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Європейська інтеграція — це тривалий процес формування унікаль-

ного об’єднання держав, що має на меті збереження миру та економічної 
стабільності його учасників. Кожна держава пройшла свій власний шлях 
до Співтовариства. Ірландський досвід складного та суперечливого про-
цесу інтеграції до ЄЕС може бути корисним прикладом для майбутніх 
країн-членів Європейського Союзу, зокрема і для України. Варто зазна-
чити, що не лише інтеграція суттєво впливає на розвиток держав, що 
беруть у ній участь, а й будь-яка країна, що долучається до цього 
процесу, неминуче вносить свої корективи у розбудову самого Євро-
пейського Співтовариства. 

Період кінця 1950-х — 80-ті роки виступає важливим етапом у процесі 
фундації, вироблення стратегічних положень та закладенні економічних 
та соціальних засад європейської інтеграції. Ці процеси істотно відоб-
разилися на політичній історії Ірландської Республіки, яка протягом  
1960-х років розробляла свій зовнішньополітичний курс з урахуванням 
перспективи вступу до ЄЕС. 

25 березня 1957 року в Римі шість держав підписали договір про 
заснування Європейської спільноти з атомної енергії та Європейського 
Економічного Співтовариства, який розширив межі інтеграції на всі 
сфери економіки. Того ж року на парламентських виборах в Ірландії 
перемогла партія Фіанна Фойл. Розпочався якісно новий 16-ти річний 
період її перебування при владі, що передбачав розробку та втілення 
ліберальної моделі розвитку ірландського суспільства з орієнтацією на 
економічну, політичну та соціальну модернізацію Ірландської Республіки. 
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Наукова література, присвячена вивченню процесу формування та 
становлення взаємовідносин Європейського Економічного Співтовари-
ства та Ірландської Республіки, об’єднує достатньо широке коло проблем 
і різниться як за змістом, так і за характером висвітлення історичного 
матеріалу. Різні аспекти цього процесу представленні як в теоретичних 
дослідженнях, так і в конкретно-історичних монографічних виданнях. 

Таким чином, історіографію проблеми можна умовно поділити на дві 
групи. Перша група — загальнотеоретичні та історико-політичні дослід-
ження європейської інтеграції. Друга група — наукові видання, присвя-
чені історії Ірландії, зокрема її новітньому періоду та взаємозв’язкам 
країни з Європейським Співтовариством. 

Характеризуючи першу групу досліджень, варто зазначити, що істо-
ричний процес створення та діяльності ЄЕС знайшов відображення в 
досить численній групі наукових праць як теоретично-концептуального, 
так і історико-прикладного характеру. Отже, ці дослідження варто сис-
тематизувати за двома рівнями: теоретико-методологічні дослідження 
інтеграційних процесів, що розгорнулися у Західній Європі в другій 
половині ХХ століття та праці, які містять історико-політологічний аналіз 
етапів створення Європейського Союзу. 

Історіографія проблемних питань теорії європейської інтеграції презен-
тована ґрунтовними розробками представників федералізму (А. Етціоні, 
Дж. Піндер), функціоналізму (Д. Мітрані) та неофункціоналізму (Е. Хаас, 
Д. Най, Р. Кеохейн, Л. Ліндберг, Ф. Шміттер). Окремо відзначимо теорію 
комунікації К. Дойча і теорію ліберального міжурядового підходу 
Е. Моравчика. 

Сутність федералістської концепції полягає в ідеї об’єднання Європи 
на основі федеративного принципу, який передбачав підпорядкування 
національних та регіональних органів управління спільним наднаціо-
нальним структурам. Розглядаючи єдину Європу як основну й кінцеву 
мету своєї діяльності, європейські федералісти використовували такі 
аргументи, як історична та культурна єдність народів, що проживали на 
континенті, необхідність забезпечення миру й демократії, а також вирі-
шення економічних, політичних та інших проблем, що виходили за межі 
компетенції національної держави. 

Американський соціолог Амітай Етціоні1 розглядає «співтовариство» 
та «інтеграцію» як тотожні поняття. При цьому «співтовариство» являє 
собою деяку спільність чи навіть систему, що володіє самодостатніми 
інтеграційними механізмами, у той час як «інтеграція» є своєрідною 
здатністю цієї системи підтримувати себе саму. На думку науковця, 
поняття «інтеграція» містить у собі цілий ряд необхідних та істотних 
елементів, а саме: 1) наявність ефективного контролю за використанням 
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примусових заходів впливу; 2) існування єдиного центру, що відповідає 
за прийняття і виконання рішень; 3) наявність домінуючого центру 
політичної єдності основної маси політично активного населення. Євро-
пейська інтеграція, за твердженням A. Етціоні, формується на основі 
договірної відмови від централізму, яка структурно оформлена розпо-
ділом повноважень між різними центрами. 

Заперечуючи ідеї творення федерації, фундатор ідеї функціоналізму 
англійський соціолог Д. Мітрані2 не тільки аргументував недоцільність 
утворення статичного і штучного, такого, що територіально обмежує, 
федеративного об’єднання, визначаючи це як «оману федералізації», а й 
на противагу іншим дослідникам сформулював та обґрунтував ідеї ролі та 
значення міжнародних організацій, більше того — формування їх мережі 
в контексті динамічної трансформації системи міжнародних відносин3. 

Д. Мітрані пропонував оперувати не поняттями, що визначають рівень 
розподілу влади — держава, конфедерація, федерація, а елементами менш 
широкого спектру, визначених потребами окремої людини. Він вважав, 
що в першу чергу варто виокремити проблеми, які необхідно вирішити 
для забезпечення економічного і соціального добробуту, а форма, за 
допомогою якої вони будуть вирішені, визначиться сама по собі. 
Співробітництво і взаємодія при цьому пропонувалися саме в питаннях 
соціально-економічного характеру, вирішення яких є актуальним для всіх 
країн, що певною мірою об’єктивно може стати об’єднувальним елемен-
том. Таке функціональне співробітництво, наприклад, в галузях тран-
спорту, охорони здоров’я або енергетики виключало необхідність попе-
редньої розробки тієї чи іншої конституційної моделі, а також ідеоло-
гічного підґрунтя. Ініціатива мала виходити в кожному конкретному 
випадку від індивідуумів, приватних груп чи урядів, які самі визначили б 
ту чи іншу форму співробітництва4.  

Прихильником концепції функціональної інтеграції був один з фун-
даторів Європейського Союзу, державний діяч Франції — Жан Монне5. У 
своїх поглядах на європейську інтеграцію він виходив з того, що націо-
нальні уряди швидше погодяться на втрату своїх суверенних прерогатив, 
якщо процес інтеграції буде здійснюватися поетапно й погалузево, 
насамперед — в економічній сфері, відповідно до чітко визначених 
функцій і завдань. Створення ж реальної солідарності в тій чи іншій 
галузі економіки мало викликати потребу подальшої інтеграції в інших 
сферах і привести, зрештою, до побудови європейської федерації. Іншими 
словами, на переконання Ж. Монне, досягненню політичної єдності 
Європи мусила передувати її реальна економічна єдність6. 

Одним із провідних підходів до вивчення природи західноєвропейської 
інтеграції стала неофункціональна теорія. Представникам цієї теоретичної 
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моделі, серед яких провідне місце посідає американський дослідник 
Ернст Хаас7, структура європейської інтеграції бачиться процесом, що 
розпочинається навколо окремих функціональних напрямів співробіт-
ництва і поступово поширюється на інші сектори економіки й політики та 
соціальну сферу, маючи на меті створення тісного політичного союзу. 
Позицію Е. Хааса підтримав також Л. Ліндберг8, який розпочав вивчення 
розвитку європейської інтеграції ще у 1960-ті рр. Він передбачив 
поступальний розвиток і неухильне поглиблення інтеграції в Європі, 
оскільки тісне співробітництво між країнами-членами в одній сфері, 
наприклад, у вільній торгівлі, вело до започаткування співпраці в інших 
галузях, які мали підтримувати поглиблення співробітництва у цілому9. 

Американський політолог Джозеф Най10 наголошував на високому 
інтеграційному потенціалі західноєвропейських комунітарних ініціатив. 
Він вважав, що поглиблення інтеграційних процесів відбувається завдяки 
включенню процедурних механізмів співпраці, які передбачають розви-
ток спільної структури співробітництва у кількох напрямках. У процесі 
інтеграції розбудовуються функціональні зв’язки між державами, зорієн-
товані на виконання конкретних спільних завдань, зростає інтенсивність 
міждержавних контактів, формалізується співпраця.  

Активізація дослідження інтеграційних процесів у Західній Європі 
стала спостерігатися після початку реформування ЄЕС у 1980-і роки, 
метою якої було розширити та поглибити інтеграційні процеси. При-
йняття Єдиного Європейського Акту спричинило певну кризу неофунк-
ціональної теорії як провідної парадигми.  

Гарвардський професор Ендрю Моравчик11 стверджує, що неофунк-
ціональна теорія, згідно з якою інтеграція є наслідком наднаціональних та 
транснаціональних коаліцій, неадекватна новому етапу європейської інте-
грації, започаткованому ЄЄА. Як представник ліберального інтерга-
верменталізму (міжурядового підходу, за яким національні уряди зали-
шаються головними акторами інтеграційних процесів), Е. Моравчик 
визначає європейський інтеграційний процес як «дворівневу гру». 
Головними в політичній і економічній конвергенції ЄС є його три 
провідні держави-члени — ФРН, Франція й Велика Британія. Більше 
того, ключовим чинником інтеграції є реалізація інтересів саме цих 
держав, а в самому Євросоюзі реально існують сформовані на основі 
близькості інтересів групи держав, уряди яких взаємодіють між собою, 
що насамперед стосується економіки. Американський дослідник досить 
докладно розглядає цей процес, особливо в галузі сільськогосподарської 
політики. Він зазначає, що компроміс добре досягається в питаннях 
вільного руху товарів і ресурсів, але якщо серйозно зачіпаються інтереси 
«домашніх» виборців, досягти його набагато складніше. 
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Однією з перших інтеграційних теорій, що визнавала життєздатність 
національної держави та її ролі в сучасному міжнародному житті ви-
ступала комунікативна теорія американського політолога Карла Дойча12. 
Проголошуючи основною метою інтеграції забезпечення миру і стабіль-
ності, К. Дойч та його прихильники пропонували відмінні від федера-
лістських шляхи її досягнення. В інтегрованій спільноті, вважав К. Дойч, 
держави не вступатимуть у фізичну боротьбу — спірні питання вирі-
шуватимуться іншими засобами. У цій площині інтеграція розглядалась 
як процес пошуку різними активними політичними групами системи 
колективної безпеки, в основі якої лежить такий психологічно-соціо-
логічний фактор, як відчуття спільноти. Саме розуміння того, що вони 
належать до єдиної спільноти, диктує учасникам цього процесу необ-
хідність вирішувати спільні проблеми лише шляхом мирного узгодження. 
Враховуючи все це, таке інтеграційне об’єднання К. Дойч пропонував 
назвати «плюралістичною спільнотою безпеки». 

Другий рівень історіографічних досліджень, що входять до першої 
групи, складають наукові роботи, присвячені історико-політичному ана-
лізу проблем європейської інтеграції, функціонування, трансформації та 
ролі Європейських Співтовариств. Більш численною і ширшою за хро-
нологічними рамками є зарубіжна історіографія визначеної проблеми. 
Серед її представників варто назвати праці Х. Міелла «Формування нової 
Європи», С. Хоффмана «Європейський Сизиф: ессе з питань Європи 
1964–1994», а також Г. Ейвері та Ф. Камерона «Поширення Європей-
ського Союзу», Дж. МакКормака «Європейський Союз: політика і полі-
тичні заходи», колективну монографію «Європа сьогодні: національна 
політика, європейська інтеграція та європейська безпека» тощо. 

Особливої уваги заслуговує праця Ніколаса Мусиса «Усе про спільні 
політики»13. Це дослідження охоплює весь спектр діяльності Європей-
ського Союзу: на внутрішньому ринку (зокрема в таких напрямках, як 
єдина валюта, соціальна політика, конкуренція, промисловість, тран-
спорт, сільське господарство, захист довкілля тощо) та в зовнішньому 
світі (відносини ЄС з європейськими, середземноморськими, африкан-
ськими, азіатськими та американськими країнами). 

Н. Мусис переконаний, що ЄС як федерація сильних, демократичних, 
мирних та заможних націй дасть змогу Європі ефективніше виконувати 
свої функції в світі. Після розпаду радянської імперії та ліквідації залізної 
завіси, що розділяла європейські нації, об’єднана Європа може сама 
визначити свою долю й стати надпотужним політичним утворенням, чому 
істотно сприяє її економічний потенціал. 

Дослідження Вільяма та Гелена Волесів14 охоплює доленосні зміни, що 
сталися в Європі: перехід до єдиної європейської валюти, розширення 
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спільної діяльності у сфері юстиції та внутрішніх справ, ініціативи, 
спрямовані на зміцнення спільної зовнішньої політики та політики 
безпеки, переговори про розширення ЄС на схід та спроби реформування 
спільної політики в галузі сільського господарства. Ця праця заповнює 
прогалини, які існують в науковій літературі з питань західноєвро-
пейської інтеграції. Вона охоплює найважливіші сфери діяльності ЄС та 
ілюструє широкий спектр політичних галузей, у яких на сьогодні діють 
інституції Європейського Союзу. 

Почесний професор Лідського університету Великої Британії Філіп 
Тоді15 хронологічно виклав політичну історію європейської інтеграції від 
1950-х років. Автор наголошує на головних історичних, економічних та 
політичних подіях, які супроводжували становлення Європейського 
Союзу. Метою та рушійною силою діяльності ЄС є постійне бажання 
покращити добробут громадян Європи, з огляду на що, призначенням 
держави стало надання  своїм громадянам можливостей ставати більш 
заможними. Це, на думку дослідника, є найвагомішим досягненням у 
розвитку міжнародних організацій. Ф. Тоді також констатує, що еко-
номіка Ірландії досягла значних успіхів відтоді, як країна в 1973 році 
вступила до Співтовариства. 

Монографія Десмонда Дайнена16, по праву вважається однією з 
фундаментальних праць щодо європейській інтеграції. Вона охоплює етап 
створення ЄС як політичної наддержавної організації, яка, на його думку, 
змінила міжнародну політичну систему. Автор використовує результати 
останніх досліджень проблеми і наводить детальний аналіз різних 
напрямків політики Європейського Союзу. 

Характеризуючи західну історіографію проблеми, варто звернути ува-
гу на роботу Паскаля Фонтейна — помічника Жана Моне, професора 
Паризького Інституту політичних досліджень. На його думку, ЄС — це 
більш ніж конфедерація країн, але це і не федеральна держава. Власне, це 
дещо зовсім нове, що не має прецедентів в історії. Його політична 
система безперервно еволюціонувала упродовж останніх 50 років і ґрун-
тується на системі угод. Відповідно до останніх, держави-члени Союзу 
делегують частину свого національного суверенітету спільним інсти-
тутам, що представляють не лише їхні національні інтереси, а також і 
колективні. Інтересом, який об’єднує його учасників, виступає забез-
печення миру. Так, ЄС стало втіленням колись утопічних ідей фран-
цузького письменника, представника романтизму, Віктора Гюго: «На-
стане день, коли усі нації цього континенту, зберігши свої характерні 
риси та славну індивідуальність, зіллються в Союзі вищого порядку та 
створять Європейське братерство. Настане день, коли не буде інших полів 
битві, окрім простору для змагання думки — відкритих ринків обміну 
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ідеями. Настане день, коли кулі та бомби будуть замінені голосу-
ванням»17. 

Окремої уваги дослідників євроінтеграційних процесів варта робота 
оксфордського професора-політолога Ларі Зідентопа «Демократія в 
Європі»18. Дослідження розкриває політичний вимір європейської інте-
грації. Автор доводить, що відчутне відставання політичних процесів від 
економічного зближення країн Європи обернулося кризою демократичної 
легітимності, коли становлення загальноєвропейської «наддержави» 
виявилося не підкріплене адекватними політичними рішеннями та інсти-
тутами. Спираючись на досвід федералізму в США, дослідник аналізує 
культурно-історичні умови та етичні аспекти створення в Європі феде-
ративної держави, яка б відповідала ліберальним ідеалам громадянських 
свобод, самоуправління та автономії. Л. Зідентоп глибоко та різнобічно 
висвітлює найбільш гострі та складні проблеми політичного розвитку 
Європи. 

Представником американської школи проблеми діяльності ЄС в 
західній історіографії є видатний американський політолог та державний 
діяч Збігнев Бжезінський, який досліджує європейську інтеграцію в кон-
тексті євро-американських відносин, а також намагається визначити місце 
європейської інтеграції (саме політичної) на світовій «шахівниці»19. 

Сучасні європейці мають щодо Європи серйозні прагматичні наміри, 
хоча дехто справді мріє про державу, яка б дорівнялася до Америки. 
Французькі державні діячі часом неспроможні приховати своєї величезної 
заздрості до позицій США у світі, вбачаючи у Європі відродження 
колишньої величі Франції. Німці шукають в об’єднаній Європі спокути 
своєї провини. Скептичні англійці, зрештою, дійшли висновку, що якась 
єдина Європа все одно буде і що вони мають бути в ній. Інші народи 
континенту — включно з нещодавно звільненими народами Центральної 
Європи — також бажають бути європейцями, оскільки вони поділяють 
уявлення про те, що бути в Європі значить бути у більшій безпеці, з 
більшим процвітанням і більшою свободою. Жоден з цих мотивів не є 
другорядним, усі вони історично виправдані. Проте держава що буду-
ється з міркувань зручності, обов’язково відрізнятиметься від держави, 
заснованої на переконанні. Підсумовуючи, З. Бжезінський зазначає, що 
європейська держава буде чимось меншим, ніж Сполучені Штати Європи, 
хоча і чимось більшим за бізнесову корпорацію під назвою «Європей-
ський Союз»20.  

Вартий уваги також збірник «Європейська інтеграція»21, укладачами 
якого є професори політології Маркус Яхтенфукс з Міжнародного уні-
верситету м. Бремена та Беата Колєр-Кох з університету м. Мангайма. 
Мета цього збірника — з теоретичних позицій розглянути центральні 



Ірландська Республіка та Європейське Економічне Співтовариство... 377 

питання європейських інтеграційних процесів та функціонування ЄС. 
При цьому в першу чергу обговорюються проблеми, які протягом остан-
нього часу лишалися поза увагою численних німецько- та англомовних 
досліджень. 

Німецькі дослідники пропонують широкий і ґрунтовний огляд інс-
титутів, політичних сфер та проблемних питань європейської інтеграції. 
Вміщені доповіді зорієнтовані на провідне питання: як у цій динамічній 
багаторівневій системі можна демократично і водночас ефективно здійс-
нювати урядування. 

Розглядаючи сучасну західну історіографію проблеми європейської 
інтеграції, потрібно наголосити на песимістичному аналізі британського 
економіста Бернарда Конноллі22, який виступив з критикою європейської 
валютної системи. Дослідник стверджує, що проект єдиної європейської 
валюти створює імпульс для повномасштабного політичного Союзу в 
Європі, у якому домінуватимуть німецькі та французькі політичні еліти. 
Б. Конноллі наголошує, що створення політичного об’єднання може бути 
здійсненне лише за рахунок передання державами функцій від націо-
нальних до європейської адміністрації. 

Першою, виданою в СРСР, монографією з історії європейської ідеї, 
стала праця академіка А. Чубар’яна23. Важливе місце в радянській істо-
ріографічній школі з вивчення питання європейської інтеграції посідає 
серія «Проблеми інтеграції країн Західної Європи» за редакцією Ю. Бор-
ко. У статтях збірників акцентується увага на періоді реформування ЄЕС 
1970–80-х років. Також варті уваги роботи радянських дослідників  
М. Стрежньової, В. Барановського, М. Ентіна та ін.24 

Центральне місце в російській історіографії проблем європейської 
інтеграції посідає колективна монографія російських вчених за редакцією 
Ю. Борка та О. Буторіної «Європейський Союз на порозі ХХІ століття: 
вибір стратегії розвитку», а також монографія історика В. Шемятенка. 
Російські дослідники Б. Топорін та Л. Ентін, а також П. Бірюков, Г. Ігна-
тенко, А. Капустін приділяють особливу увагу дослідженню правових 
елементів діяльності та інституцій Європейського Союзу. Учені аналі-
зують проблему політичної інтеграції Західної Європи, акцентують на 
процесах поглиблення міждержавної співпраці25. 

Фундаментальними дослідженнями в українській історіографії26 є мо-
нографії В. Копійки, Т. Шинкаренка, В. Посельського та М. Гудзь, а 
також загальні роботи з теорії інтеграцій та міжнародних відносин, які 
висвітлюють ЄС в системі інтеграційних процесів та міжнародної полі-
тики. У цьому контексті привертає увагу обґрунтування теоретичних 
моделей інтеграції О. Ковальової та аналіз виявлення оптимальних нау-
кових теорій і методологій дослідження євроінтеграційного процесу крізь 
призму порівняння теорій європейської інтеграції І. Піляєва. 
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Важливе місце в українській історіографії також посідає монографія  
А. Мартинова «Спільна зовнішня та оборонна політика Європейського 
Союзу (90-ті pp. XX ст. — 10-ті рр. XXI ст.). Погляд з України»27. Автор 
на основі ключових документів Європейського Союзу проаналізував го-
ловні етапи розвитку спільної зовнішньої та оборонної політики (СЗОП) 
як важливого результату поглиблення процесу європейської інтеграції.  
У роботі висвітлені історичні передумови, правовий фундамент та інсти-
туційний механізм спільної зовнішньої та оборонної політики, досліджу-
ється вплив розширення Європейського Союзу на еволюцію зовнішньо-
політичної діяльності ЄС. 

Окремо варто відзначити монографію українських істориків С. Віднян-
ського та А. Мартинова «Об’єднана Європа: від мрії до реальності»28.  
У роботі подані політичні біографії діячів, які відіграли вирішальну роль 
в історії європейської інтеграції.  

Провідним фахівцем в Україні з вивчення проблеми становлення пра-
вової та інституційної системи ЄС можна назвати кандидата юридичних 
наук, професора І. Грицяка29. 

Останнім часом в Україні зростає увага до європейської інтеграції, у 
зв’язку із обраним зовнішньополітичним курсом держави на європейську 
перспективу. 

Друга досить численна група досліджень включає в себе наукові 
роботи історико-прикладного характеру, у яких викладено новітню істо-
рію Ірландської Республіки та подається аналіз еволюції ірландської 
політики щодо європейської інтеграції, а також зміст та роль взаємодії 
Ірландії та країн-членів ЄС.  

У цій групі наукових видань варто виділити три напрямки досліджень: 
перший — комплексні роботи з історії ірландського народу, зокрема в ХХ 
столітті; другий — наукові видання, що характеризують взаємовідносини 
Ірландської Республіки та ЄЕС, а також подають аналіз втілення спільних 
політик Європейського Співтовариства щодо Ірландії та їхні економічні 
наслідки; третій — дослідження проблеми розвитку британсько-європей-
ських відносин, оскільки зв’язки Ірландії та Об’єднаного Королівства 
завжди були тісні, зокрема в контексті реалізації зовнішньополітичного 
курсу. 

Перший напрям досліджень об’єднує наукові видання, у яких процес 
інтеграції Ірландії до ЄЕС подається в контексті новітньої історії країни. 
Західна історична думка в цій групі представлена роботами ірландських 
та британських дослідників.  

Характеризуючи ірландську історіографія, варто зупинитися на робо-
тах міністра фінансів Ірландської Республіки, економіста Т. Уайтекера — 
«Економічний розвиток» та «Від протекціонізму до вільної торгівлі: 
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ірландський досвід»30. Роль держави, автор, зводить до контролю за еко-
номікою за допомогою фінансових важелів. Він наголошує на необ-
хідності фінансування промисловості та сільського господарства, змен-
шенні витрат на соціальну сферу, виступає прихильником залучення 
іноземного капіталу в ірландську економіку. Ці положення були покла-
денні в основу економічної політики Фіанна Фойл в 1960-х рр. Окрім 
того, Т. Уайтекер наголошує на позитивних наслідках членства Ірландії в 
Європейському Економічному Співтоваристві, а саме наближенні Ірланд-
ської Республіки до континентальної Європи, що відкриває перед дер-
жавою значні економічні перспективи. 

У історіографії новітньої історії Ірландії важливе місце посідає робота 
екс-прем’єр-міністра республіки Гаретта Фіцджеральда «До Нової Ірлан-
дії»31. Політик підкреслює негативний вплив економічної залежності 
країни від Великої Британії на початку 1970-х років, проте зауважує, що в 
межах Європейського Співтовариства економічні та торговельні стосунки 
між цими країнами почнуть розвиватися на рівноправних засадах. Окрім 
того, Г. Фіцджеральд вважав, що членство Ірландії в ЄЕС стане визна-
чальним кроком до політичного оздоровлення країни. 

У монографії відомого автора Джона МакКормака «Історія Ірландії»32 

подається багатовікова боротьба ірландського народу за незалежність, а 
також процес налагодження стосунків з Північною Ірландією. У дослід-
женні наголошується на ролі європейських інвестицій в економічному 
піднесенні країни, яке допомогло Ірландії дистанціюватися від Великої 
Британії. 

Історик Пітер Невілл33 у своєму дослідженні «Ірландія: історія країни» 
особливу увагу приділяє боротьбі ірландського народу за гомруль та 
Ольстерській проблемі. Крім того, автор підкреслює, що нейтралітет 
Ірландії в роки Другої світової війни, поступово перейшов у нейтралітет 
члена блоку держав, що приєдналися, протягом 1950–60-х рр. Проте 
економічні реформи Фіана Фойл сприяли зміні зовнішньополітичного 
курсу. П. Невілл акцентує, що ірландські політичні кола, ще на початку 
1960-х років бажали приєднатися до ЄЕС, проте на заваді стали тісні 
економічні зв’язки з Об’єднаним Королівством, оскільки британські 
взаємовідносини з ЄЕС в період 1957–1973 рр. постійно варіювали. 

«Ірландія на світовій арені» за редакцією Девід Е. Шміт та Вільяма 
Дж. Кротті34 — це новітній аналіз місця Ірландії у системі міжнародних 
відносин. Зокрема аналізуються стосунки Ірландської республіки з Пів-
нічною Ірландією та Великою Британією, розвиток зв’язків з країнами 
ЄЕС. Досліджується також роль ірландської діаспори у світі, вплив 
католицької церкви на ірландське суспільство тощо. Автор простежує 
розвиток Ірландії з «віддаленої закритої» країни до впливового гравця на 
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міжнародній арені. Кожна глава дослідження присвячена одному з век-
торів зовнішньої політики Ірландії, у тому числі, одна з них аналізує 
стосунки країни з Європейським Співтовариством, зокрема складний про-
цес зміни зовнішньополітичного курсу на початку 1950-х рр. та невдалі 
спроби 1960-х років. 

Монографія Джона Коаклі та Майкла Галлахера35 «Політика в Рес-
публіці Ірландії», яка опублікована у співпраці з асоціацією політичних 
досліджень Ірландії, висвітлює основні аспекти ірландської політичної 
системи, включаючи аналіз Конституції, виборчої системи, політичних 
партій, президентського апарату, уряду та політичної культури країни. 
Автори аналізують погляди ірландських політичних діячів на місце 
Ірландії в європейському інтеграційному процесі. 

Інша робота з політичної історії Ірландії Маура Адшеда та Джонатана 
Тонга36 досліджує розвиток взаємовідносин Півночі та Півдня острова, 
історію тривалого конфлікту та роль Європейського Співтовариства у 
процесі його вирішення. 

На особливу увагу заслуговує праця молодого ірландського історика 
Діармайда Феррітера37 «Перетворення Ірландії 1900–2000», у якій ґрун-
товно аналізуються соціально-економічні процеси, що відбулися про-
тягом ХХ століття. Автор досліджує соціальні проблеми, економічне 
піднесення та народження «кельтського тигра», порушує одвічні питання 
взаємовідносин з англійцями та війни за незалежність. Окрім того,  
Д. Феррітер підсумовує значення Європейського Союзу для Ірландії, а 
також роль ірландців у ньому. 

У монографії Джозефа Лі «Ірландія 1912–1985: політика і суспіль-
ство»38 особливе місце відведене дослідженню ролі історичних особис-
тостей, таких як: Імон де Валера, Майкл Коллінз, сер Джеймс Крейг,  
Дж. Дж. МакЕлліготт, Шон Лемасс, Теренс О’Нейл, Іан Пейслі. Це ґрун-
товне видання, що висвітлює політичну співпрацю Півночі та Півдня 
Ірландії, демонструє вплив політики на життя суспільства. Автор аналізує 
роль спільних політик ЄЕС та їх втілення на прикладі Ірландії. 

Історія Ірландії ХХ ст. суттєво відрізняється від більшості країн Захід-
ної Європи — це підкреслює в своїй монографії Чарльз Тауншенд39. Так, 
для Європи найбільшими трагедіями ХХ століття були світові війни, у 
той час як Ірландії вони торкнулися лише побічно. У свою чергу острів 
страждав від бідності, еміграції, громадянської війни та тероризму.  
Ч. Тауншенд простежує якісні зміни, що відбулися в Ірландській Респуб-
ліці після вступу до ЄЕС. 

Ірландський економічний розвиток порівняно з іншими європейськими 
країнами у ХХ столітті, а також економічне піднесення Ірландії після 
відокремлення від Великої Британії на початку 1920-х років подається у 
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колективній монографії «Економічний розвиток Ірландії у ХХ столітті»40. 
Серед авторів відомий ірландський дослідник економічної історії Кіран 
Ентоні Кеннеді, в особистому доробку якого понад 40 робіт подібної 
проблематики. У роботі аналізуються позитивні та негативні фактори 
впливу ЄЕС на розвиток Ірландії, який підтверджується статистичними 
даними. 

Варто також закцентувати на дослідженні «Ірландія в міжнародних 
справах» Патріка Кітінга41, представника інституту державного управ-
ління Ірландії. Робота висвітлює роль та місце Ірландії у світовій полі-
тиці, автор конкретизує проблемні питання ірландсько-британських та 
ірландсько-американських взаємовідносинах, а також детально характе-
ризує європейський вектор ірландської зовнішньої політики. 

Історико-етнографічний характер мають дослідження Г. Мортона 
«Ірландія. Прогулянки по священному острову», Б. Мюллер «Ірландія» та 
Т. Перрі «Ірландія». У цих роботах поєднується синтез культури та істо-
рії. До загальних праць варто віднести «Енциклопедії Ірландії» за редак-
цією Бреді Кіарана та Лалора Браяна, які одні з перших в ірландській 
історіографії торкаються проблеми європейської інтеграції в контексті 
ірландської історії42. 

Другий історіографічний напрям представлений дослідженнями історії 
Ірландії безпосередньо в контексті європейської інтеграції. У цій групі 
варто виокремити роботи Моріса Фіцджеральда та Рорі О’Доннелла. 

Особливе місце в історіографії взаємин Ірландії та ЄЕС посідає мас-
штабне дослідження М. Фіцджеральда «Від протекціонізму до лібера-
лізації: Ірландія та ЄЕС 1957–1966»43. У роботі розглядається соціально-
економічне та політичне становище в Ірландії в 1950-х роках, аналі-
зується зовнішня політика країни та її взаємовідносини з Великою Бри-
танією та ЄЕС, висвітлюються передумови та невдалі спроби вступу до 
Європейського Економічного Співтовариства в 1960-х роках. Автор подає 
численний статистичний матеріал, біографічні дані, описує механізми 
діяльності ЄЕС та його значення для країн-учасниць, розглядає перед-
умови спільного шляху Ірландії та Великої Британії до Співтовариства та 
причини їхніх перших поразок. 

Окрім зазначеної монографії, Моріс Фіцджеральд також є автором 
низки статей44: «Ірландія перед і після вступу в ЄЕС», «Відносини 
Ірландії з ЄЕС: від Римської угоди і до членства», «Ірландський ней-
тралітет та Об’єднання Європи 1960–1972», «Ірландія в межах першої 
хвилі розширення ЄЕС», у яких автор простежує політичні мотиви та 
передумови вступу, а також підсумовує перші наслідки приєднання 
Ірландії до Європейського Співтовариства. Зокрема, автор зауважує, що 
значні зміни відбулися в структурі ірландської зовнішньої торгівлі: у 1960 



Антоніна Наюк, Оксана Черевко 382 

році промислові товари складали 1/3 всього експорту, а до 1972 їх частка 
зросла до 55%. Окрім того, зменшилася роль Великої Британії: в 1967 
році — 72% ірландського експорту, а в 1972 — 61%, в 1976 — 48%, та 
зросло значення континентальних країн ЄЕС. 

Доктор економіки Рорі О’Доннелл, директор Національної Еконо-
мічної та Соціальної Ради Ірландії, у своїх роботах аналізує економічно-
соціальний аспект взаємовідносин Ірландії та ЄЕС напередодні вступу та 
в результаті 25 років співпраці. Зокрема, варті уваги такі його статті: 
«Оновлена Ірландія: від суверенітету до партнерства», «Економічні пере-
творення в Ірландії: промислова політика та європейська програма соці-
ального партнерства», «Ірландія в Європі: економічний вимір», «Ірландія: 
формування факторів» та «Ірландія: перебудова соціального партнерства 
в нових умовах». Окрім того, соціальній співпраці присвячена робота 
О’Доннелла «Ірландія», що аналізує процес адаптації Ірландії до європей-
ської соціальної політики, а також її значення для країни45. 

Колективна монографія «Європа — ірландський досвід»46 за редакцію 
Рорі О’Доннелла, підготовлена Інститутом у справах Європи, є найґрун-
товнішою роботою, яка включає аналіз процесу підготовки та передумов 
вступу, характеристику інтеграційних перетворень у житті Ірландії. 
Вступ до ЄЕС, поступово впливаючи на всі сфери життя Ірландської 
Республіки, суттєво змінив її економічну систему, промислові та тор-
говельні пріоритети, соціальну сферу. Ця робота є аналізом 25 років 
членства країни в Співтоваристві та має на меті висвітлити основні 
зрушення, що відбулися в політиці, суспільстві, культурі та економіці 
протягом цього часу. 

Особливе місце в дослідженні взаємовідносин Ірландської Республіки 
та Європейського Економічного Співтовариства відіграє питання сто-
сунків з Північною Ірландією. У цьому контексті варто звернути увагу на 
роботу Джона МакГаррі та Мічала Кетінга «Європейська інтеграція та 
національні питання»47. Автори досліджують вплив європейської інтегра-
ційної політики на мирне розв’язання конфлікту у Північній Ірландії, а 
також її значення для встановлення якісно нових британсько-ірландських 
взаємовідносин. 

Ірландські політологи Бриджид Лаффан та Джейн О’Махоні у роботі 
«Ірландія та Європейський Союз»48 запевняють, що в основі процвітання 
Ірландської Республіки на початку ХХІ століття лежать реформи 1960-х 
років, після яких відбулася трансформація суспільства та економіки 
країни. Цей період змінив взаємовідносини Ірландії та Об’єднаного 
Королівства, оскільки обидві країни опинилися в межах одного інтегра-
ційного утворення. Ця робота глибоко досліджує усі галузі співпраці 
Ірландської Республіки та ЄС, а також підбиває підсумки їхньої взаємодії 
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щодо кожного з періодів: 1973–1986 років — адаптація до Європейської 
системи; 1987–1997 років — поява «кельтського тигра»; 1998–2008 років — 
«нова Ірландія в новому ЄС». 

Варто наголосити на дослідженні ірландського історика Дермота 
Кеога49, у яких аналізується зовнішньополітична позиція Ірландської 
Республіки та її еволюція впродовж ХХ століття. Автор підкреслює, що 
рішення приєднатися до європейського інтеграційного процесу відзна-
чило вирішальну поразку для прихильників Імона де Валері та його 
традиційної політики протекціонізму. 

Радянська історіографічна школа з вивчення проблем історії Ірландії 
новітнього часу представлена роботами А. Колпакова, О. Шахназарова та 
М. Орлової. Особливо треба відзначити погляди, викладені в колективній 
монографії за редакцією Л. Гольмана, зокрема негативне ставлення до 
залучення іноземного капітал в ірландську економіку: історики зазна-
чають, що це привело до монополізації та зростання фінансової олігархії. 
Автори також подають історію робітничого руху та комуністичної партії 
Ірландії50. 

Радянський історик Олег Шахназаров51 звертає увагу на ситуацію, що 
склалася в Північній частині острова та зовнішньополітичний курс Ір-
ландської республіки в другій половині ХХ століття. 

Серед робіт з новітньої історії Ірландії російських дослідників цент-
ральне місце посідає монографія Є. Полякової52. Автор розглядає комп-
лекс проблем ірландської історії ХХ століття, особливо приділяє увагу 
економічній та соціальній модернізації, національному питанню, особли-
востям ірландського нейтралітету. 

Окремо варто відзначити дисертаційні дослідження російських вчених: 
І. Воротиленко, Д. Галушко, П. Чупрікова53. 

В українській історіографічній науці інтерес до історії Ірландії з’явив-
ся ще на початку ХХ століття. Варто пригадати, що коли ірландський 
національно-визвольний рух привернув увагу всієї європейської громад-
ськості, в Україні вийшли друком такі праці, як «Листи про Ірландію»  
О. Кониського (1904), «Оповідання про Ірландію» Д. Дорошенка (1907), 
«Як Ірландія здобула собі волю» М. Григоровича (1924) та «Національна 
революція в Ірландії» Ф. Крушинського (1931). Одним із найважливіших 
питань у цих дослідженнях було порівняння історії і національно-ви-
звольної боротьби ірландського та українського народів. Найперекон-
ливіше це подає М. Григорович, який постійно проводить паралелі і 
знаходить багато спільних моментів у політиці англійців в Ірландії та 
росіян і поляків в Україні: «Що діяли й діють Москалі на Східній Україні, 
а Поляки й Румуни на Україні Західній, те робила Англія в Ірландії від 
першого дня її панування над Зеленим островом»54. 
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У радянський період вийшла монографія українського історика Л. Гон-
чаренка55. Хоча робота й розкриває окремі сторінки історії Ірландії, однак 
вона має історико-публіцистичний характер і основна увага в ній зосе-
реджена на описі сучасного життя цієї країни з точки зору світогляду 
громадянина Радянського Союзу. 

Із праць сучасних вітчизняних істориків можна відзначити роботу  
Е. Кучменко «Ірландія і Ольстерська криза, пошуки шляхів її подолання у 
другій половині XX ст.»56, в якій аналізуються історичні корені конфлікту 
в Ольстері. Із залученням матеріалів, які до цього часу не перебували в 
центрі уваги сучасної вітчизняної історичної науки, на основі друкованих 
статистичних даних і документів Е. Кучменко розглядає особливості 
розвитку Ірландської Республіки та Північної Ірландії. Автор наголошує 
на головній ролі уряду Ш. Лемасса та програмі реформ Т. Уайтекера в 
економічному піднесенні країни і лише на другому плані інвестиції ЄС.  

Політику англійського уряду в Ірландії на початку ХХ століття до-
сліджує С. Толстов57, окремо проблемі Ольстерської кризи присвячені 
дисертації О. Теленко та К. Гули58, у яких наголошується на значенні 
Європейського Співтовариства у налагодженні стосунків між двома час-
тинами острова. 

Третій напрям досліджень присвячений британсько-європейським сто-
сункам. Проблематика британської європолітики та міжнародних чинни-
ків її формування висвітлюється широким колом наукових робіт. Варто 
виокремити лише кілька досліджень з цієї проблеми, які наближені до 
контексту взаємовідносин Європейського Співтовариства та Ірландської 
Республіки.  

Зокрема, дослідження цих проблем об’єднують такі питання: політика 
Європейського Співтовариства 1960-х років та невдалі спроби вступу 
1961 р. та 1967 р.; участь обох країн в міжурядових конференціях по 
реформуванню ЄЕС; зміни в економічних взаємовідносинах Ірландії та 
Великої Британії в процесі інтеграції; вирішення Ольстерської проблеми. 

У західній історіографії проблеми відносин Великої Британії з ЄЕС 
комплексно розглядаються в працях Дж. Норткотта, А. Даффа, К. Піл-
кінгтона, у дослідженні Дж. Янга «Британія та європейська спільнота, 
1945–1992», у них велика увага приділяється особливій позиції Об’єд-
наного королівства в європейських інтеграційних процесах59. 

Особливе місце слід відвести працям С. Джорджа60. У них подано 
найповніший науковий аналіз британської участі в європейській інте-
грації. Вступ до ЄЕС, поступово впливаючи на всі галузі господарства 
Об’єднаного Королівства, кардинально змінив його політичне та соці-
ально-економічне життя. Д. Рейнольдс назвав вступ Великої Британії до 
ЄЕС «найважливішою революційною зміною в зовнішній політиці країни 
в двадцятому столітті»61. 
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Радянська британістика представлена дослідженнями В. Зуєва, А. Жур-
кова, Н. Капітонової, Г. Колосова, А. Лєбєдєва, С. Мадзоєвського, В. Мат-
вєєва, Г. Остапенко, С. Перегудова, В. Попова, М. Стрєжнєвої, В. Труха-
новського, Є. Хєсіна, І. Щелокової та інших62, багато з яких продовжують 
наукові дослідження в пострадянські часи.  

Російська історіографія порушує широкий спектр проблем і пред-
ставлена роботами відомих дослідників-британістів — С. Перегудова,  
Г. Остапенко, В. Матвєєва, В. Попова, Н. Капітонової63.  

В українській історіографії проблеми взаємовідносин Великої Британії 
та ЄЕС варто відзначити монографії Н. Яковенко64 та В. Крушинського65. 

Отже, в цій статті зроблена спроба схарактеризувати історіографічну 
базу проблеми формування стратегічних взаємозв’язків між Європей-
ським Економічним Співтовариством та Ірландською Республікою в кінці 
1950-х –1980-і роки. Дослідження були розподілені на дві групи за 
такими головними принципами: по-перше, це роботи теоретиків євро-
пейської інтеграції та монографії з історії Європейського Союзу; по-
друге, наукові видання з історії Ірландії новітнього часу, включаючи 
дослідження, присвячені безпосередньо європейсько-ірландським стосун-
кам, та праці про встановлення взаємовідносин Великої Британії та ЄЕС, 
у яких автори піднімають проблеми європейської інтеграції та зв’язків з 
Ірландською Республікою. Окрім того, у кожній з груп досліджень увага 
приділяється західній, радянській, російській та вітчизняній історіо-
графічним школам. 

Проаналізувавши історіографію зазначеної проблеми, можна зробити 
висновки щодо напрямків досліджень, які були подані в статті. Так, 
виокремлення теорії інтеграції є наслідком постійної зміни парадигми 
розвитку європейського інтеграційного утворення. Серед робіт з історії 
ЄС виділяємо песимістичну налаштованість Б. Коннолі, прагматизм 
З. Бжезінського та роботи євро-оптимістів, які підкреслюють, що в кінці 
1980-х років з прийняттям Єдиного Європейського Акту європейська 
інтеграція стала на шлях формування Політичного Союзу. 

У дослідженнях з історії Ірландії другої половини ХХ століття можна 
виокремити такі суперечливі проблеми: ірландського нейтралітету, полі-
тичної модернізації, вирішення національного питання, появи «кельт-
ського тигру» та безпосередньої ролі європейської інтеграції в розвитку 
цих процесів. Щодо праць дослідників європейсько-британських відно-
син, то вони зокрема цікаві спільністю дії обох держав в ході інтеграції до 
ЄЕС. 

Підсумовуючи історіографічний огляд, варто зазначити, що вивчення 
взаємозв’язків Ірландської Республіки та ЄЕС все більше привертає увагу 
дослідників у всьому світі, оскільки офіційні архівні матеріали з цієї 
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проблеми почали опрацьовуватися лише з середини 1990-х років. Також 
варто звернути увагу вітчизняних учених на проблему становлення 
взаємовідносин ЄЕС та Ірландської Республіки, оскільки історія участі  
цієї острівної держави в європейському інтеграційному процесі може 
бути багато в чому корисна для України, яка керується європейськими 
пріоритетами в своїй зовнішній політиці. 
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В статье характеризуются основные общетеоретические и исто-

рико-политические исследования европейской интеграции и истории 
Ирландской Республики, объединенные проблематикой подготовки и 
вступления Ирландии в ЕЭС. 
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