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олективна монографія науковців Інституту європейських досліджень НАН 
України у співробітництві з колегами інших наукових установ присвячена 
актуальним проблемам сходження незалежної Української держави в колі 

європейських країн, аналізу її можливостей, викликів і перспектив. Рецензована книга 
віддзеркалює тривалий європейський вектор розвитку України, який впродовж усієї історії 

спрямовував нашу державу на пошуки спільного майбутнього з 
європейськими державами і народами. Керівником авторського 
колективу і науковим редактором монографії є доктор історичних 
наук, професор А. І. Кудряченко – фахівець у галузі вітчизняної 
германістики та європейських студій.  

Предметом дослідження стали політико-правові, економічні, 
світоглядні і духовно-культурні засади нинішніх взаємин України з 
далекими і близькими європейськими сусідами, їх становлення, 
трансформації та сучасний стан двосторонньої і багатосторонньої 
міждержавної взаємодії. Ґрунтовний аналіз історії взаємин України з 
Європою автори прагнули висвітлити в усій багатогранності, уникаючи 

категоричності та безапеляційності. Відійшовши від характерних для минулої історичної доби 
ідеологем, дослідники дотримуються історизму, об’єктивності, виваженості та врахування всіх 
складових державотворення в контексті європейських прагнень, зіставляючи ті з них, що 
існували в минулому, з поширеними в сучасну епоху. Такий методологічний підхід дав 
можливість розкрити панорамне бачення вітчизняних європерспектив та сприяти формуванню 
концептуальних засад ствердження нашої держави на Європейському континенті.  

Структура книги викладена в історико-політичному ракурсі у чотирьох логічно 
поєднаних частинах, в яких відображено зв’язки України з Європою, утвердження нашої 
держави в колі європейських і світових держав та пошуки між ними спільних засад розвитку 
континенту, та, власне, його спільного майбутнього. Хронологічні рамки монографічної 
праці охоплюють часовий відрізок від X до XXI ст., де на широкому історичному матеріалі 
здійснено ретроспективний аналіз політичних феноменів Київської Русі, Галицько-
Волинського князівства, Гетьманщини та національних формувань початку XX ст., їх зв’язок 
із європейськими народами. Проте основна увага зосереджена на сучасних успіхах та 
перспективах України як суверенної держави в контексті її двосторонніх відносин з багатьма 
європейськими державами, з’ясовано засади та практику реалізації євроінтеграційного курсу 
України, висвітлено європейську культурно-цивілізаційну визначеність нашої держави. 

Безперечною заслугою авторського колективу є комплексний характер дослідження. 
Дослідники не лише проводять ґрунтовний аналіз стану наукової розробки вітчизняними 
науковцями проблеми визначення європейських вимірів українства з європейським 
народами, а й піддають серйозному розгляду взаємодії попередніх державних утворень 
українства з європейськими народами. Так, аналізуючи Київську Русь в системі 
взаємовідносин середньовічних європейських держав, автори зазначають, що Русь 
розвивалася в рамках загальних закономірностей історико-культурного процесу 
середньовічної Європи, участь в якому брав кожен тогочасний народ (с. 93).  

Розглядаючи особливості історичного поступу між Україною та Європою в історичній 
ретроспективі, авторський колектив аналізує еволюцію європейської парадигми України в XIV–
XIX ст., досліджує бачення європейськими державами українських перспектив у контексті 
геополітичних комбінацій першої половини XX століття та їхню інтерпретацію видатними 
українськими провідниками, а також розглядаються історичні долі українських регіонів від 
їхньої територіальної суміжності до соборності в незалежній державі. Автори єдині в 
аргументації того, що сходження України як незалежної держави в кінці XX століття стало хоч і 
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запізнілим, проте цілком закономірним підсумком її національних надбань попередніх 
історичних епох. 

Аналізуючи політичні, економічні, духовні та зовнішньополітичні трансформаційні 
процеси в Європі на початку 1990-х рр., автори називають їх широкомасштабними. При 
цьому цілком логічним є розгляд причин поразок комуністичних режимів, які полягали у 
деформації політичної лінії керівництва КПРС, його правого опортунізму, а також у 
антинародності цих систем, неспроможності їх до реформування в демократичні. Дослідники 
приходять до цілком обґрунтованого висновку, з яким не можна не погодитися, що суспільні 
зміни на рубежі 80–90-х рр. XX ст. у регіоні Центральної та Східної Європи були підсумком 
циклу історичного розвитку, що завершився, – невдалої спроби переходу від капіталізму до 
соціалізму без урахування багатоманітності об’єктивних процесів і поліваріантності. “У 
другій половині 80-х рр. стало очевидним, наскільки теорія й практика “реального 
соціалізму” не є універсальними і з відповідного моменту – адекватними демократичним 
тенденціям цивілізованого розвитку” (с. 146), – зазначають автори. 

Не обмежуючись лише характеристикою парадигми нового суспільно-політичного та 
економічного устрою в країнах Центральної і Східної Європи, авторський колектив вважає 
за необхідне здійснити історичний екскурс в історію політичних трансформацій, аналізуючи 
складний і нерівномірний процес переходу до демократій в таких країнах як Албанія, 
Угорщина, Чехословаччина, Словаччина, Болгарія, Польща, Румунія. Аналіз демократичних 
змін у цих державах показав істотні відмінності в рівні демократизації й стабільності 
демократичних систем. Хоча в усіх країнах Центральної і Східної Європи існують такі 
атрибути демократії, як демократичні вибори, законодавчі органи і уряди, багатопартійність, 
неурядові організації, відносно незалежні засоби масової інформації. Однак, як зауважують 
автори книги, про рівень демократизації країн свідчить не наявність демократичних 
інститутів на кшталт західних, а ефективність їх функціонування в конкретних умовах країн, 
що трансформуються, здатність владних сил професійно вирішувати економічні і соціальні 
проблеми, виходячи зі світової тенденції демократичного розвитку. 

Аналізуючи утвердження України в колі європейських держав, її безпосередніх сусідів, 
фахівці-країнознавці подають панорамне бачення перебігу подій у постбіполярний період. 
Дослідники окремо аналізують еволюцію парадигми українсько-російських відносин у 
контексті втілення курсу Києва на європейську інтеграцію. Вдаючись до історичного 
екскурсу двосторонніх взаємин, автори зазначають, що вони не були рівними: на різних 
етапах розвитку зазнавали й піднесення, і відчутних спадів – аж до наростання конфліктного 
потенціалу. Дослідники пояснюють таку нестабільність у взаєминах між Україною й Росією, 
насамперед, відмінними геополітичними характеристиками та стратегічними цілями, а також 
тим, що дві держави є різними за вагою в світовому співтоваристві, й впливом на нього. 

Не оминає авторський колектив гострої проблеми взаємовідносин України з Росією та 
ЄС. На думку авторів, оптимальними для нашої держави є не “протиставлення відносин у 
трикутнику”, а розбудова широкого спектру взаємовигідних зв’язків і з Росією, і з ЄС. Такий 
висновок набуває особливої актуальності на пульсі нинішнього політичного життя, після 
президентських виборів в Україні. Тому, цілком слушним є твердження авторів про потребу 
формування сучасної парадигми відносин з Росією, найбільшою державою-сусідом, яка б не 
містила альтернативу євроінтеграційного поступу. Навпаки, в контексті його реалізації, 
складовими концепції українсько-російських відносин має стати селективний підхід, 
визначення відповідних секторів, галузей співпраці, економічної взаємодії по горизонталі і 
вертикалі, залучення інвестицій, тобто, збереження і нарощування економічно 
взаємовигідних відносин з Росією (с. 177). 

Багато уваги дослідники приділяють відносинам України з, так би мовити, 
важковаговиками євроінтеграційного розвитку та з більшістю безпосередніх країн-сусідів, їх 
нові можливості та виклики, спричинені світовою фінансово-економічною кризою, коли обсяги 
зовнішньої торгівлі, приплив іноземного капіталу у вітчизняну економіку значно зменшилися. 
Так, відносини України з Німеччиною автори називають добросусідськими, домінантами яких 
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нині є природні чинники та національні інтереси. Фахівці подають періодизацію двосторонніх 
відносин між Україною та Німеччиною, здійснюючи ретроспективний аналіз кожного з періодів. 
Він приводить їх до висновку про те, що, формуючи засади привілейованого партнерства, 
розвиваючи його, потрібно провести ретельну інвентаризацію взаємовідносин, розв’язати ряд 
поточних практичних завдань, зняти ідеологічні нашарування. Справді, в України та Німеччини 
є хороші перспективи двостороннього розвитку. Нашу державу з ФРН пов’язують тривалі 
історичні контакти від часів Київської Русі, не кажучи вже про історичну присутність німців у 
регіоні. Тому, нині, спираючись на такі багатовікові взаємини, країни повинні вирішувати всі 
проблеми в міждержавній взаємодії, поглиблювати обопільну співпрацю в контексті розбудови 
об’єднаної Європи.  

Українсько-французькі відносини, як стверджують автори монографії, не можна 
назвати ані стратегічними, ані навіть привілейованими. Водночас дослідники дають низку 
порад, до яких Україні слід прислухатися, щоб вивести зв’язки між державами на більш 
високий і продуктивний рівень: не нарікати на складнощі процесу державотворення; в 
умовах панування силових детермінант на міжнародному просторі не обирати позицію 
слабкості; не намагатися конкурувати з Росією чи прагнути отримати від французів 
ставлення до нашої держави таке ж, як до Росії. Франція, яка головувала у 2008 р. у 
Євросоюзі, вустами свого керманича Ніколя Саркозі, заявила, що для України не 
закривається жодний шлях до членства в ЄС, так само, як і не відкривається. Тому, з огляду 
на перспективу спільної розбудови майбутньої Європи і належить інтенсифікувати 
французько-українське співробітництво. 

Прагнення Великої Британії налагоджувати стосунки із пострадянською Європою 
супроводжувалося, на думку авторського колективу, небезпідставними роздумами й 
міркуваннями. Однак, відомо, що саме Великобританія свого часу в питанні розширення ЄС 
на Схід належала до “рушіїв” цього процесу, незважаючи на суттєвий фактор географічної 
віддаленості від держав ЦСЄ, а також відсутності стратегічних економічних зв’язків. 
Аналізуючи британську позицію в питанні розширення ЄС на Схід, дослідники зазначають, 
що Велика Британія виступає послідовним прихильником цього процесу, що не в останню 
чергу обумовлено її негативним ставленням до поглиблення розвитку федералістських 
тенденцій, наявних у ЄС. Тому, в особі Великої Британії Україна гіпотетично може мати 
надійного партнера, а, можливо, й вірогідного союзника (с. 242).  

В контексті європейської та євроатлантичної інтеграції у Східній Європі в колективній 
монографії розглядаються двосторонні й багатосторонні відносини України з Угорщиною та 
країнами Балтії.  

Цікавий погляд у рецензованому виданні подано на політику зближення України й 
Туреччини з Євросоюзом, проблеми та перспективи держав у даному напрямку. Так, 
аналізуючи шлях ТР до ЄС, автори розкривають позиції противників і прихильників вступу 
країни до цієї організації. На думку перших, прийняття Туреччини до Євросоюзу призведе до 
його краху, до ісламізації і фактично перетворить його в Австро-Угорську імперію часів 
розпаду. Концепція останніх пояснюється бажанням з допомогою цієї країни впровадити в 
Європі сучасний помірний демократичний іслам, орієнтований на європейські цінності й 
дотримання прав людини і, таким чином, створити противагу радикальному ісламу з надією 
на його трансформацію, отриманням можливості для ЄС брати активну участь у формуванні 
близькосхідної політики і вирішенні проблем цього регіону, уникнути “зіткнення 
цивілізацій”, отримати доступ до енергоресурсів Близького Сходу, Кавказу і Середньої Азії. 
Cеред проблем, що сьогодні викликають певне напруження у відносинах ТР і ЄС, дослідники 
називають кіпрське питання, а також відсутність в країні реформ, покликаних обмежити 
владу військових, які впливають на політику держави. На думку противників вступу країни 
до ЄС, виконання вимог Євросоюзу “розмиє” сутність турецького народу, підірве його вікові 
підвалини й традиції. Автори книги покладають надії на Туреччину, вважають, що вона 
намагається стати необхідним, важливим елементом культур і світів Сходу і Заходу, може 
“сприяти зближенню західної, християнської, і східної, мусульманської цивілізацій у рамках 
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глобального процесу консолідації світового співтовариства, допомогти мусульманським 
країнам віднайти шлях модернізації ісламського світу на основі власної, мусульманської, 
ідейно-теоретичної бази, переосмисленої в контексті сучасності” (с. 282). Як свідчать події 
останніх часів, ці кроки є доволі успішними. Тому слушним видається висновок авторів про 
необхідність для України на сучасному етапі враховувати досвід Туреччини на шляху до 
Євросоюзу, а також вивчати турецький досвід ефективного використання своїх потенційних 
геостратегічних, геоекономічних, гуманітарних можливостей, особливостей розвитку 
геополітичної ситуації щодо своєї країни, вчитися використовувати свої досягнення в 
підвищенні іміджу і просуванні своїх інтересів і в Європі, і в інших регіонах світу (с. 284). 

Чималу увагу авторський колектив приділяє актуальній проблемі в контексті сучасних 
світових дискусій – відносин у Європейському Союзі, який є нині потужним геополітичним 
гравцем, а також засади, виклики та перспективи подальшого зміцнення ЄС у світі. На нашу 
думку, цілком виправдано, оскільки впродовж повоєнного періоду об’єднана Європа стала 
впливовим інтеграційним об’єднанням, до якого сьогодні входять 27 країн. В монографії 
дослідники вважають за необхідне зупинитися на історії створення ЄС, з’ясувати спонукальні 
мотиви та умови його успішного сходження в другій половині XX ст., розкрити досягнення та 
виклики, з якими стикнулася об’єднана Європа. При цьому розкрито підходи “єврооптимістів”, 
“європесимістів” і “євроскептиків” на подальші перспективи функціонування співтовариства, 
зважаючи на те, чи можуть говорити “єдиним голосом” європейські країни “з рухом на різних 
швидкостях”, відмінною політичною культурою, фінансовими можливостями тощо. Не 
нехтуючи й песимістичним баченням майбутнього Європи і перспектив України в ній, автори 
більш схильні до того, що об’єднана Європа з новою силою утвердить свої власні геополітичні 
виміри. Зокрема, Європейський Союз спроможний стати лідером світового прогресу, 
ствердитись самостійним центром багатополюсного світу третього тисячоліття, поглиблюючи 
при цьому інтеграцію та, зберігаючи унікальність своїх складових. 

Розширення ЄС за рахунок країн Центральної і Східної Європи, з якими наша держава 
поділяє спільний історичний досвід, відкриває нові можливості в сфері євроінтеграційного 
поступу України, використання в цьому прихильності нових членів об’єднаної Європи. В 
роботі на основі величезного фактичного матеріалу розкриваються об’єктивні й суб’єктивні 
чинники реалізації євроінтеграційного курсу України, а також досвід трансформаційних 
перетворень інших країн молодої демократії, які нещодавно поповнили лави інтеграційного 
об’єднання, форми і шляхи нарощування взаємодії між ними. Окремі розділи присвячено 
з’ясуванню ролі підтримки з боку визнаного лідера європейської інтеграції, якою постає 
сучасна Німеччина, проаналізовано економічні та геополітичні виміри євроінтеграції України, 
можливості її залучення до формування спільної зовнішньої і безпекової політики Євросоюзу, 
механізми імплементації європейської системи забезпечення якості вищої освіти, нові 
інструменти реалізації останніх ініціатив, зокрема, Європейську політику сусідства та 
Східного Партнерства. Дослідники називають останні формати “стратегією малих кроків”, 
коли не ставиться кінцева загальна мета (і Європейська політика сусідства, і Східне 
Партнерство не передбачає членства для держав, на які вони розповсюджені – М. А., О. В.), а 
ставиться питання підтягнути, зокрема, Україну ближче до економічного та політичного 
клімату Євросоюзу. Та все ж, детальний аналіз досліджуваної проблеми, дав змогу авторам 
сподіватися, що Україна має всі шанси стати провідною країною в Східному Партнерстві і, 
таким чином, закріпити за собою роль регіонального лідера під егідою ЄС. Але єдиним 
можливим шляхом для України набути в перспективі членства в Європейському Союзі, на 
думку авторів, і потрібно зауважити, що вона є солідарною й для багатьох вітчизняних та 
іноземних аналітиків, є успішне виконання кропіткої домашньої роботи з реформування всіх 
сфер життєдіяльності, сприятливі умови для чого можуть бути створені в рамках Східного 
Партнерства (с. 441–442).  

Не відриваючись від основного лейтмотиву праці, – пошуків спільного майбутнього 
України з Європою, – дослідники прагнуть з’ясувати європейську культурно-цивілізаційну 
визначеність України, називаючи нашу державу “ареною змагань західних і євроазійських 
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цінностей” (с. 444). Історичний екскурс у події вітчизняної історії та сучасності дали авторам 
підстави стверджувати про їх нетотожність із західноєвропейською та російською стихією. 
“Україна не вкладається ні в “правильну”, нормальну західноєвропейську, ні в євроазійську, 
російську модель розвитку. І в цьому специфіка і велика проблема України як “мосту” між 
Заходом і Сходом, санітарного кордону між НАТО і Росією, “міжцивілізаційного простору” 
між європейською і євроазійською культурами” (с. 445), – зауважують фахівці. Тому 
формулою перспективи для України як самостійного гравця на світовій арені є, на думку 
авторів, модель “синтезної цивілізаційної самоорганізації”, суть якої полягає в дозуванні 
сприйняття та засвоєння західних і східних цінностей, натомість необхідно зберігати 
національні традиції, що значно продуктивніше, ніж відмова від власної ідентичності на 
користь чужих цінностей (с. 459). 

З огляду перспектив політики Євросоюзу щодо формування спільних для континенту 
просторів, авторський колектив аналізує особливості європейського культурно-світоглядного 
простору в його трансформаційних процесах, його українські коннотації і аксіологічні виміри, 
розкриває невід’ємні складові солідаризму і його роль у суспільній консолідації країн Європи 
як слушного досвіду для успішного сходження нашої держави. До них цілком виправдано 
додається аналіз вітчизняного конституційного процесу в аспекті легітимізації влади, 
характеристики особливостей формування антикризової моделі політичної влади в Україні в 
контексті досвіду становлення діяльнісної демократії європейського зразка, а також перелік 
засад і перспектив європейського цивілізаційного діалогу в географічних межах усього 
континенту. Так, розкриваючи сутність європейського громадянського діалогу, дослідники 
називають його невід’ємною складовою європейської інтеграції, оскільки реальна 
євроінтеграція не є результатом виключно переговорного процесу в кулуарах дипломатичних 
відомств та європейських інституцій, це, насамперед, реальний синтез культур, реальний 
контакт цивілізацій. Разом з тим автори книги констатують, що на сучасному етапі 
політичного піару на основі поширення хибних уявлень, а також різного роду “афектів, 
невігластва і зловживання словами” повноцінна діалогічність стає дуже проблематичною. Не 
можна не погодитися з висновками про те, що “потреба в добросусідстві є ключовою 
потребою повоєнної Європи, осердям проблеми європейської безпеки, що й українцями давно 
має бути усвідомлена як важлива передумова зближення з Європою та актуальний варіант 
прагматичного розуміння “себе в Європі” та “Європи в собі” (с. 534). 

Надзвичайно продуктивним виявилося широке застосування авторським колективом 
методів компаративістики й порівняльного аналізу під час висвітлення трансформаційних 
перетворень у нашій державі, що дало змогу глибше з’ясувати суть даних процесів і вивести 
уроки з практики європейських країн, національних особливостей їх демократичного 
поступу для оптимального використання останніх у вітчизняній практиці. Окрім того, до 
честі авторів слід віднести широкий історичний фон, на якому розглядаються поставлені 
питання, використання широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, а також 
серйозний аналіз реальних політичних процесів.  

Рецензоване монографічне дослідження написане на високому теоретично-
узагальнюючому рівні. Книга висвітлює засади пошуку оптимальних шляхів утвердження 
України в сучасній Європі і є органічним продовженням попередніх напрацювань 
вітчизняних дослідників з вивчення проблем і викликів інтеграційних процесів в епоху 
глобалізації. Монографія стане в нагоді для політологів, істориків, фахівців з міжнародних 
відносин і державного управління, культурологів, філософів, політиків, дипломатів, а також 
для усіх тих, хто цікавиться історією взаємин України з Європою й прагне віднайти відповіді 
на численні запитання відносно перспектив нашого суспільства та демократії України у 
XXI ст. 
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