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ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА КРАЇН БЕНІЛЮКСУ (1945–2014):  

ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПИТАННЯ 
 
У статті здійснено аналіз наявної літератури щодо зовнішньої 

політики країн Бенілюксу, викладено зміст основних положень україн-
ських і зарубіжних наукових праць. Визначено роль союзу Бенілюкс у 
європейському просторі. 

Бенілюкс є важливим об’єднанням як для держав-членів Європей-
ського Союзу, так і для європейського континенту загалом. Він відігра-
вав ключову роль у відновленні економіки Бельгії, Нідерландів та Люк-
сембургу після Другої світової війни. Союз Бельгії, Люксембургу та 
Нідерландів також був каталізатором для створення Співтовариства 
вугілля і сталі в 1950 році і, зрештою, Європейського економічного спів-
товариства (ЄЕС) у 1957 році. Успіх Союзу можна пояснити спільними 
зусиллями трьох держав-членів. 

Історіографія теми складає певний масив літератури, в основному 
представленої працями щодо зовнішньої політики окремих країн, які 
входять до складу Бенілюксу. У вітчизняній історіографії велика увага 
приділяється проблематиці українсько-бельгійських, українсько-голланд-
ських та ін. відносин різних історичних періодів. Натомість у зарубіжній 
історіографії детально розглянута проблема історичної еволюції полі-
тичних механізмів забезпечення функціонування зовнішньої політики 
країн Бенілюксу. Окремі дослідження присвячені відносинам Європей-
ського Союзу та Союзу Бельгії, Люксембургу й Нідерландів, а саме впливу 
Європейського Союзу на  національну ідентичність країн Бенілюксу.  
У низці праць висвітлена, насамперед, взаємодія країн Бенілюксу як на 
внутрішньо-політичному рівні, так і на міжнародній арені. Велика 
кількість робіт висвітлює концептуальні проблеми зовнішньої політики 
країн Бенілюксу та їхній вплив на міжнародній арені в історичному 
аспекті й на сучасному етапі.  

Автор доходить висновку, що зовнішня політика країн Бенілюксу 
щодо України досліджувалася зарубіжними авторами дещо побіжно.  
У більшості праць розглядається проблематика становлення взаємин 
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Україна-Бенілюкс лише з позицій відносин України та Європейського 
Союзу як єдиного суб’єкта міжнародних відносин.  

Ключові слова: історіографія, країни Бенілюксу, зовнішня політика, 
Європейський Союз, зовнішньоекономічна діяльність, регіональне співро-
бітництво, дипломатія, співпраця. 
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THE EUROPEAN POLICY OF THE BENELUX COUNTRIES 

(1945–2014): HISTORIOGRAPHICAL ANALYSIS 
  

The article sets out the content of the main theses of Ukrainian and foreign 
scientific works on the European policy of the Benelux countries. The author 
determines the role of the Union of Benelux in the European space. Benelux is 
an important alliance for both member states and for the European continent 
as a whole. It played a key role in restoring the economies of Belgium, the 
Netherlands and Luxembourg after the Second World War. The Union of 
Belgium, Luxembourg and the Netherlands also served as a catalyst for the 
establishment of the Community of Coal and Steel in 1950 and, ultimately, of 
the European Economic Community (EEC) in 1957. The success of the Union 
can be explained by the joint efforts of the three Member States. 

The historiography of the topic includes some scientific spectrum and 
volume of literature, which consists mainly of works on the foreign policy of 
individual countries that are part of the Benelux union. In the national 
historiography, attention is paid to the problems of Ukrainian-Belgian, 
Ukrainian-Dutch, and others relations of different historical periods. On the 
other hand, in foreign historiography, the problem of the historical evolution of 
political mechanisms to ensure the functioning of the foreign policy of the 
Benelux countries is considered in great detail. Some studies were devoted to 
the relations between the European Union and the Union of Belgium, 
Luxembourg and the Netherlands, namely the impact of the European Union 
on the national identity of the Benelux countries. Several works consider the 
interaction of the Benelux countries on the international scene. A considerable 
number of works highlights the conceptual problems of the foreign policy of the 
Benelux countries and their influence on the international arena both in 
historical aspect and at the present stage. 
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It is concluded that the foreign policy of the Benelux countries towards 
Ukraine was studied by foreign authors. Most of the works consider the issues 
of the establishment of Ukraine-Benelux relations only in terms of relations 
between Ukraine and the European Union as a single organism.  

Keywords: historiography, Benelux countries, foreign policy, European 
Union, foreign economic activity, regional co-operation, diplomacy, coope-
ration. 

 
Актуальність теми дослідження обумовлена важливістю звернення до 

історичного досвіду країн-засновниць процесу європейської інтеграції.  
У цьому сенсі Бельгія, Нідерланди й Люксембург є не лише прикладом 
такої інтеграції, а й зразком для розвитку європейського регіону. 
Звичайно, кількість праць, присвячених європейським аспектам зовніш-
ньої політики країн Бенілюксу, величезна. На жаль, у вітчизняній істо-
ріографії відсутня узагальнююча студія, присвячена аналізу цього аспекту 
історії європейської інтеграції. Тому метою цієї статті є огляд най-
важливіших публікацій, у яких висвітлюється проблематика еволюції 
європейського напрямку зовнішньої політики країн Бенілюксу (Бельгії, 
Нідерландів, Люксембургу). 

Бенілюкс (Benelux за першими літерами назв країн — Бельгія, 
Нідерланди, Люксембург) — це міжнародна політична, економічна й 
митна організація, до якої належать Бельгія, Нідерланди й Люксембург. 
Формування Бенілюксу пов’язане з підписанням урядами згаданих дер-
жав валютної угоди (1943), митної конвенції (1944) та договору про 
митний союз (1947). 5 вересня 1944 року уряди трьох країн уклали в 
Лондоні доповнену Митну конвенцію, яка набула чинності з 1 січня 1948 
року. З цієї дати торгівля між країнами Бенілюксу була звільнена від усіх 
мит, а щодо третіх країн був запроваджений єдиний, найнижчий у 
Західній Європі, зовнішній митний тариф. Потім були підписані угоди 
щодо скасування обмежень у торгівлі промисловими й сільськогоспо-
дарськими товарами, єдиної аграрної політики, вільного руху робочої 
сили, врегулювання питань заробітної плати тощо. Кульмінацією процесу 
стало підписання у 1958 році в Гаазі Договору про утворення Еконо-
мічного союзу Бенілюксу1. Відповідно до установчих відомостей, Бені-
люкс створювався для виконання наступних завдань: вільне пересування 
громадян; проведення єдиної політики у сфері соціального страхування; 
ліквідація в торгівлі між країнами-учасницями мит, тощо2. 

Термін «Бенілюкс» можна розглядати у двох значеннях. По-перше, 
Бенілюкс — це економічний союз, а по-друге — це спільнота інтересів із 
геополітичними амбіціями, спрямованими на посилення міжнародного 
статусу невеликих держав.  



Алєся Соловйова 

 

386

Важкі людські та матеріальні втрати наприкінці Другої світової війни 
(особливо в Нідерландах, а також на півночі Люксембургу та північно-
східній Бельгії) змінили економічні орієнтири й визначили основний курс 
держав на швидке економічне зростання. Задля досягнення таких ре-
зультатів три країни уклали митний союз, який згодом перетворився на 
економічний. Розширення й поглиблення економічної інтеграції мали 
вирішальний вплив на соціально-економічний розвиток трьох країн-
членів. Швидкий економічний розвиток та політична координація збіль-
шили політичний вплив країн Бенілюксу в Європі, а також надали їм 
сильніші міжнародні позиції.  

Союз Бельгії, Люксембургу та Нідерландів був певним каталізатором 
для створення Співтовариства вугілля і сталі в 1950 році і, зрештою, 
Європейського економічного співтовариства (далі — ЄЕС) в 1957 році.  
З того часу Бенілюкс має особливий статус в ЄЕС (а потім і в Євро-
пейському Союзі) і зіграв важливу роль у процесі європейської інтеграції. 
Так, після утворення союзу Бенілюксу, набула поширення ідея, згідно з 
якою малі держави внаслідок кооперації можуть користуватися тими 
перевагами, які мають більші за розміром країни3. 

Наукові праці з проблематики зовнішньої політики країн Бенілюксу 
можна класифікувати, виходячи з таких напрямів: 1) європейська полі-
тика країн Бенілюксу як спільноти інтересів, 2) європейська політика 
Бельгії, 3) європейська політика Нідерландів, 4) європейська політика 
Люксембургу.  

Щодо історіографії питання європейської політики країн Бенілюксу 
як спільноти інтересів, то слід зазначити, що 2013 року вийшла друком 
книга «Бельгія, Люксембург і Нідерланди», яка є частиною серії збірок 
«Британіки» щодо країн ЄС, за редакцією Ноя Теша. Автори зазначають, 
що незважаючи на те, що Бельгія, Люксембург і Нідерланди не є вели-
кими географічними регіонами, вони мають значний політичний вплив на 
міжнародній арені. Крім того, економічний союз Бенілюксу фактично 
слугував моделлю для ЄС. (Belgium, Luxembourg, and the Netherlands — 
Britannica Guide to Countries of the European Union)4. 

Праця Еріка Джонса «Країни Бенілюксу: ідентичність та власні інте-
реси» (The Benelux Countries: Identity and Self-Interest) присвячена аналізу 
відносин між ЄС і країнами Бенілюксу5. Автором наводиться теза, що 
участь у європейській інтеграції була актом національного інтересу, 
однак, на певному етапі, ЄС значною мірою вплинув на національну 
ідентичність країн Бенілюксу. Автор робить висновок, що членство в 
Європейському Союзі змінює держави-члени навіть тоді, коли вони ство-
рюють і трансформують інститути Європи.  

У декількох статтях розглянуто взаємодію країн Бенілюксу як на 
внутрішньо-політичному рівні, так і на міжнародній арені. У праці  
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Б. Анрі «Спільна земля: історія країн Бенілюксу, мікрокосмосу Європи» 
(Terre commune: Histoire des pays de Benelux, microcosme de l’Europe), із 
залученням широкого кола джерел та літератури, проаналізовано основні 
етапи розвитку політичних зв’язків між країнами Бенілюксу6. Низка 
праць присвячена ретроспективі зовнішньої політики Бенілюксу. Так,  
К. Крістіенс, Ф. Герітс, І. Годдеріс і Дж. Скотт-Сміт у студії «Бенелюкс і 
холодна війна: переосмислення відносин Заходу»7 (The Benelux and the 
Cold War: Re-interpreting West-West Relations) наголошують на «лояль-
ності союзу», унікальності малих держав і важливості традиційної дип-
ломатії. Окрему увагу приділено політиці країн Бенілюксу під час 
«холодної війни».  

Аналізу історії створення союзу присвячена праця Самуа Ашіль 
«Створення економічного союзу Бенілюксу» (La création de l'union éco-
nomique Benelux)8. Схожу проблематику вивчав американський дослідник 
Е.Ф. Гюнтер «Країни Бенілюксу: історичне дослідження» (The Benelux 
Countries: An Historical Survey)9.  

Особливості зовнішньополітичних відносин країн Бенілюксу проана-
лізовано в науковій статті колективу авторів Ян. Бейерса, Б. Керреманса 
та П. Бурсенса «Бельгія, Нідерланди та Люксембург: розмаїття серед 
країн Бенілюксу» (Belgium, the Netherlands, and Luxembourg: Diversity 
among the Benelux Countries)10. 

На увагу також заслуговують наукові роботи, в яких висвітлюються 
концептуальні проблеми зовнішньої політики країн Бенілюксу та їхній 
вплив на міжнародній арені як в історичному ракурсі, так і на сучасному 
етапі, зокрема, праця А.Е. Керстена «Чи є троє маленьких дітей вели-
кими? Політичний вплив Бенілюксу 1945–1955» (Maken drie kleinen een 
grote? De politieke invloed van de Benelux 1945–1955)11. Керстен чітко 
пояснює, в який час і за яких обставин три уряди намагалися прийти до 
спільної політики та дій. Автор також зазначає, що результат діяльності 
Бенілюксу був вагомим, особливо щодо таких міжнародних завдань, як 
урегулювання німецького питання та підготовка проектів щодо євро-
пейського економічного співтовариства.  

Схожу проблематику досліджує Маріо Хірш у статті «Міжнародне 
становище малих держав: взаємодія політичних систем» (La situation 
internationale des petits États : des systèmes politiques pénétrés)12. Автор 
аналізує розмірні та структурні фактори, характерні для невеликих країн 
Західної Європи, звертає увагу на визначальний характер таких чинників 
щодо міжнародного становища держав та обґрунтовує тезу нерівномірної 
взаємозалежності в міжнародних відносинах.  

Українська дослідниця І.В. Лєскова проаналізувала європейську полі-
тику країн Бенілюксу через призму економічних систем міждержавних 
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об’єднань13. Авторка звертає увагу на глибоке історико-географічне ко-
ріння Бенілюксу, називаючи його «ядром західноєвропейської інтеграції»14.  

Науковці О.Дриночкін та Є.Сергєєв здійснили порівняльний аналіз 
Бенілюксу й Вишеградської групи. Дослідження виявило суттєві відмін-
ності між ними в інституційній організації, виборі інструментів спів-
робітництва, способах розв’язання внутрішніх суперечностей15. 

У колективній монографії російських учених «Країни Альпійського 
регіону і країни Бенілюксу в мінливій Європі» розглядається комплекс 
проблем, характерних для держав Альпійського регіону (Австрія, Швей-
царія, Ліхтенштейн) і країн Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксем-
бург). Авторами детально проаналізовано особливості їхнього адмініст-
ративного устрою, конституційних норм, системи законодавчої і вико-
навчої влади. Важливе місце у книзі відведено розвитку партійно-
політичної системи згаданих держав, діяльності урядів і парламентів, 
громадських організацій і масових рухів. Окремо досліджуються еко-
номічні проблеми, еволюція господарського механізму й соціальної 
сфери. Значну увагу приділено взаєминам зазначених країн із Євро-
союзом, різним аспектам їхньої зовнішньополітичної діяльності16. 

Учений Л.В. Сидоренко дослідив особливості європейської політики 
країн Бенілюксу як спільноти інтересів17. У його статті розглядаються 
проблеми участі групи малих країн Західної Європи (представленої дер-
жавами Бенілюксу та Альпійського регіону — Австрії, Швейцарії, 
Ліхтенштейну) у процесах європейської інтеграції. Автор здійснює порів-
няльний аналіз передумов, причин і алгоритмів приєднання цих країн до 
головного європейського процесу ХХ сторіччя. Особливу увагу він при-
діляє історичним особливостям розвитку регіональних груп держав, їх-
ньому економіко-географічному положенню, проблемам політичної інте-
грації та економічним аспектам входження малих країн до Єдиної 
Європи. У своїй статті Л.В. Сидоренко окремо аналізує історичну ти-
пологію країн Бенілюксу й Австрійського регіону, що дозволяє пояснити 
відмінність шляхів і підходів до євроінтеграційних процесів як окремих 
держав, так і їхніх груп. Досліджуються інституційні форми європейських 
об’єднань (Союз Бенілюкс, Європейська асоціація вільної торгівлі), в 
яких брали участь малі країни. Автор виділяє кілька модельних рядів 
стратегії у євроінтеграційних процесах окремих малих країн і їхніх груп, 
диференціація яких безпосередньо залежить насмперед від історичних 
традицій і політичних умов їхнього розвитку. Водночас особливості на-
родногосподарських механізмів малих держав і їхні об’єктивні еконо-
мічні інтереси завжди спонукали цю групу країн до активізації інтегра-
ційних процесів, без яких побудова успішної конкурентної економіки в 
умовах глобалізації є неможливою. 
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А.С. Костюченко дослідила питання соціально-економічного роз-
витку країн Бенілюксу на різних етапах західноєвропейської інтеграції18. 
Авторка слушно зазначає, що країни Бенілюксу першими в Західній 
Європі почали рух до об’єднання, внаслідок чого виникло історичне ядро 
європейської інтеграції: сформований ними митний, а пізніше й еконо-
мічний союз Бенілюкс став прообразом і стимулом для всієї майбутньої 
регіональної організації. Утворення цього союзу забезпечило його учас-
никам, крім переваг митного союзу, відносно незалежне існування і 
здебільшого зміцнило їхню позицію і вплив усередині наступних інте-
граційних об’єднань у Європі19. Крім того, А.С. Костюченко висвітлила 
міграційну політику країн Бенілюксу. Авторка зауважує, що загалом за 
такої динаміки припливу іноземців Бенілюкс у найближчому майбут-
ньому, як і раніше, залишиться «в тенетах міграції», оскільки повна 
інтеграція «заробітчан» до єдиного суспільства — справа не одного 
покоління. Проте це той випадок, коли тенета мають позитивне значення. 
Тому цілком виправданими є зусилля влади, спрямовані на створення 
більш адекватних умов для іммігрантів, без яких Бенілюкс обійтися вже 
не може, адже протягом майже двохсотлітнього періоду їхня участь стала 
визначальною рисою соціально-економічного розвитку Бельгії, Нідер-
ландів і Люксембургу.  

Широке коло проблем дослідив С.О. Рудько у праці «Зовнішня 
політика країн Західної Європи в постбіполярний період»20. Автором 
розкриваються особливості зовнішньої політики західноєвропейських 
держав щодо інших суб’єктів міжнародних відносин, характеризується 
їхня участь у провідних міжнародних організаціях та проблемні аспекти 
міжнародних відносин на західноєвропейському просторі; спеціальний 
розділ присвячено пріоритетам зовнішньої політики країн Бенілюксу.  

Варто зазначити, що історіографія проблеми складає певний масив 
літератури, в основному представленої працями щодо європейської полі-
тики окремих країн, які входять до складу Бенілюксу. О.О. Сободар 
аналізує питання трансформації зовнішньої політики Королівства Бельгія 
після конституційної реформи 1993 р. Основна увага приділяється новим 
повноваженням суб’єктів федерації у прийнятті рішень офіційного Брюс-
селя у сфері зовнішніх відносин21. Вагомі дослідження здійснювали та-
кож інші вчені. Так, Р.А. Насіпов22, Н.С. Кривоногов23 вивчали зовнішню 
політику Бельгії на сучасному етапі.  

Шарль-Етьєн Лагасс аналізує роль Бельгії у міжнародних відносинах 
на сучасному етапі у статті «Система міжнародних відносин у феде-
ральній Бельгії» (Le système des relations internationales dans la Belgique 
fédérale)24. Автор дійшов висновку, що Бельгія, як і більшість євро-
пейських держав, наштовхнулася на вагому перешкоду, а саме: співжиття 
різних культур на політичному рівні. 
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Слід закцентувати увагу на наукових працях, присвячених різним 
аспектам європейської політики Нідерландів. Так, Г.О. Шатохіна-Морд-
винцева дослідила історію Нідерландів у новий і новітній час25. 
О.Ю. Смоленчук проаналізувала еволюцію голландської зовнішньої полі-
тики після Другої світової війни в рамках європеїзму й атлантизму26. У її 
статті подано визначення трьох основних рис зовнішньої політики Нідер-
ландів, охарактеризованих професором Й. Ворхувом і відомих як мор-
ський меркантилізм, абстенціонізм та інтернаціоналістський ідеалізм. 
Вони були пріоритетними принципами до Другої світової війни. Автор 
доводить, що в післявоєнний період зовнішня політика Нідерландів на-
була трьох нових констант, що охоплюють: 1) дотримання трансатлан-
тичних інтересів у рамках зовнішньої політики й політики безпеки;  
2) спрямованість на наддержавні структури в рамках європейської інте-
грації; 3) традиційну перевагу економічної інтеграції над політичною.  

Загалом у зарубіжній історіографії проблема історичної еволюції 
політичних механізмів забезпечення функціонування зовнішньої політики 
країн Бенілюксу розглянута детально. Низка праць присвячена європей-
ській політиці Королівства Люксембург. Так, Джейн А.К. Хей у своїй 
роботі «Зовнішня політика Люксембургу: малий розмір допомагає або 
заважає?» (Luxembourg’s Foreign Policy: Does Small Size Help or Hinder?) 
приділяє увагу місцю та ролі Люксембургу на міжнародній арені. Автор 
аналізує політику Люксембургу впродовж 1990-х років, із особливою 
увагою до активної участі держави в політиці Європейського Союзу (далі — 
ЄС). У статті з’ясовується, наскільки невелика за площею територія 
Люксембургу є позитивом або перешкодою для його успіху в досягненні 
міжнародних цілей27.  

У вітчизняній історіографії значна увага приділяється проблематиці 
українсько-бельгійських, українсько-голландських та ін. відносин різних 
історичних періодів28. Однак механізми формування та функціонування 
зовнішньої політики країн Бенілюксу досі не були предметом окремого 
історичного дослідження.  

Наукові праці вітчизняних авторів із проблематики зовнішньої полі-
тики країн Бенілюксу можна класифікувати за такими напрямами:  
1) політика країн Бенілюксу як спільноти інтересів щодо України,  
2) україно-бельгійські відносини, 3) україно-голландські відносини,  
4)  політика Люксембургу щодо України.  

Зазначена історіографічна тенденція підтверджується, зокрема, на 
основі аналізу наукових праць А.І. Кудряченка та Р.А. Кривоноса, які 
слушно зауважують, що в українській науці об’єктом досліджень 
зазвичай стають великі держави29. У колективній монографії «Україна в 
Європі: контекст міжнародних відносин» на широкому історичному тлі 
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розглянуто внутрішньополітичний стан та основні перспективи співпраці 
України з країнами Бенілюксу.   

Розмірковуючи про проблеми відносин України з державами Бені-
люксу, вчені називають несприятливі умови для бізнесу в нашій країні 
(швидкі зміни законодавства, корупція на всіх рівнях державної влади 
тощо); однобічний характер співпраці в гуманітарній сфері, коли Україна 
виступає лише реципієнтом допомоги з боку державних і громадських 
інституцій країн Бенілюксу30. Однак конкретна проблема еволюції зов-
нішньополітичного механізму країн Бенілюксу також не стала предметом 
узагальнюючого аналізу. А.І. Кудряченко в низці останніх публікацій 
акцентує увагу насамперед на політичних проблемах, які стосуються 
місця й ролі дипломатичної еліти у визначенні й реалізації зовнішньої 
політики Української держави. Вчений наголошує, що правильний вибір 
державою зовнішньої орієнтації може бути визначальним для перспектив 
її розвитку31. 

У статті В.В. Рєзнікова охарактеризовано стан дипломатичної та 
економічної взаємодії України з Королівством Бельгія, Королівством 
Нідерланди, Великим Герцогством Люксембург та країнами Бенілюксу 
загалом32. У праці показано вплив дипломатичних зносин на міждер-
жавному, міжурядовому та міжрегіональному рівнях на розвиток еконо-
мічного співробітництва вказаних країн. Крім того, здійснено прогноз 
розвитку зовнішньоекономічної співпраці України з країнами Бенілюксу 
у короткостроковій перспективі. І.М. Манаєнко проаналізував динамізм 
розвитку країн Бенілюксу в умовах європейських трансформацій33.  

Висвітленню відносин між Україною й Нідерландами, а також роз-
витку співпраці між обома державами присвячена стаття політолога  
Р.А. Кривоноса34. Автор доходить висновку про значну автономність 
окремих сфер нідерландсько-українського співробітництва та відмінності 
в складі учасників, залучених до кожної сфери з обох сторін. 

Зовнішня політика країн Бенілюксу щодо України досліджувалася 
зарубіжними авторами досить побіжно. У більшості праць розглядається 
проблематика становлення взаємин Україна-Бенілюкс лише з позицій 
відносин України та Європейського Союзу як єдиної інституції. Так, 
Жан-Жак Мевель у статті  «Перевірка, ЄС залишає двері відкритими для 
України» (Mise en échec, l'UE laisse la porte ouverte à l'Ukraine)35, опуб-
лікованій на сторінках “Le Figaro” 26 листопада 2013 року, оцінює по-
літику ЄС щодо України, приділяючи окрему увагу економічним ризи-
кам, які має Україна. 

Значну увагу зарубіжні вчені приділяють відносинам України, Росії та 
ЄС. Зокрема, К. Дезері у праці «Економічні та політичні відносини після 
розширення ЄС: країни Вишеградської групи та Росія, Україна, Білорусь і 
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Молдова» (Economic and political relations after the EU enlargement: the 
Visegrad countries and Russia, Ukraine, Belarus and Moldova)36 зазначає, що 
політика ЄС щодо східних сусідів змінилася, істотної зміни зазнали 
наявні політичні та економічні зв’язки, структура зовнішньої політики. 

Таким чином, аналіз стану вивчення у вітчизняній історіографії до-
свіду реалізації європейської політики країн Бенілюксу з погляду функ-
ціонування її політичних механізмів свідчить, що зазначену тему поки що 
системно не досліджено. Такий стан речей обумовлює безпосередню 
наукову та практичну потребу поглибленого наукового осмислення цієї 
проблеми. Здійснений у рамках нашої статті історіографічний огляд 
засвідчує, що науковці Бельгії і Нідерландів принаймні до початку ХХІ 
століття досліджували процес участі своїх держав у європейській інтег-
рації переважно з європейських оптимістичних позицій. Такий підхід 
обумовлювався й поглядами бельгійської і нідерландської політичних 
еліт, які схилялись у цей час до ідеї поетапного формування феде-
ративного Європейського Союзу. Фактично на тому історичному етапі із 
зазначеною позицією солідаризувались люксембурзькі політики й нау-
ковці, які спеціалізуються на дослідженні європейської інтеграції. 

Парадокс полягає в тому, що після створення Митного союзу та 
запровадження спільної європейської грошової одиниці євро посилю-
ються європейські скептичні настрої. Насамперед вони охоплюють 
бельгійське й нідерландське суспільства. Адже Люксембург як фінансове 
серце ЄС виграв від введення євро. Помітний вплив на формування 
європейських скептичних настроїв у Бельгії і Нідерландах мали глобальні 
міграційні процеси. Знову в цьому сенсі Люксембург залишився своє-
рідною оазою стабільності й суспільної єдності щодо європейської інтег-
рації. Натомість у Нідерландах 2005 р. відбувся референдум, на якому 
більшість громадян висловилася проти ратифікації першої спільної Кон-
ституції Євросоюзу. Потреба проведення такої процедури народного 
волевиявлення в Бельгії відпала. Однак загальний аналіз історіографії 
європейського вектору зовнішньої політики країн Бенілюксу засвідчує 
перевагу наукових праць, орієнтованих насамперед на федеративний 
Європейський Союз. Такий курс не тільки сприяє збереженню впливу 
країн Бенілюксу на спільні європейські справи, а й допомагає Бельгії 
утримувати внутрішню єдність країни, попри гострі суперечності між 
валлонами й фламандцями. Цей приклад, так само як і аналіз історіографії 
зазначеної теми доводять, що європейська інтеграція стала для трьох 
країн Бенілюксу не просто національною ідеєю, а й функціональною 
віссю, навколо якої обертається вся їхня зовнішня політика.  
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