підготовки та забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із головуванням 

                                                 
1
 Указ Президента України «Про підготовку та забезпечення здійснення 

заходів, пов’язаних із головуванням України в Комітеті міністрів РЄ» 

№ 758/2010 від 06.07.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/758/2010 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/758/2010
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/758/2010
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України у КМРЄ; розроблення та затвердження плану з підготовки та 

забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із головуванням України у 

КМРЄ; передбачення під час розроблення проекту закону про Державний 

бюджет України на 2011 р. видатків на фінансування підготовки та 

забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із головуванням України у 

КМРЄ. 

28 липня 2010 р. Кабмін своїм розпорядженням утворив Організаційний 

комітет з підготовки та забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із 

головуванням України в КМРЄ
1
. Пріорітетними векторами роботи в рамках 

головувавння для держави були захист прав дітей; розвиток права людини та 

верховенства права у контексті зміцнення демократії і стабільності у Європі; 

зміцнення та розвиток місцевої демократії. 

У період свого головування Україні вдалось вжити заходів щодо 

реалізації загальноєвропейської кампанії з припинення сексуального 

насильства стосовно дітей; зроблено всі можливі дії задля забезпечення прав 

дітей на охорону здоров’я (реалзація положень Міністерської конференції РЄ 

з питань охорони здоров’я, що відбулася в м. Лісабон, 29 – 30 вересня       

2011 р.); надано допомогу в підготовці нової Стратегії РЄ щодо прав дитини 

на 2012 – 2015 рр.; визначено перспективи реалізації Програми РЄ «Київська 

ініціатива», яка спрямована на розвиток та встановлення міжкультурного 

діалогу в Європі; окреслено головні вектори розвитку політики РЄ в галузі 

гендерної рівності; виявлено пріоритетні вектори майбутнього розвитку 

місцевого і регіонального врядування у країнах-учасницях РЄ, що здійснено 

                                                 
1
 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення 

Організаційного комітету з підготовки та забезпечення здійснення заходів, 

пов'язаних з головуванням України в Комітеті міністрів РЄ» № 1509-р від 

28.07.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1509-2010-%D1%80 



 122 

на 17-тій сесії Європейської конференції міністрів з питань місцевого та 

регіонального врядування. 

Під час свого головування в КМРЄ у травні-листопаді 2011 р. Україна 

виконала важливу місію спрямування діяльності РЄ на вирішення 

пріоритетних питань загальноєвропейського розвитку. Голововування 

України стало констатацією не лише європейськості нашої держави, а й 

доказом її здатності брати активну участь у побудові сучасної Європи та 

розробляти й реалізовувати спільну європейську політику. 

Ще одним статутним органом РЄ є ПАРЄ, яка має консультативний 

статус і визначає основні напрямками діяльності РЄ. До повноважень ПАРЄ 

відносяться: визначення питаннь порядку денного, які безпосередньо 

пов’язані з проблемами суспільства та питаннями міжнародної політики; 

обрання Президента з числа власних членів на три однорічні терміни, 

Генерального секретаря РЄ та його заступника, Секретаря ПАРЄ та суддів 

ЄСПЛ; прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-учасниць, 

моніторинг виконання ними зобов’язань, взятих при вступі; ухвалення 

висновків на проекти всіх міжнародних конвенцій, які розробляються в РЄ. 

Члени та їх заступники ПАРЄ обираються чи призначаються 

національними парламентами з числа парламентарів кожної держави. 

Україну в ПАРЄ представляє Постійна делегація Верховної Ради, до якої 

входить 24 народні депутати (кількість визначається чисельністю населення; 

мають бути представлені основні політичні партії, що є в парламенті 

держави
1
): 12 представників та 12 їх заступників. Українська делегація може 

брати участь у розробці головних векторів діяльності РЄ шляхом підготовки 

відповідних доповідей. 

В ПАРЄ сформовано п’ять політичних груп: Група Європейської 

народної партії, Група соціалістів, Група європейських демократів, Альянс 

                                                 
1
 Онищенко О. С. Рада Європи. Діяльність & здобутки: [Текст] /                        

О. С. Онищенко. – К.: Право, [1999]. – С. 10. 
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європейських ліберал-демократів, а також Група об’єднаних європейських 

лівих. Деякі парламентарі не належать до жодної з політичних груп. 

Чотири рази на рік ПАРЄ збирається на відкриті пленарні засідання, що 

тривають один тиждень і відбуваються в залі засідань Палацу Європи у 

Страсбурзі. Щовесни одна сесія ПАРЄ проводиться в одній з держав-

учасниць РЄ.  

Рішення ПАРЄ відіграють важливу роль у визначенні напрямку 

діяльності КМРЄ, окрім того саме ПАРЄ доводить ці рішення до відома своїх 

національних парламентів і тим самим впливає на уряди держав-учасниць. 

Для опрацювання питань з відповідної тематики в ПАРЄ функціонують         

9 комітетів: з політичних питань та демократії; з правових питань і прав 

людини; з соціальних питань, охорони здоров’я та стійкого розвитку; з 

питань культури, науки, освіти та ЗМІ; з питань міграції, біженців та 

переміщених осіб; з питань рівності та недискримінації; з питань виборів 

суддів ЄСПЛ; з правил процедури, імунітетів та інституційних справ; з 

питань дотримання державами-членами обов’язків і зобов’язань перед РЄ 

(Моніторинговий комітет).  

Якщо звернути увагу саме на роботу Моніторингового комітету, то з 

1995 по 2014 рр., ним стосовно України було ухвалено 13 Резолюцій і 8 

Рекомендацій: Резолюція 1179 і Рекомендація 1395 (січень 1999 р.); 

Резолюція 1194 і Рекомендація 1416 (червень 1999 р.); Рекомендація 1451 

(квітень 2000 р.); Резолюція 1239 і Рекомендація 1497 (січень 2001 р.); 

Резолюція 1244 і Рекомендація 1513 (квітень 2001 р.); Резолюція 1262 і 

Рекомендація 1538 (вересень 2001 р.); Резолюція 1346 і Рекомендація 1622 

(вересень 2003 р.); Резолюція 1364 (січень 2004 р.); Резолюція 1466 і 

Рекомендація 1722 (жовтень 2005 р.); Резолюція 1549 (квітень 2007 р.); 

Резолюція 1755 (жовтень 2010 р.); Резолюція 1862 (січень 2012 р.); Резолюція 

1974 (січень 2014 р.); Резолюція 1988 (квітень 2014 р.). 
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2 жовтня 2014 р. на жовтневій сесії ПАРЄ відбулась дискусія щодо 

доповіді Моніторингового комітету «Прогрес моніторингової процедури 

Асамблеї (жовтень 2013–вересень 2014)», за результатами якої було 

ухвалено Резолюція 2018. Цей документ важливий для України тим, що в 

ньому значна увага приділена саме нашій державі. ПАРЄ визнала пряме 

військове втручання РФ у конфлікт в Україні та закликала РФ скасувати 

незаконну анексію Криму, припинити надання будь-якої військової 

підтримки бойовикам, відкликати свої війська зі сходу України, а також 

утриматися від будь-яких дій, які загострюватимуть ситуацію в цьому 

регіоні. ПАРЄ висловила занепокоєння стосовно ескалації насильства і 

проявів жорсткокості представників влади України до протестів 

Євромайдану, а також стосовно відкладення реалізації вкрай необхідних 

реформ, у тому числі конституційної реформи. У Резолюції відзначалось про 

необхідність негайного проведення конституційної та виборчої реформ у 

нашій державі
1
. 

Варто звернути особливу увагу на те, що українська делегація, як 

зазначає Голова української делегації в ПАРЄ В. Ар’єв, «завжди була 

розділена на проросійську та проукраїнську групи, а також був помітний 

поділ на провладні і опозиційні структури, що особливо гостро проявилося, 

коли при владі була «Партія Регіонів».
2
 У звязку з цим українська делегація 

не сприймалась, як одне ціле, і це, в свою чергу, створило для України імідж 

«невизначеного». Починаючи з 2014 р. ситуація змінилась: до делегації 

увійшли політики, які мають спільне бачення розвитку держави і можуть 

                                                 
1
 Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи «Перебіг процедури 

моніторингу Асамблеї (жовтень 2013 року – вересень 2014 року)» № 2018 від 

04.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/1965_rez_2018_(2014).htm 

2
 Архів ЦУІ, к. 8, од. зб. 1. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/1965_rez_2018_(2014).htm
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/1965_rez_2018_(2014).htm
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злагоджено працювати в команді, а відповідно – гідно представляти Україну 

в ПАРЄ.  

Функцію обслуговування головних органів РЄ виконує Секретаріат РЄ, 

штат якого складається з 1200 осіб – представників держав-членів 

Організації. Жоден спiвробiтник Секретарiату не може займати іншу посаду, 

оплачувану будь-яким урядом, бути членом Консультативної асамблеї чи 

парламенту будь-якої країни або займатися дiяльнiстю, несумiсною з його 

службовими обов’язками. Очолює Секретаріат та координує його роботу 

Генеральний секретар. Секретарiат розмiщується в штаб-квартирi РЄ в 

Страсбурзі. Генеральний секретар вiдповiдає за дiяльнiсть Секретарiату 

перед КМРЄ.  

Розглядаючи участь України в статутних органах РЄ слід відзначити те, 

що згідно Статуту РЄ витрати на своє представництво в КМРЄ та ПАРЄ 

кожний учасник несе самостiйно. Витрати Секретарiату та всi iншi спiльнi 

витрати розподiляються мiж усiма учасниками РЄ у частках, якi 

встановлюються КМРЄ з урахуванням чисельностi населення держав-

учасниць Ради. Генеральний секретар щорiчно повiдомляє уряд кожної 

держави-члена Ради про розмiр його внеску, який сплачується кожним 

членом Ради Генеральному секретарю пiсля дати отримання повiдомлення, 

але не пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв пiсля цiєї дати. 

Важливим для України дорадчим органом РЄ є Венеціанська комісія, 

яка виступає незалежним консультативним юридичним форумом і надає 

власні рекомендації щодо міцних засад Основного Закону та прийняття 

стабільних принципів, що стосуються прав людини і незалежності судової 

влади
1
. 

До повноважень Венеціанської комісії відносяться: аналіз законів і 

законопроектів держав-учасниць, що торкаються конституційного права, 

                                                 
1
 Jowwel, Jeffrey. The Venice Commission – Disseminating Democracy through 

Law / Jeffrey Jowwel. – Public Law, 2001. – Р. 678. 
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стандартів виборів, прав національних меншин; публікація тематичних 

досліджень з окремої проблематики; ведення бази даних CODICES (рішення 

конституційних судів) і VOTA (виборче право); налагодження співпраці з 

Бюро по демократичним інститутам і правам людини (БДІПЛ) ОБСЕЄ. 

Кожна країна, яка співпрацює з цим консультативним органом РЄ має 

свого представника та його заступника в ній
1
.  

Важливе значення для нашої держави мали і мають висновки Комісії, які 

стосуються адаптації нашого законодавства до європейських правових норм. 

Саме за участі Венеціанської комісії було проведено правову експертизу 

проектів окремих статтей нової Конституції України. Хоча на початку         

90-х рр. ХХ ст. в Україні де-юре існувала багатопартійна система, проте де-

факто вона значною мірою лишалася формальним, дещо декоративним 

атрибутом нової незалежної держави
2
. У звязку з цим, експерти 

Венеціанської комісії закликали Україну «не черпати натхнення з 

французького досвіду – референдуму Шарля де Голя 1962 року»
3
. Саме 

завдяки спільній роботі наших законотворців та експертів Венеціанської 

комісії Україна поставала в очах світового співтовариства як демократична 

правова соціальна держава, конституційний лад якої грунтується на визнанні 

прав людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканості і безпеки 

найвищою соціальною цінністю, пріоритеті її прав і свобод. 

Зважаючи на інтенсивність розвитку світової політики й міжнародних 

відносин, а надто – на тривалу історію вироблення законодавства багатьох 

                                                 
1
 Van Dijk, Pieter. The Venice Commission on certain aspects of the application of 

the European Convention on Human Rights ratione personae / Pieter Van 

Dijk. – In: Human rights, democracy and the rule of law/ eds. Stephan 

Breitenmoser. – Zürich: Dike; Baden-Baden: Nomos, 2007. – Р. 187. 

2
 ЦДАГО України, ф. 270, оп. 2, спр 11, Арк. 25. 

3
 Bartole S. Final remarks: The role of the Venice commission / S. Bartole // 

Review of the Central and East European Law, 2000, № 3. – Р. 354. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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країн, початок співпраці України з Венеціанською комісією став першим 

кроком на шляху до демократичного та прогресивного розвитку нашої 

держави. 

У рамках РЄ також діє ЄСПЛ. Ця міжнародна інституція займається 

розглядом справ, що стосуються порушень прав і свобод людини, які 

вчиняють держави-учасниці Європейської конвенції з прав людини. До 

компетенції Суду належить розгляд справ на основі індивідуальних звернень 

фізичних осіб, груп осіб або недержавних організацій про порушення 

державою-учасницею Європейської конвенції з прав людини їх прав, 

гарантованих цією Конвенцією. 

У рамках участі в ЄСПЛ, наша держава підписала Європейську 

конвенцію з прав людини 9 листопада 1995 р. Після її ратифікації ВР України 

17 липня 1997 р. та з набранням нею чинності держава визнала для себе 

обов’язковою юрисдикцію Європейський суд з прав людини. 

Представництво України в ЄСПЛ здійснює Урядовий уповноважений у 

справах Європейського суду з прав людини. 

Серед основних питань, що є причиною звернень українських громадян 

до ЄСПЛ є такі: невиконання або тривале виконання рішень національних 

судів; надмірна тривалість провадження досудового слідства у кримінальних 

справах і судового розгляду цивільних, кримінальних, господарських та 

адміністративних справ; незабезпечення права на належний судовий захист, 

неефективність розслідування кримінальних справ правоохоронними 

органами за скаргами на неналежне поводження з боку представників органів 

держави; порушення майнових прав; неналежні умови тримання та лікування 

осіб, які перебувають під вартою. 

Ще однією структурою РЄ є КМРВ, який також є консультативним 

органом і який займається питаннями ззахисту та зміцнення органів місцевої 

і регіональної влади.  
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Метою Конгресу є забезпечення участі місцевих і регіональних властей 

у процесах європейської інтеграції. До завдань належать: сприяння розвитку 

місцевої та регіональної демократії; розгляд питань, що постають перед 

місцевими та регіональними властями, їх консультування; вивчення 

адміністративних та правових структур, а також підтримка місцевих 

територіальних утворень; посилення транскордонного і міжрегіонального 

співробітництва в Європі; розвиток культурного розмаїття регіонів. 

Конгрес складають Палата місцевих властей та Палата регіонів, які один 

раз на два роки обирають своїх Президентів та бюро. При цьому 

забезпечується принцип чергування – новий президент обов’язково має бути 

представником іншої палати. Делегації від кожної держави-учасниці РЄ 

обов’язково повинні представляти різні типи місцевих та регіональних 

властей з урахуванням представлення в цих властях різних політичних сил
1
. 

Україну в КМРВ представляє делегація у складі 24 представників, які беруть 

участь в обговореннях нагальних проблем, які впливають на розвиток 

місцевої демократії.  

Керівник проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» 

Конгресу С. Грищенко зазначає, що українська делегація «...одна з 

найбільших делегацій в Конгресі (...) той склад делегації, який був до 

останнього моменту, він дуже активно себе поводив у Конгресі, дуже 

активно брав участь у дебатах, у виступах, і хочеться сподіватись, що в 

цьому році, коли буде оновлено склад делегації, як і всіх інших національних 

делегацій, також буде високого рівня і також буде брати участь у діяльності 

Конгресу не тільки в засіданнях, сесіях, але і в моніторингу, постмоніторингу 

і спостереженнях за виборами, і в програмах співробітництва»
2
.  

                                                 
1
 Онищенко О. С. Рада Європи. Діяльність & здобутки: [Текст] /                        

О. С. Онищенко. – К.: Право, [1999]. – С. 10.  

2
 Архів ЦУІ, к. 8, од. зб. 2.  
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Прагнення України приєднатись до структур РЄ є свідченням реалізації 

стратегічної мети нашої держави – входження до загальноєвропейських 

структур, а також інтеграції до європейського правового та політичного 

простору
1
. 

Україна робить великий внесок у посилення ролі РЄ в інтеграційних 

процесах, адже держава є активним учасником діяльності Організації. Одним 

з ключових моментів є те, що Україна  залучається до процесу 

інституційного реформування РЄ, а також  бере участь у посиленні співпраці 

між РЄ та ЄС. Пріорітетні напрямки та основні сфери співробітництва цих 

двох структур окреслені у Меморандумі про взаєморозуміння між РЄ та ЄС, 

підписаному в 2007 р. Метою даного документу є посилення співпраці РЄ та 

ЄС у таких сферах, як забезпечення прав людини та основних свобод, 

демократичний розвиток, міжкультурний діалог, освіта, соціальна сфера, 

молодіжна політика. 

Україна разом з РЄ, в рамках імплементації Меморандуму, провела у   

2008 р. дві Європейські міністерські конференції – з питань міграції (Київ,        

4 – 5 вересня 2008 р.) та з питань молодіжної політики (Київ, 8 – 10 жовтня 

2008 р.), головним результатом яких стало ухвалення програмних 

документів, що визначили політику та основні напрямки діяльності РЄ у 

зазначених галузях на наступні роки.  

21 – 23 жовтня 2009 р. у Києві пройшла 5-та сесія Форуму РЄ «За 

майбутнє демократії», ключовою темою якої була: «Виборчі системи: 

зміцнення демократії у XXI-му столітті». Результатами Форуму стало те, що 

після нього було розпочато роботу всіх інституцій РЄ по виробленню 

рекомендацій з поширення досвіду найкращих європейських виборчих 

                                                 
1
 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. – С. 8 
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практик та їх оптимізації. Київський Форум можна вважати етапом в 

універсалізації демократичних стандартів РЄ у сфері виборчих систем. 

Україна постійно бере активну участь у реалізації програм та проектів 

РЄ у галузі освіти та культури. На постійній основі проводиться робота з 

просування інтересів України в культурно-гуманітарній сфері делегаціями 

України в КМРЄ, ПАРЄ та КМРВ. 

Дуже важливе значення для взаємодії у сфері культури має 

започаткована у 2006 р. регіональна програма РЄ «Київська ініціатива за 

демократичний розвиток через культуру в Азербайджані, Вірменії, Грузії, 

Молдові та Україні», метою якої є розвиток міжкультурного діалогу. 

«Київська ініціатива» відразу отримала значну підтримку від держав-

учасниць РЄ, а країнами-партнерами стали Австрія, Болгарія, Греція, Італія, 

Франція, Румунія та Туреччина. Завдяки реалізації «Київської ініціативи» 

Україна вдало популяризує свою культуру, забезпечує позитивний 

міжнародний імідж, отримує експертну та фінансову допомогу від РЄ, 

Європейської Комісії та інших міжнародних інституцій. 

Україна також виступає учасником спільного проекту Європейської 

Комісії і РЄ – Дні європейської спадщини. Особливістю даного проекту є те, 

що один раз на рік – у вересні – на загальнонаціональному рівні безкоштовно 

відкриваються для відвідувачів ті історичні монументи і будівлі, які зазвичай 

закриті для широкого загалу. Проводяться екскурсії, виставки, концерти та 

інші акції, які демонструють місцеві традиції і промисли, архітектуру і 

витвори мистецтва. «Дні європейської спадщини» покликані привернути 

увагу до культурної спадщини та її ролі у розвитку сучасного суспільства. 

Важливе значення мають пошуки загальної європейської ідентичності, 

що відбивається в орієнтації нових проектів на загальноєвропейське 

осмислення історії, що реалізується в національних музеях України.             

15 травня 2012 р. в Кіровоградському обласному художньому музеї відбулась 

виставка художніх творів до Дня Європи, 10 лютого 2012 р. в Музеї 
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сучасного образотворчого мистецтва України відбувся семінар «Музейний 

досвід Франції. Новий погляд на підготовку та проведення виставок»
1
.  

Таким чином, Україна долучається до всіх напрямків діяльності РЄ і не 

лише бере активну участь в роботі структурних органів РЄ – КМРЄ, ПАРЄ, 

ЄСПЛ, КМРВ, Венеціанській комісії, та у численних проектах РЄ, – але й 

здійснює вагомий внесок у посилення ролі РЄ в інтеграційних процесах, 

адже є популяризатором її основних засад та принципів. Україна долучилася 

до реалізації Меморандум про взаєморозуміння між РЄ та ЄС, чим посприяла 

посиленню співпраці між цими двома європейськими структурами. В Україні 

започаткована регіональна програма РЄ «Київська ініціатива за 

демократичний розвиток через культуру в Азербайджані, Вірменії, Грузії, 

Молдові та Україні», а також держава виступає також учасником спільного 

проекту Європейської Комісії і РЄ – Дні європейської спадщини – завдяки 

чому забезпечується позитивний міжнародний імідж держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 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. 132 – 133.  
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РОЗДІЛ 4  

ТРУДНОЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З 

РАДОЮ ЄВРОПИ  

 

4.1. Позиції держав-учасниць Організації щодо України 

 

Прагнення України співпрацювати з РЄ слід розглядати у контексті 

реалізації євроінтеграційних прагнень нашої держави. Враховуючи 

специфіку діяльності РЄ, можна ствердно говорити, що вступ України до цієї 

Організації сприяв входженню держави до європейського співтовариства. 

Подальший розвиток співпраці з РЄ допоможе Україні інтегруватися до 

правового, політичного та економічного європейського простору. Співпраця 

України з РЄ залежить не лише від нашої країни та її розвитку, але й від 

налаштування Організації до держави. 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. Особливо яскраво це «внутрішнє ставлення» 

проявляється при прийнятті Організацією нового члена. В одному випадку це 

йде на користь країни, в іншому – навпаки. Прикладом першого варіанту 

можуть слугувати  країни Центральної Європи – Польща, Чехія, Словаччина, 

Угорщина, – до яких РЄ мала хороше налаштування, а тому для них було 

полегшене проходження підготовчого етапу, прискорений перебіг 

необхідних для одержання членства в Організації «процедурних» моментів і 

перетворене де-факто на просту формальність здобуття члентва в Організації. 

В іншому випадку, внутрішнє налаштування РЄ до деяких країн (Туреччина, 

Україна) ускладнило їх процес адаптації до заявлених Організацією вимог, 

створило ситуацію, в межах якої перепони виникали на кожному кроці. При 

цьому, мається на увазі не лише формальне приєднання до РЄ, але й процес, 

пов’язаний з виконанням взятих країною зобов’язань.  
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Проте, не варто вважати що внутрішнє налаштування РЄ до певної 

держави є безпідставним. Якщо говорити про вступ України до РЄ, то наша 

держава зіткнулася з жорсткістю цієї Організації, спричиненою грубим 

порушенням Україною термінів виконання частини зобов’язань, у тому числі 

й скасування смертної кари. Хоча, варто зауважити, що це було внаслідок 

ряду об’єктивних і суб’єктивних обставин: складної економічної ситуації, 

браку відповідальності, відсутності узгодженої діяльності законодавчої і 

виконавчої гілок влади
1
. Тим не менш, Україна виконала основні вимоги РЄ 

стосовно вступних зобов’язань і отримала членство в цій Організації.  

Варто відзначити, що сприйняття РЄ України визначається насамперед 

такими основними аспектами:  

- неоднаковим усвідомленням цивілізаційної близькості і, навіть, 

ідентичності українців та європейців. Мається на увазі, що для української 

сторони ця близькість є незаперечною, і, навіть, історично вкоріненою ще з 

моменту існування Київської Русі, а для європейської сторони ця близькість 

викликає серйозні сумніви, часом навіть  беззастережні заперечення; 

- достатньо прискіпливим ставленням РЄ до України. Це 

пояснюється тим, що Україна з різних причин (внутрішніх, зовнішніх, 

об’єктивних та суб’єктивних) змарнувала свій шанс увійти до першої у      

ХХІ ст. «хвилі» євророзширення, разом з країнами Вишеградської групи, 

Балтії, а також Словенією, Мальтою, Кіпром. Внаслідок цього політика 

офіційного Києва отримала негативне забарвлення в очах європейської 

спільноти, що, зрештою, призвело до об’єднання України в один «пакет» з 

проблемними Грузією, Білоруссю, Молдовою, а також Азербайджаном та 

Вірменією. 

- суперечливою міжнародною репутацією України. Так, якщо 

говорити детальніше, то Україна в очах сучасної європейської спільноти, РЄ 

                                                 
1
 Головатий С. П. Політична ситуація в Україні і Рада Європи [Текст] /             

С. П. Головатий // Універсум. – 2000. – № 1/2. – С. 32. 

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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в тому числі, постає як відверто «проблемна», неблагополучна країна.  Тобто, 

Європа сприймає нашу державу як таку, що перебуває на стадії глибоких 

трансформаційних перетворень на шляху від соціально-економічної та 

державно-політичної системи, сформованої за часів СРСР, до повноцінної 

ринкової економіки й демократичного устрою.  

- геополітичними й геостратегічними інтересами та цілями РЄ та 

ЄС, а також їх провідних країн-учасниць. Варто наголосити на тому,  що з 

перебігом часу ці інтереси змінювалися, проте виявляли помітну тенденцію 

стійкої спадкоємності з інтересами й цілями відповідних суб’єктів 

міжнародних відносин як у більш, так і в менш віддаленому минулому. В 

результаті, Україна опинилася в умовах, коли є всі підстави для того, аби 

відчувати розчарування результатами своїх відносин з ЄС та РЄ, що 

пояснюється значним розривом між самооцінкою та очікуваннями 

української сторони, а також між реальною ситуацією, міжнародною 

репутацією України та сприйняттям її Європою. 

Внутрішнє налаштування РЄ до України, то варто зазначити не є 

гомогенним. У цій європейській Організації є «українофіли», «помірковані 

скептики», «україноскептики» та країни-учасниці з нейтральною, чи 

пасивною, позицією у питанні щодо України.  

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

Латвія та Естонія. Найяскравіше свою прихильність до України виявляє 

Польща, попередній Президент якої – Б. Коморовський – став відомим 

«адвокатом України в Європі»
1
. А сучасний Президент – А. Дуда, – якщо 

брати суто риторичний аспект, у своїй проукраїнськості переважає 

Коморовського. Саме він, під час свого січневого виступу в 2015 р. в ефірі 

                                                 
1
 Таранюк І. М. Україна, Коморовський і Дуда: що зміниться? / І. М. Таранюк 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/05/150427_poland_elections_ukraine
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польського радіо заявив, що польській державі слід задуматися про 

«можливість участі своїх військовиків у бойових діях на території України, 

щоб підтримати сусіда в боротьбі з агресією Росії»
1
. Проте, в реальності 

Польща Дуди дотримується м’якшої позиції у своїх діях, а ніж Польща 

Коморовського.  

Сучасна Польща передала естафету критики окремих дій Росії іншим 

державам, зокрема, Литві, яка почала активніше відстоювати свої позиції у 

цьому питанні. Хоча, з іншого боку, у внутрішній політиці Литви 

посилюється права ідеологія з приводу формування відносин з РФ, що, так би 

мовити, виділяє державу з кола критиків Росії
2
. Слід зауважити, що навіть 

Президент Литви Д. Грібаускайте висловила бажання, щоб європейська 

інтеграція України була пов’язана з Вільнюсом
3
. Д. Грібаускайте також 

дотримується позиції, що Литва завжди підтримуватиме Україну у її боротьбі 

за суверенітет та територіальну цілісність та буде допомагати їй на шляху 

євроінтеграції
4
.  
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Латвія також входить в число найближчих прихильників України в РЄ. 

Підтримка України збоку Латвії, як і інших країн Балтії, є системною, адже 

це країна, яка підтримує всі важливі ініціативи нашої держави. Її підтримка 

відчувається як на двосторонньому рівні – урядовому і парламентському, так 

і по лінії міжнародних організацій, в тому числі РЄ, та ПАРЄ зокрема. І 

попри те, що в Латвії досить сильним є російський вплив, адже в державі 

проживає близько 35% російськомовного населення, разом із міжнародною 

спільнотою ця Балтійська країна відстоює суверенітет та територіальну 

цілісність України. На відміну від багатьох європейських столиць, які 

підтримують територіальну цілісність України, але через побоювання 

зіпсувати відносини з Москвою відкрито не осуджують агресивних дій РФ 

проти нашої держави, а офіційна Рига неодноразово й недвозначно 

демонструвала свою позицію. Так, у серпні 2014 р. міністр оборони Латвії     

Р. Вейоніс заявив: «Вторгнення російської армії в Україну говорить про те, 

що Росія показала своє справжнє обличчя. Російські геополітичні амбіції 

реалізуються силовим шляхом. Латвія закликає НАТО прийняти рішення про 

підтримку питання посилення української армії»
1
.  

Варто наголосити й на прихильному ставленні до України Естонії, що 

особливо яскраво виявилось під час російської анексії Криму в березні      

2014 р. Так, на засідання Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2014 р. 

Президент Естонії Т. Ільвес відзначив: «...якщо замість угод та законів груба 

сила буде застосовуватись у міжнародних відносинах, якщо зміна 

державного кордону за допомогою сили стала загальноприйнятою нормою, 

то стабільність усього світу під загрозою»
2
. Досить чітку позицію виявив і 
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президент Латвії А. Берзіньш, який наголосив на тому, що: «дії Кремля 

загрожують безпеці всього світу», а також закликав запобігти появі 

«замороженого конфлікту» у східних регіонах України
1
. 

Таким чином, Польща та країни Прибалтики, усвідомлюючи реальну 

загрозу з боку РФ і розуміючи непорівнянність можливостей своїх армій з 

могутністю збройних сил РФ, а також зважаючи на можливість розширення 

Митного Союзу з РФ, виступають найбільшими лобістами інтересів України 

на міжнародній арені.  

Водночас, навіть Революція гідності та агресія РФ проти України, не 

посприяли формуванню повноцінної згоди в об’єднаній Європі стосовно 

подій та результатів цих процесів. У підтвердження цьому, відомий 

американський дослідник Р. Каган зазначає, що «навіть європейці ХХІ ст., 

попри всі переваги їх союзу, нездатні об’єднатися проти хижака у своєму 

оточенні і, як і в минулому, ладні віддати на поталу найслабшого, щоб 

урятувати власні (фінансові) шкури»
2
. Попри всі сумніви та вагання, є країни 

на європейському просторі, які не схвалюють посилення економічних 

санкцій та інших обмежувальних заходів щодо РФ. Зокрема, до табору 

«поміркованих скептиків» належать такі країни Західної Європи, як впливова 

Німеччина, Франція, які належать до кола тих країн, яких на європейському 

просторі називають «Russia’s understanders» («ті, які розуміють Росію»). 

Водночас, позиція Німеччини часом є вирішальною в певних питаннях під 

час ухвалення рішень стосовно України, адже саме з Німеччиною рахуються 
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інші уряди, а представники її владних структур іноді висували застереження 

стосовно можливості накладення вето на нові санкції проти Росії або 

блокування їх продовження.  

Красномовним свідченням своєрідної «байдужості» Німеччини по 

відношенню до України є той факт, що попри обговорення експертами в 

Брюсселі та Берліні Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, ці дискусії 

майже не були висвітлені у німецьких ЗМІ. Жодне з найбільш впливових 

німецьких видань – Süddeutsche Zeitung («Зюддойче цайтунг»), DPA («Дойче 

Прессе-Агентур»),  Spiegel («Шпігель») не подавало об’єктивної інформації 

щодо подій в Україні.  

Франція ж, зовнішньополітичні інтереси якої зосереджені переважно на 

Півдні (Алжир, Марокко, Туніс, Африка на південь від Сахари, Близький 

Схід),  після початку російської агресії на території України, виявила певну 

модифікацію у своїй зовнішній політиці. Зокрема, прагнучи зміцнити свої 

позиції в Європі, в останні роки вона активно долучається до формування 

політики ЄС на східному напрямку, зокрема у вирішенні конфлікту в Україні. 

Проте, поряд з цим, участь Франції у врегулюванні української кризи є 

наслідком її зобов’язань у рамках ЄС, G7, Ради безпеки ООН та її власних 

безпекових інтересів щодо європейського сусідства, а не двосторонніх 

відносин з Україною. Скепсис Франції по відношенню до України 

обумовлюється тим, що держава займає достатньо збалансовану позицію 

стосовно РФ, яку вона розглядає як конкурента на Сході, але як партнера на 

Півдні, зокрема на Близькому Сході.  

До «поміркованих скептиків» можна також віднести країни 

середземноморського басейну – Португалію, Іспанію, Італію, Грецію. Як 

зазначає Голова постійної української делегації в ПАРЄ В. Ар’єв, скептично 

налаштованими до України є також Сербія, Вірменія та Кіпр. Це пояснюється 

тим, що «Росія підтримує Вірменію у конфлікті з Азербайджаном; на Кіпрі 
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зосереджується значна частка російських грошей; у Греції прийшов до влади 

проросійський уряд»
1
.  

«Україноскептиком» в РЄ виступає російська сторона. Делегація  РФ 

постійно застосовує мову публічних ультиматумів, займається спотворенням 

фактів, послуговується риторикою, яка дуже подібна до риторики часів 

холодної війни. І, попри те, що засідання КМРЄ та ПАРЄ, на відміну від Ради 

Безпеки ООН є закритими, виступи російських дипломатів дуже подібні до 

репортажів «ЛайфНьюс». РФ веде достатньо сильний наступ у непублічній 

сфері, не гребуючи жодними методами й засобами: використовуються тиск і 

спекуляція різнобічною проблематикою, економічними питанням, 

застосовується політична корупцію. Саме в стінах ПАРЄ особливо помітною 

постає така поведінка російської делегації, адже тут парламентарі мають 

можливість вільніше маневрувати у своїх політичних позиціях та закривати 

очі на базові принципи демократії. Хоча, варто зауважити й те, що 

українській делегації за все ж вдалося окреслити чітку позицію стосовно 

російської анексії Кримського півострова та військової агресії Кремля на 

Сході України, що розставило своєрідні «буйки», які обмежують «плавання» 

росіян та їх союзників.  

ПАРЄ не залишилась байдужою до такого «свавілля» російської 

делегації і вже в квітні 2014 р. застосувала до неї санкції, які стали 

адекватною відповіддю на ті дії, які чинить РФ в Україні, а раніше чинила у 

Грузії, Молдові та у Нагорному Карабасі
2
. Російська делегація, у свою чергу, 
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заявила про повне припинення співпраці з ПАРЄ і почала  висувати вимоги 

скасування санкцій і погрожувати повним розривом відносин з РЄ.  

До держав, які займають нейтральну позицію, за словами В. Ар’єва, 

належать країни групи Бенілюкс – Бельгія, Нідерланди і Люксембург. Хоча, 

вони більше пасивні, і часто не мають своєї точки зору щодо певних питань, 

така позиція зумовлена тим, що Україна цікавить ці держави меншою мірою, 

на відміну від наших безпосередніх сусідів чи Німеччини
1
. 

Україна почала втрачати своїх прихильників, як в зазначеній Організації, 

так і в ЄС. Швеція, яка оптимістично ставилась до України та спільно з 

Польщею відстоювала її питання, поступово перетворюється на 

«поміркованого скептика», в результаті розчарувань в українському 

керівництві. Безумовно, це є ще однією достатньо серйозною 

зовнішньополітичною поразкою України. 

Велику роль у формуванні внутрішньої налаштованості РЄ до її держав-

учасниць відіграють міжнародні чиновники високого рангу, які так, чи 

інакше, персоніфікують функцію, визначену мандатом, і говорять та діють 

від імені всієї інституції, яку вони очолюють чи представляють
2
. Тому, коли 

відбувається оцінювання їх висловлювань, заяв чи коментарів, варто 

усвідомлювати, що вони по-своєму змушені балансувати між різними 

позиціями країн-учасниць, враховувати їхні інтереси. Водночас, жодні заяви, 

навіть найжорсткіші, не можуть замінити певні тези з міжнародних 

документів. Для прикладу, Генеральний секретар РЄ за наявності 

відповідного рішення КМРЄ не матиме права і не зможе перейменувати 

анексію Криму в щось на зразок «возз’єднанням з батьківщиною», Комісар – 

визнати відповідальність України за порушення прав людини на 
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окупованому Донбасі, а Голова ПАРЄ – визнаватиме присутність російських 

регулярних військ на Сході України і використовуватиме лише риторику тих 

резолюцій і рекомендацій, які ухвалила ПАРЄ. 

Беззаперечним фактом є те, що з метою збільшення кількості 

«українофілів» в РЄ та задля конструювання позитивного образу України  в 

Організації фахівцям необхідно враховувати зовнішні та внутрішні чинники. 

До внутрішніх у широкому значенні належать політична та економічна 

ситуація в країні, стан інформаційного простору, нормативно-законодавча 

база, у вузькому – діяльність дипломатичних служб та мас-медіа. Зовнішніми 

чинниками є геополітичне становище країни, позиції у світових рейтингах, 

взаємозв’язки у глобальній системі. У вузькому значенні – висвітлення 

закордонними ЗМІ української тематики. Зважаючи на це, українським 

дипломатам, політикам і журналістам, слід серйозно поставитися до 

проблеми формування зовнішнього образу країни на сторінках світових мас-

медіа. 

Зволікаючи з допомогою Україні вийти з затяжної кризи та агресії РФ 

проти нашої держави, РЄ та ЄС автоматично вводять себе в складну 

ситуацію. Адже ні нейтралітет, ні нове «воз’єднання» з РФ, ні, тим більше, 

розкол України не будуть позитивними перспективами ні для другої за 

величиною європейської держави, ні для європейського простору загалом. 

Певні дезінтегруючі тенденції, які простежуються в Україні, певною мірою 

сприяють розвитку російського іредентизму і можуть призвести до 

відновлення Російської імперії. А це у свою чергу нестиме негативні наслідки 

для європейської та світової безпеки. Для РЄ найкращим варіантом є 

офіційно взяти Україну під свою опіку. Оскільки перспектива вступу до ЄС 

порівняно в не надто далекому майбутньому підтверджена Єврокомісією, то 

досить реальним постає об’єднання протиборчих таборів української еліти та 

примирення і згуртування культурно розколотого народу України. РЄ та ЄС, 



 142 

йдучи назустріч Україні, надали б гарну послугу, як своїм державам-

учасниць, так і поширенню своєї системи цінностей.  

Таким чином, сприйняття України країнами-учасницями РЄ не є 

однорідним, адже в Організації присутні «українофіли», «помірковані 

скептики», «скептики» та країни з нейтральною позицією. Ставлення держав-

учасниць РЄ визначається такими основними аспектами, як неоднакове 

усвідомлення цивілізаційної близькості і, навіть, ідентичності українців та 

європейців; достатньо прискіпливе ставлення РЄ до України; суперечлива 

міжнародна репутація нашої; геополітичні й геостратегічні інтереси та цілі 

ЄС й РЄ. Водночас, скептичне налаштування деяких країн-учасниць РЄ до 

України не є безпідставним, адже наша держава порушувала терміни 

виконання частини зобов’язань, або не в повній мірі виконала їх до сьогодні, 

а також внаслідок політичної та соціально-економічної кризи і російської 

агресії на сході держави, сприймається як відверто неблагополучна.  

 

4.2. Суспільно-політичні реалії України як підґрунтя подальшої 

співпраці з Радою Європи 

 

Україна, в умовах порушення територіальної цілісності з боку РФ, веде 

активні пошуки свого місця в європейських інтеграційних процесах. 

Першочерговим завданням для держави на сучасному етапі існування є 

налагодження співробітництва з країнами ЄС, європейськими організаціями 

та інституціями. У сучасному світі розвиток держави залежить від впливу 

зовнішніх факторів, і, водночас, відносини держави з іноземними 

інституціями, у свою чергу, залежать від її внутрішнього розвитку. Кожна 

країна прагне створити таку модель суспільно-політичних відносин, яка б 

дозволяла максимально використовувати всі ресурси і можливості. У зв’язку 

з тим, що на сьогодні в Україні відбувається розбудова правової держави, 

помітним стає підсилення ролі вивчення проблеми суспільно-політичних 
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реалій України як підґрунтя подальших відносин з європейськими 

організаціями, зокрема, з РЄ, покликаною захищати права людини, 

плюралістичну демократію та верховенство права.  

Зважаючи на те, що Європа розробила «систему моралі та права як 

культуру буття, нормативну систему, незалежну від релігійних і 

міфологічних уявлень»
1
, вона є цікавою для українського суспільства, 

спраглого до гармонізації правопорядку, життєвого укладу. Співпраця з РЄ, у 

свою чергу, надає Україні нові перспективи та можливості поглиблення 

євроінтеграції нашої держави, відчутно посилює вплив РЄ та ЄС на політичні 

процеси – демократизацію, зміцнення позицій ЗМІ, забезпечення та 

гарантування прав і свобод людини, формування громадянського 

суспільства. Важливе значення має економічне і політичне співробітництво з 

новими членами ЄС – країнами Північної та Центральної Європи, Балкан, – 

які за традиціями та культурними цінностями близькі українському 

суспільству. А соціальна ринкова економіка, яка вже понад п’ятдесят років 

успішно функціонує на Заході, є українською мрією, одним з аспектів 

сучасної національної ідеї
2
.  

Складовою частиною правового механізму взаємодії України з РЄ є 

колізійно-правовий механізм, який базується на необхідності визнання 

основних принципів права, гармонізації та уніфікації нормативно-правових 

приписів, впровадженні їх у національну систему джерел права
3
. 

Реформування правової системи України на підставі цих засад, створення чи 

                                                 
1
 Попович М. В. Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції 

України / М. В. Попович. – К.: Наукова думка, 2014. – С. 3.  

2
 Антропокультурні чинники європейського вибору України: Монографія / 

Авт. кол.: Є. І. Анрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк та ін. – К.: Наукова 

думка, 2014. – С. 24.  

3
 Луць Л. А. Формування правового механізму взаємодії України з Радою 

Європи та Євросоюзом / Л. А. Луць // Віче. – 2006. – № 7. – С. 87. 
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уповноваження органів держави на виконання інтеграційних завдань, 

зближення нормативно-правових масивів України та РЄ є актуальними для 

нашої держави. Проте, варто зазначити, що основним зобов’язанням, яке 

Україні слід було б виконати для того, аби отримати власний гармонійний 

розвиток та ефективну співпрацю з іншими державами та інституціями – це 

зобов’язання перед самою собою, а саме: самоствердження як суверенної 

держави. На думку А. Дж. Тойнбі, критерій розвитку варто шукати в процесі 

самовизначення, а самовизначення відбувається через самоутвердження
1
. 

Найбільшою проблемою України у співпраці з РЄ та в євроінтеграційному 

процесі загалом є те, що наша держава ще й досі не пройшла розпочатий в 

1991 р. складний шлях національного самовизначення, формування власного 

національного проекту, забезпечення його надійної стійкості
2
. Саме тому, 

політична формула «В Європу – через політику самоутвердження»
3
, 

проголошена Л. Кучмою, є актуальною й сьогодні. Сучасна політична еліта 

повинна усвідомити, що рух до Європи потрібний і можливий лише за 

наявності дієздатної держави, конкурентоспроможної економіки та повністю 

сформованої національної ідентичності.  

В розвитку України простежуються певні цикли, які завершуються 

кризами чи революціями (1994, 2004, 2014 рр.). Кожний цикл у свою чергу 

руйнує «правила», необхідні для розвитку держави. А отже, кожні                

                                                 
1
 Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. В 2 т. / А. Дж. Тойнбі – К. : Основи, 

1995. – Т. 1. –  С. 212. 

2
 Гальчинський А. С. Помаранчева революція і нова влада /                             

А. С. Гальчинський. – К.: Либідь, 2005. – С. 272.  

3
 Гальчинський А. С. У Європу – через політику самоствердження /                   

А. С. Гальчинський // День [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://old.niss.gov.ua/Evrointeg/den12062004.htm 

 

http://old.niss.gov.ua/Evrointeg/den12062004.htm
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10 – 15 років усе починається з нуля. Український феномен – розбудова через 

занепад.  

Уже з 2010 р. стала очевидною чорна діра, яка утворилася між владними 

колами та суспільством, діра, яка почала поглинати не лише ідеї європейської 

інтеграції, але й існування незалежної держави. Стало помітним остаточне 

розмиття лінії поведінки українського народу та шкали цінностей, критеріїв 

оцінки навколишнього світу і самооцінки власних можливостей. Заміна 

політико-економічної трансформації суспільства на імітування реформ 

призвела до деградації суспільної свідомості. За такої ситуації держава стала 

утворенням, що домінувало над суспільством. І водночас, держава, котра 

функціонально покликана виступати як своєрідний арбітр-посередник, що 

регулює відносини між усіма політично-соціальними прошарками та 

групами, утримує суспільство в межах порядку та забезпечує його 

стабільність, потрапила під тотальний контроль і економічну владу одного 

клану, а, отже, – втратила свою самостійність.  

Листопад – грудень 2013 р. став остаточним свідченням втрати владною 

елітою державницької думки, завершенням чергового циклу в історії 

України. Власне, тому в 2013 – 2014 рр. й виникла Революція Гідності, 

основною рушійною силою якої стали свідомі українці, що наважилися 

протистояти владному свавіллю, всеохоплюючій корупції, вседозволеності 

міліції та інших силових структур, адміністративним зловживанням, судовій 

безкарності та безвідповідальності, та, перш за все, небажанню владних 

верхів створити прийнятне внутрішньо українське буття, яке б відповідало 

європейським цінностям. Під час Революції Гідності відбулося становлення 

громадянського суспільства, формування політичної та етнічної нації, а 

центральним їх елементом було усвідомлення відповідальності за майбутнє 

Української держави. Кремлівський керманич В. Путін не визнав 

конституційність перетворень в Україні і здійснив спецоперацію по окупації 
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Кримського півострова, а потім, з метою «захисту російськомовних громадян 

від київської хунти», рушив повноцінною війною на області Східної України.  

Саме в цей період держава пережила три трансформацї, що були 

пов’язані з переходом від диктатури до демократії, від малосвідомого 

суспільства до патріотичної нації, від економічної залежності від Росії до 

поступового оздоровлення. Відомий американський економіст Дж. Сакс, 

професор Гарвардського університету, зазначив, що небагато країн в історії 

людства розв’язували ці три проблеми водночас
1
. Революція Гідності не була 

ізольованою подією, її можна уявити як епіцентр пришвидшення глибинних 

змін на пострадянському просторі, які завершили епоху комунізму. Яскравим 

наочним прикладом цього може послугувати поширене на всій території 

України безпрецедентне явище повалення символів комуністичного режиму, 

яке в суспільстві отримало назву «ленінопад».  

Революція Гідності мала неабиякий вплив на шлях демократичного 

транзиту, утвердження в Україні реального громадянського суспільства та 

пробудження національної свідомості. Остання, на думку польської 

дослідниці Т. Хінчевської-Геннель, є соціально-психологічним феноменом, 

абсолютно необхідним для імунної системи кожної нації
2
.  

Важливим є вплив Революції Гідності на консолідацію політичної нації. 

В основі розвитку будь-якої країни лежить єдність громадян, якщо ж такої 

немає, то не може бути й мови про жодний подальший поступ держави. У 

зв’язку з цим варто розглянути проблему виникнення на території України 

«Донецької народної республіки» (ДНР) та «Луганської народної 

                                                 
1
 Сакс Дж. Економіка перехідного періоду. Урок для України / Дж. Сакс,         

О. Пивоварський. – К.: Основи, 1996. – С. 12.  

2
 Chynczewska-Hennel T. The National Consciousness of Ukrainian Nobles and 

Cossacks from the End of the Sixteenth to the Mid-Seventeenth Century /                 

Т. Chynczewska-Hennel // Harvard Ukrainian Studies. – 1986. – Vol. X. – № 3/4. 

– P. 378. 
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республіки» (ЛНР). Л. Якубова зазначає, що саме ці території Східної 

України упродовж усієї новітньої історії виступали епіцентром генерування 

проблеми подвійної ідентичності та мовної асиміляції, яка гальмувала всі 

національно орієнтовані програми в регіоні упродовж років незалежності
1
. 

Адже саме на східних територіях України упродовж довгого часу існувала 

проблема малоросійства – прийняття етнічними українцями російської 

ідентичності, що стало «своєрідним внутрішньоукраїнським каліцтвом»
2
. 

Цікавим є те, що саме населення Донбасу активно підтримувало процес 

суверенізації України в 1991 р., було джерелом страйкового руху в першій 

половині 90-х рр
3
. Проте вже у 2001 р. ситуація кардинально змінилася – 

згідно з даними Всеукраїнського перепису 74,9% населення Донецької 

області в якості рідної мови визнало російську. Це стало свідченням 

завершення процесу мовної асиміляції. До такої ситуації призвела невдала 

культурна політика в Україні, адже за роки незалежності повністю 

ліквідовано державну систему книготоргівлі, позбавлено підтримки 

українського кіно, естради, музики.  

За таких умов держава підійшла до критичної межі втрати національної 

ідентичності, а східний регіон України, будучи територіально і ментально 

                                                 
1
 Якубова Л. Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, 

перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення /                    

Л. Д. Якубова / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії 

України НАНУ, 2014. – С. 84.  

2
 Антропокультурні чинники європейського вибору України: Монографія / 

Авт. кол.: Є. І. Анрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк та ін. – К.: Наукова 

думка, 2014. – С. 54. 

3
 Якубова Л. Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, 

перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення /                    

Л. Д. Якубова / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії 

України НАНУ, 2014. – С. 74.  
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наближеним до Росії, виявився найуразливішим у цьому відношенні. Саме 

тому навесні 2014 р. і були створені дві псевдореспубліки – ДНР і ЛНР – на 

чолі з кримінальними елементами, спонсорованими з Кремля. Звичайно, 

суспільно-політичні події, які зараз характерні для України, завершаться, й 

існує велика вірогідність того, що все таки відбудеться «очищення» народу, 

яке в результаті призведе до соціально-політичної єдності українського 

етносу. 

Упродовж існування незалежної України в державі склалася така 

ситуація, коли владна еліта почала нехтувати реалізацією цінностей 

європейської демократії. Адже діалогу між владою та громадянським 

суспільством практично не стало, влада і опозиція припинили функціонувати 

та взаємодіяти в одному полі, що призвело до делегітимізації владних кроків. 

Під час політичної кризи 2013 – 2014 рр. проявились деструктивні фактори 

як: неприпустима, критична слабкість процедур забезпечення ефективного 

діалогу між політичними силами і вищими органами державної влади; 

неадекватність державно-правових механізмів, які мають забезпечувати 

захист внутрішньої політики держави від іноземного впливу; тотальна 

відсутність політичних ідеологій як дієвого політичного інструменту. 

Очевидною постає розбалансованість та несформованість політичної 

системи, як цілісної. Постреволюційні політичні реалії України засвідчили, 

що наявні політичні партії є лише організаційним оформленням механізму 

реалізації інтересів певних угруповань. В результаті, простежується 

формування нових владних еліт, адже, якщо до 2013 р. всю владу в руках 

зосереджували Харківська та Дніпропетровська групи еліт, то після 

Революції Гідності виникли ще й Вінницька та Львівська. Примітним є те, що 

остання заручилася підтримкою фактично всіх ЗМІ держави. Характерним 

для сучасних владних еліт, а отже й політичних партій як їх віддзеркалень, є 

те, що всі вони за своєю суттю носять або українське, або російське 

спрямування. 



 149 

До «проукраїнських» або «проєвропейських» партій належать:              

ПП «Народний фронт», Блок Петра Порошенка «Солідарність», Об’єднання 

«Самопоміч», Радикальна партія Олега Ляшка, Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина». Члени більшості цих партій підтримують унітарний устрій 

України та виступають за вступ до ЄС та НАТО. 

До «проросійських» партій відноситься «Опозиційний блок», 

прибічники якого вимагають федералізації України та надання російській 

мові статусу другої державної мови в Україні, підтримують вступ до 

Митного союзу. 

За підсумками парламентських виборів України 2014 р. 77,66% виборців 

проголосували за «проукраїнські» партії, а 16,42% – за «проросійські партії». 

Лише в Донецькій та в Луганській областях (в територіях, які знаходяться під 

контролем України), більшість виборців проголосували за «проросійські» 

партії, в Харківській області – відносна більшість виборців підтримали 

«проукраїнські» партії, а в решта областях України абсолютна більшість 

виборців підтримала «проукраїнські» партії.  

Особливістю сучасного парламенту є те, що в ньому переважають 

«групи за інтересами» чи прихильники певного лідера, але, так само, як і до 

Революції Гідності, аж ніяк не дійсно політичні партії. Тобто, ситуація в 

політичній ситемі України лишилася незмінною.  

Визначальними рисами, котрі певною мірою відрізняють сучасну 

українську еліту від попередньої, є значне зниження вікового цензу й дещо 

вищий рівень освіченості. Але залишились незмінними основні об’єднуючі 

чинники, які зближують нову зі старою – це основоположні методи й засоби 

керування суспільством, тобто, це і відрив влади від інтересів народу, й 

ігнорування вимог демократичних сил, слабка зацікавленість громадською 

думкою, захоплення вирішенням своїх матеріальних забаганок, низький поріг 

моральних засад, що відбивається на деформації життя всього українського 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87_%28%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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суспільства. Водночас, є велика надія на те, що саме поява нових владних 

еліт створить умови для формування демократичних засад у державі.  

Не відбулося очікуваних кардинальних змін і в політиці Президента 

України, на якого так багато сподівань покладало українське суспільство. 

Звичайно, серед найперших кроків новообраного Президента дуже 

важливими у зрізі євроінтеграції були підписання ЗУ «Про люстрацію»
1
, 

Указу «Про створення Національної ради з питань антикорупційної 

політики»
2
. Саме П. Порошенко вніс до парламенту законопроект про 

скасування недоторканності народних депутатів та суддів, який 5 лютого 

2015 р. було проголосовано ВР України, а 19 червня 2015 р. Конституційний 

суд визнав його таким, що відповідає вимогам ст.ст. 157 і 158 Конституції 

України. 

На початку своєї діяльності в якості Президента України П. Порошенко 

також підвищив можливість України стати повноцінним членом 

європейського співтовариства. Вже 15 січня 2015 р. він підписав Указ «Про 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Ця Стратегія включає в себе 62 

реформи, на меті яких є «впровадження в Україні європейських стандартів 

життя та вихід України на провідні позиції у світі»
3
. Президент України 13 

лютого 2015 р. також створив Дорадчу міжнародну раду реформ та 

призначив її головою М. Саакашвілі. До складу ради, крім Саакашвілі, 

                                                 
1
 Закон України «Про очищення влади» № 1682-VII від 16.09.2014  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/1682-18 

2
 Указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної 

політики» № 808/2014 від 14.10.2014 [Електронний ресурс]: – Режим 

доступу:  http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/808/2014 

3
Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 

2020» №5/2015 від 12.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.president.gov.ua/documents/18688.html 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B5%D1%97%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96
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увійшли екс-глава Міністерства закордонних справ Швеції К. Більдт, сенатор 

США Дж. Маккейн, члени Європарламенту Е. Брок, Я. Саріуш-Вольський, 

екс-прем’єр Словаччини М. Дзурінда, екс-прем’єр Литви А. Кубілюс і 

експерт інституту міжнародної економіки США А. Ослунд.  Основним 

завдання Дорадчої міжнародної ради реформ окреслювалось «надання 

пропозицій і рекомендацій щодо здійснення в Україні реформ на основі 

кращого міжнародного досвіду»
1
.  

24 лютого 2015 р. Петро Порошенко підписав ЗУ «Про забезпечення 

права на справедливий суд», яким заклалися правові основи для проведення 

судової реформи, зокрема передбачається конкурсний вибір суддів, тотальна 

переатестацію чинних суддів, чіткий перелік можливостей відсторонення 

суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. 

Що стосується зовнішньої політики, то ще 27 червня 2014 р. Президент в 

Брюсселі підписав Угоду про асоціацію з ЄС, яка, власне, стала свідченням 

результативності співпраці України з РЄ. Адже ні для кого не є таємницею, 

що підписання цієї Угоди та її реалізація здійснюється на міжнародному й 

національному рівнях завдяки використанню різних засобів, до яких, в першу 

чергу, належать: приєднання до міжнародних договорів, приведення 

національних законів у відповідність до правових актів інституцій ЄС, 

визнання Україною національних стандартів держав-учасниць ЄС, взаємне 

дотримання правил другої сторони тощо
2
. І в цей же час, найважливішим 

правовим інструментом поширення європейських acquis communautaire на 

                                                 
1
 Указ Президента України «Про Дорадчу міжнародну раду реформ»             

№ 78/2015 від 13.02.2015 [Електронний ресурс]: – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U078_15.html 

2
 Муравйов В. П. Правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Cоюзом / В. П. Муравйов // Віче. – 2015. – № 8. –    

С. 6.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D1%88-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2014
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%A1
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внутрішній правопорядок України є гармонізація національного 

законодавства з правом Євросоюзу, у чому державі, власне, і допомогла РЄ.  

Поряд з цим, президенство П. Порошенка не стало тим взірцем, якого 

очікували прихильники Революції Гідності. Адже, попри декларування 

демократичних європейських цінностей та гучні заяви про тотальне 

оновлення влади і майбутні масштабні трансформації в державі, для 

української реальності й досі характерними залишаються величезна 

полярізація у соціальному вимірі, кричуща корумпованість та все більш 

прогресуюча відчуженість влади від суспільства. Відповідальність за це, 

безумовно, несуть, як і раніше, представники еліт.  

Як свідчить реальність, мотиви особистого збагачення, домінування 

психології «врємєнщиків» та популярність ширми «попередників», як би 

прикроце не було в умовах надзвичайно відповідального періоду новітньої 

історії України, так і залишилися сутнісними ознаками українських еліт, у 

тому числі й інституту Президенства.  

Чітким постає розуміння того, що Україна досягла точки біфуркації у 

своєму розвитку, а отже актуальним, як ніколи, постає питання визначення 

векторів подальшого поступу держави. Аби в Україні не затвердився режим 

так званої напівдемократії, що постає абсолютно реальним і, водночас, 

загрозливим для держави, необхідним є формування іншої суспільно-

політичної перспективи.  

Задля виведення України з кризи, необхідним є ефективне проведення 

тотальних трансформації як у державі, так і в суспільній свідомості. Це буде 

реальним лише у випадку вирішення наступних проблем: Україні необхідно 

досягти усталених європейських політичних, економічних, соціальних і 

культурних стандартів і норм (надзвичайно важливим для нашої держави є 

реальне гарантування і забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 

що на сьогодні фактично не забезпечене дієвими механізмами реалізації); 

українському суспільству та державі потрібно усвідомити головні тенденції 



 153 

європейського та світового суспільного розвитку, а також, виходячи з цього, 

зайнятися пошуком власних стратегій майбутнього поступу; в країні 

необхідно створити всі можливі інституціональні, правові, економічні і 

культурні умови задля розгортання широкого діалогу між усіма суспільно-

політичними силами, що закладе основу реального розвитку громадянського 

суспільства; державі потрібно чітко визначити загальний напрям реалізації 

перспектив власного розвитку, а також окреслити межі конкретних уточнень, 

які можуть бути внесені у практику сьогодення.  

Зважаючи на характер цих проблем, очевидним постає той факт, що для 

їх успішного вирішення необхідною є наявність відповідного суспільно-

політичного середовища.  

Європейська інтеграція та співпраця з РЄ в тому числі, виступають 

важливими факторами забезпечення зміцнення безпеки країни та покращення 

відносини України з іншими державами. Сучасна ситуація в державі в 

найближчий час не приведе ні до швидкого вступу України в Євросоюз, ні до 

її ізоляції. На даний момент надважливим для України є реалізація 

структурних реформ, вдосконалення функціонування всіх гілок влади, 

посилення ролі громадянського суспільства, що забезпечить прихильність 

країн єврозони до нашої держави. Усі ці реформи необхідні негайно, адже 

далі зволікати не можна, і допомогти в цьому державі може саме РЄ. 

РЄ має ретельно розписаний план підтримки внутрішньополітичних 

реформ в Україні, реалізація якого, безумовно, є однією з ключових 

передумов вирішення тих внутрішніх і зовнішніх проблем, які постають 

сьогодні перед українцями. 

РЄ відіграє вагому роль у царині проведення децентралізації в Україні. 

Реформа має принести в Україну справжнє місцеве самоврядування 

європейського зразка і розширити повноваження місцевих громад, передусім, 

у сфері бюджетно-фінансової самостійності. Про важливість процесу 

децентралізації свідчить той факт, що у кожній області України було 
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відкрито офіс регіональної підтримки РЄ для здійснення реформи. Вперше в 

нашій сучасній історії під час підготовки змін до Конституції України було 

враховано всі рекомендації Венеціанської комісії, про що неодноразово 

заявляв і Генсек РЄ Т. Ягланд, голова Венеціанської комісії Дж. Букіккіо і 

секретар Т. Маркерт.  

Венеціанська комісія також активно надає свою консультативно-

рекомендаційну допомогу стосовно ЗУ «Про очищення влади» та «Про 

засади запобігання і протидії корупції», що є безумовно важливим для 

держави. 

Очевидним постає той факт, що залучення досвіду та експертних 

потужностей РЄ та її статутних органів дозволить значно пришвидшити 

модернізацію країни. Беззаперечно позитивним моментом є те, що на 

сьогодні співпраця України з експертами РЄ набула доволі великих 

масштабів.  

РЄ розробила ще один інструмент, метою якого є допомога в проведенні 

якісних та швидких реформ, – План дій РЄ для України на 2015 – 2017 рр.
1
 За 

своєю суттю – це пакет проектів, які реалізовуються експертами РЄ для 

підготовки та проведення ключових реформ, надважливими для України 

серед яких є: робзудова системи захисту прав людини; конституційна 

реформа; розвиток демократичного врядування; реформа органів місцевого 

самоврядування в розрізі децентралізації; ефективна боротьба з корупцією; 

реформа виборчого законодавства. 

Фінансування реалізації Плану дій (загальний бюджет становить           

45 мільйонів євро) здійснюється за рахунок коштів Трастового фонду з прав 

                                                 
1
Рада Європи. План дій для України на 2015 – 2017 роки. №1217/2015 від 

13.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d

ocumentId=09000016802f600d 
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людини, фондів ЄС, а також благодійних внесків членів і спостерігачів РЄ, 

які хочуть підтримати процес реформ в нашій державі.
1
 

Зважаючи на те, що РЄ розглядає соціально-економічний розвиток 

держави як необхідну складову зміцнення демократії, то Україні необхідно 

подолати кризу, характерну для її економічної системи та соціальної сфери.  

Саме з метою надання державам економічної та соціальної допомоги РЄ  

використовує Банк розвитку РЄ. Шляхом надання фінансування і технічної 

експертизи для проектів з високим соціальним впливом у державах-членах, 

він активно сприяє соціальній згуртованості та посиленню інтеграції в 

Європі. Банк бере участь у фінансуванні соціальних проектів, реагує на 

надзвичайні ситуації та сприяє поліпшенню умов життя найбільш вразливих 

груп населення, зокрема, надає фінансову та технічну допомогу для 

створення робочих місць у несприятливих регіонах, будівництва житла. 

Також Банком розвитку РЄ фінансується розвиток інфраструктури у галузі 

охорони здоров’я та освіти, розвиток соціальної інфраструктури, залучаються 

інвестиції, спрямовані на захист та реставрацію культурної та історичної 

спадщини тощо. Банк розвитку Ради Європи надавав фінансову та технічну 

допомогу країнам-сусідам України – Угорщині, Польщі та Словаччині. Банк 

має ресурси та проводить активну діяльність по реалізації та фінансуванню 

проектів, спрямованих на вирішення проблем у вищезазначених сферах, але 

за умови проведення реформування системи місцевих та регіональних 

органів управління, оскільки саме на цей рівень системи державного 

покладається завдання по реалізації соціально-економічних проектів. Банк 

підтримує зв’язок з іншими фінансовими інститутами – Європейським 

                                                 
1
 Сущенко Р. М. «Темники» російських дипломатів у Страсбурзі як у Чуркіна 

– постпред України при РЄ / Р. М. Сущенко // Укрінформ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/temniki_rosiyskih_diplomativ_u_strasburzi_ya

k_u_churkina___postpred_ukraiini_pri_re__2074985 
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інвестиційним Банком і Європейським банком реконструкції і розвитку, а 

також неурядовими організаціями. Зважаючи на це, активізація процесу 

вступу України до Банку розвитку РЄ постає перспективним та доцільним 

напрямом співпраці з РЄ.  

Водночас, Україна задля свого майбутнього повинна ствердитися як 

самодостатня демократична країна, яка не лише ви́знає, але й 

дотримуватиметься європейських принципів, цінностей та стандартів. Тому 

державі потрібно якомога активніше співпрацювати з РЄ, адже це єдина 

реальна можливість мати перспективи розвитку. В протилежному випадку – 

відбудеться повернення курсу в сторону Російської Федерації, що означатиме 

втрату державності.  

Свідченням впливу суспільно-політичного розвитку нашої держави на 

співпрацю з РЄ є те, що після початку українсько-російської кризи 

активізувалася співпраця України з РЄ, точніше, Організація почала 

приділяти більше уваги нашій державі. Для того, щоб краще усвідомлювати 

роль, яку відіграє співпраця з РЄ для України, в умовах сучасної кризи, варто 

правильно розуміти природу РЄ. Питання безпеки, а саме – моніторингу 

дотримання режиму припинення вогню, відведення озброєнь, виведення 

іноземних військових з нашої території – не належать до компетенції цієї 

Організації, на відміну від ООН і ОБСЄ,  тому говорити про допомогу РЄ в 

установленні миру на теренах України, є не зовсім коректним. РЄ – це, 

передусім, механізм забезпечення дотримання прав людини, підтримка 

демократичних інституцій та верховенства права. Хоча, звісно, в РЄ дуже 

уважно спостерігають за всіма аспектами подій в Україні. 

З початку російської агресії в Україні у 2014 р., РЄ чітко окреслила свою 

позицію стосовно українських подій, що виявилось в спеціальних рішеннях, 

резолюціях, деклараціях та інших офіційних документах її структурних 

органів.  
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РЄ є тією організацією, яка у квітні 2014 р. першою офіційно назвала 

анексію Криму анексією. З того часу її позиція і позиція її європейських 

партнерів не зазнала змін. У документах РЄ, які стосуються подій в Україні, 

систематично фіксувались і незаконна анексія Криму, і дії РФ, спрямовані на 

згортання громадянських свобод на території півострову, і репресії проти 

етнічних українців, кримських татар та інших меншин, і переслідування 

незгодних, і присутність російських військ на Донбасі, і незаконність 

утримання Росією українських політв’язнів (Н. Савченко, О. Сенцова,            

О. Кольченка, О. Чирнія та ін.), а також інші факти порушення РФ 

міжнародного права.  

9 квітня 2014 р. ПАРЄ своєю резолюцію засудила дії Росії, пов’язані з 

«анексією Криму», 10 квітня того ж року ПАРЄ прийняла резолюцію, за 

якою делегація РФ була позбавлена права голосу і виключена з усіх керівних 

органів до кінця року
1
. Всі документи склали вагому доказову базу України в 

ЄСПЛ, що займається розглядом трьох міждержавних справ «Україна проти 

Росії» та більше 500 справ за індивідуальними скаргами. 

Важливе значення для України має резолюція ПАРЄ, ухвалена на сесії в 

червні 2015 р., в якій Асамблея підтвердила свою вимогу до РФ відмовитись 

від анексії Криму, а також кваліфікувала на міжнародному рівні дії РФ в 

Криму як «окупацію» з усіма політичними і юридичними наслідками. 

Звичайно, питання повернення Криму до складу України та відновлення 

ефективного контролю над півостровом – це, на жаль, не питання кількох 

місяців, але роботу на цьому напрямі буде продовжено. Важливість переходу 

                                                 

1
 Resolution 1988 (2014) Final version. Recent developments in Ukraine: threats to 

the functioning of democratic institutions [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=20873&lang=en 
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Криму не тільки де-юре, а й де-факто до складу нашої держави 

усвідомлюють у всіх країнах Європи. Це пояснюється тим, що «Кримський 

прецедент» може стати каталізатором процесу перегляду кордонів у 

загальноєвропейському масштабі, що автоматично означатиме нову світову 

війну. 

Таким чином, суспільно-політичні реалії будь-якої держави прямо чи 

опосередковано виступають  підґрунтям розвитку відносин з європейськими 

організаціями. У випадку з Україною – її внутрішньополітичний розвиток та 

євроінтеграційний курс послугували активізації співпраці з РЄ. Найбільш 

певрспективними напрямками подальшої співпраці України з Організацією 

постають подальша участь України в роботі РЄ та в реалiзацiї програм 

спiвробiтництва з державами Центральної та Схiдної Європи; залучення 

українських фахiвцiв та науковцiв в якостi експертiв РЄ до розробки та 

реалiзацiї заходiв, що проводяться в рамках програм РЄ, а також до розробки 

нових мiжнародно-правових документiв та спiльних програм 

спiвробiтництва, механiзмiв їх iмплементацiї, системи монiторингу за 

виконанням державами положень конвенцiй РЄ, виробленням рекомендацiй 

країнам-членам РЄ з рiзного кола питань тощо.  

Європейська інтеграція виступає найпотужнішим стимулом для виходу з 

кризи та подальшого зростання України. Враховуючи проблеми, що є 

характерними для сучасного суспільства, всі процеси, пов’язані з 

поглибленням демократизації, є візитною карткою України, яка стає 

визначальною у євроінтеграційній стратегії. Політичне керівництво держави 

розуміє суть цих проблем, а підписавши Угоду про Асоціацію з ЄС, держава 

дала чітко зрозуміти, що не поступиться політичною домінантою 

інтеграційного процесу.  

В певний період розвитку перед кожною державою постає вибір, який 

обовязково кардинально змінить хід її історії. Зважаючи на це, можна з 

упевненістю говорити, що українське суспільство під час Революції Гідності 
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проявило неабияку зрілість. Звичайно, після подій 2013 – 2014 р. у державі 

все кардинально змінилося, але ні в якому разі не від того, що була втрачена 

ця зрілість та виваженість, а від того, що суспільство дійшло до точки 

неповернення. Власне, після цієї кризи відбулася остаточна переорієнтація 

України на Захід, сформувалися всі необхідні передумови для поглиблення 

та розширення співпраці з РЄ та для набуття Україною статусу 

повноправного учасника європейського співтовариства. 
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ВИСНОВКИ 

 

Зважаючи на те, що для сучасної України характерною є активізація 

трансформаційних процесів, які відкривають нові перспективи становлення 

українського варіанту сучасної європейської демократичної держави, 

вивчення співпраці України з РЄ постає актуальним.  

За результатами проведеного дослідження викладено найбільш важливі 

узагальнення та положення, основними серед яких є, зокрема, такі: 

На основі аналізу історіографії констатовано, що українська історична 

наука ще й досі не має цілісного, дослідження співпраці України з РЄ, а деякі 

аспекти, такі, як виконання зобов’язань, взятих Україною при вступі до РЄ, 

та їх вплив на розвиток держави, а також труднощі та перспективи співпраці 

держави з РЄ, є, на жаль, або мало дослідженими, або й зовсім не 

дослідженими. Більшість праць, присвячених співробітництву України з РЄ, 

належить українським вченим та дослідникам у галузі політичних та 

юридичних наук, конкретно-історичні дослідження лише фрагментарно 

відображають деякі аспекти взаємодії РЄ з нашою державою. Аналіз 

джерельної бази показав, шо вона становить сукупність архівних документів, 

опублікованих матеріалів (періодичні видання, публікації учасників подій, 

нормативно-правові джерела, інтернет-ресурси) та інтерв’ю, взятих у 

державних та громадських діячів, представників РЄ (В. Ар’єв, С. Грищенко, 

З. Кондур). Тобто, джерельний комплекс є репрезентативним, достовірним, 

достатнім і дозволяє виконати поставлені наукові завдання, грунтовно 

дослідити обрану тему.  

Орієнтири політичного, соціально-економічного та культурного 

розвитку держави в 1991 – 1995 рр. – напередодні вступу України до РЄ – 

характеризувались європейським спрямуванням. В політичному поступі 

України завдяки поширенню ідеї європейської інтеграції відбулись такі 

зрушення, як перехід від тотальтарного до демократичного суспільства, 
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виникнення багатопартійності, формування органів місцевого 

самоврядування, запровадження інституту президентської влади, поділ 

політичної влади та створення механізму стримувань і противаг. Європейські 

орієнтири в зовнішній політиці держави прослідковувались через її 

прагнення забезпечити стабільне становище на міжнародній арені, зберегти 

територіальну цілісность та недоторканість кордонів, увійти до світового та 

європейського співтовариства. В економіці спостерігались зміни, пов’язані з 

поступовим переходом до ринкової економіки, подоланням технологічної 

відсталості, залученням іноземних інвестицій і новітніх технологій, 

створенням нових робочих місць, підвищенням конкурентної спроможності 

вітчизняного товаровиробника, виходом на світові та ринки для 

повноцінного розвитку. До проявів європейських орієнтирів культурного 

потупу України у 1991 – 1995 рр. належать зростання громадських ініціатив, 

збільшення кількості інноваційних культурних проектів, формування 

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

розвитком європейської культурної традиції.  

Хід виконання Україною основних політичних та правових зобов’язаннь 

держави перед РЄ – ухвалення Конституції, нових Кримінального, 

Цивільного та Цивільно процесуального кодексів, законів про вибори та про 

політичні партії, реформування прокуратури та ін. – був проблематичним та 

довготривалим. Основними кроками у формуванні законодавчої бази, на якій 

грунтувалось становлення України, як члена європейської спільноти, стали 

прийняття у листопаді 1991 р. Декларації прав національностей України, 

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

договорів (за яким визнання укладених і ратифікованих державою 

міжнародних договорів проголошувалось невід’ємною частиною власного 

національного законодавства), створення у липні 1992 р. посту Верховного 

комісара в справах національних меншин, ухвалення у липні 1993 р.               

«Основних напрямів зовнішньої політики України». Починаючи з 1991 р. 
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Україна окреслила основні національні інтереси та завдання 

зовнішньополітичної діяльності, серед яких найважливішими були участь у 

європейських та міжнародних структурах та повномасштабне входження до 

європейського і світового співтовариства. Метою всіх зобов’язань було 

пришвидшення проведення правових та інституційних реформ у державі. У 

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

до європейського правового простору, адже забезпечило узгодження 

міжнародного та національного права. 

Основними формами співпраці України з РЄ є консультації на рівні 

експертів з обох сторін, участь представникiв країни в структурних органах 

РЄ, залучення до розробки та реалізації проектів і програм та інші.  Надання 

експертної допомоги мало на меті створення законодавчих та інституційних 

рамок функціонування суспільства у відповідності до загальноєвропейських 

принципів демократії. Участь у роботі структурних органів РЄ дозволила 

Україні популяризувати свої ідеї та культуру. Усі проекти та програми в 

рамках РЄ покликані сприяти демократичним перетворенням та зміцнення 

демократії. До методів співпраці України з РЄ належать підписання угод, 

меморандумів між країною і Організацією; надання звітних даних та іншої 

інформації в межах впровадження реформ, реалізації проектів або при 

підготовці до них; консультаційна підтримка реформ, проектів з боку РЄ; 

надання експертної допомоги з різних аспектів розбудови демократичного 

суспільства; правовий та політичний моніторинг виконання Україною 

зобов’язань; надання фінансування в рамках затверджених Планів дій та 

програм. Напрямами співробітництва України з РЄ є реформування чинного і 

розробка та імплементація нового законодавства у відповідності до 

стандартів РЄ на основі принципів верховенства права та прав людини; 

розбудова толерантного, демократичного суспільства, яке базується на 

європейських стандартах; продовження роботи органів державної влади 

України, спрямованої на виконання обов’язків та зобов’язань України, 
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передбачених Висновками та Резолюціями ПАРЄ; залучення РЄ у взаємодії з 

ЄС до вирішення актуальних питань. 

Україна відіграє важливу роль у посиленні ролі Організації в 

інтеграційних процесах через участь держави в структурних органах РЄ. 

Держава є активним учасником діяльності Організації, а також 

популяризатором її основних засад та принципів. У 2006 р. започаткована 

регіональна програма РЄ «Київська ініціатива за демократичний розвиток 

через культуру в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні», метою 

якої є розвиток міжкультурного діалогу. Під час головування в КМРЄ у 

травні-листопаді 2011 р. Україна виконала важливу місію спрямування 

діяльності РЄ на вирішення пріоритетних питань загальноєвропейського 

розвитку. Наша держава виступає учасником спільного проекту 

Європейської Комісії і РЄ «Дні європейської спадщини», покликаного 

привернути увагу до культурної спадщини та її ролі у розвитку сучасного 

суспільства. Україна залучається до процесу інституційного реформування 

РЄ, а також  бере участь у посиленні співпраці між РЄ та ЄС. Україна разом з 

РЄ, в рамках імплементації Меморандуму про взаєморозуміння між РЄ та 

ЄС, проводить конференції та круглі столи, що визначають політику та 

основні напрямки діяльності РЄ. 

РЄ має важливе значення у становленні та розвитку демократичного 

суспільства незалежної України. Організація  відіграє дорадчу, контрольну та 

попереджувальну роль у процесі зміцнення демократії в Україні. РЄ 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 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 



 164 

зміцнення демократії у країні. Крім того, заяви та наміри РЄ інколи носили 

декларативний характер. Так, проблеми скасування смертної кари та 

забезпечення свободи слова в Україні неодноразово обговорювалися у РЄ та 

отримували різкі критичні оцінки. Однак, конкретних заходів щодо 

вирішення зазначених проблем було вжито зі значним запізненням. У зв’язку 

зі складністю процесу демократизації в Україні, а також, зважаючи на 

агресію РФ проти проти нашої держави, РЄ віднайшла ефективні 

інструменти та механізми впливу, які проявились у розвитку політичного 

моніторингу, а також досягненні домовленості з ЄС щодо спільного 

фінансування програм зміцнення демократії, захисту прав людини в Україні. 

Наша держава не докладала активних зусиль щодо підписання та ратифікації 

міжнародних угод, укладених в рамках РЄ, не достатньо активно долучалася 

до роботи органів та організацій РЄ у соціально-економічній галузі та у 

галузі освіти, які, шляхом міжнародного співробітництва, сприяють 

зміцненню демократії на національному рівні.  

На розвиток співпраці України з РЄ впливають такі фактори, як 

налаштування країн-учасниць Організації до України (в РЄ є «українофіли», 

«помірковані скептики», «скептики» та  країни з нейтральною позицією) та 

суспільно-політичні реалії нашої держави. Найбiльш перспективними 

напрямами спiвробiтництва України з РЄ визначено подальшу участь 

держави в реалiзацiї програм спiвпраці РЄ з державами Центральної та 

Схiдної Європи; продовження роботи органiв державної влади України, 

спрямованої на вивчення доцiльностi участi України в мiжнародно-правових 

договорах РЄ, не передбачених Висновком ПАРЄ №190 (1995); залучення 

українських фахiвцiв та науковцiв в якостi експертiв РЄ до розробки та 

реалiзацiї заходiв, що проводяться в рамках програм спiвробiтництва РЄ. 

Доцільним і перспективним є вступ України до Банку розвитку Ради Європи, 

що сприятиме вирішенню ряду актуальних соціально-економічних проблем, 
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підвищенню соціального добробуту населення, що є невід’ємною складовою 

зміцнення демократії.  

Успішність подальшої взаємодії України з Організацією значною мірою 

залежить від політичної волі держави проводити демократичні перетворення. 

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, яка є важливим 

фактором наближення до європейських стандартів. 

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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