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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

БТГр – бойова тактична група 

ВФ (VF)– Вишеградський Фонд 

В4 (V4)– Вишеградська група 

ГА ООН (UNGA) – Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 

ГДАМЗСУ – Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України 

ГТС – газотранспортна система 

ЗПГ – зріджений природний газ 

ЄАНТК – Євро-Азійський нафтотранспортний коридор 

ЄІСП (ENPI) – Європейський інструмент сусідства та партнерства  

ЄПС (ENP) – Європейська політика сусідства 

КГЗКОР – Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд 

МПР – місцевий прикордонний рух 

НІСД – Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України 

ПАУСІ (PAUCI) – Польсько-українська фундація співпраці 

ПДЧ (MAP) – План дій щодо членства в НАТО 

ПСГ – підземні сховища газу  

РБ ООН (UNSC) – Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 

РЄ (CoE) – Рада Європи 

САЗП (SFPA) – Словацька асоціація зовнішньої політики 

СНД (CIS) – Співдружність Незалежних Держав  

СОТ (WTO) – Світова організація торгівлі 

УжНУ – Ужгородський національний університет 

ЦЄАВТ (CEFTA) – Центрально-європейська асоціація вільної торгівлі  

ЦЄІ (CEI) – Центральноєвропейська ініціатива   

ЧСФР – Чеська і Словацька Федеративна Республіка 

СЕРІ – Central European Policy Institute (Інститут центральноєвропейської політики, 

Словаччина) 

SUREC (СУНДЦ) – Словацько-український навчально-дослідний центр 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Досвід країн Вишеградської групи в проведенні 

реформування (задля повернення до загальноєвропейської родини), у просуванні до 

євроінтеграційних та євроатлантичних структур є переконливим джерелом знань, 

умінь, методів і реалізованих політичних, економічних та ідеологічних практик для 

України. 

 Країни Вишеградської четвірки (В4) змогли швидко адаптуватися до нових 

викликів та реалій рубежу ХХ – ХХІ ст. і оперативно реалізувати євроінтеграційну 

та євроатлантичну стратегію з набуття членства в Європейському Союзі та 

Північноатлантичному Альянсі. Актуальність теми дослідження викликана 

необхідністю вивчення практики успішних трансформацій суспільно-політичного та 

економічного устрою країн Вишеграду у добу демократії з метою використання 

Україною її слушних складових. Ці проблеми потребують глибокого вивчення 

українськими дослідниками. 

 Вітчизняні науковці приділяли відповідну увагу дослідженню питань 

співробітництва України з центральноєвропейськими країнами кінця ХХ – початку 

ХХІ ст., однак не всі напрями цього багатогранного процесу є достатньо вивченими. 

Також відсутньою є комплексна наукова праця щодо системи міждержавної взаємодії 

України з країнами Вишеградської четвірки. Цю прогалину авторка дисертаційного 

дослідження намагається заповнити.  

На початку ХХІ ст. Вишеградська четвірка стала одним з найбільш успішних 

прикладів регіональної інтеграції. Детального вивчення вимагають перспективи 

відносин України з країнами Вишеграду у зв’язку з розширенням європейських 

структур на Схід і вступом Республіки Польща, Словацької Республіки, Угорської 

Республіки (з 2012 р. Угорщини), Чеської Республіки у 2004 р. до Європейського 

Союзу.  

Актуальність вивчення практики взаємодії України з країнами окресленого  
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регіонального об'єднання зростає і з точки зору реалізації європейського вибору 

України, посилення безпеки у регіоні Центрально-Східної Європи.  

Дослідження відносин України з центральноєвропейськими країнами є 

важливим для оптимізації зовнішньополітичної діяльності України, удосконалення 

механізмів реалізації двосторонніх відносин як таких.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційне 

дослідження виконано у межах розроблюваної в Державній установі «Інститут 

всесвітньої історії НАН України» фундаментальної теми: «Історичний досвід 

соціально-політичної модернізації країн Центрально-Східної Європи» 

(реєстраційний № 0112U000930), що виконувалася в останні роки. 

Наукова концепція авторки дисертаційної роботи полягає у тому, що 

співробітництво України із країнами В4, набувши важливого значення для нашої 

держави на етапі підготовки Угоди про асоціацію, може бути потужною складовою 

в сучасних умовах реалізації євроінтеграційного курсу України, в період досягнення 

її стратегічної мети. 

Мета дослідження – розкрити зміст, особливості, динаміку співробітництва 

України з країнами Вишеградської групи у форматі В4+1 та на двосторонньому 

рівні упродовж 1991-2013 рр. – з виокремленням основних історичних етапів. 

Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: 

– проаналізувати, систематизувати джерельну базу та історіографію 

дослідження; 

– дослідити договірно-правову базу і визначити основні історичні етапи 

міждержавного співробітництва України з країнами Вишеградської четвірки; 

– розглянути основні тенденції та особливості розвитку політичних відносин 

України з Республікою Польща, Угорщиною, Словацькою Республікою та 

Чеською Республікою у форматі В4+1 та на двосторонньому рівні; 

– визначити напрями і можливі обсяги співробітництва України з 

Вишеградською групою у військовій та безпековій сферах на різних 

історичних етапах; 
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– з’ясувати динаміку та специфіку міждержавної взаємодії України з країнами 

Вишеграду в торговельно-економічній та енергетичній сферах; 

– розкрити характер та виявити особливості гуманітарного напряму 

українсько-польських, українсько-словацьких, українсько-угорських, 

українсько-чеських відносин; 

– висвітлити процес транскордонної співпраці України з країнами 

Вишеградської групи. 

Об’єктом дослідження є зовнішня політика України доби міжнародної 

суб’єктності держави, яка одним з провідних напрямів своєї діяльності визначила 

співпрацю з країнами-сусідами Центрально-Східної Європи. 

Предметом дослідження є система співробітництва України з країнами 

Вишеграду упродовж 1991-2013 рр., процес започаткування та формування 

міждержавних відносин України з країнами Вишеградської четвірки, що 

реалізовувався через відповідні напрями, форми, механізми та засоби.  

Хронологічні рамки теми охоплюють період від 1 грудня 1991 р. до 

листопада 2013 р. Нижня хронологічна межа обумовлена проведенням 

загальнонаціонального референдуму в Україні щодо її незалежності та суверенного 

розвитку. Верхня хронологічна межа датована листопадом 2013 р., коли 

передбачалося підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, яку активно 

підтримували країни Вишеградської групи, а також закінченням дії у 2013 р. 

Європейського інструменту сусідства та партнерства (2007-2013 рр.) – фінансового 

механізму Європейського Союзу для країн, на які поширюється Європейська 

політика сусідства. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження проведене із використанням 

загальнотеоретичних і спеціальних методів. До загальнотеоретичних методів, які 

застосовані автором, належать методи аналізу і синтезу, групування, моделювання і 

прогнозування. Для розв’язання визначених наукових завдань і всебічного вивчення 

поставленої проблеми були застосовані історико-хронологічний, історико-

системний, історико-порівняльний, історико-генетичний, ретроспективний методи 

та метод періодизації. 
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Під час роботи автором перевагу було віддано історико-хронологічному та 

історико-системному методам, які дали можливість визначити критерії класифікації 

та структурувати зміст і рівні співробітництва у визначених сферах. Розкриття теми 

стало можливим також завдяки використанню інструментарію інших наук – 

економіки, країнознавства, політології, теорії міжнародних відносин. Це є 

свідченням також того, що дисертаційна робота окрім історичного певною мірою 

має і міждисциплінарний характер. 

Наукова новизна одержаних результатів для історичної науки полягає в 

тому, що на рівні дисертаційних досліджень: 

 

вперше: 

– було комплексно простежено складові становлення та етапи розвитку 

системи співробітництва України з країнами Вишеградської групи у форматі В4+1 

та на двосторонньому рівні у зазначених історичних межах; 

– досліджено еволюцію політичної складової у відносинах України з країнами 

Вишеградської четвірки у форматі В4+1 на основі аналізу щорічних програм, звітів 

головування та заяв країн Вишеграду; 

 

удосконалено: 

– розкрито ґенезу вивчення обраної проблеми вітчизняними та зарубіжними 

науковцями, з особливим акцентом на новій науковій літературі; 

– аналіз українських архівних та опублікованих джерел і документальних 

матеріалів польського, словацького, угорського та чеського походження, які 

стосуються теми дослідження; 

– окреслено напрями і допустимі обсяги співробітництва України з 

Вишеградською групою у військовій та безпековій сферах на різних історичних 

етапах; 

– визначено стримуючі чинники та суть якісних змін взаємовідносин у 

торгово-економічній та в енергетичній сферах в контексті трансформаційних 

перетворень в регіоні; 
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дістало подальший розвиток: 

– висвітлення сильних і уразливих сторін системи двостороннього та 

багатостороннього співробітництва з виробленням пропозицій рекомендаційного 

характеру щодо удосконалення окремих напрямів взаємодії на основі проведеного 

порівняльного аналізу відносин України з країнами Вишеградської групи; 

– авторське бачення щодо теоретичних і практичних складових процесу 

транскордонного і гуманітарного співробітництва України з країнами регіону. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

висновки і рекомендації автора щодо розвитку відносин України з країнами В4 

можуть бути використані у роботі зовнішньополітичного відомства нашої держави, 

що сприятиме реалізації українського євроінтеграційного курсу, подальшій 

співпраці України з Вишеградською четвіркою у форматі В4+1 та на 

двосторонньому міждержавному рівні. Матеріали дисертації стануть в нагоді при 

написанні підручників з новітньої історії України, країн Центрально-Східної 

Європи, міжнародних відносин, навчальних програм та різноманітних спецкурсів для 

студентів вищих і середніх спеціальних учбових закладів. 

Апробація основних результатів дослідження відбулася на 9 науково-

практичних конференціях, з яких 8 міжнародні: «Всесвітня історія та актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (Луганськ, 3-4 квітня 2012 р.), «Історичний досвід 

становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи» (Київ, 16 

травня 2012 р.), «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (Київ, 18-

19 жовтня 2012 р.), «20 років Словацької Республіки – унікальність історичного 

розвитку» (Братислава, Словацька Республіка, 15-16 січня 2013 р.), «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин та дипломатії (друга половина ХХ – початок ХХІ 

ст.)» (Вітебськ, Республіка Білорусь, 25-26 квітня 2013 р.), «Актуальні проблеми 

всесвітньої історії: конфлікти як складова розвитку міжнародних відносин» (Київ, 

29 травня 2013 р.), «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» 

(Херсон, 21-22 лютого 2014 р.), «Сучасні наукові дослідження представників 

суспільних наук – прогрес майбутнього» (Львів, 28 лютого – 1 березня 2014 р.) і 1 
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Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних 

наук» (Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 р.).  

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у 9 

індивідуальних статтях, з яких 7 надруковані у фахових виданнях (2, з яких 

включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ (Російський індекс наукового 

цитування), 1 стаття у виданні ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» та 1 у 

закордонному виданні – збірнику Інституту історії Словацької академії наук. 

Структура дисертації обумовлена поставленою метою та вирішенням 

основних завдань. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, восьми підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (440 найменувань, 53 сторінки), додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 229 сторінок (та додатків), з них основного 

тексту 176 сторінок. Додатки вміщують 14 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ДЖЕРЕЛА, ІСТОРІОГРАФІЯ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Джерельна база та методологія дослідження 

 

 

Джерельна база дослідження за видовою ознакою походження розділена 

автором на три групи: архівні документи, опубліковані джерела і матеріали 

періодики. Кожна з зазначених груп додатково поділяється на підгрупи.  

Першу групу джерел формують офіційні документи, які зберігаються в 

Галузевому державному архіві Міністерства закордонних справ України (далі 

ГДАМЗСУ), зокрема дисертанткою було опрацьовано 46 справ з Фонду №2 - 

Міжнародні договори, Опису 6 [1-46]. Частина цих джерел вперше залучена у 

науковий обіг. Документальні матеріали з ГДАМЗСУ стосуються проблем 

співробітництва України з країнами Вишеградської групи на двосторонньому рівні. 

Це переважно є міжурядові, міжвідомчі угоди, меморандуми та протоколи, спільні 

заяви, декларації та комюніке президентів і очільників урядів України та 

центральноєвропейських країн. Всі вивчені архівні документи допомогли 

проаналізувати зовнішньополітичну активність України із західними сусідами і 

сформувати вцілому картину системи співпраці України з країнами Вишеградської 

групи в кінці ХХ – поч. ХХI ст.  

Особливу увагу було звернено на документи, які стосуються питання 

допомоги країнами Вишеграду Україні в проведенні реформ, реалізації Плану дій 

Україна-ЄС, інтеграції нашої країни («Декларація про надання Республіки Польща 

експертної та освітньої допомоги у проведенні адміністративно-економічних 

реформ в Україні» (2000 р.), «Протокол про наміри Прем'єр-міністрів України та 

Республіки Польща щодо взаємодії з метою вдосконалення системи інституційного 

забезпечення інтеграції України» (2008 р.), «Меморандум співпраці між МЗС 

України та МЗС Угорської Республіки про співпрацю у виконанні Плану дій 
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Україна-ЄС (2006 р.), «Меморандум про взаєморозуміння між МЗС України та МЗС 

Угорської Республіки про співпрацю у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС 

візового режиму для України» (2011 р.), «Словацько-українське співробітництво з 

виконання Плану дій Україна-ЄС на 2006 рік» (2006 р.), «Словацько-українське 

співробітництво з виконання Плану дій Україна-ЄС на 2007 рік» (2007 р.), «Заходи з 

українсько-словацького співробітництва в досягненні стандартів ЄС в 2008 р.»   

(2008 р.), «Спільна заява міністра закордонних справ України Б. Тарасюка і міністра 

закордонних справ Чеської Республіки К. Шварценберга щодо співпраці з 

виконання Плану дій Україна-ЄС» (2007 р.) [4; 11; 24; 26; 30; 31; 33; 43]. 

Цінними джерелами стали документи, які стосуються розвитку двосторонніх 

взаємин України з країнами Вишеградської четвірки у різних сферах: політичній, 

зокрема «Спільна заява Президентів України та Республіки Польща «Спільні 

виклики – нові виміри стратегічного партнерства» (2007 р.), «Спільна заява 

Президента України та Президента Чеської Республіки про зацікавлення у 

поглибленні партнерських відносин між Україною та Чеською Республікою                 

(2005 р.)», «Дорожня карта українсько-польського співробітництва на 2009-            

2010 рр.» (2009 р.), «Дорожня карта українсько-польського співробітництва на 2011-

2012 роки» (2011 р.); економічній – «Меморандум про співробітництво та допомогу 

у реалізації економічних реформ в Україні» (1997 р.); «Угода між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Угорської Республіки про економічне 

співробітництво» (2005 р.), «Угода між Україною та Словацькою Республікою про 

сприяння та взаємний захист інвестицій» (2007 р.); гуманітарній – «Протокол про 

затвердження програми «Рік Польщі в Україні: Польща і Україна в Європі»             

(2004 р.), «Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про 

навчання громадян України в Європейському колегіумі в Натоліні» (2009 р.), 

«Українсько-Угорська Декларація Спільної пам'яті заради майбутніх поколінь» 

(2007 р.), «Угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та 

Міністерством освіти, молоді та спорту Чеської Республіки про співробітництво в 

галузі освіти і науки на 2012-2015 роки» (2011 р.), «Угода про співробітництво в 

галузі культури між Міністерством культури України та Міністерством культури 
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Чеської Республіки на 2012-2014 роки» (2011 р.) [9; 41; 13; 15; 39; 22; 32; 8; 12; 25; 

45; 46].  

Другу групу джерел складають опубліковані документи. Важливим джерелом 

офіційної інформації щодо міжнародних договорів України з 

центральноєвропейськими країнами є видання «Зібрання чинних міжнародних 

договорів України» (започатковане МЗС України у 2001 р.). Видання являє собою 

систематизований виклад авторитетними членами редакційної комісії міжнародних 

угод нашої держави у хронологічному порядку. Тексти Договорів про 

добросусiдство, дружнi вiдносини та спiвробiтництво мiж Україною та Республікою 

Польща, Україною та Словацькою Республікою, Україною та Угорською 

Республікою, Україною та Чеською Республікою, інші важливі документи 

розміщені у збірниках зазначеного видання [61-65].  

Частина опублікованих джерел міститься на сторінках видань, призначених 

для використання у діяльності державних органів, наукових установ та інших 

зацікавлених фізичних та юридичних осіб: «Відомості Верховної Ради України», 

«Офіційний вісник України», «Голос України», «Урядовий кур’єр». У вказаних 

виданнях розміщені публікації прийнятих законів та постанов парламенту України, 

різних міждержавних угод, протоколів та документів, а також інформація про 

поточні на час публікації події, коментарі та заяви українських державних діячів [50; 

58; 78-80; 82; 84; 87; 102-107; 109].  

Цінними джерелами є стратегічні державні документи, в яких зазначено про 

зовнішньополітичні пріоритети України та країн Вишеградської групи: Постанова 

Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої політики України»            

1993 р. [78, с. 379], Закон «Про основні засади внутрішньої та зовнішньої політики 

України» 2010 р. [58], «Стратегія зовнішніх зв’язків Угорщини» (2007-2020 рр.) 

(2007 р.) [151], «Концептуальні основи зовнішньої політики Чеської Республіки» 

(2011 р.) [141], «Маніфест уряду Словацької Республіки» (2012 р.) [167], «Польські 

зовнішньополітичні пріоритети на 2012-2016 рр.» (2012 р.) [177].  

Дисертанткою було використано 39 найменувань офіційних документів, заяв, 

щорічних програм та звітів зовнішньополітичних відомств центральноєвропейських 



 

 

13 

країн. Зокрема, для дослідження процесу співпраці України зі Словацькою 

Республікою були проаналізовані програми та звіти щорічної діяльності 

Міністерства закордонних справ Словаччини (програми на 2010 р., 2011 р. та звіти 

за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рр.) [127-133; 176; 197]. У вказаних 

документах є інформація щодо перспектив (у планах) та стану (у звітах) словацько-

українських міждержавних взаємовідносин. 

Для вивчення двостороннього співробітництва України з Чеською 

Республікою вагому роль відіграли звіти діяльності чеського зовнішньополітичного 

відомства за 1998/1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,             

2011 рр., в яких зазначено про основні події та заходи політичного, економічного, 

культурного діалогу між двома країнами упродовж певного року [186-195; 207]. 

Важливими джерелами для аналізу зовнішньої політики Угорської Республіки 

щодо України стали офіційні документи Міністерства закордонних справ 

Угорщини: «Програма головування Угорщини в ЄС упродовж першої половини 

2011 р.», «Угорська зовнішня політика після Угорського головування в Раді 

Європейського Союзу» [210; 152]. 

Дослідженню українсько-польських міждержавних взаємовідносин сприяли 

опубліковані документи: «Декларація міністрів закордонних справ України та 

Республіки Польща про засади формування українсько-польського партнерства», 

«Протокол про створення Консультаційного комітету Президентів України та 

Республіки Польща», «Спільна Декларація Президента України і Президента 

Республіки Польща», «Спільна заява Президентів України і Республіки Польща «До 

порозуміння і єднання» [50; 85-87]. 

Цінними є офіційні заяви зовнішньополітичних відомств 

центральноєвропейських країн у 2014 р. щодо підтримки незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України [59-60; 114; 166; 168-171; 199-200]. 

Корисними є матеріали, розміщені на офіційних веб-сторінках президентів 

країн Вишеградської групи. Так, на офіційному інтернет-порталі президента 

Словацької Республіки є інформація щодо візитів президента Словаччини в Україну 

та президента України в Словаччину [153; 215]. Офіційні промови президента 
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Чеської Республіки та інформація про офіційні візити президента України в Чехію 

локалізовані на веб-сторінці президента Чеської Республіки [138; 198]. Офіційний 

веб-сайт президента Республіки Польща містить дані щодо участі А. Квасневського 

в круглих столах під час Помаранчевої революції в Україні; телеграми-

поздоровлення щодо перемоги на виборах В. Ющенка; повідомлення про державні 

візити президента Польщі в Україну та президента України в Польщу [146-147; 172-

173; 213-214; 217-218]. 

Під час проведення дослідження вагому роль відіграли матеріали поточного 

електронного архіву Вишеградської групи, які дозволили проаналізувати взаємодію 

України з країнами Вишеграду у форматі В4+1. Дисертанткою була використана 

інформація щодо історії розвитку та структури співробітництва цього регіонального 

об'єднання. Важливим є хронологічний календар подій та заходів у рамках 

Вишеградської групи з 1991 р. до наших днів. Найбільшу цінність представляють 

опубліковані головні документи вишеградського співробітництва – базові 

декларації, заяви за результатами самітів і зустрічей президентів, прем'єрів-

міністрів, очільників різних міністерств Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії. 

Особливу увагу звернено на річні програми та звіти діяльності групи, які з кінця 

1990-х рр. готувалися щорічно по черзі країнами-учасницями об'єднання. 

Масив документів і матеріалів (37 найменувань), які безпосередньо 

відносяться до багатостороннього співробітництва країн В4 з Україною автором 

умовно було розділено на дві групи. Першу формують документи, які відображають 

головні етапи розвитку і характер співпраці між країнами-учасницями 

Вишеградської групи та з іншими країнами («Вишеградська Декларація 1991», 

«Зміст Вишеградської співпраці 1999», «Вишеградська Декларація 2004», «Додаток 

до Змісту Вишеградської співпраці 2002», «Директиви у майбутніх напрямах 

Вишеградської співпраці 2004», «Братиславська Декларація прем'єр-міністрів 

Чеської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Польща та Словацької 

Республіки з нагоди 20-річчя Вишеградської групи 2011») [144; 142-143; 125; 148; 

206]. 
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Другу групу джерел складають документи, на основі яких ми намагалися 

прослідкувати стан, еволюцію політичної взаємодії Польщі, Словаччини, Угорщини, 

Чехії з Україною. В цій групі ми виділили дві підгрупи. Перша підгрупа – це 

проаналізовані програми та річні звіти головування країн-учасниць у Вишеградській 

групі (з 2000 до 2013 рр., поскільки за цей період програми та звіти є у вільному 

доступі поточного електронного архіву Вишеградської групи) [123; 126; 134; 150; 

179-182; 184-185; 205; 209; 219]. Другу підгрупу формують офіційні заяви 

високопосадовців країн Вишеградської четвірки щодо України («Заява міністрів 

закордонних справ країн Вишеградської групи щодо ситуації в Україні» 2004 р., 

«Заява прем’єр-міністрів країн Вишеградської групи щодо України» 2005 р., 

«Спільна заява міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, Швеції, 

України» 2008 р., «Спільна заява міністрів оборони країн Вишеградської групи» 

2008 р., «Спільна заява міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, 

Болгарії, Естонії, Литви, Латвії, Румунії і Швеції» 2008 р., «Заява міністрів 

закордонних справ країн Вишеградської групи і Німеччини щодо Східного 

партнерства» 2011 р., «Спільна заява міністрів закордонних справ країн 

Вишеградської групи, Естонії, Латвії, Литви» 2012 р., «Спільна заява країн 

Вишеградської групи та Бенілюксу щодо ситуації в Україні. Міністри закордонних 

справ країн Вишеградської групи і Бенілюксу закликали уряд України поліпшити 

верховенство закону і повагу прав людини в країні» 2012 р., «Спільна заява 

міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, Ірландії та Литви щодо 

«Східного партнерства» 2013 р. [203; 155; 159; 158; 157; 212; 160; 156; 163;], а також 

спільні заяви вищих посадових осіб країн В4 на підтримку незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України у 2014 р. [161-162; 164-165; 201-

202; 208]). 

Змістовним є видання «Вишеградська група – Центральноєвропейська 

сукупність» за редакцією А. Ягодзінського (2006 р.), яке було опубліковане 

Міжнародним Вишеградським Фондом з нагоди 15-ої річниці створення 

Вишеградської групи. Книга складається з семи розділів і додатків, в яких розміщені 
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спогади та головні документи країн-учасниць об'єднання, що відображають події 

співробітництва чотирьох країн між собою [211]. 

Для повного і всебічного розкриття теми в роботу були залучені джерела з 

поточного електронного архіву Міжнародного Вишеградського Фонду (далі ВФ). 

Так, були проаналізовані матеріали щодо затверджених грантів із різних програм 

для українських громадян, закладів освіти, громадських організацій, наданих 

стипендій для українців; статистичний звіт діяльності Вишеградського Фонду за 

2012 р.; «Спільна заява щодо розширення дій країн Вишеградської групи в ініціативі 

«Східне партнерство» 2011 р. [136; 216;135; 220]. 

Корисними є аналітичні матеріали з різноманітних аспектів вишеградського 

співробітництва, розміщені на сайтах «Visegrad.info» та «Visegrad insight» – 

проектах, які підтримуються Вишеградським Фондом. Тут опубліковані наукові 

розвідки, інтерв’ю державно-політичних діячів країн Вишеградської четвірки. Ряд 

публікацій присвячені Україні, зокрема її політичному розвитку, перспективам 

співпраці в енергетичній сфері з країнами В4 та ін. [145; 376; 381]. 

Зауважимо, що у Вишеградській групі фактично не здійснюється 

централізованого архівування документів діяльності. Окремі матеріали зберігаються 

в різних поточних архівах державних структур Польщі, Словаччини, Угорщини та 

Чехії. Однак, як вже зазначалося, країна, яка очолює об′єднання в певний період, 

публікує всі остаточні варіанти документів щодо рішень Вишеградської четвірки на 

офіційному веб-сайті групи. 

Для аналізу транскордонного співробітництва України з країнами 

Вишеградської групи були опрацьовані опубліковані закони та постанови України 

щодо зазначеної тематики: «Про транскордонне співробітництво: Закон України [від 

24 червня 2004 року №1861-IV]», Закон України [від 21.01.2010 № 1833-VI] «Про 

внесення змін до Закону України «Про транскордонне співробітництво», Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2015 року», Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 

2011-2015 роки» [79-80; 82-83]. 
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Окремим видом джерел є документальний корпус угод між Україною та 

Польщею, Україною та Угорщиною, Україною та Словаччиною, які регулюють 

міжрегіональні/транскордонні відносини на двосторонньому міждержавному рівні 

[20; 29; 107]. Особливу увагу було звернено на аналіз угод щодо місцевого 

прикордонного руху, який став важливим інструментом здійснення транскордонної 

співпраці: Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської Республіки 

про правила місцевого прикордонного руху, Угода між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху, Угода 

про місцевий прикордонний рух між Україною та Словацькою Республікою, Угода 

між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди між 

Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух [103; 102; 

84; 109; 106]. 

Важливими джерелами є офіційні документи Євросоюзу, які впливають на 

розвиток транскордонного співробітництва України з країнами Вишеградської 

групи: «Розширена Європа-сусідні країни: Нова структура відносин з нашими 

східними та південними сусідами» (11.03.2003 р.), «Європейська політика 

сусідства» (12.05.2004 р.), «Постанова (ЄС) № 1638/2006 Європейського 

Парламенту і Ради від 24 жовтня 2006 р., яка встановлює загальні положення про 

створення Європейського інструменту сусідства та партнерства» [139-140; 183]. 

Проаналізувати зміст, значення та перспективи для України ініціативи ЄС 

«Східне партнерство» дають можливість офіційні документи Празького саміту у 

травні 2009 р. з метою започаткування програми «Східне партнерство», публікація  

Міністерства закордонних справ Республіки Польща «Східне партнерство» [154; 

49]. 

Окремою підгрупою джерел є документи щодо візових відносин між 

Україною та ЄС (так як країни В4 входять до Євросоюзу), зокрема Угода між 

Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз (18 

червня 2007 р.), Угода між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до 

Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення 

віз (23 липня 2012 р.) [104-105]. 
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Авторкою була взята до роботи офіційна інформація щодо програм з 

транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та 

партнерства (далі ЄІСП) на 2007-2013 рр.: Польща-Білорусь-Україна, Угорщина-

Словаччина-Румунія-Україна [57; 69]. 

Джерельною базою для вивчення особливостей процесу транскордонного 

співробітництва між Україною та Республікою Польща є «Польсько-українська 

стратегія транскордонного співробітництва на 2007-2015 роки», яка являє собою 

комплексний документ, що визначає основні напрями та цілі розвитку 

транскордонного регіону у соціальній, екологічній та туристично-культурній сферах 

[77]. Стратегія складається з двох основних частин. У першій частині представлені 

передумови розвитку транскордонного регіону. У другій – зазначено про ключові 

цілі та заходи в рамках пріоритетів, на яких буде концентруватися співпраця у 

польсько-українському прикордонному регіоні у 2007-2015 рр.  

Важливою складовою джерельної бази дослідження є статистичні дані про 

взаємну торгівлю товарами та послугами, кількість інвестицій між Україною та 

країнами Вишеграду, які локалізовані на сайті Державної служби статистики 

України [66]. Враховуючи, що інформація в електронному доступі наявна за період 

2004-2013 рр., тому автором були використані опубліковані матеріали статистичних 

щорічників України, починаючи з 1994 до 2003 рр. [88-97]. 

Дисертанткою були опрацьовані інформаційні дані Посольства Республіки 

Польща в Україні і Посольства Угорщини в Україні щодо розвитку польсько-

українських та угорсько-українських економічних відносин [178; 56]. 

Авторкою було використано низку аналітичних матеріалів Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України про торговельно-економічне 

співробітництво України із країнами Вишеградської четвірки, зокрема публікації 

щодо українсько-словацької та українсько-чеської економічної співпраці, 

проблемних питань та перспектив у цьому напрямку; товарообігу, інвестиційного 

клімату між Україною та Польщею, Україною та Угорщиною [51; 73; 118-122].  

Вагому роль відіграли інформаційні довідки Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України про основні показники розвитку галузей паливно-
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енергетичного комплексу України, які були взяті в роботу з метою аналізу 

співробітництва України з країнами Вишеградської групи в енергетичній сфері [48; 

67-68]. 

Наявний джерельний масив також доповнили одне з найбільш авторитетних 

світових видань, що стосуються енергетичної галузі – видання транснаціональної 

компанії Великої Британії «British Petroleum» – «Статистичний огляд світової 

енергетики», в якому зазначено про ситуацію на світових енергетичних ринках і 

публікація Міжнародного енергетичного агентства «Нафтова та газова безпека. 

Надзвичайна відповідь країн МЕА. Угорщина. 2012» [137; 174]. 

Корисні інформаційні дані містять матеріали, локалізовані на урядовому 

порталі, офіційних веб-сайтах МЗС України, Посольств України в Республіці 

Польща, Словацькій Республіці, Угорщині, Чеській Республіці [47; 52-55; 59-60; 70-

71; 74-76; 81; 99; 108; 110-114].  

Дисертанткою були залучені матеріали Посольства Чеської Республіки в 

Україні щодо чеської діаспори; гуманітарної допомоги, наданої Чехією нашій країні 

у справах будівництва нового укриття для Чорнобильської атомної електростанції, 

маркування туристичних трас в Карпатах і в Криму; діяльності Чеського центру в 

Україні [115-116; 100; 117]. 

Суттєво поглибили розуміння особливостей співробітництва України з 

країнами Вишеградської групи матеріали періодики, які і сформували третю групу 

джерел. Інформація, опублікована в періодичній пресі, містить окремі факти та дані 

про перебіг подій у розвитку відносин, аналітичні оцінки авторів, інтерв’ю з 

закордонними державними діячами. Так, автором була опрацьована низка статей з 

наступних вітчизняних видань: «День», «Дзеркало тижня. Україна», «Срібна Земля 

– Фест», «Тиждень», «Україна молода»; вітчизняних електронних періодичних 

видань: «Радіо Свобода», «УНІАН-Військо», «Центр досліджень енергетики», 

«UKRАЇНСЬКА ENERGЕТИКА» [221; 223-225; 230-240]. 

В якості джерел були використані періодичні видання, які видаються для 

української громади в Чехії – «Пороги» та української громади в Чехії, Польщі, 

Словаччині – «Український журнал» [226-229; 241-242]. На сторінках вказаних 
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журналів увагу приділено питанням щодо євроінтеграції України, візового режиму 

із ЄС, енергетичної співпраці України з країнами Вишеградської четвірки та 

України із Росією, культурних заходів в нашій державі за участі чеських громадян, 

трудової міграції українців. 

 Зауважимо, що не всі документи є рівнозначними за змістом. Проте їх 

сукупність, різноманітність та інформаційна насиченість робить джерельну базу 

даного дослідження (242 найменування) цілком достатньою для розв’язання 

визначених наукових завдань і досягнення мети дисертаційної роботи. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали принципи наукового 

пізнання – історизму, науковості, об’єктивності та багатофакторності. Завдяки 

принципу історизму на основі науково-критичного використання різноманітних 

джерел було проаналізовано зміст співробітництва України з країнами 

Вишеградської групи. Важливим став принцип багатофакторності, який дозволив 

вивчити усі фактори, які впливають на відносини між Україною та країнами 

Вишеградської четвірки. Це фактори – геополітичний, зовнішній, внутрішній, 

регіональний, економічний, гуманітарний.  

В основі теми дослідження лежать наступні теоретичні положення: 

- після набуття суверенного державного статусу Україною починає 

формуватися її зовнішня політика щодо країн Вишеградської групи; 

- країни Вишеградської четвірки є членами ЄС, НАТО, партнерами США в 

регіоні Центрально-Східної Європи і відіграють важливу роль у формуванні 

східного вектору зовнішньої політики ЄС. Східний кордон Польщі, Словаччини, 

Угорщини є зовнішнім кордоном ЄС та НАТО, що зумовлює особливий характер їх 

відносин із Україною; 

- політичні відносини утворюють найважливішу підсистему системи відносин 

України з країнами Вишеградської групи; 

- про доцільність та перспективність для України участі в європейських 

інтеграційних процесах; 

- про перспективність поглиблення співпраці в енергетичній сфері; 
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- про взаємодоповнюючий характер економічного співробітництва України з 

країнами Вишеградської групи; 

- про взаємозв’язок політичної, енергетичної, економічної, культурної 

складових в системі двосторонніх відносин України з Республікою Польща, 

Словацькою Республікою, Угорщиною, Чеською Республікою. 

Методологічну основу дисертаційного дослідження становить система 

загальноісторичних та загальнонаукових методів. В якості основних методів 

дослідження були обрані історико-хронологічний, історико-системний та метод 

періодизації. 

Історико-хронологічний метод надав можливість вивчити міждержавні 

відносини України з країнами Вишеградської групи в хронологічній послідовності, 

на всіх етапах їх розвитку. Завдяки методу періодизації дисертанткою було 

виокремлено і запропоновано до розгляду історичні етапи співробітництва України 

з країнами Вишеградської четвірки. 

Застосування історико-системного методу сприяло аналізу зовнішньо- та 

внутрішньополітичних, економічних, культурних реалій та подій процесу 

співробітництва України з центральноєвропейськими країнами з метою вивчення 

досвіду міждержавної взаємодії.  

Історико-генетичний метод дозволив виявити причинно-наслідкові зв'язки, 

закономірності історичного руху. Історико-порівняльний аналіз забезпечив 

зіставлення процесів, тенденцій, явищ і подій, а також фактичних даних у 

хронологічному міждержавному розрізі. Ретроспективний метод надав можливість 

вивчити процес формування відносин України з країнами Вишеградської групи. 

У ході дослідження теми дисертації використовувалися також наступні 

загальнонаукові методи: аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта і предмета 

дослідження; групування – для визначення залежності розвитку співробітництва 

України з країнами В4 від дії різних зовнішніх і внутрішніх чинників; моделювання 

і прогнозування – для оцінки перспективи процесів та явищ з метою подальшого 

підвищення ефективності співпраці України з країнами Вишеградської четвірки. 
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Враховуючи комплексність теми дослідження, дисертанткою був 

використаний інструментарій інших гуманітарних наук – політології, економіки, 

теорії міжнародних відносин, країнознавства, культурології тощо. Наприклад, за 

допомогою інституційного методу визначено інституційні механізми та інструменти 

співробітництва України з країнами Вишеградської групи. Для висвітлення 

економічних аспектів співробітництва використано економіко-статистичні методи. 

Саме тому дисертаційна робота окрім історичного певною мірою має і 

міждисциплінарний характер. 

Дисертаційне дослідження пов’язане з багатьма науковими термінами та 

поняттями. Хочемо окремо зупинитися на таких поняттях як – глобалізація, 

регіоналізація, євроінтеграція, міжнародна організація, стратегічне партнерство, 

цивілізація.  

На межі другого і третього тисячоліть ознакою розвитку світової спільноти 

стала глобалізація – складний, багатоплановий процес, який не має однозначного 

визначення. У документах ООН глобалізація розглядається як неминучий процес 

формування загальносвітових принципів життєвого устрою, які об’єднують усі 

країни світу. Одним із напрямів глобалізації є економічний, який передбачає 

всесторонню інтеграцію світової економіки, розвиток світового фінансово-

інформаційного простору на базі новітніх високих технологій [302, с. 11].  

Процеси глобалізації є тісно пов’язаними із регіоналізацією. Сучасна наука 

має два різні погляди на співвідношення понять глобалізації та регіоналізіції. Згідно 

першого – глобалізація та регіоналізація – різнонаправлені, несумісні процеси. 

Регіоналізацію розглядають як спробу вийти за межі і захиститися від глобального 

циклізму, знайти власне рішення глобальних проблем, задати власний часовий ритм 

історичного існування, котрий відрізнятиметься від глобального ритму [269, с. 123]. 

Представники другого погляду вважають, що поняття глобалізації та регіоналізації є 

взаємодоповнюючими і взаємозалежними. 

Процеси інтеграції (в тому числі і економічної), які є рушійною силою 

сучасного світового процесу, охоплюють Україну також. Для більш швидкого та 

якіснішого долучення України до цих процесів нагальною потребою є створення 
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належної політико-правової бази, зміцнення економічних, інфраструктурних та 

соціально-культурних передумов [302, с. 18]. 

Україна визначила інтеграцію до Євросоюзу як стратегічну мету. Це цілком 

логічно, враховуючи геополітичне положення та історію нашої країни. Ми 

вважаємо, що тісна співпраця України з країнами Центральної Європи (так як вони є 

нашими сусідами і успішно стали членами ЄС) сприяє реалізації курсу 

євроінтеграції. Зауважимо, що набуття повноправного членства в європейських 

структурах стала однією з головних цілей створення Вишеградської групи.  

Сучасна наука налічує велику кількість теорій інтеграції Євросоюзу. Це 

процес, якому притаманна внутрішня логіка розвитку. Однак, як зазначає          

доктор історичних наук, професор Є. Кіш, сутність філософії розвитку 

євроінтеграції полягає у передуванні практики, а не формування теоретичного 

підґрунтя, тобто теорії інтеграції ні від початку створення перших європейських 

об'єднань, ні на сьогодні не виступають детермінантами політичних рішень. Для 

розуміння і аналізу явища «євроінтеграції» оптимальним варіантом виступає 

комплексний підхід [295, с. 83-85]. 

Міжнародна організація – це стабільний інститут, який утворюється 

щонайменше трьома учасниками міжнародних відносин, які мають спільні цілі, для 

досягнення яких створюються постійні органи, що діють у межах визначених норм 

(статут, членство, тощо). Я. Клабберс – професор Гельсінкського університету 

виділяє дві основні парадигми інтерпретацій міжнародних організацій. Першу 

парадигму складають «менеджерські концепції» міжнародних організацій, що 

трактують їх як інститути співпраці між суверенними державами, що роблять внесок 

у вирішення спільних проблем і забезпечують кращий устрій світу. Друга парадигма 

пов’язана з «концепцією агори» – публічного простору, де можуть бути обговорені і, 

можливо вирішені міжнародні питання та проблеми [352, с. 9]. 

Існує багато критеріїв для класифікації міжнародних організацій: за 

характером повноважень (міжурядові, неурядові), предметом діяльності, можливості 

приєднання нових членів. Найбільш розповсюдженою є класифікація за 

географічним колом учасників. Відповідно до цього критерію міжнародні 
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організації поділяють на: глобальні (об'єднують країни незалежно від того, в якій 

частині світу вони розташовані); міжрегіональні (членами є держави різних регіонів 

світу); регіональні (членами є держави певного регіону світу); субрегіональні 

(членами є держави всередині географічного регіону). 

Значного розвитку набули регіональні організації у другій половині ХХ ст., 

які виступили як новий механізм співробітництва країн-членів у різних сферах 

суспільного життя, інструментом концентрації інтелектуальних і матеріальних 

ресурсів для досягнення спільних цілей. У концептуальному плані регіональні 

організації можуть бути визначені як об'єднання держав певного регіону, що 

пов’язані одна з одною за допомогою міжнародно-правових угод, спільних 

інститутів і організаційних структур [352, с. 20]. 

Відповідно до наведеної вище класифікації Вишеградська група є 

субрегіональною міжнародною організацією в регіоні Центрально-Східної Європи. 

Є. Кіш, запропонувавши власну авторську концепцію стосовно формування 

нової Центральної Європи, сформулювала концептуальне визначення 

Центральноєвропейського регіону: «Центральноєвропейський регіон у форматі 

Вишеградського об'єднання – це міжнародне регіональне об'єднання чотирьох країн 

Республіки Польща, Словацької Республіки, Угорської Республіки і Чеської 

Республіки, які об’єднані спільною історико-культурною спадщиною, регіональною 

ідентичністю, зовнішньополітичною та безпековою тотожністю (як набуття 

повноправного євроатлантичного членства), подібно соціально-економічним рівнем 

розвитку ринкової економіки» [295, с. 7]. 

Три країни Вишеградської групи – Польща, Словаччина, Угорщина входять у 

визначене Україною коло її стратегічних партнерів. 

 Фахівці із Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України (далі НІСД) дають два визначення терміну – стратегічне 

партнерство. В широкому розумінні стратегічне партнерство – це система взаємодії 

двох або кількох держав, яка ґрунтується на визнанні спільних цінностей та/або 

бачення, високому рівні співробітництва у визначених сферах, обопільній 

зовнішньополітичній підтримці, зокрема, в рамках міжнародних організацій, 
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узгодженні позицій у кризових ситуаціях та при вирішенні міжнародних конфліктів. 

У вузькому розумінні стратегічне партнерство може бути побудовано на більш 

прагматичних засадах, навколо реалізації масштабних міждержавних проектів, 

зокрема, в торговельно-економічній, транспортно-інфраструктурній, політичній, 

безпековій та інших галузях. Наповнення стратегічного партнерства конкретним 

змістом відбувається залежно від специфіки цілей та завдань, що вирішуються за 

його допомогою [326]. 

Стратегічне партнерство України з країнами Вишеградської групи 

характеризується закріпленням засад двосторонніх відносин у базових двосторонніх 

документах, створенням механізмів та інструментів співробітництва, поширенням 

його на недержавний сектор із залученням представників суспільства. 

 Однак хочемо зауважити, що із трьох країн Вишеграду найбільш 

розвиненими, конкретизованими і визначеними є відносини стратегічного 

партнерства України з Польщею. Процес зближення національних інтересів обох 

країн був підтриманий низкою двосторонніх зовнішньополітичних кроків, що 

започаткували шлях подолання історичних суперечностей. Інтенсифікації процесів 

співробітництва сприяло усвідомлення існування вигідних для обох країн 

перспектив політико-економічної взаємодії. Республіка Польща проявила ініціативу 

щодо лобіювання інтересів України в рамках ЄС [326]. 

Теоретико-методологічна основа дослідження включає в себе поняття – 

«цивілізація». За визначенням всесвітньо відомого англійського історика                           

А. Дж. Тойнбі цивілізація – це «одиниця виміру» історичного буття… являють 

собою суспільства з більш широкою довжиною як у просторі, так і в часі, ніж 

національні держави, чи держави об'єднані у будь-які інші політичні союзи» [369, с. 

76]. 

А. Дж. Тойнбі – один із творців цивілізаційного підходу до трактування 

історії. Фундаментальна двадцятитомна праця вченого «Дослідження історії» (1934-

1961 рр.) є головною роботою, в якій він виклав свою історичну концепцію. 

А. Дж. Тойнбі уявляв весь розвиток людства, як сукупність циклів розвитку 

локальних цивілізацій, яка визначається «законом виклику та відповіді», відповідно 
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до якого кожен крок вперед пов’язаний із «адекватною відповіддю» суспільства на 

«виклик історичної ситуації». Вчений вважає, що доля кожного окремого 

суспільства, як і людства в цілому, залежить від самих людей, вільних у своєму 

виборі. Історія для нього особистісна. Науковець наголошує на значенні релігії, як 

визначального чиннику в розвитку цивілізацій [369, с. 77-78]. 

А. Тойнбі не погоджувався із замкненістю цивілізацій, визнаючи в історії 

певний рух, взаємодію, відповідно, і єдність історичного процесу. Загалом же, 

цивілізаційна концепція А. Тойнбі стала надбанням світової історії та історіософії.  

Всесвітньо відомі американські політологи С. Хантінгтон і З. Бжезінський 

приділили увагу дослідженню питань, пов’язаних із геополітичним положенням 

України. 

Згідно з положеннями теорії «конфлікту цивілізацій» С. Хантінґтона Україна є 

«роздвоєною країною», тому що знаходиться на цивілізаційному розломі. Західні 

української території, як і інші країни Центральної Європи, за цією теорією 

належить до західної цивілізації, а Центральна і Східна Україна до православної 

цивілізації. 

В Європі західній цивілізації протистоять мусульманська і православна. 

Американський науковець вважає, що Україна розділяє кандидатів на вступ до 

НАТО (вже набули повноправного членства в Північноатлантичному Альянсі) та 

Росію, яка там ніколи не буде. 

Ми вважаємо, що за останні 20 років відбувалося не дистанціювання, а 

культурне зближення українського народу з народами країн Вишеградської групи, 

тому хочемо підкреслити цивілізаційну схожість України та країн Вишеграду. 

Погляди З. Бжезинського – американського політолога і геостратега щодо 

України у порівнянні із С. Хантінгтоном є більш оптимістичними. 

З. Бжезинський високо оцінив виникнення незалежної України, вважаючи цю 

подію третьою за історичною значимістю у ХХ ст. (після розпаду Австро-Угорської 

імперії та розколу світу на дві протилежні системи після Другої світової війни). 

Вчений наголошує, що незалежна Україна по-новому визначила кордони Європи. 

Однак науковець відводить Україні роль «буферної зони», яка б могла 
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«трансформувати» Росію. З. Бжезинський вважає Україну геополітичним центром 

Центрально-Східної Європи, який впливає на формування балансу сил в 

європейському регіоні. Політолог дотримується думки, що незалежна Україна є 

вигідною для США у якості послаблення міжнародної позиції Росії [248, с. 31-35]. 

Питання євроатлантичного напряму співпраці України залежить від України, 

вважає американський політолог. З. Бжезинський зазначає, що українці мають 

самостійно позбутися наслідків двох негативних явищ у минулому – іноземного 

панування та комуністичного режиму. Вказані наслідки, на думку науковця, 

заважають зміцненню верховенства права, що у свою чергу призводить до корупції, 

яка шкодить міжнародному іміджу України. З. Бжезинський вважає, що зусилля та 

успіх України можуть вивести її в лідери Європи [248, с. 70-73]. 

Упродовж 1990−2000-х рр. вчений опублікував ряд праць, у яких обґрунтував 

стратегічний характер відносин України та Польщі. Співробітництво України та 

Республіки Польща З. Бжезинський вважає стратегічно важливим не лише для 

зазначених країн, але і для США. На думку відомого політолога, незалежна 

демократична Україна є гарантом польської безпеки і навпаки. Це одна з головних 

причин того, що З. Бжезинський висловлювався щодо національного примирення 

між двома народами. З. Бжезінський наголошує на порівнянні історичної ролі 

українсько-польського союзу з франко-німецькомим. Науковець переконаний, що 

Україна і Польща за умови участі в процесах європейської та євроатлантичної 

інтеграції можуть сприяти формуванню нової Європи [247, с. 27-28].  

На наш погляд, опрацювання значного масиву неопублікованих та виданих 

документальних джерел, застосування вищезазначених теоретичних положень, 

підходів та методів дозволили провести комплексне дослідження і проаналізувати 

всі складові співробітництва України з країнами Вишеградської групи упродовж 

1991-2013 рр. Однак, основою методології дисертаційного дослідження стали 

історико-хронологічний та історико-системний методи. Використання 

міждисциплінарного підходу сприяло розумінню суті і значення співробітництва 

України з країнами Вишеградської четвірки, що в свою чергу створює додаткові 

можливості для подальшого вивчення регіону Центрально-Східної Європи. 
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1.2. Стан наукової розробки проблеми у вітчизняній та зарубіжній 

історіографії 

 

 

Історіографічна частина дисертаційного дослідження складається з різних 

наукових видань – монографій, статей, аналітичних доповідей, періодичних видань, 

навчальної літератури, які безпосередньо або частково стосуються теми 

співробітництва України з країнами Вишеградської групи. Ми проаналізували 

історіографію досліджуваної проблеми, структурувавши її за ознакою національно-

державної належності, тобто виокремлено роботи українських, польських, 

словацьких, угорських, чеських, російських та інших зарубіжних дослідників. 

Аналіз численних публікацій, у яких тією чи іншою мірою вивчаються 

різноманітні аспекти розвитку відносин України з центральноєвропейськими 

країнами свідчить про наявний науковий інтерес до вказаної проблематики 

істориків, політологів, фахівців у сфері геополітики.  

Дисертанткою була опрацьована велика кількість статей, розміщених на 

сторінках вітчизняних наукових видань: «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин», «Геополітика України: історія і сучасність», «Зовнішні справи», 

«Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки», «Науковий вісник 

Дипломатичної академії України», «Національна безпека і оборона», «Політичний 

менеджмент», «Стратегічна панорама», «Стратегічні пріоритети», «Сучасна 

українська політика», «Україна дипломатична», «Україна–Європа–Світ», 

«Український історичний журнал», «Український історичний збірник» та ін.; 

закордонних періодичних видань: «Builetyn PISM», «PISM Policy Papers», «Przegląd 

Środkowoeuropejski», «Dialogi Polityczne. Polityka» (Польща), «International Issues & 

Slovak Foreign Policy Affairs», «Človek a Spoločnosť» (Словаччина), «Working 

Papers», «Discussion Papers» (Угорщина), «Mezinárodní politika» (Чехія) та ін. 

У вітчизняній історіографії значна кількість наукових праць присвячена 

дослідженню відносин України з країнами Вишеградської четвірки на 
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двосторонньому рівні. Найбільший інтерес становить проблема українсько-

польських міждержавних відносин.  

У 1990-х рр. – поч. 2000-х рр. різні напрями співпраці України з Польщею 

дослідили у своїх працях вітчизняні науковці І. Афанасьєв, В. Моцок, К. Кіндрат,               

С. Трохимчук  [246; 321; 291]. 

Вагомим науковим доробком у вивченні цього питання, а також зовнішньої 

політики, безпеки України вцілому, інтеграційних процесів є праці доктора 

політичних наук, професора Л.Д. Чекаленко [287; 365-367]. У публікації «Україна і 

Республіка Польща: від історичних стереотипів до стратегічного партнерства» 

науковець зазначає, що основними акторами на українському полі зовнішньої 

політики є США, Німеччина, Росія, Польща, проте лише українсько-польські 

відносини можна охарактеризувати наближеними до рівноправних [363]. Темі 

відносин двох держав також присвячена наукова робота «Без незалежної України не 

було б незалежної Польщі» [364]. 

За концепцією та науковою редакцією Л.Д. Чекаленко та за відповідальною 

редакцією Н.О. Татаренко була видана книга міжнародного колективу провідних 

політологів, дипломатів та істориків «Світові інтеграційні процеси в умовах 

трансформації міжнародних систем» підготовлена у Дипломатичній академії 

України при Міністерстві закордонних справ України (2013 р.) [334]. Особливу 

увагу автори приділили географічним, політичним, дипломатичним і економічним 

факторам європейських устремлінь України. 

У спільній статті В.Г. Ціватого і Л.Д. Чекаленко «Європейське перехрестя 

безпеки: завдання Вишеграду» досліджується питання збереження природних 

ресурсів країн Центрально-Східної Європи (далі ЦСЄ). Автори звертають увагу на 

особливості співробітництва України з Вишеградською четвіркою в контексті 

проблеми екологічної безпеки та, зокрема, загрозливої ситуації, що склалася 

навколо Шацьких озер, вирубування карпатських лісів, створення заповідних зон 

[359]. 

Важливе місце в українській історіографії з питань дослідження відносин 

України з Польщею, України з країнами Вишеградської групи займають роботи 
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доктора політичних наук, професора Г.І. Зеленько [282-284]. У монографії 

«Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України» авторка проаналізувала 

особливості політичної модернізації в посткомуністичних Україні та Польщі [282]. 

В роботі – «Політична «матриця» громадянського суспільства (досвід країн 

Вишеградської групи та України)» досліджено історичні форми суспільної 

самоорганізації держав Центрально-Східної Європи з XVII ст. до кінця 1980-х рр., а 

також зміни, які відбулися у процесі демократизації в країнах Вишеградської групи 

та Україні [283]. Хоча монографія є зразком політичної думки і стосується 

політичних інститутів та процесів, які не є предметом дисертаційного дослідження,  

вона має важливе науково-теоретичне та практичне значення. 

Цікавою є монографія українського науковця М. Янківа [374]. Автор дослідив 

проблеми формування стратегічного партнерства між Україною та Республікою 

Польща, а також визначив пріоритетні сфери поглиблення двостороннього 

співробітництва в короткостроковій та довгостроковій перспективі.  

За останніх десять років увага вітчизняних науковців до українсько-польських 

відносин ще більше посилилася. Великий масив наукових розвідок присвячений 

різноманітним аспектам системи двостороннього співробітництва України та 

Польщі. Так, О. Митрофанова аналізує українсько-польські відносини через 

застосування теоретичних ознак стратегічного партнерства до їх практичного 

виміру [310]. С. Стоєцький розглянув ідейно-концептуальні засади політики Польщі 

щодо України [340]. В. Гевко, досліджуючи основні етапи розвитку українсько-

польських відносин упродовж останнього десятиліття XX – початку XXI ст., 

з’ясовує причини їх пожвавлення і певного охолодження [264]. А. Киридон аналізує 

основні етапи співпраці України з Республікою Польща і звертає увагу на новий 

етап відносин після зміни політичного керівництва в державах [289; 290].                    

М. Кірсенко дослідив підстави польсько-української взаємодії [293]. О. Снігир 

розглядає розвиток двосторонніх відносин в контексті сучасних 

зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Польща [338]. Аналізу напрямів 

українсько-польського співробітництва присвячена стаття В. Бочарова [249]. 

Розглянути історичні стереотипи у ставленні українців до поляків і поляків до 
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українців спробував у своїй праці Л. Зашкільняк [281]. Публікація Л. Стрільчук 

присвячена дослідженню польської національної меншини в Україні та української 

національної меншини у Республіці Польща [342]. С. Троян проаналізував питання 

соціальної пам'яті в українсько-польських відносинах [348]. Г. Перепелиця 

висвітлив роль України та Польші в архітектурі европейскої безпеки [327]. Питання 

історіографії українсько-польського співробітництва присвячена наукова розвідка  

В. Гевко [263]. 

За понад 20 років незалежності України вітчизняні та закордонні вчені 

організували та провели велику кількість наукових конференцій, які стосуються 

проблем українсько-польських відносин. Серед останніх – «Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку українсько-польських відносин» (Львів, 2011 р.), 

«Українсько-польські відносини сьогодні: стан та перспективи» (Яремче, 2012 р.) 

[263, с. 360]. Плідною є діяльність Центру дослідження українсько-польських 

відносин в Інституті українознавства НАН України, результатом якої стало 

опублікування 4 випусків наукового збірника «Україна – Польща: історична 

спадщина і суспільна свідомість» [355]. 

Польська історіографія також нараховує багато наукових праць, присвячених 

дослідженню питання співпраці Республіки Польща з Україною. Основні проблеми 

відносин двох країн у 1990-х рр. розглянуто у наукових розвідках польських та 

українських авторів у колективній праці «Стосунки польсько-українські» під 

загальною редакцією Є. Козакевича (1998 р.) [414], а також у роботах польських 

науковців – В. Балюка, В. Бонусяка, Г. Пєтжака, Ф. Нєуважного, виданих за 

матеріалами конференції «Шлях України та Польщі до порозуміння. Важкі питання 

сусідства» (березень 2001 р., Київ) [354]. 

 Тема економічних відносин між Україною та Польщею стала сферою 

наукових інтересів М. Гроніцкі, транскордонне співробітництво на рівні 

єврорегіонів дослідив Т. Ольшанський, питання майбутнього східного кордону 

Республіки Польща після приєднання до ЄС вивчали П. Раковські, Р. Рибіцькі [268; 

407; 329].  
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Основні напрями зовнішньої політики Польщі із акцентом на 

східноєвропейському векторі, зокрема на пріоритетах розвитку подальшого 

співробітництва з Україною проаналізував у своїй праці Б. Геремек – міністр 

закордонних справ Польщі (1997-2000 рр.) [265].  

Українська дослідниця Є. Кіш у докторській дисертації зазначає, що 

польський погляд на Центральну Європу суттєво відрізняється з-поміж інших в 

регіоні. Польські історики певні частини України та Білорусі вважають складовими 

Центральної Європи [295]. На нашу думку, такі погляди польських науковців 

містять загрозу територіальній цілісності Української держави. 

Цікавими є видання Люблінського католицького університету імені Іоанна 

Павла II – «Стратегічне партнерство Польщі та України» (2008 р.). Польські вчені, 

зокрема З. Рикєль наводить власну інтерпретацію державних та національних 

інтересів Польщі та України, пояснює суть і значення стратегічного партнерства між 

ними [331]. Український автор І. Панкевич розглядає стратегічне партнерство 

України і Республіки Польща з позиції наближення України до Європи [325].  

В той самий час польська дослідниця Л. Осінська у своїй статті висловила 

думку, що польсько-українські відносини не відповідають рівню стратегічного 

партнерства (хоча більшість науковців з двох країн вважають навпаки) [408]. 

 Серед великого масиву праць, які стосуються польсько-українських взаємин 

оригінальністю погляду виділяються роботи П. Куспись – доктора політичних наук, 

викладача кафедри ЮНЕСКО з перекладу і міжкультурної комунікації 

Ягеллонського університету, політолога Всесвітньої служби BBC, редактора 

журналу «Міжнародні відносини», перекладача української та російської мов. Так, 

науковець досліджує політичну, енергетичну співпрацю між Україною та Польщею 

[394-396]. У своїй монографії з історії польсько-українських відносин 1991-2008 рр. 

дослідник звертає увагу на позитивний баланс взаємин двох країн, хоча в той самий 

час не уникає спірних питань [395]. Варто зауважити, що на думку автора, польсько-

українську співпрацю не підірвали прохолодні відносини в першій половині 1990-х 

рр. Участь польських політиків в подіях Помаранчевої революції у 2004-2005 рр. 

створила сприятливі умови для поглиблення міждержавного співробітництва.           
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П. Куспись зазначає, що Польща була і залишається активним прихильником 

України у співпраці з Заходом, майбутньої інтеграції до ЄС та НАТО. 

Польська дослідниця К. Єндращик видала монографію, присвячену проблемі 

стратегічного партнерства між нашими країнами, однак хронологічно період 

дослідження закінчується 2004 р. [387]. 

 Публікації П. Косцінського, І. Любашенка, О. Ціховляс присвячені питанням 

щодо можливості підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, внутрішньої 

політики та економіки України, однак наукові розвідки мають політологічний та 

публіцистичний характер [390; 401-403]. 

Проблема відносин України з Республікою Польща частіше досліджується 

вітчизняними науковцями у порівнянні з питаннями відносин України з 

Словаччиною, Угорщиною, Чехією. Польські науковці також проявляють велику 

зацікавленість до цього питання. Певною мірою це пов'язано з тісним та активним 

співробітництвом на рівні стратегічного партнерства, а також спільним історичним 

розвитком наших держав. 

Особливістю вітчизняної історіографії з проблем українсько-словацьких 

відносин є чітка спрямованість досліджень на надання рекомендацій для оптимізації 

міждержавних взаємин. 

Великий внесок у розвиток української історіографії із зазначеної 

проблематики здійснила С.І. Мітряєва – директор Регіонального філіалу НІСД в м. 

Ужгороді. В липні 2011 р. за вагомий особистий внесок у зміцнення співробітництва 

між Україною та Словацькою Республікою та практичні здобутки в сфері 

українсько-словацьких відносин вона була нагороджена Почесною Грамотою 

Міністерства закордонних справ України. У листопаді 2013 р. С.І. Мітряєва також 

отримала відзнаку Міністерства закордонних справ Словацької Республіки (срібну 

медаль) за особистий внесок у розвиток словацько-українських відносин. Низка 

наукових робіт авторки присвячені питанням щодо візового контексту українсько-

словацьких взаємин, лібералізації візового режиму між Україною та Європейським 

Союзом [314; 317]; темі транскордонного співробітництва, місцевого 

прикордонного руху [313; 316]. Міждержавне співробітництво України зі 



 

 

34 

Словацькою Республікою в політичній, енергетичній, торгово-економічній, 

транскордонній, візовій сферах проаналізовано в роботі «Україна-Словаччина: 

порядок денний взаємовідносин» (2011 р.) [315]. 

В спільних працях С.І. Мітряєвої і М.О. Леньдел розглянуто актуальні 

проблеми взаємин країн Вишеграду з Україною в умовах конфлікту з Росією, 

подвійного громадянства в нашій країні [231-233]. 

Тема співпраці України зі Словацькою Республікою стала предметом 

дослідження Т. Сергієнко. У своїй монографії авторка на основі джерел із архівів 

України та Словаччини дослідила головні напрями двосторонньої взаємодії, 

становлення системи співпраці між основними державними інституціями України і 

Словацької Республіки, але хронологічні рамки дослідження охоплюють період до 

вступу Словаччини у ЄС [335]. 

Українсько-словацькі відносини кін. ХХ – поч. ХХI ст. проаналізовані у 

наукових розвідках В. Алмашій, С. Віднянського і Т. Сергієнко, В. Максимець,        

Я. Чорногора [243; 256; 308; 370]. Цікавою є публікація Д. Мороза, в якій вчений 

особливу увагу звертає на внутрішньополітичне життя Словацької Республіки 

упродовж 1990-х рр. і наголошує на тому, що Словаччина змогла заручитися 

підтримкою Вишеградських партнерів щодо лобіювання її євроатлантичних 

інтересів [318].  

Проблему становища української національної меншини в Словацькій 

Республіці висвітлено у монографії вітчизняного науковця І. Буркута «Русинство: 

минуле і сучасність» [252]. 

Словацька історіографія двостороннього словацько-українського 

співробітництва має чимало досягнень. З перспективою членства Словаччини у 

НАТО і ЄС словацькі науковці розпочали розглядати відносини з Україною як 

невід’ємну складову східної політики Словацької Республіки. Глибоким аналізом 

позначені роботи науковців з неурядового дослідницького центру – Словацької 

асоціації зовнішньої політики (далі САЗП).  

З ініціативи САЗП відбулася велика кількість семінарів та конференцій, 

присвячених проблемам словацько-української співпраці. Таким чином, словацькі 
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науковці намагаються доповнити аналіз геополітичних чинників у словацько-

українських відносинах оцінкою практичних проблем, які гальмують їх розвиток. 

З поміж праць аналітиків САЗП варто виділити роботи відомого політолога-

міжнародника А. Дулеби, який присвятив велику кількість наукових доробків 

вивченню словацько-українського співробітництва, східного напряму зовнішньої 

політики Словаччини [378-380]. 

В публікації «Словацько-українські відносини після 1991 року» науковець 

детально аналізує співпрацю двох країн кін. ХХ – поч. ХХI ст. Вчений особливу 

увагу звертає на проблемні питання співробітництва та приходить до висновку, що 

словацько-українські відносини змогли вийти на новий якісний рівень лише з                 

2001 р. [275]. 

Метою публікації «Словацькі відносини з Росією та східними сусідами» є 

дослідження відносин Словаччини з Росією та країнами колишнього Радянського 

Союзу, які є частиною ініціативи ЄС «Східне партнерство» з особливим акцентом 

на Україні [378]. Праця охоплює аналіз стратегічних рамок політики Словаччини до 

своїх східних сусідів з 1993 р., включаючи економічне співробітництво. А. Дулеба 

виокремлює три різні концепції політики Словаччини щодо східних сусідів з 1993 р. 

Згідно думки А. Дулеби концепції формувалися трьома політичними лідерами, які 

були очільниками словацького уряду: В. Мечіяром (1992-1998 рр.), М. Дзуріндою 

(1998-2006 рр.) та Р. Фіцо (2006-2010 рр.). 

Автор пояснює чому під час третього уряду В. Мечіяра (1994-1998 рр.) 

Україна не була партнером гідним уваги для Словаччини. Словацький вчений 

підкреслює, що уряд М. Дзурінди змінив вектор зовнішньої політики Словаччини в 

сторону євроатлантичної інтеграції і намагався зробити східну політику Словаччини 

більш збалансованою, відповідно підвищити рівень відносин з Україною. 

Однак А. Дулеба зазначає, що під час прем'єрства Р. Фіцо словацько-

українські відносини були протестовані газовою кризою в січні 2009 р. Науковець 

висловлює думку, що існує загальне розуміння словацького політичного 

істеблішменту про те, що довгостроковим національним інтересам Словаччини 

відповідає підвищення економічного розвитку Східної Словаччини через 
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підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у тому числі створення 

глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі. 

А. Дулеба у співавторстві з українськими експертами – М. Гончаром і                 

О. Малиновським видали монографію, присвячену темі співпраці України та 

Словаччини в енергетичній сфері [266]. Автори наголошують на необхідності 

тісного співробітництва двох країн як транзитерів енергоресурсів для власної та 

європейської енергетичної безпеки, і пропонують свої рекомендації щодо 

оптимізації взаємодії в цій галузі. 

В науковій розвідці Ю. Марушака, науковця з САЗП – «Словацька східна 

політика – від російського Троянського коня до «Східного мультивекторалізму» 

проаналізовано політику Словаччини щодо східних сусідів, з акцентом на історії 

розвитку словацько-українських відносин кін. ХХ – поч. ХХI ст. [404]. 

Змістовними є наукові роботи незалежного аналітичного Центру 

Європейських та Північно-Атлантичних справ (CENAA) (Братислава), які 

присвячені зовнішній політиці та політиці безпеки у світі. Нашу увагу привернули 

спільна праця Р. Ондрейчака, В. Тарасовіча, Е. Нечей, в якій висвітлено досвід 

Словаччини щодо реформування безпекового сектору та його застосування в 

державах-партнерах НАТО (книга вийшла також і на українській мові) і робота                

О. Кокошинського, в якій досліджено сектор безпеки України, його реформи, успіхи 

і невдачі [274; 389]. 

Історія розвитку українсько-угорських відносин доби незалежності знайшла 

відображення на сторінках праць вченого-міжнародника, професійного дипломата 

Д.І. Ткача [343-344]. У монографії «Сучасна Угорщина в контексті суспільних 

трансформацій» окремий розділ автор присвятив дослідженню питання відносин 

Угорщини з Україною [343]. Д.І. Ткач підкреслює, що дві країни знаходяться в 

регіоні Центрально-Східної Європи, тому вони пов'язані спільними інтересами у 

сфері безпеки в широкому розумінні цього поняття: від військової до екологічної. 

На думку автора, досвід України та Угорщини новітньої доби щодо захисту прав 

національних меншин є справді унікальним для Європи.  
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Заслуговують на увагу глибокі дослідження доктора історичних наук, 

професора Є.Б. Кіш. Серед пріоритетних наукових інтересів авторки знаходяться 

питання щодо українсько-угорських відносин, співпраці України з країнами 

Вишеградської групи, особливо у сфері транскордонного співробітництва, наслідків 

розширення ЄС на Схід, аналізу історичного розвитку центральноєвропейського 

регіону [294; 296-297]. Важливе науково-теоретичне та практичне значення має 

монографія Є.Б. Кіш «Центральна Європа в сучасній системі єврорегіональної 

інтеграції». Науковець проаналізувала зміст та особливості системи міжнародного 

та міжрегіонального рівнів співробітництва країн Центральної Європи в форматі 

Вишеградської групи, концептуально обгрунтувала засади єврорегіонального 

співробітництва країн Центральної Європи й України, визначила проблемні питання 

центральноєвропейського регіону, які виникли внаслідок східного розширення ЄС  

[297]. 

 У дослідження проблем українсько-угорських відносин доби незалежності, 

зокрема у питаннях етнополітичного виміру та транскордонного співробітництва 

значний внесок зробив вітчизняний вчений Ю. Гузинець. У монографії автора 

розкрито роль етнополітичних факторів у політиці право- та ліволіберальної 

угорської влади щодо України [270]. 

Різним напрямам українсько-угорських взаємин (зокрема економічній, 

транскордонній співпраці) присвячені роботи О. Задорожнього, Т. Віціана,                       

Я. Шляхової [279; 257; 373].  

Представники угорської історіографії також займаються вивченням складових 

системи відносин Угорщини з Україною, взаємодії країн В4 між собою. Активно 

досліджують ці проблеми науковці з Інституту світової економіки Угорської 

академії наук. Так, З. Людвіг проаналізував угорсько-українські відносини в 

економічній сфері, транскордонну взаємодію двох країн, інтеграційні економічні 

кроки України [397-400]. К. Дезері вивчив проблеми, інтереси, перспективи кожної з 

країн В4 в структурі ЄС [377]. Т. Новак звернув увагу на зміни в Україні і їх 

значення для Центрально-Східної Європи [405]. Т. Сцігетварі окреслив пріоритети 

Угорської Республіки в ЄПС, зокрема і закцентував увагу на відносинах з Україною 
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[417]. С. Вейнер дослідив питання залежності від російського газу країн 

Центрально-Східної Європи [422]. Цікавими також є наукові роботи А. Дік і                   

Л. Поті – співробітників Угорського інституту міжнародних відносин, які 

стосуються теми України [276; 278]. 

Вітчизняні науковці розпочали вивчати питання становлення і розвитку 

українсько-чеських відносин часів незалежності з середини 1990-х рр. у рамках 

більш широких питань, зокрема зовнішньої політики України, реґіонального 

співробітництва. Окремі роботи з вивчення цієї проблематики з'явилися в кінці 

1990-х – поч. 2000-х рр., зокрема наукові розвідки І. Вовканича та І. Сюсько,                   

С. Устича [258; 357].  

Українсько-чеські відносини проаналізовані у монографії Р. Корсака 

«Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991-2005 рр.», проте велику 

частку у роботі займає аналіз співпраці в економічній сфері [299].  

Чільне місце в історіографії українсько-чеських відносин посідають роботи             

О. Цуп [360-362]. Науковець досліджує співпрацю двох країн кін. ХХ – поч. ХХI ст., 

зокрема, аналізує процес становлення системи українсько-чеських відносин, звертає 

увагу на проблемні питання двостороннього торговельно-економічного 

співробітництва, насамперед погашення боргів України перед Чехією за 

«Ямбурзькими угодами».  

Роль та місце України в геополітичних концепціях Чехії і Словаччини ХХ ст. 

дослідив П. Черник [368], на головні напрямки зовнішньої політики Чеської 

Республіки звернула увагу С. Мотрук [320], І. Тодоров проаналізував існуючі 

проблеми та окреслив перспективи подальшої співпраці України та Чехії у світлі 

євроінтеграційних процесів [345]. Важливе значення мають праці доктора 

історичних наук, професора, відомого українського богеміста М.В. Кірсенка, які 

стосуються тематики Чеської Республіки, Центрально-Східної Європи [238; 292]. 

Питання зовнішньополітичних орієнтирів Чеської Республіки (також 

Республіки Польща) висвітлено у монографії «Зовнішня політика у 

постбіполярному світі (Аналіз. Проблеми. Прогнози)» за науковою редакцією д.і.н., 

проф. С.С. Трояна [285]. 
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Чесько-українські відносини, внутрішньополітичне та економічне становище 

України представлені в чеській історіографії в рамках окремих або як складова 

більш широких досліджень. Зокрема, у виданні «Закордонна політика Чеської 

Республіки 1993-2004. Успіхи, проблеми та перспективи» за редакцією О. Піка та          

В. Гандля частково висвітлені питання формування системи двосторонніх відносин 

із Україною (автор В. Вопатек) і економічної співпраці між двома країнами (автор    

І. Гжіх) [411]. 

Нашу увагу також привернула праця на англійській мові відомого чеського 

політолога, професора О. Крейчі «Геополітика центральноєвропейського регіону: 

погляд з Праги і Братислави» [393]. 

Багато наукових розвідок, присвячених Україні, надруковані на сторінках 

видання «Міжнародна політика» («Mezinárodní politika») – періодичного видання 

Інституту міжнародних відносин (державний науково-дослідний заклад, який 

проводить наукові дослідження в галузі міжнародних відносин, заснований 

Міністерством закордонних справ Чеської Республіки). Так, політику нової влади в 

Україні після Помаранчевої революції висвітлив Л. Гомбос [385], Я. Шімов порівняв 

Трояндову революцію 2003-2004 рр. у Грузії, Тюльпанову революцію 2005 р. в 

Киргистані та Помаранчеву революцію 2004-2005 рр. в Україні [413]. Геополітичне 

положення України дослідив С. Волнер [421], значення України для Вишеградської 

групи проаналізував Л. Палата [409]. Теми Європейської політики сусідства (далі 

ЄПС) та участі України в цій ініціативі торкалися М. Тхім, Е. Тульметс [418-419].  

Проблема Помаранчевої революції, енергетичної політики Україні стали 

предметом наукового аналізу П. Кратохвіла – директора Інституту міжнародних 

відносин (м. Прага) [391-392]. 

Тема України, відносин Чехії з нашою державою привернула увагу чеських 

науковців після вступу Чеської Республіки до ЄС та Помаранчевої революції в 

Україні. Період 1991-2004 р. у чеській історіографії представлений недостатньо. 

Потужним центром з вивчення відносин України з країнами Вишеградської 

групи є Регіональний філіал НІСД в м. Ужгороді. Аналітичні доповіді, збірники 

наукових статей, видані за результатами організованих конференцій з ініціативи 
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філіалу інституту, характеризуються ретельним підбором джерел та прагматизмом 

висновків. 

Перше наукове обговорення в Україні вітчизняними та закордонними 

науковцями, представниками дипломатичних місій питань співробітництва країн 

Вишеградської групи між собою та з Україною відбулося на конференції, 

організованою Регіональним філіалом НІСД в м. Ужгороді та Фондом ім. Ф. Еберта 

у 2003 р. За підсумками конференції був виданий збірник наукових статей (гол. ред. 

С.І. Мітряєва) [273]. 

Вагомим доробком став збірник матеріалів міжнародної конференції, 

проведеної 2009 р. в м. Ужгороді Регіональним філіалом НІСД в м. Ужгороді та 

Фондом ім. Ф. Еберта, присвячений транскордонному співробітництву на нових 

східних кордонах ЄС (гол. ред. С.І. Мітряєва) [267; 322]. 

Важливе значення має публікація «Україна та Вишеградська четвірка: на 

шляху до взаємовигідних відносин», видана за підтримки Норвезького фінансового 

механізму та державного бюджету Словацької Республіки за результатами 

конференції «Україна і Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних 

відносин», організованої в Ужгороді 13-14 травня 2010 р. в рамках проекту SUREC 

(Словацько-український науково-дослідницький центр). У збірці представлені 

роботи закордонних та вітчизняних фахівців, які стосуються різних питань 

взаємовідносин Україна-країни В4, зокрема А.І. Кудряченка, С.І. Мітряєвої,                       

Г.М. Перепелиці та ін. [356].  

У публікації А.І. Кудряченка «Україна та Вишеградська четвірка: стан та 

перспективи співпраці» звернено увагу на етапи діяльності Вишеградської групи 

[303]. Науковець аналізує співробітництво у політичній сфері між Україною та 

країнами Вишеградської четвірки, виокремлюючи взаємодію в євроінтеграційному 

та євроатлантичному напрямах. Досліджуючи військову співпрацю А.І. Кудряченко 

приходить до висновку, що головними результатами військового співробітництва є 

допомога країн В4 у реформуванні збройних сил України. Автор досліджує стан 

взаємодії в енергетичній, соціо-культурній і транскордонній сферах.  
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Ще одну міжнародну конференцію, яка стосується теми країни В4-Україна 

провів Регіональний філіал НІСД у м. Ужгороді в жовтні 2013 р. Конференція 

відбулася із залученням широкого кола науковців і дипломатів з країн Вишеграду і 

за її результатами був виданий збірник аналітичних матеріалів (керівник 

авторського колективу С.І. Мітряєва) [339].  

На особливу увагу заслуговують аналітичні записки НІСД, Регіонального 

філіалу в м. Ужгороді, які містять корисну інформацію щодо різних аспектів 

співробітництва України з центральноєвропейськими країнами, зокрема проблем та 

перспектив українсько-словацьких, українсько-угорських, українсько-чеських 

відносин, впливу Вишеградської групи на формування політики ЄС щодо України 

та ін. [260-261; 271; 300-301; 305; 326; 372]. 

Співпраця України з центральноєвропейськими країнами у військовій сфері, в 

тому числі у оборонно-промисловому комплексі стала сферою наукових інтересів 

дослідників із Регіонального філіалу НІСД в м. Дніпропетровську (В. Головко,           

О. Їжак, Н. Ткачук, А. Шевцов). Зокрема, була видана монографія «Оборонно-

промислова політика України: можливості застосування досвіду Вишеградських 

країн» [323].  

Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської четвірки та Україні 

порівняли вітчизняні науковці та вчені з країн В4, видавши монографію 

«Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний 

аналіз» під редакцією Г.М. Перепелиці у 2013 р. Особливу увагу у публікації 

приділено аналізу передумов та етапів повернення до авторитаризму в результаті 

невдалих демократичних перетворень або, навпаки, їх відсутності [346].  

Ваговим науковим доробком в сфері міжнародних відносин є видання 

Щорічника Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при 

МЗС України «Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та 

пріоритети», окремий розділ якого присвячений участі нашої країни в двосторонніх 

міжнародних відносинах, в тому числі і українсько-польським взаєминам [307; 371]. 

Аналітичні статті, інтерв’ю з послами, які стосуються теми дисертаційного 

дослідження розміщені на сторінках щорічника «Україна дипломатична» [364; 72]. 
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Змістовною аналітичною доповіддю стало дослідження проведене та 

опубліковане за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду та Міжнародного 

Фонду Відродження «Євроінтеграція: досвід країн Вишеградської четвірки та 

українські реалії» [278]. Книгу підготовлена в рамках проекту «Співпраця між 

аналітичними центрами Вишеградської четвірки та України задля підтримки 

публічної дискусії з євроінтеграційних питань та адвокації реформ» Інститутом 

економічних досліджень та політичних консультацій (Київ) у співпраці Угорським 

інститутом міжнародних справ, Інститутом центральноєвропейської політики СЕРІ 

(Словаччина), Інститутом економічної політики EUROPEUM (Чехія). 

Особливості формування та функціонування механізмів взаємодії країн 

Вишеградської групи із зовнішнім середовищем у процесі розв’язання 

етнополітичних питань висвітлив у своїй праці С.В. Віднянський [254]. Окремим 

аспектам відносин Вишеградської четвірки з Україною присвячені наукові розвідки 

І. Артьомова, О. Каплинського [245; 288]. 

Робота Т. Стражай «Вишеград – прибуття, виживання, відродження» – 

словацького аналітика, керівника програми «Центральна та Південно-Східна 

Європа» САЗП присвячена аналізу процесу співпраці між центральноєвропейськими 

країнами з нагоди 20-ої річниці створення Вишеградської групи [416]. Т. Стражай 

зупиняється на досягненнях Вишеградської четвірки: виключенні двосторонньої 

напруженості у відносинах між країнами-учасницями групи, діяльності 

Вишеградського Фонду, приєднанні до Шенгенської зони, посиленні впливу 

інституту почергового президентства-головування країн-учасниць та ін. Т. Стражай 

вважає, що для ЄС країни Вишеградської групи є важливим інструментом у 

реалізації своїх регіональних пріоритетів, в свою чергу, для країн Східної Європи та 

Балкан сусідство із країнами Вишеграду також створює привабливі умови для 

співробітництва в рамках програм ЄС.  

Дослідженню моделі співробітництва Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії в 

рамках Вишеградського блоку присвячений №3 (2011 р.) періодичного видання 

Інституту міжнародних відносин м. Прага – «Міжнародна політика». Науковці у 

своїх статтях аналізують, визначають здобутки, прорахунки, перспективи взаємодії 
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країн Вишеградської групи. Дещо критично, звертаючи увагу на недоліки та слабкі 

сторони співробітництва між країнами-учасницями Вишеградської четвірки, 

висловлюються чеські автори, зокрема І. Пехе, М. Ел. Натомість словацький 

аналітик Т. Стражай дає позитивну оцінку діяльності угрупування і зазначає «про 

моделі експорту вишеградського досвіду» [382; 410; 415]. 

Питання можливості впливу країн Вишеграду на східну політику ЄС 

проаналізував польський дослідник Д. Калан у своїй науковій розвідці, розміщеній 

на сторінках видання Польського інституту міжнародних відносин «Policy Paper» 

[388]. 

Актуальною темою в історіографії є співпраця України та 

центральноєвропейських країн в енергетичній сфері. Так, вчені із Центра Разумкова 

дослідили історію та можливості реалізації проекту ЄАНТК [272]. Л. Бояківський у 

своїй статті проаналізував значення енергетичного проекту «Одеса-Броди-Гданськ» 

для політичної та економічної інтеграції країн Центрально-Східної Європи [250]. 

Змістовні рекомендації щодо створення регіонального ринку газу із залученням 

країн Вишеградської групи та України надав П. Салаї – експерт Інституту 

центральноєвропейської політики (Словаччина) [333]. Питання пошуку 

диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоресурсів, енергетичної безпеки 

країн Центрально-Східної Європи висвітлили у своїх працях українські                            

(Д. Науменко [276], М. Гончар [277; 266], Я. Матвійчик [309]), польські (П. Куспись 

[394], Т. Хлон [376], Г. Шульцова [276]), словацькі (А. Дулеба [266], П. Салаї [276]), 

угорські (А. Дік [276]), чеські (П. Кратохвіл [392], М. Ел [381]) автори. 

Вивченням країн Вишеградської групи, їх відносин з Україною займався 

Інститут східноєвропейських досліджень, який згодом став Інститутом 

європейських досліджень НАН України, а з 2012 р. ДУ «Інститут всесвітньої історії 

НАН України». Нашу увагу привернули дві монографії під загальною редакцією 

доктора історичних наук, професора, директора Інституту А.І. Кудряченка. В 

монографії «Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього» (2009 р.) два окремі 

розділи присвячені вивченню українсько-польських відносин (автор                                 

Л.Д. Чекаленко) та українсько-угорських відносин (автори М.С. Держалюк,                      
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М.Б. Юнгер) доби незалежності України [351]. В монографії «Україна в Європі: 

контекст міжнародних відносин» (2011 р.) досліджено регіональні інтереси та 

геостратегічні пріоритети незалежної України на сучасному етапі та у 

довгостроковій перспективі [350]. Окремий розділ «Стратегеми взаємин України з 

країнами Вишеградської групи (автори Г.І. Калінічева, Г.А. Максак, В.М. Ткаченко) 

стосується теми дисертації.  

Надалі дослідження різноманітних питань з тематики центрально-

східноєвропейського регіону були продовжені науковцями з ДУ «Інститут 

всесвітньої історії НАН України», результатом чого стала публікація наукових 

статей у журналі «Віче» №20 за жовтень 2013 р., вихід аналітичної доповіді 

«Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-

Східної Європи: досвід для України» [221; 358]. 

Вченими відділу історії міжнародних зв'язків і зовнішньої політики України 

Інституту історії України НАН України під керівництвом доктора історичних наук, 

професора С.В. Віднянського підготовлено і опубліковано ряд досліджень про 

міждержавні двосторонні відносини України з іншими державами, в тому числі з 

країнами Центральної Європи, а також про українську зовнішню політику [286; 353; 

255]. 

На початку 2013 р. за наказом ректора Ужгородського національного 

університету (далі УжНУ) було створено Науково-дослідний інститут Центральної 

Європи. Директором інституту призначено доктора політичних наук, професора          

М.О. Лендьел. Вона є автором багатьох наукових праць, які стосуються політичних 

процесів у країнах Вишеградської групи, зокрема монографії «Місцева демократія у 

країнах Центральної і Східної Європи» [304].  

Темі міжрегіонального/транскордонного співробітництва України присвятили 

свої праці багато вітчизняних науковців. Однією з причин цього є те, що вказаний 

напрям співпраці набуває все більш вагомого значення.  

Важливе значення в історіографії з цієї проблематики займають монографії    

Н. Мікули, В. Гарагонича [311-312; 262].  
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Дослідженню окремих складових та напрямів транскордонного 

співробітництва України з країнами Вишеградської групи присвячено ряд наукових 

робіт. Так, І. Артьомов висвітлив деякі аспекти українсько-словацького 

транскордонного єврорегіонального співробітництва [244]. В. Горбовий, Г. Литвин у 

спільній науковій розвідці визначили головні проблеми Карпатського Єврорегіону 

та запропонували шляхи їх вирішення [267]. Угорький вчений Г. Хорват розглянув 

напрями, завдання, варіанти поліпшення співробітництва у регіоні Карпатського 

басейну [386]. В. Засадко здійснив аналіз ефективності реалізації Європейської 

політики сусідства в Україні та обґрунтував засоби її підвищення [280]. Е. Нусер 

підняв ряд питань з розвитку транскордонної співпраці у Закарпатській області 

[322]. С. Троян проаналізував роль України в системі сучасного транскордонного 

співробітництва [347]. 

Проблемам європейської інтеграції, участі в цих процесах України, зовнішньої 

політики і дипломатичної практики нашої країни, міжнародним відносинам                     

ХХ–ХХI ст. присвячені праці науковців з Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка – В.В. Копійки,       

В.М. Матвієнка, В.А. Манжоли та ін. [298; 349; 352]. 

Після закінчення «холодної війни» посилилася увага американських науковців 

до проблеми зовнішньополітичних орієнтирів України доби незалежності, її 

відносин з сусідами, історичного розвитку країн регіону Центрально-Східної 

Європи кін. ХХ – поч. ХХI ст. 

Нашу увагу привернула колективна праця американських вчених «Україна та 

її західні сусіди» («Ukraine and its Western Neighbors») під редакцією Дж. Клема і         

Н. Попсон, видана Українським науковим інститутом Гарвардського університету 

[420].  

Американські вчені вважають, що поява незалежної Української держави 

виявилася однією з найбільш значних подій після закінчення «холодної війни» і не 

зважаючи на те, що Україна зазвичай сприймається як історична частина сфери 

впливу Росії, проте насправді вона може претендувати на традиції Центральної 

Європи і належати до загальноєвропейської родини.  
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Значна частина статей у книзі присвячена дослідженню транскордонного 

співробітництва та становища національних меншин в ЦСЄ у 1990-х рр. Автори – 

Ш. Волчік, Ш. Стросчеін, Т. Снудер стверджують, що найбільшого успіху досяг 

спектр транскордонних заходів, ініційований навчальними закладами, 

дослідницькими центрами та неурядовими організаціями між Польщею та 

Україною. Відносини з Польщею є найбільш інституціоналізовані. Українсько-

угорська транскордонна співпраця є також хорошим прикладом для наслідування.  

Важливою є робота «Україна в світі: дослідження міжнародних відносин і 

безпеки нової незалежної держави» («Ukraine in the World: Studies in the international 

relations and security of a newly independent state»), видана також Українським 

науковим інститутом Гарвардського університету (1998 р.). Цілий розділ книги 

присвячений вивченню відносин України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною 

упродовж 1991-1998 рр., автором якого є спеціаліст-аналітик держдепартаменту 

США С. Бурант. Науковець зазначає, що країни Центральної Європи потребують 

нормалізації відносин із Україною для демонстрації того, що вони не будуть 

«імпортувати» до НАТО і західноєвропейських організацій прикордонні конфлікти і 

проблеми, пов’язані зі становищем національних меншин. Однак, згадуючи про 

створення 15 лютого 1991 р. Вишеградської групи, С. Бурант відмічає, що Україна 

зазнала невдачі у спробі набуття членства у новій регіональній ініціативі. С. Бурант 

розглядає українсько-польські відносини як приклад для інших держав у подоланні 

негативних усталених історичних стереотипів; українсько-угорські відносин – як 

приклад свідомої толерантної політики щодо національних меншин. Українсько-

словацькі відносини науковець характеризує як «відповідні, правильні», але «не 

інтенсивні» та пов’язує це із проросійською орієнтацією прем’єр-міністра 

Словаччини В. Мечьяра [375]. 

Дослідженню українсько-польських взаємин також присвячена праця                  

С. Буранта «Україна і Польща: до стратегічного партнерства» [251]. 

Питання відносин України із країнами Центральної Європи кінця ХХ ст. 

частково висвітлені у роботах американських дослідників: Б. Нюрнберг,                        

Ш. Гарнетта, Дж. Мороні [406; 412; 383]. 
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Монографії європейських дослідників Дж. Гіллінгхема, В. Волес та Г. Волес, 

К. Сміт стосуються питань європейської інтеграції, в тому числі участі у них країн 

Вишеградської групи [384; 259; 337]. 

Представники російської історіографії також активно вивчають регіон 

Центрально-Східної Європи. Багато праць присвячені проблемам 

постсоціалістичних трансформацій та реформ у зазначеному регіоні. У монографії 

під редакцією Л.Н. Шишеліної «Вишеградська Європа: звідки і куди? Два 

десятиліття по шляху реформ в Угорщині, Польщі, Словаччині, Чехії» (2010 р.) 

проаналізовано політичні та соціально-економічні аспекти розвитку країн 

Вишеградської групи, участь країн В4 у європейських інтеграційних процесах. 

Особливу увагу в книзі звернуто на розвиток взаємин країн регіону з Росією [253]. 

У монографії вчених з Інституту слов’янознавства Російської академії наук – 

«Суспільні трансформації в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (90-

роки XX століття – початок XXI століття)» (2008 р.) за редакцією д.ф.н., проф.                           

Ю.С. Новопашина зосереджено увагу на процесі демократичних реформ в країнах 

Центральної та Південно-Східної Європи, що розпочалися після перемоги 

антитоталітарних революцій 1989-1990 рр. У книзі досліджено як за минулі два 

десятиліття в основному були успішно вирішені завдання перехідного періоду від 

державного соціалізму до постіндустріального суспільного ладу [324]. 

У колективній праці науковців з Інституту слов’янознавства Російської 

академії наук «Революції і реформи в країнах Центральної та Південно-Східної 

Європи: 20 років потому» (2011 р., відповідальний редактор К.В. Никифоров) 

проаналізовано витоки і форми революцій кінця 80-х – початку 90-х рр. XX ст. в 

країнах Центральної та Південно-Східної Європи. Автори зробили спробу 

узагальнити двадцятирічний досвід соціальних трансформацій в країнах регіону, 

проаналізувати форми і методи реалізації різних моделей і стратегій, що є важливим 

для визначення векторів розвитку інших регіонів, в першу чергу сусіднього – 

східноєвропейського (країн колишнього СРСР) [330]. 

Значну увагу російські науковці приділяють вивченню політичної історії 

Республіки Польща XXI століття [306; 328], передумов та наслідків вступу країн 
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Центральної Європи до Євросоюзу, зокрема у колективній монографії за редакцією 

Н.В. Куликової «Країни Центральної та Східної Європи на шляху до Європейського 

Союзу» [341]. 

Дослідження окремих складових системи співробітництва України з країнами 

Вишеградської групи знайшло своє відображення на сторінках вітчизняних 

дисертаційних робіт.  

Тематиці Вишеградської групи присвячені дисертаційна робота на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук Д.О. Мороза та дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Є.Б. Кіш [319; 295], країнам 

Центральної Європи в політиці Європейського Союзу дисертаційна робота на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Т.Ф. Герасимчук [428]. 

Інституціоналізацію громадянського суспільства країн Вишеградської 

четвірки та України досліджено у дисертаційній роботі на здобуття наукового 

ступеня доктора політичних наук Г.І. Зеленько [431]. Місце України в системі 

регіональних відносин країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи 

визначила Задорожня А.Г. у своїй дисертаційній роботі на здобуття наукового 

ступеня кандидата політичних наук [430]. 

Частково стосуються обраної нами теми дослідження кандидатські і 

докторські дисертаційні роботи з різних проблем міждержавних взаємин України з 

країнами Вишеградської групи на двосторонньому рівні. Найбільшу увагу 

вітчизняні дослідники приділили вивченню українсько-польських міждержавних 

відносин. Двосторонні взаємини України з Республікою Польща періоду 1990-х рр. 

досліджено у дисертаційних роботах на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук І.Ю. Афанасьєва [423], О.І. Бабак [424], Д.О. Горуна [429].              

В.Р. Гевко у кандидатській роботі проаналізувала українсько-польське 

співробітництво з 1991 р. до 2004 р. [427]. С.В. Стоєцький у дисертаційній роботі 

висвітлив роль України в зовнішній політиці Республіки Польща в 

євроатлантичному та європейському інтеграційниому вимірі [436]. Н.М. Буглай 

дослідила міжрегіональне співробітництво двох держав у кандидатській дисертації 

(1999-2008 рр.) [426]. Однією із останніх робіт з проблеми українсько-польського 
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двостороннього співробітництва є докторська дисертація Л.В. Стрільчук (2014 р.), в 

якій авторка проаналізувала міждержавні відносини двох країн у різних сферах, 

починаючи від року здобуття незалежності України [437].  

Формування міждержавних українсько-угорських відносин у 1990-х рр. 

дослідив у дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук В.М. Білан [425]. Тема політичних трансформацій в Угорській 

Республіці на рубежі XX – XXI ст. була розкрита у дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора політичних наук Д.І. Ткача [438].  

Українсько-словацькі відносини у 1990-х рр. проаналізовано у кандидатській 

дисертаційній роботі Т.С. Сергієнко [435]. Зовнішній політиці Словацької 

Республіки в 1993-2010 рр. присвячена кандидатська дисертація Л.В. Янчук, в якій 

звернено увагу на співпрацю з Україною [440].  

Українсько-чеські відносини кінця ХХ – початку XXI ст. висвітлено у 

кандидатській дисертації О.В. Цуп [439] (верхня хронологічна межа дослідження 

2008 р.), а також у кандидатській дисертації Р.В. Корсака (1991-2005 рр.) [432].  

Торговельно-економічний контекст співпраці двох країн досліджено у докторській 

дисертації Р.В. Корсака (2000-2012 рр.) [433]. Зовнішню політику Чеської 

Республіки в 1993-2004 рр. проаналізовано у кандидатській роботі Л.В. Павлишиної 

[434]. 

На нашу думку, рівень вивчення проблематики співробітництва України з 

країнами Вишеградської групи є недостатнім, поскільки переважно досліджуються 

окремі складові системи співпраці. Однак, маємо відзначити набуття все більшої 

актуальності теми дослідження і посилення уваги науковців до неї, написання 

кандидатських і докторських дисертаційних робіт, накопичення інформаційних та 

фактологічних матеріалів з даної проблеми. 

У вітчизняній історіографії найбільшу увагу науковців звернено на 

дослідження українсько-польських міждержавних відносин. Значно менше є 

досліджена проблема співробітництва України з країнами В4 у форматі В4+1. 
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Висновки до розділу 1 

 

Опрацювання низки документальних матеріалів вітчизняного та закордонного 

походження з питань співробітництва України з країнами В4 стало основою 

дослідження. За видовою ознакою походження джерела було розділено на три 

групи: архівні документи, опубліковані джерела і матеріали періодики.  

Важливою складовою джерельної бази стали документи з ГДАМЗСУ. Суттєво 

поглибив розуміння особливостей відносин України з країнами Вишеградської 

групи аналіз документальних матеріалів зовнішньополітичних відомств 

центральноєвропейських країн, поточного електронного архіву Вишеградської 

групи та Міжнародного Вишеградського Фонду. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали принципи наукового 

пізнання – історизму, науковості, об’єктивності та багатофакторності, система 

загальноісторичних та загальнонаукових методів. 

Загальними рисами української історіографії є підкреслення важливості 

розвитку відносин Україна-країни В4 у справі їх підтримки нашої держави на 

міжнародній арені, необхідності запозичення досвіду вишеградських партнерів 

щодо здіснення демократичних та економічних трансформацій.  

Наукова історична думка Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії також має 

значні досягнення у вивченні зовнішньо-, внутрішньополітичного, соціально-

економічного розвитку України, формування і розвитку відносин вказаних країн з 

нашою державою в кінці XX – на початку XXI ст. Польська та словацька 

історіографія відрізняються від угорської та чеської більш вираженим східним 

виміром досліджень, тобто великий масив наукових праць, присвячений 

двостороннім відносинам з Україною, східному кордону ЄС. Історіографія 

зарубіжних вчених представлена працями по окремим країнам або вцілому про 

проблеми розвитку регіону Центрально-Східної Європи. 

Зазначимо, що цілісної монографії, присвяченої проблемі становлення та 

розвитку співробітництва у політичній, економічній, гуманітарній сферах України з 

країнами Вишеградської групи на сьогодні ще не існує. 
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РОЗДІЛ 2 

ВЗАЄМОДІЯ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ У 

ФОРМАТІ «В4+1» 

 

          2.1. Особливості співпраці України з країнами Вишеграду у форматі 

«В4+1» 

 

 

Вишeградську групу було засновано внаслідок підписання «Декларації про 

співпрацю між Чехословацькою Федеративною Республікою, Республікою Польща 

та Угорcькою Республікою на шляху до європейської інтеграції» 15 лютого 1991 р. в 

угорському місті Вишеград. Започаткування співробітництва в рамках 

Вишеградської групи мало всі передумови: зазначені країни утворюють так звану 

«класичну» Центральну Європу, поділяючи географічне розташування та подібні 

тенденції історичного розвитку. Назва «Вишеград» має символічне значення для 

сучасного формату взаємодії центральноєвропейських країн. У 1335 р. у 

Вишеградському замку монархи Угорщини, Польщі, Чехії, відповідно Карл Роберт 

Анжуйський, Казимир ІІІ та Іоанн Люксембурзький домовилися про співпрацю у 

політичній та економічній сферах [339, с. 4-5]. 

Згідно підписаної Декларації головними цілями діяльності угрупування були 

визначені наступні: відновлення державної незалежності, демократії, ліквідація всіх 

існуючих соціальних, економічних і духовних аспектів тоталітарної системи, 

будівництво правової держави, створення сучасної ринкової економіки, повне 

залучення в європейську політичну і економічну систему [144]. 

Вишеград створювався як майбутня складова європейській інтеграції, а його 

учасники постійно підкреслювали, що трійка/четвірка є підготовчим кроком до ЄС 

[359, с. 25]. Підписання Декларації засвідчило про початок першого періоду 

діяльності групи (1991-1998 рр.). В перші роки свого існування (1991-1993 рр.), 

Вишеградська група проводила активні переговори з ЄС і НАТО. У наступні роки, 

інтенсивність співробітництва між країнами знизилася у зв'язку з переважанням 
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індивідуальних зусиль над груповими у питанні щодо участі в європейських та 

євроатлантичних процесах. Співпрацю країн Вишеграду було відновлено в 1998 р. 

1993 р. внаслідок поділу Чехословацької Федеративної Республіки (далі ЧСФР) 

Вишеградська група стала нараховувати чотири країни: Республіка Польща, 

Угорська Республіка, Словацька Республіка, Чеська Республіка [149]. 

Наступний період взаємодії регіональної ініціативи (1998-2004 рр.) 

характеризується інституалізацією діяльності та координованості стратегій у 

досягненні головної цілі угрупування – інтеграції до ЄС та НАТО. Імплементація 

Копенгагенських критеріїв на початку 2000-х років сприяли розвитку економічного 

співробітництва між центральноєвропейськими державами. Головним документом 

цього періоду став «Зміст Вишеградської співпраці» (14 травня 1999 р., м. 

Братислава), в якому було чітко прописано напрями взаємодії: зовнішня політика, 

внутрішня політика, інфраструктура, освіта, культура, суспільство, навколишнє 

середовище, наука і технології, транскордонне співробітництво [142].  

Після вступу 1 травня 2004 р. Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії до ЄС 

розпочався другий, сучасний етап діяльності групи. У Кромержизькій Декларації 

прем’єр-міністрів країн В4 від 12 травня 2004 р. було зазначено, що ключові 

завдання, поставлені в Декларації 1991 р. вже досягнуті, і оголошено про подальшу 

співпрацю країн Вишеградської групи, вже як держав - членів ЄС і НАТО. Увагу в 

документі було звернено також на зміцнення ідентичності Центральної Європи 

[143]. Більш чітко окреслені механізми та напрями співпраці в нових геополітичних 

умовах у документі «Керівні принципи щодо майбутніх сфер Вишеградського 

співробітництва» (від 12 травня 2004 р.) [148]. 

У Братиславській Декларації, підписаній 15 лютого 2011 р. з нагоди 20-річчя 

створення групи зазначено, що країни Вишеграду продовжуватимуть робити свій 

внесок у процеси політичної та економічної інтеграції в Європі, в тому числі ЄС і 

НАТО, для того, щоб сприяти процвітанню і безпеці на континенті. У документі 

вказано на те, що країні В4 прагнуть передавати власний досвід політичних і 

соціально-економічних трансформацій сусіднім державам в рамках зовнішньої 

політики ЄС [206]. 



 

 

53 

Вишеградська група не має постійно діючого керівного органу. Узгодження 

дій країн-учасниць групи відбувається через регулярні зустрічі представників влади 

різних рівнів. Вишеградська четвірка є політичним угрупуванням, стабілізуючим 

елементом в регіоні Центрально-Східної Європи, носієм «центральноєвропейського 

духу» і, як зазначено у Братиславській Декларації «відомим брендом» [206]. 

Співробітництво країн В4 з іншими країнами (у тому числі і Україною) 

визначені у наступних документах. Першим документом є «Додаток до Змісту 

Вишеградської співпраці» (2002 р.), в якому визначено характер співпраці у форматі 

В4+1: якщо з'являється пропозиція організувати зустріч у форматі В4+1, то спершу 

дана пропозиція обговорюється всередині групи, а потім головуюча країна 

об'єднання повідомляє третю сторону про спільне рішення і такий механізм 

реалізації співробітництва поширюється на всі рівні: від рівня президентів до рівня 

переговорів експертів [125]. Наступний документ – Декларація від 12 травня 2004 р., 

в якій зазначено про відносини між державами В4 і країнами, які прагнуть здобути 

членство в ЄС. Так, в документі вказано, що держави В4 готові допомагати цим 

країнам, зокрема обмінюватися досвідом, співпрацювати, сприяти впровадженню 

політики ЄС щодо країн Східної і Південно-Східної Європи [143]. Напрями 

розвитку співпраці країн Вишеградської групи з іншими країнами (в тому числі 

Східної і Південно-Східної Європи) також розроблені у «Керівних принципах щодо 

майбутніх сфер Вишеградського співробітництва» (від 12 травня 2004 р.) [148]. 

Україна посідає важливе місце у співробітництві Вишеградської групи зі 

східноєвропейськими партнерами. 3 грудня 1999 р. у Герлахові у Високих Татрах 

під час зустрічі президентів країн-учасниць В4 було зазначено, що Вишеградська 

група підтримуватиме проєвропейські сили в Україні. Дана заява засвідчила про 

початок офіційних відносин Вишеградської групи і України [303, с. 39-40]. 

Кожна з країн-учасниць групи на початку року свого головування оголошує 

програму дій упродовж наступних 12 місяців (з липня до червня включно 

наступного року), а після завершення року головування публікує звіт своєї 

діяльності. У першій частині даного підрозділу проаналізовано позицію країн 

Вишеграду щодо України на основі програм та звітів їх головування у групі. 
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Угорщина є стратегічним партнером України. Під час періодів свого 

головування у В4 Угорська Республіка виступала за зміцнення співпраці країн 

Вишеградської групи та України. У програмі головування Угорської Республіки у 

Вишеградській четвірці упродовж 2001-2002 рр. одним з головних завдань 

визначено участь країн В4 у стратегії ЄС щодо України [179]. 

В липні 2001 р. була прийнята Ініціатива Угорської Республіки про співпрацю 

між державами В4, Україною та ЄС щодо побудови майбутніх зовнішніх кордонів 

Євросоюзу. Метою Ініціативи є: «Своїми узгодженими діями країни Вишеградської 

четвірки, майбутні члени ЄС, висловлюють намір щодо активного залучення їх у 

формуванні політики ЄС відносно політики з Україною. Ініціатива сприятиме участі 

України у створенні більшої безпеки всієї Європи.» [297, с. 163]. 

Головні ідеї даної Ініціативи полягають у наступному: 1) майбутній вступ 

держав В4 у ЄС автоматично передбачить формування нового кордону ЄС, і в 

даному випадку з Україною, де економічний, соціальний розвиток та темпи 

побудови демократії і громадянського суспільства суттєво відрізняється від 

європейських; 2) країни В4 можуть допомогти узгоджувати українську політику з 

політикою ЄС; 3) держави Вишеградської групи закликають ЄС звернути увагу на 

Ініціативу і допомогти їм у реалізації різноманітних заходів прикордонних служб; 4) 

у співробітництво між В4 та ЄС має бути включена і Україна. Це має стати 

взаємовигідним для всіх трьох сторін, особливо у питанні щодо зменшення 

негативних наслідків побудови шенгенського кордону [297, с. 162-163]. 

У 2005-2006 рр. Угорська Республіка знову головувала у Вишеградській групі, 

під час якого було зазначено, що країни-учасниці В4 хочуть формувати спільну 

зовнішню політику по відношенню до сусідів – України, інших країн СНД 

(Співдружність Незалежних Держав) і Західних Балкан, у яких проходять політичні 

і соціальні перетворення. Угорська Республіка наголосила на необхідності зустрічі 

на високому рівні, чим продемонструвала свою готовність до співпраці. З цієї 

причини 11 липня 2005 р. міністр закордонних справ України Б. Тарасюк був 

присутній на зустрічі голів зовнішньополітичних відомств держав В4+2 з метою 

ознайомлення з програмою угорського головування [180]. Також в сторону України 
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була проголошена заява щодо підтримки реформ в Україні, і наданні допомоги у 

реалізації Плану дій Україна - ЄС. 

Найбільш активним періодом співробітництва України з Угорщиною в рамках 

В4 вважаємо 2009-2010 рр. У ці роки особливу увагу Угорської Республіки було 

звернено на реалізацію ініціативи «Східне партнерство», а також продовження 

політичного діалогу з Україною [219]. 

У програмі президентства Угорщини у Вишеградській групі на 2013-2014 рр. 

зазначено, що країни В4 вважають себе промоутерами політики «Східне 

партнерство» і сподіваються на швидке підписання Угоди про асоціацію з 

Україною. У програмі прописано: «Україна є нашим особливим партнером з точки 

зору безпеки і стабільності в нашому регіоні. Подальший розвиток України має 

ключове значення для В4. Наша загальна прилегла територія і спільна історія в 

басейні Карпат підтримує краще розуміння українських політичних, економічних 

реформ.... Наша мета полягає в наданні підтримки для збереження інтеграційного 

вектора зовнішньої політики Києва» [150]. 

Аналіз програм і звітів угорського головування у В4 свідчить про те, що 

Угорщина виступає за посилення співробітництва з Україною в рамках діяльності 

Вишеградської групи, є активною прихильницею євроінтеграції України і сприяє 

передачі власного досвіду їй у цій сфері. 

Республіка Польща також підтримує співробітництво з Україною в рамках 

Вишеградської групи. У програмі польського головування упродовж 2000-             

2001 рр. зазначено, що Польща намагатиметься організовувати спеціальні наради у 

форматі В4+1 (з Україною) для налагодження більш тісного співробітництва [205]. 

Про роботу над створенням європейської перспективи для України було 

задекларовано у програмі головування Польщі у Вишеградській групі упродовж 

2008-2009 рр. Зокрема, зазначено, що Республіка Польща буде працювати над цим 

питанням шляхом підтримки країнами В4: переговорів про нову посилену Угоду 

про асоціацію між Україною та ЄС; організації технічної / консультативної 

допомоги у переговорах щодо Угоди про створення глибокої і всебічної зони вільної 

торгівлі між Україною та ЄС; прагнень України щодо вступу до Енергетичного 
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Співтовариства; обміну досвіду з Україною про лібералізацію ринків електроенергії 

та природного газу в країнах ЄС. Польське головування також буде спрямоване на 

створення євроатлантичної перспективи для України через передачу досвіду країн 

В4 щодо вступу до НАТО та організацію дебатів між державами В4 про приєднання 

України до ПДЧ (План дій щодо членства) [182]. 

Республіка Польща в рамках діяльності Вишеградської групи підтримує 

розвиток «Східного партнерства», зокрема, головування цієї країни у В4 упродовж 

2012-2013 рр. мало на меті залучення більшого фінансування з нового бюджету ЄС, 

розширення співпраці в енергетичному секторі в рамках «Східного партнерства». 

Здобутком польського головування у В4 упродовж 2012-2013 рр. стало те, що 

програма для країн «Східного партнерства» у рамках Міжнародного 

Вишеградського Фонду – V4EaP отримала додаткову підтримку від голландського 

уряду. Польща також організувала співпрацю з урядом Японії для підтримки 

демократичних змін в країнах «Східного партнерства» [184, с. 29]. 

Республіка Польща є найактивнішою прихильницею євроінтеграції України, 

активним лобістом українських інтересів перед ЄС і намагається застосовувати 

можливості свого головування у Вишеградській групі для поглиблення співпраці 

Україна-ЄС, реалізації ініціативи «Східне партнерство». 

Вагоме місце у системі співробітництва України із країнами Вишеградської 

четвірки займає співпраця із Словацькою Республікою. Так, 8-9 липня 2002 р. в м. 

Кошице словацькою стороною було організовано зустріч міністрів закордонних 

справ країн В4 і України. Головну увагу в процесі обговорення було приділено 

питанням візового режиму та транскордонної взаємодії [134].  

Варто зазначити, що Словаччина розглядає співробітництво чотирьох країн-

учасниць групи як найбільш оптимальний варіант існування даної структури, 

оскільки саме у такому складі Вишеградська четвірка посідає визначене місце в 

системі міжнародних відносин, а тому розширення групи за рахунок інших держав 

не передбачається. Проте, Словаччина виступає за тісну співпрацю Вишеградської 

групи із Україною, Словенією, Австрією у форматі В4+, підтвердженням чого стало 
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запрошення прем'єр-міністра України В. Януковича на зустріч глав урядів країн В4 

25 червня 2003 р. у м. Тале.  

У програмі головування Словацької Республіки у В4 упродовж 2006-2007 рр. 

зазначалося, що Словаччина намагатиметься координувати діяльність країн В4 щодо 

підтримки приєднання України до ЄС і НАТО, а також підтримуватиме дослідження 

українських студентів в освітніх закладах країн В4, спираючись на ВФ [209].  

У 2010 р. двічі (2 березня у м. Будапешт і 24 травня у м. Сопот) відбулися 

двосторонні зустрічі міністрів закордонних справ України та Словацької Республіки 

П. Порошенка та М. Лайчака в рамках зустрічі глав зовнішньополітичних відомств 

країн В4, Іспанії, Бельгії, країн «Східного партнерства», країн Балтії, під час яких 

було досягнуто домовленості щодо активізації українсько-словацької співпраці у 

рамках «Східного партнерства» та перетворення її в один з пріоритетів головування 

Словацької Республіки у Вишеградській групі у 2010-2011 рр. [76]. 

У річному звіті програми головування Словаччини у Вишеградській групі (1 

липня 2010 р. - 30 червня 2011 р.) особливу увагу було звернено на співпрацю з 

країнами «Східного партнерства», зокрема Україною. Підтвердженням цього стало 

запрошення прем’єр-міністра України М. Азарова на Саміт голів урядів держав В4, 

присвяченого 20-й річниці створення Вишеградської групи 15 лютого 2011 р. [126].  

Підтвердженням прихильного ставлення Словаччини до посилення співпраці з 

Україною в рамках Вишеградської групи стала пропозиція президента Словацької 

Республіки Р. Шустера щодо створення координаційного органу Вишеградської 

четвірки і окремого органу з питань співробітництва з Україною. Однак ця ідея не 

була підтримана іншими членами угрупування (оскільки було визнано, що рівень 

інституалізації групи низький і країни-учасниці В4 не бажають його змінювати). 

Словаччина дуже активно підтримує вишеградську ідею, бренд, як втілення 

центральноєвропейського духу. Саме у Братиславі розміщено секретаріат 

Вишеградської четвірки та головний офіс ВФ. Словаччина здійснює найбільший 

фінансовий внесок у розрахунку на душу населення у Вишеградський Фонд. 
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Чеська Республіка – єдина з держав Вишеградської четвірки, з якою Україна 

не має спільного кордону. Однак, не зважаючи не вище вказаний факт, обидві 

країни демонструють хороший приклад співпраці в рамках Вишеградської групи.  

У річному звіті головування Чеської Республіки у В4 упродовж 2003-2004 рр. 

згадується про Україну, зокрема, про виявлений інтерес саме української сторони до 

співпраці з країнами Вишеградської четвірки. Проте зазначено, що на той період 

(тобто, до вступу В4 у Євросоюз) рівень двостороннього співробітництва між 

Україною та В4 був низьким [185]. У наступному річному звіті головування Чехії у 

В4 упродовж 2007-2008 рр. підкреслено, що в зазначений період Чехія і відповідно 

країни Вишеградської групи значну увагу приділили заохоченню європейської 

орієнтації країн Східної і Південно-Східної Європи, в тому числі і України [123].  

23 квітня 2008 р. під час чергової зустрічі міністрів закордонних справ країн 

В4, Швеції та України у Празі була підписана спільна заява. В документі зазначено, 

що країни Вишеградської групи та Швеція надають великого значення відносинам з 

Україною, тому вони висловилися за підтримку діалогу Україна-ЄС з візового 

режиму, підписання Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, 

реалізації конкретних проектів регіонального розвитку, української адміністрації в 

адаптації її правової системи до стандартів ЄС [159].  

У програмі головування Чеської Республіки у Вишеградській групі упродовж 

2011-2012 рр. зазначено, що Чехія буде підтримувати активізацію діяльності В4 в 

рамках «Східного партнерства» у відповідності зі Спільною заявою про «Східне 

партнерство», прийнятою країнами Вишеградської групи з Німеччиною в березні 

2011 р. в Братиславі. Також передбачалося проведення консультацій з 

представниками Молдови, Грузії, Азербайджану, України [181]. 

Таким чином, Словацька Республіка та Чеська Республіка підтримують 

євроінтеграцію країн «Східного партнерства», однак не завжди виокремлюють 

напрям відносин саме з Україною.  

У 2004 р. зі вступом країн Вишеградської групи до ЄС розпочався новий етап 

у відносинах з Україною. Він позначений частими зустрічами високопосадовців у 

форматі В4+Україна, проявом зацікавленості країн-учасниць групи щодо зовнішньої 
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і внутрішньої політики України, підписання їх спільних заяв щодо України і дієвою 

підтримкою євроінтеграційного курсу нашої країни.  

Вже на початку Помаранчевої революції міністри закордонних справ країн 

Вишеградської групи підписали Заяву щодо ситуації в Україні (7 грудня 2004 р.). 

Міністри вітали рішення Верховного Суду України щодо відміни рішення ЦВК про 

результати президентських виборів в листопаді-грудні 2004 р. і зобов’язання її 

призначити повторний тур голосування [203]. Саме тому держави В4 вирішили ще 

додатково вислати 100 спостерігачів на вибори (60 осіб із Польщі) [221]. 

 10 червня 2005 р. на зустрічі прем'єр-міністрів Вишеградської групи в м. 

Казімеж-Дольни (Польща) була проголошена Спільна Декларація щодо України. 

Зокрема, було відмічено зусилля уряду України у зміцненні демократичних 

принципів життя країни. Підкреслювалося, що спільні зусилля країн В4 будуть 

направлені на надання допомоги у здійсненні реформ в галузі юстиції, внутрішніх 

справ, сприянні вступу України до СОТ (Світова організація торгівлі), а також 

початку переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС [155]. 

Під час 5-го засідання комітетів національних парламентів країн 

Вишеградської групи у справах ЄС була підписана заява щодо України (15-16 січня 

2007 р., м. Краків). Країни В4 закликали Верховну Раду України прискорити 

реформи для забезпечення європейської перспективи країни [204].  

Країни В4 співпрацюють не лише між собою, але з іншими країнами у напрямі 

зміцнення східного виміру Європейської політики сусідства. Так, 24 листопада           

2008 р. у Варшаві була оприлюднена Заява міністрів закордонних справ країн 

Вишеградської групи, Болгарії, Литви, Латвії, Швеції, Естонії та Румунії, в якій було 

зазначено, що інтеграція між ЄС та його східними сусідами має важливе значення. 

Саме тому міністри підкреслили свою повну підтримку ініціативи «Східне 

партнерство» і висловилися за те, щоб в рамках цієї програми ЄС запропонував нові 

форми співпраці зі східними партнерами і далекосяжні проекти, спрямовані на 

поглиблення відносин. Зокрема, через зміцнення підтримки Євросоюзу в адаптації 

законодавства східних партнерів, створення поглибленої зони вільної торгівлі, 

початок процесу, спрямованого на досягнення безвізового режиму з цими країнами, 
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як довгострокової мети, а для початку зниження візових зборів. Очільники 

зовнішньополітичних відомств вважають, що для забезпечення успішного розвитку 

«Східного партнерства» повина бути створена ефективна інституційна структура, в 

тому числі, можливо, посада спеціального координатора програми, організація 

зустрічей різних рівнів від міністерських до зустрічей високопосадовців профільних 

міністерств та робочих органів. Міністри підкреслюють, що «Східне партнерство» 

має спиратися на адекватне фінансування і сподіватися на Європейський 

інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші 

міжнародні фінансові організації [157]. 

3 березня 2011 р. під час зустрічі міністрів закордонних справ країн 

Вишеградської групи і Німеччини у Братиславі було відзначено прогрес, досягнутий 

у процесі підготовки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вони закликали 

Україну та Європейську комісію завершити переговори щодо Угоди про асоціацію, 

у тому числі і Угоди про створення зони вільної торгівлі [212].  

Країни Вишеграду часто запрошують на свої зустрічі третю сторону для 

обговорення досягнутого прогресу «Східного партнерства» та визначення 

подальших перспектив ініціативи. Зокрема, 5 березня 2012 р. на зустріч очільників 

зовнішньополітичних відомств країн В4 і Азербайджана, Вірменії, Білорусі, Грузії, 

Молдови, України були запрошені міністри закордонних справ Данії, Естонії, Латвії, 

Литви, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки і 

Єврокомісар з питань розширення і Європейської політики сусідства [160]. 

25 вересня 2012 р. була прийнята Спільна Декларація міністрів закордонних 

справ країн Вишеградської групи та Бенілюксу щодо України. Документ стосувався 

внутрішньополітичної ситуації в Україні, зокрема, погіршенням процесу 

демократизації, ув’язнення Ю. Тимошенко. Очільники зовнішньополітичних 

відомств висловили занепокоєння тим, що ці тенденції негативно впливають на 

процес підготовки підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [156]. 

Словацький вчений та аналітик – Т. Стражай підкреслює, що підтримка 

інтенсифікації відносин між ЄС та Україною, Молдовою та Білоруссю з одного боку 

та Албанії, Боснії і Герцеговині, Хорватії, Македонії та Сербії, з іншого була одним 
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з головних пріоритетів зовнішньої політики держав Вишеградської групи в останні 

роки. Вчений наголошує, що Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія проводять 

політику відкритих дверей для будь-якої європейської країни, яка претендує на 

членство в ЄС, заявляючи про свою готовність надати допомогу східним сусідам та 

країнам Західних Балкан у процесі здійснення необхідних реформ [416]. 

Підтримання України на міжнародній арені є вигідним для країн Вишеградської 

групи з позиції забезпечення себе сильним і стабільним сусідом країною-членом ЄС. 

Українські експерти зазначають, що співробітництво з державами В4 як на 

двосторонньому, так і багатосторонньому рівні є однією з найбільш продуктивних 

форм співпраці України із державами ЄС [356, с. 134-135]. 

17 травня 2013 р. у Кракові була підписана Спільна заява міністрів 

закордонних справ Вишеградської групи, Ірландії та Литви щодо «Східного 

партнерства», в якій зазначалося про значний прогрес, досягнутий у переговорах 

щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і підтвердження свого прихильного 

ставлення до підписання, у тому числі і Угоди щодо глибокої і всеосяжної зони 

вільної торгівлі, на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі [163]. 

Вцілому країни В4 наприкінці 2012 – початку 2013 рр. в офіційних заявах 

закликали Європейську Комісію та Європейську службу зовнішніх дій включити в 

«дорожню карту» «Східного партнерства» пріоритет інтеграції найбільш успішних 

східноєвропейських партнерів у внутрішній європейський ринок і створення 

спільної економічної зони, що, сприятиме реформам [339, с. 20]. 

Після початку революційних подій в Україні з листопада 2013 р. увага країн 

Вишеграду ще більше посилилася до нашої держави. Так, вже 24 лютого 2014 р. 

була оприлюднена Заява міністрів закордонних справ країн В4 щодо України, в якій 

вказувалося на те, що країни Вишеградської групи підтримують суверенітет, 

незалежність, територіальну цілісність і європейську перспективу України (це ж 

саме зазначено в Заяві спікерів парламентів країн В4 від 28 лютого 2014 р., Заяві 

прем'єр-міністрів країн В4 від 4 березня [164; 202]), і вважають, що міжнародні 

фінансові інститути повинні бути в змозі забезпечити необхідну макроекономічну 

допомогу Україні, а в сфері енергетичної безпеки, країни Вишеградської групи  
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готові розвивати зворотний потік поставок природного газу в Україну [162].  

5 березня 2014 р. міністри закордонних справ країн В4 направили лист  

Верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки К. Ештон і 

Єврокомісару з питань розширення і Європейської політики сусідства С. Фюле, в 

якому закликали розпочати підготування до підписання Угоди про асоціацію 

України з ЄС [165].  

В квітні 2014 р. у спільній Заяві очільники зовнішньополітичних відомств 

країн Вишеградської четвірки засудили російську військову агресію і анексію 

Криму, а також політичні та військові дії, направлені на дестабілізацію східної 

частини України [201]. 

Країни Вишеградської групи привітали перемогу проєвропейських сил на 

виборах до Верховної Ради України в жовтні 2014 р. і вкотре у спільній Заяві 

міністрів закордонних справ було зазначено про прихильне ставлення до України в 

межах її міжнародно визнаних кордонів і невизнання незаконної анексії Кримського 

півострова Російською Федерацією [208]. В грудні 2014 р. очільники 

зовнішньополітичних відомств країн В4, перебуваючи з одноденним візитом в 

Києві, заявили про виділення 4,6 млн євро в якості додатка до фінансової підтримки 

ЄС для України [161]. 

Одним із напрямів співробітництва між Україною та державами В4 є галузь 

безпеки і оборони. З 2002 р. міністри оборони держав В4 проводять щорічні зустрічі 

для обговорення військових питань. Україна приймає участь у цих засіданнях з  

2005 р., а з 2007 р. стала присутня на зустрічах начальників генеральних штабів 

[288]. У 2008 р. у Варшаві відбулася чергова зустріч міністрів оборони країн В4. 

Зустріч відбулася у форматі В4+Україна (українська делегація на чолі з міністром 

оборони України Ю. Єхануровим), під час якої було обговорено стан та можливості 

європейської та євроатлантичної інтеграції України, пріоритетні напрями співпраці 

в оборонній сфері у форматі В4+Україна і на рівні двосторонньої взаємодії між 

військовими відомствами держав Вишеградської групи та Міністерством оборони 

України. В спільній заяві очільники військових відомств країн Вишеградської групи 
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підтвердили свою підтримку в продовженні наданні допомоги в здійсненні реформ 

для реалізації українських євроатлантичних інтеграційних зусиль [158].  

У 2009 р. пройшла подібна зустріч представників Міністерств оборони країн 

В4 і України у Будапешті. Держави Вишеградської групи запевнили в допомозі 

щодо реалізації реформ в оборонній сфері, проведенні інформаційної кампанії щодо 

Альянсу.  

Про розвиток співпраці в оборонній сфері свідчать спільні навчання 

аеромобільних підрозділів батальйонного рівня «Козацький степ» (Польща), 

командно-штабні навчання «Швидкий тризуб» (Польща, Угорщина), навчання 

«Світла лавина» (Словаччина, Угорщина) [303, с. 43]; потужний спільний проект 

«Сприяння кооперації Вишеградських країн та України у реформуванні оборонної 

промисловості» (при значній фінансовій підтримці посольств держав В4 в Україні) 

[323]. Військове співробітництво відбувається також в рамках структур ЄС, НАТО, 

ООН. Зокрема, держави В4 приймали участь у врегулюванні питань на молдавсько-

українському кордоні через місію ЄС. 

12 травня 2011 р. у м. Левоча (Словаччина) пройшла зустріч керівників 

оборонних відомств Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії та України у форматі 

В4+Україна, на якій було обговорено питання про створення в рамках ЄС 

Вишеградської бойової групи та можливість залучення до неї української сторони, 

що розглядалося як важливий крок до зміцнення європейської оборонної політики. 

Створення групи заплановано на перше півріччя 2016 р. Основною функціональною 

ознакою Вишеградської бойової групи повинна стати при необхідності швидка 

мобілізація (1500 військовослужбовців упродовж 10 діб мають дістатися до будь-

якої частини світу) [372].  

6 березня 2013 р. у Варшаві міністри оборони країн В4 підписали Лист намірів 

(Letter of Intent) про формування спільної бойової тактичної групи ЄС (далі БТГр). 

Загальна чисельність особового складу спільної БТГр ЄС передбачає три тисячі осіб 

(Республіка Польща – 1300-1600 військовослужбовців, Чеська Республіка – 700-800, 

Словацька Республіка – 400, Угорщина – 300-350). Ведучою країною з формування 

спільної БТГр ЄС визначена Польща. 
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Україна розглядається країнами Вишеградської групи як основний претендент 

на забезпечення спроможності спільної БТГр ЄС стратегічних авіаційних 

транспортних перевезеннях [278, с. 45-46]. 

Участь нашої держави у цій організації створює перспективи для захисту 

власних національних інтересів. Запрошення України свідчить про відсутність 

можливості забезпечити необхідний бойовий потенціал країн В4 власними силами; а 

також про визнання України в якості серйозного військово-політичного актора. Крім 

того оборонне співробітництво означає найвищу ступінь довіри між країнами [372]. 

У середині квітня 2013 р у м. Сопоті (Польща) пройшла зустріч керівників 

Генштабів країн В4, на якій також був присутній голова Генерального штабу 

України. Присутні командири визначили три напрями співпраці з Україною: участь 

у Вишеградській бойовій групі, проведення спільних навчань для військових, а 

також підтримка країнами В4 модернізації Збройних Сил України [184, с. 19]. 

Військове співробітництво між Україною та країнами В4 активно 

розвивається, має важливе значення та значні перспективи.  

Енергетична безпека є важливою складовою національної безпеки. Саме тому 

співпраця України з країнами Вишеградської групи в цій царині має стратегічне 

значення. Згідно з загальноприйнятими світовими стандартами енергетичної 

безпеки, постачання енергоносіїв з одного джерела не повинно перевищувати для 

країни ¼ від необхідної їй кількості. За такої умови держава може бути енергетично 

незалежна. Успішною політикою в цій сфері є досвід США, які отримують 

енергоносії з багатьох країн світу (понад 60). 

Україна та країни В4 залежать від імпорту газу, в основному від Російської 

Федерації. У ЦСЄ частка «Газпрому» в імпорті газу країнами Вишеградської групи 

виглядає наступним чином: Чехія 66%, Угорщина 81 %, Польща 83 %, Словаччина 

93%. До 2012 р. він був єдиним постачальником газу в Україну [137, с. 23, 25, 28].  

Україна, Білорусь та країни Вишеградської групи володіють ділянками 

найбільших російських транзитних газових трубопроводів до Європи з сумарною 

потужністю 180 млрд. куб. м/рік. Серед них Україна займає стратегічне положення з 

транзитним потенціалом в 142 млрд. куб. м/рік. До того ж країни Вишеградської 
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групи та Україна мають підземні сховища газу (далі – ПСГ), зокрема 36 ПСГ, 

здатних зберігати майже 50 млрд. кубометрів газу [276, с. 24]. 

Українська газотранспортна система (далі – ГТС) належить державній 

компанії «Нафтогаз України» і за своїми розмірами є друга в Європі (після 

російської), яка включає 35 тис. км газогонів, 71 компресорну станцію, 13 ПСГ 

загальним об'ємом близько 32 млрд. кубометрів [309, с. 126]. 

Вважаємо, що одним з головних завдань України та країн Вишеградської 

групи є посилення енергетичної безпеки регіону. Це можна зробити через створення 

регіонального ринку газу в ЦСЄ. 31 жовтня 2012 р. міністри енергетики та 

економіки країн В4 підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо інтеграції 

вишеградського регіонального ринку газу. 16 липня 2013 р. була укладена Дорожня 

карта регіонального ринку газу країн Вишеградської групи, в якій зазначено і про 

готовність співпрацювати з Україною [196, с. 5]. 

Павол Салаї – експерт Інституту центральноєвропейської політики (СЕРІ) 

виділяє кілька варіантів диверсифікації імпорту газу до Центрально-Східної Європи: 

диверсифікація постачальників, збільшення імпорту зрідженого природного газу 

(далі – ЗПГ), перехід до більш короткострокових договорів щодо постачання газу, 

видобуток сланцевого газу. На думку науковця, всі зазначені варіанти підривають 

провідну позицію «Газпрому» і дозволяють побудувати більш ліквідний та 

конкурентний ринок, на якому економіка переважає політику. 

Зупинимося дещо детальніше на вказаних варіантах диверсифікації. 

Теоретично можливо, щоб країни Центральної Європи (від них і Україна) отримали 

газ з Південного коридору, який доставить каспійський газ до Європи починаючи з 

2019 р. Однак це – не проект, а лише теорія, з далекою довгостроковою 

перспективою та невизначеними результатами [276, с. 11-12]. 

ЗПГ, яким торгують на європейських хабах, складає ¼ європейського імпорту 

газу, транспортується морськими суднами і є дешевший за газ, який постачають 

газопроводи. Проте, для торгівлі ЗПГ необхідні спеціальні термінали дегазифікації. 

Сьогодні серед країн В4 будується термінал у Польщі на Балтійському узбережжі. 

Існує концепція будівництва терміналу на чорноморському узбережжі України. Слід 
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враховувати і ризики будівництва терміналів ЗПГ. По-перше – висока вартість 

спорудження, по-друге – довгострокові контракти на ЗПГ, прив’язані до цін на 

нафту, по-третє – попит на спотовому ринку. Попит і ціни на газ в Центрально-

Східній Європі є нижчими, ніж в Азії. Саме тому виробникам ЗПГ з Катару чи США 

вигідніше експортувати його до Азії [333, с. 10]. 

Європейська торгівля газом входить в нову еру короткострокових цін. 

Сьогодні в Європі від однієї третини до половини газу постачається на умовах 

спотового ринку. «Газпром» вніс спотове ціноутворення в контракти з 2009 р. і 

запропонував зниження цін до 15% (у тому числі Польщі) з 2012 р., але лише для 

Західної Європи. Павол Салаї зазначає, що країни Центрально-Східної Європи, 

маючи обмежену переговорну силу, платять вищу ціну, ніж Західна Європа. За 

ціновими показниками на газ країни Вишеградської групи (за винятком Угорщини) і 

Україна живуть в 1990-х роках [276, с. 16-17]. В той самий час потрібно враховувати 

певні ризики – перехід до корострокових контрактів з «Газпромом» у порівнянні з 

необхідними періодами амортизації трубопроводів може викликати ряд проблем, у 

тому числі ускладнення повернення інвестицій, відхід інвесторів. 

В Україні та країнах Вишеградської групи існують поклади сланцевого газу. 

Однак в Чехії та Словаччині накладений мораторій на розвідку і видобуток 

нетрадиційного газу через небезпеку для навколишнього середовища. В Угорщині –

MOL, найбільший виробник електроенергії в країні, створив спільне підприємство з 

ExxonMobil для вивчення можливостей буріння. Однак через незадовільне пробне 

буріння ExxonMobil в 2010 р. припинила свою діяльність в країні [276, с. 21-23]. 

У Польщі запаси сланцевого газу становлять 5,3 трлн кубометрів – це 

найбільше в Європі [277, с. 57]. Республіка Польща вже видала понад 100 ліцензій 

на розвідку нетрадиційного газу, але результати не є остаточними. Видобутку 

сланцевого газу в Польщі може перешкодити занадто суворі нормативно-правова 

база і оподаткування. В Україні пробне буріння ще менше розвинуте, ніж у Польщі. 

В січні 2013 р. був підписаний контракт з Shell, який дозволить розвідку Юзівського 

газового родовища на сході країни і передбачає буріння 15 свердловин [276, с. 23]. 
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Співпраці в енергетичному секторі між Україною та країнами Вишеградської 

групи на двосторонньому рівні приділяється значна увага. Ці відносини мають 

різний ступінь активності і залежать від багатьох факторів: програм енергетичного 

розвитку країни, наявність власних природних ресурсів, можливостей варіантів 

постачання певних видів енергоносіїв, значення конкретного виду енергоресурса в 

енергосистемі кожної з країн (газу, нафти, електроенергії – як готового продукту). 

Особливо важливого значення набули українсько-словацькі міждержавні 

відносини в енергетичній сфері. Україна та Словаччина займають унікальне 

положення на Східноєвропейському газовому мультиконекторі, тому їх співпраця в 

енергетичній сфері має загальноєвропейське значення. Важливою справою для 

взаємодії між двома країнами мало б стати напрацювання пропозицій для створення 

ефективного механізму системи запобігання газовим кризам (які мали місце у 2006 

та 2009 рр.). У МЗС Словацької Республіки енергетику вважають ключовим 

питанням у відносинах з Україною [130, с. 13]. Зауважимо, що Словаччина 

належить до ряду країн ЄС з найвищим рівнем зовнішньої енергетичної залежності 

від Росії, а поставка енергоносіїв відбувається через територію України. Повне 

припинення поставок газу в січні 2009 р. стало першим випадком за 37-річну 

історію енергетичного співробітництва двох країн. Дана криза показала високу 

ступінь уразливості Словацької Республіки через залежність від поставок енерносіїв 

з одного джерела та одним маршрутом і ненадійність української сторони як 

транзитера енергоресурсів [315, с. 11-12].  

Ми поділяємо підходи та рекомендації українських та словацьких аналітиків – 

Гончара М., Дулеби А., Малиновського О. щодо оптимізації співпраці в 

енергетичній сфері. Так, нагальною постала необхідність запровадження гарячої 

лінії зв’язку між відповідальними особами на урядовому та корпоративному рівнях 

для обміну об’єктивної інформації. Очевидним є усвідомлення того, що взаємодія 

транзитерів (Україна і Словаччина) у кризовій ситуації не менш важлива, а ніж 

контакти між постачальником та споживачем – Москвою та Брюсселем. Доцільним 

стане створення окремого каналу для підземного зберігання та безперебійного 

постачання газу до Словаччини у випадку рецидиву припинення поставок з Росії. 
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Для створення такого резервного каналу постачання газу є потреба у вивченні 

існуючих можливостей газотранспортної системи Західної України та можливостей 

надання технічної допомоги з боку Словаччини у модернізації ГТС України [266, с. 

142-147]. Загалом, вищеназвані заходи мають слугувати створенню нової 

архітектури європейської енергетичної безпеки, які спираються на безпеку для 

виробника, транзитера та споживача. 

Не лише Словаччина залежить від України як від транзитера енергоресурсів, 

але і навпаки. З 15 травня 2013 р. Україна розпочала імпорт газу зі Словацької 

Республіки в тестовому режимі. Словаччина має найбільший коридор для 

постачання газу з Європи в Україну. З березня 2013 р. Україна розпочала реверсні 

поставки газу з Європи через територію Угорщини. Угорщина в цьому питанні 

проявила принциповий підхід, який дозволив сприяти прориву в енергетичній 

залежності України від російського газу. Так, за квітень 2013 р. Україна отримала 

18,1 млн. куб. м газу у свою ГТС, який надійшов через угорську територію (у 

вересні 2014 р. поставки тимчасово було припинено). Реверсні поставки газу в 

Україну було розпочато і з території Польщі. У квітні 2013 р. Україна отримала 102 

млн. куб. м газу [228, с. 16]. 

 Посол Республіки Польща в Словацькій Республіці Томаш Хлон зазначив, 

що імпорт газу з Польщі та Угорщини до України є недостатній через обмежені 

можливості газопроводів, які становлять майже 3,5 млрд. куб. м на рік, якщо 

використовувати по максимуму. Запуск поставок зі Словаччини дозволить отримати 

до 30 млрд. куб. м на рік. Зворотні поставки зі Словаччини, на думку посла, є 

єдиним способом забезпечення справжньої диверсифікації поставок газу в Україну. 

Проте це може внести напругу у відносини Словаччини з Росією. Саме тому, Томаш 

Хлон зазначив, що угода про постачання газу зі Словаччини до України може бути 

укладена при підтримці Європейської комісії [376]. 

Дійсно така угода була укладена 28 квітня 2014 р. в Братиславі. Зокрема, 

оператори газотранспортної системи України (ПАТ «Укртрансгаз») і Словацької 

Республіки («Eustream a.s.») підписали Меморандум щодо реверсних поставок 

природного газу. Підписання відбулося у присутності президента Європейської 
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комісії Жозе Мануеля Баррозу, Міністра енергетики та вугільної промисловості 

України Юрія Продана. Документ передбачає проведення заходів для реалізації 

реверсу за двома варіантами. Перший варіант («малий реверс») передбачає 

забезпечення фізичних реверсних поставок зі Словаччини в Україну до 22 млн. куб. 

м на добу. Другий варіант («великий реверс») можливий за умови проведення 

консультацій та юридичних дій. У такому варіанті обсяг реверсу газу може 

становити до 30 млрд. куб. м на рік [48]. 

З 16 серпня 2014 р. ПАТ «Укртрансгаз» спільно з «Eustream a.s.» розпочав 

тестові поставки природного газу зі сторони Словаччини. 

Показником стійкості відносин України та Республіки Польща у сфері газової 

політики став проект газопроводу Ямал – Європа 2. У квітні 2013 р. «Газпром» і 

компанія «Європол Газ» підписали меморандум про взаєморозуміння щодо проекту 

Ямал – Європа 2. Цей газопровід, якщо буде збудований, то пройде в обхід території 

України. Підписання меморандуму викликало скандал у Польщі. Офіційна реакція 

польського уряду пішла врозріз з корпоративними домовленостями і це стало 

свідченням унеможливлення використання енергетичного важеля тиску та 

зміцнення політичних позицій Польщі під «парасолькою» ЄС [277, с. 13]. 

Енергетика Угорщини найбільш залежна від газу і ця країна має найвищу 

частку споживання населенням газу серед чотирьох країн В4. Це одна із причин 

того, що Угорщина відстоює власні енергетичні інтереси, не зважаючи на те чи 

співпадають вони з інтересами України. Більше того Угорщина підтримує тісні 

відносини з Російською Федерацією, що не завжди позитивно позначається на 

відносинах з нашою країною. Наприклад, Угорщина підтримувала реалізацію 

проектів нових газопроводів «NABUCCO» (підтримували країни Вишеградської 

групи, ЄС), «Південний потік», які проходять в обхід території України [239; 234]. 

Угорщина має свій інтерес у збільшенні обсягів російського газу у власних 

сховищах. Звичайно, не останню роль у цьому відіграли українсько-російські газові 

конфлікти, порушення постачання Україною газу в Європу. Мартін Ел – головний 

редактор Міжнародного розділу у чеському періодичному виданні «Економічна 
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газета» висловив думку, що з точки зору газової політики, «Україна – це чорна діра і 

ніхто не має контролю на кількість газу, закачаного в Україну» [381]. 

Однак, не зважаючи на те, що різні варіанти диверсифікації джерел і шляхів 

постачання газу в Центрально-Східну Європу розглядаються, або частково почали 

реалізовуватися, Україна і країни Вишеградської групи залишаються споживачами і 

головними транзитерами «Газпрому». Ми приєднуємося до думки вітчизняних та 

закордонних науковців – Д. Науменка, П. Салаї, А. Діка, Г. Шульцової, про те, що 

якщо країни В4 і Україна хочуть торгувати газом через кордони і продовжувати 

транспортувати російський газ до Європи, вони повинні інвестувати в мережі.  

Необхідним є координування урядами країн Вишеградської групи та України 

власних національних енергетичних політик з врахуванням енергетичних цілей ЄС 

на наступні десятиліття. Безпека поставок Центрально-Східної Європи посилиться 

від взаємозв'язку з українською ГТС і доступу європейських трейдерів газу до 

українських ПСЗ. Спільне координування великих інфраструктурних проектів (ЗПГ 

терміналів, інтерконнекторів) національними компаніями країн В4 та України дасть 

можливість спільно лобіювати залучення фінансування з боку ЄС. Це в свою чергу 

дозволить створити регіональний спотовий ринок з регіональними хабами та 

інтерконнекторами. Краще поєднання трубопроводів також принесе користь 

видобутку нетрадиційного газу [276, с. 28-32].  

Україні необхідно посилити іноземний корпоративний інтерес до своєї ГТС. 

Зазначимо, що Угорщина має фінансово заможні компанії, які займаються 

будівництвом і модернізацією потужних енергомаршрутів, які можуть взяти участь 

у модернізації української ГТС. Однак в цьому не зацікавлена Російська Федерація, 

що відображається на позиції Угорщині, тому Україні потрібно враховувати цей 

факт. Від української сторони необхідним є розробка відповідних проектів 

(забезпечення ясності відносно використання мережі, частина якої не задіяна), 

проведення конкурсу на тендер серед інвесторів.  

У ХХ – ХХI ст. нафта стала одним із засобів реалізації національних інтересів, 

способом економічного та політичного тиску. 
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 Російська частка в імпорті нафти країн Вишеградської групи значна. Так, 

Польща імпортує майже 90% своєї сирої нафти з Росії [277, с. 56], Словаччина 99% 

[145], Чехія 65 % [175], Угорщина 87% [174, с. 7]. Саме тому, вони намагаються 

здійснити диверсифікацію постачання нафти. Наприклад, Чехія шукає шляхи 

збільшення пропускної здатності трубопроводу TAL (трансальпійський 

нафтопровід), як альтернатива трубопроводу «Дружба» [145].  

Домінування російської нафти існує в українських нафтотранспортних і 

нафтопереробних системах. Хоча в останні роки Україна зменшила імпорт нафти. 

Згідно даних Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за січень-

лютий 2012 р. частка російської імпортованої нафти у загальному обсязі 

українського використання склала 57,6% [68], але це в свою чергу призводить до 

збільшення імпорту вже готових нафтопродуктів. 

Україна має розвинуту систему транспортування та переробки нафти. ПАТ 

«Укртранснафта» – оператор системи магістральних нафтопроводів, другий за 

величиною в Європі. Через українську територію проходить південна гілка 

нафтопроводу «Дружба» для транзиту російської нафти в напрямку Словаччини, 

Чехії, Угорщини.  

Важливою для України є участь в Євро-Азійському нафтотранспортному 

коридорі. Пріоритетною в цьому напрямі є співпраця України та Республіки Польща 

в рамках побудови трубопроводу Одеса-Броди-Гданськ з метою транспортування в 

Європу каспійської нафти (будівництво розпочалося у 90-і рр. ХХ ст.). Нафтопровід 

Одеса-Броди Україна завершила споруджувати 2001 р. Наступна частина проекту 

має бути побудована через територію України і Польщі до м. Плоцьк, потім до м. 

Гданська, що є одним з найбільших енергетичних проектів в ЦСЄ для 

транспортування енергоносіїв без участі Росії. У 2003 р. Україна, Польща та 

Європейська Комісія підписали Спільну декларацію з питань надання підтримки 

проекту ЄАНТК, на основі якої Україна та Польща 26 листопада 2003 р. уклали 

міжурядову Угоду про використання потужностей НТС «Одеса-Броди» та її 

інтеграцію з нафтотранспортними потужностями Польщі [6]. 
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Однак за 13 років свого існування нафтопровід Одеса-Броди працював лише у 

реверсному режимі для постачання нафти російських компаній до Середземномор’я 

2005-2010 рр. та упродовж 2010-2011 рр. до Білорусі. Це змусило сумніватися 

учасників проекту та офіційних представників ЄС у намірах України щодо 

використання нафтопроводу.  

Після запуску другої гілки Балтійської трубопровідної системи у 2012 р. лише 

нафтопровід Одеса-Броди-Гданськ може гарантувати енергетичний баланс у Балто-

Чорноморському регіоні, а також посилити інтеграцію у регіоні Центрально-Східної 

Європи [250, с. 73]. Однією з головних перешкод, які стримують добудову 

трубопроводу є відсутність міждержавної угоди між країнами, компанії яких беруть 

участь у проекті (Україна, Польща, Азербайджан, Грузія, Литва).  

 28 березня 2013 р. прийнято рішення про будівництво нафтового терміналу в 

Гданську. Підписання контракту щодо будівництва споруди свідчить про орієнтацію 

Польщі на постачання нафти не з південного сходу, а з моря і цим самим позбавляє 

шансів реалізації продовження нафтопроводу «Одеса–Броди» територією Польщі 

[277, с. 71]. Через рік в березні 2014 р. посол Республіки Польща в Україні                

Г. Литвин зазначив, що польська сторона готова повернутися до розвитку проекту 

«Одеса–Броди-Гданськ», але лише на комерційній ініціативі (без державного 

фінансування) за умови гарантій поставок необхідних обсягів нафти [235].  

У зв’язку з подіями в Україні в 2014 р. знайти інвесторів для добудови 

нафтопроводу майже не реально. 

Українські експерти з Центру Разумкова вважають, що головною перевагою 

нафтопроводу Одеса-Броди як ключової ланки ЄАНТК є те, що він вже збудований і 

здатен у найкоротший термін розпочати транспортування каспійської нафти до 

ринків країн ЄС повз завантажені Турецькі протоки. Трубопровід здатен 

забезпечити поставки на два західноукраїнські НПЗ (нафтопереробний завод) та 

НПЗ країн Центральної і Західної Європи більш якісної, порівняно з російською, 

нафти. Більше того, існують потенційні можливості розширення нафтопроводу 

Одеса-Броди за напрямками до Словаччини та Чехії (далі до Австрії та Німеччини): 

Броди-Швехат і Броди-Кралупи-Інгольштадт-Карлсруе [272, с. 29, 36-37]. 
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Ми вважаємо, що проект може бути актуальним і конкурентоспроможним, 

при умові отримання гарантій на постачання сировини від нафтових компаній, які 

працюють на Каспії, при чому не лише Азербайджану, але і Казахстану (володіє 

найбільшими нафтовими запасами Каспійського регіону), по-скільки 

азербайджанської нафти не достатньо в потрібній кількості для заповнення 

нафтопроводу. Першочерговою необхідністю залишається стабілізація ситуації в 

акваторії Чорного моря, оскільки жодна компанія не погодиться відправляти 

танкери з нафтою в зону конфлікту і нестабільності. 

Чільне місце в енергетичному співробітництві займає експорт української 

електроенергії у країни Вишеградської групи. Найбільшим імпортером серед 

чотирьох країн є Угорщина. У 2011 р. обсяги експорту становили 2472,7 кВт г 

(38,4%). За перші два місяці 2012 р. в Угорщину було експортовано 639 млн. кВт г 

або 62% від усієї української експортованої електроенергії за січень-лютий 2012 р. 

Словаччина та Польща також імпортують українську електроенергію. В 2011 р. до 

Словаччини було експортовано 589,4 млн кВт г або 9,2%, до Польщі 59,6 млн кВт г 

або 0,9% від загального українського експорту електроенергії за 2011 р. [67-68]. 

У порівнянні з українським енергетичним потенціалом в Польщі не 

виробляється електрику за допомогою ядерних технологій. Електроенергія з 

України для Польщі є за доступними цінами, тому існує проект оновлення 

збудованої ще в 1985 р., електричної лінії, яка з'єднує м. Жешув з АЕС в м. 

Хмельницькому. Підраховано, що перезапуск лінії, яка була відключена в 1993 р., 

коштуватиме близько 150 млн євро [394]. 

Україна та країни В4 зацікавлені у продовженні системного діалогу по всіх 

питаннях енергетичної безпеки, тому, вважаємо, що було б корисним Міністерству 

енергетики та вугільної промисловості України організувати постійний діалог з 

відповідними відомствами країн Вишеградської групи з метою максимального 

розширення співробітництва в енергетичній сфері. Досвід країн Вишеградської 

групи також є прикладом для наслідування для України у питаннях адаптації 

українського енергетичного законодавства до європейського у відповідності з ДЕС 

(Договір про заснування Енергетичного Співтовариства). 
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За нашим баченням, головними перспективними напрямами співпраці України 

з країнами Вишеградської четвірки в енергетичній галузі є: 1) транспортування та 

збереження енергоносіїв (нафти і газу); 2) участь країн В4 (інвестиційна, екпертно-

технічна) в модернізації української ГТС; 3) збільшення обсягів транспортування 

української електроенергії в Угорщину, Польщу, Словаччину; 4) розробка спільних 

проектів з пошуку альтернативних видів енергії. 

Показовою для наслідування є співпраця між Україною та 

центральноєвропейськими країнами в рамках діяльності Міжнародного 

Вишеградського Фонду, який є єдиною спільною інституцією країн Вишеграду 

(заснований у 2000 р.). Метою Фонду є сприяння розвитку співробітництва між 

країнами В4 та країнами, які не є членами ЄС у Східній Європі, Західних Балканах і 

Південному Кавказі через надання субсидій, направлених на реалізацію спільних 

культурних, наукових, освітніх, туристичних і транскордонних проектів, а також 

через окремі програми мобільності (стипендії, резиденції). 

Програми Фонду діють на території України з 2005 р. у двох напрямах. У 

першому напрямі співпраці можуть приймати участь українські організації та 

установи, якщо вони мають спільні проекти з організаціями хоча б з двох країн-

учасниць Вишеградської групи. Першим проектом з України, підтриманий ВФ став 

проект «Партнерство малих міст України та малих міст країн Вишеградської групи 

(Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина)» 2006-2007 рр.  

Упродовж 2005-2013 рр. українські наукові, благодійні організації та інші 

установи отримали 33 гранти (додаток А) [136].  

Другим напрямом співпраці є стипендіальні програми Фонду. Студенти, 

аспіранти, науковці мають можливість стати учасниками програм, навчаючись або 

проходячи стажування у ВНЗ (Вищий навчальний заклад) однієї з країн В4. 

Статистика отримання стипендій українцями свідчить про активну взаємодію між 

Україною та країнами Вишеграду в науковій сфері. Для порівняння була 

підрахована кількість стипендій, отриманих громадянами України (463) та Білорусі 

(181) за 2004-2013 рр. (стипендіальні програми поширюються у Білорусі з 2004 р.) 

(додаток Б) [216]. Кількість наданих стипендій українським представникам в 2,6 
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рази перевищує кількість стипендій отриманих білоруськими громадянами. Україна 

займає перше місце за участю в стипендіальних програмах для держав, які не є 

членами Вишеградської групи. 

Вишеградський Фонд щороку публікує річні звіти своєї діяльності. Згідно 

даних звіту 2012 р. частка бюджету Фонду виділена Україні за період 2004-2012 рр. 

склала 4,73%, або 2222686 євро. Ця сума коштів майже дорівнює сумі, виділеній 

п’ятьом іншим країнам «Східного партнерства» за період 2004-2012 рр. і є 

найбільшою, призначена для держави, яка не входить у Вишеградську групу (Фонд 

співпрацює з 25 державами). На другому місці після України знаходиться Білорусь. 

Сума, отриманих нею коштів нараховує 1195240 євро або 2, 55% [135]. 

Показником того, що співпраця зі східними партнерами є дійсно 

пріоритетною свідчить домовленість прем'єр-міністрів країн Вишеградської 

четвірки про створення спеціальної програми для країн «Східного партнерства» 

(V4EaP), з виділенням додатково з 2012 р. 1 млн. євро до бюджету ВФ [220].  

Взаємодія української сторони з Міжнародним Вишеградським Фондом має 

важливе значення, оскільки бенефіціарами технічної допомоги можуть стати органи 

місцевого самоврядування, громадські організації, освітні й наукові установи 

України, що також сприятиме проведенню реформ на різних рівнях [339, с. 48].  

Таким чином, Вишеградська група вважається одним із найуспішніших 

проектів регіональної інтеграції в Центрально-Східній Європі. Країни В4, 

виступаючи координуючим механізмом, змогли реалізувати свій євроінтеграційний 

та євроатлантичний курс.  

Українська дослідниця Г.І. Зеленько зазначає, що держави Вишеградської 

четвірки відносяться до 12 країн з «функціонуючою ліберальною демократією» і 

мають бали по демократичному показнику 8,0-9,8 (за десятибальною шкалою). 

Повчитися можна і рівню єврооптимізму (78 % поляків та словаків позитивно 

ставляться до членства у ЄС – це найвищий рівень підтримки серед усіх країн-

членів Євросоюзу) [284, с. 178-180]. 

Ми приєднуємося до думки чеського науковця Л. Палати, який вважає, що 

Україна має важливе значення для країн Вишеградської групи (пояснюючи це тим, 
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що для Польщі і України спільними є інтереси державної безпеки та історичні 

традиції, для Словаччини Україна є важлива з точки зору економічного розвитку 

сходу країни, для Угорщини – наявність угорської національної меншини в Україні, 

для Чехії – можливість інвестування в Україну), які можуть допомогти реалізувати 

прозахідні амбіції України, будучи посередником між нею та Брюсселем [409]. 

 До переваг країн Вишеграду належить краще розуміння ними внутрішніх 

проблем України і, як наслідок, – краще сприйняття політичних, управлінських 

порад та інструкцій нашою країною, що пропонуються експертами з країн В4, ніж 

фахівців з решти країн ЄС, і саме тому тісна співпраця України з Вишеградською 

групою наближує нашу країну до європейської спільноти. 
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2.2. Транскордонне і міжрегіональне співробітництво в системі 

міждержавних відносин України з країнами Вишеградської четвірки 

 

 

 В кінці ХХ – на поч. ХХI ст. міжрегіональне/транскордонне співробітництво 

у Європі стало однією з найпоширеніших форм міждержавної взаємодії, яка сприяє 

євроінтеграції на державному і місцевому рівні, підвищенню соціоекономічному 

розвитку і конкурентоспроможності прикордонних адміністративно-територіальних 

одиниць, поглиблює міжнаціональні зв’язки.  

Транскордонне співробітництво – це специфічна сфера зовнішньоекономічної, 

політичної, екологічної, культурно-освітньої та інших видів міжнародної діяльності, 

яка здійснюються на регіональному рівні, і яка, охоплюючи всі загальні їхні форми, 

відрізняється необхідністю та можливостями більш активного їх використання, а 

також низкою особливостей, а саме – наявністю кордону і необхідністю його 

облаштування, спільним використанням природних ресурсів і, відповідно, спільним 

вирішенням проблем екологічної безпеки, більш широким взаємним спілкуванням 

населення сусідніх держав та особистими зв’язками людей, значно вищим 

навантаженням на інфраструктуру [312, с. 16]. Метою транскордонного 

співробітництва є забезпечення якісного рівня життя населення по обидва боки 

кордону і вирішення саме локальних проблем. 

Міжрегіональне співробітництво України і держав Вишеградської групи 

включає два (основні) види: транскордонне співробітництво прикордонних 

адміністративно-територіальних і міжрегіональну співпрацю просторово віддалених 

регіонів України та Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії [262, с. 9]. Українські 

вчені термін «транскордонне співробітництво» асоціюють з поняттям «прикордонне 

співробітництво» [311, с. 12]. 

 В зовнішньополітичній стратегії України транскордонному співробітництву 

відводиться важлива роль. Державне керівництво транскордонної політики 

здійснювалося через Кабінет Міністрів України, Раду Міністрів Автономної 

Республіки Крим, Міжвідомчу комісію з питань розвитку транскордонного 
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співробітництва та єврорегіонів, регіональні державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування. 

У 2004 р. в Україні був прийнятий Закон «Про транскордонне 

співробітництво», який визначає роль держави у транскордонному співробітництві, 

суб'єктів, їх права та обов’язки, форми і принципи транскордонного співробітництва 

[83, с. 250-256]. У 2010 р. до Закону були внесені зміни (Верховна Рада прийняла 

Закон №1833), зокрема координуючим органом з транскордонного співробітництва 

став спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань економічної 

політики, який співпрацює з МЗС і центральним органом виконавчої влади з питань 

регіональної політики [82]. 

Розвиток транскордонного співробітництва з сусідніми країнами скеровано 

«Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2015 р.» та 

«Державною програмою розвитку транскордонного співробітництва на 2011-              

2015 рр.». 

Державна стратегія регіонального розвитку України має на меті вирішення 

таких завдань: покращення рівня конкурентоспроможності регіонів, диверсифікацію 

економічної системи, розвиток людських ресурсів, розширення міжрегіональної 

взаємодії і транскордонного співробітництва, координація дій усіх рівнів влади 

відносно розвитку регіонів [80]. 

Державна програма розвитку транскордонного співробітництва покликана 

сприяти зовнішньоекономічній діяльності регіонів, формуванню єдиного 

інформаційного простору в межах єврорегіонів, створення нових робочих місць, 

вирішення екологічних проблем, поліпшення соціальних стандартів, зокрема рівня 

життя громадян [79]. 

Головними напрямами міжрегіональної/транскордонної взаємодії між 

Україною та країнами В4 є державні двосторонні відносини з країнами-учасницями 

групи, співробітництво в межах єврорегіонів, регіональних організацій, програм 

сусідства [303, с. 47].  

Важливим напрямом транскордонного співробітництва України з країнами 

Вишеградської групи є державні двосторонні відносини. Республіка Польща стала 
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першою з країн-учасниць В4, з якою Україна 4 травня 1993 р. підписала Угоду про 

міжрегіональне співробітництво [107]. У 1995 р. було утворено Міжурядову 

координаційну раду з питань міжрегіонального співробітництва.  

Комплексним регулюючим документом, що визначає основні напрями 

розвитку транскордонного регіону України та Польщі є «Польсько-українська 

стратегія транскордонного співробітництва на 2007-2015 роки», яка передбачає 

досягнення таких цілей: суспільна інтеграція та поліпшення якості життя населення 

прикордонних регіонів, транскордонне співробітництво у галузі освіти, охорони 

здоров'я, створення потужного туристичного регіону на польсько-українському 

прикордонні, покращення інфраструктури охорони навколишнього середовища, 

розумне використання природних ресурсів, формування екологічної свідомості 

мешканців прикордонних регіонів [77, с. 83-85]. 

Важливу роль у розвитку транскордонної співпраці між Україною та країнами 

Вишеградської четвірки відіграла підготовка до проведення фіналу футбольного 

чемпіонату Євро-2012. Так, під час підготовки до Євро-2012 була звернена увага на 

прикордонну інфраструктуру: на українсько-угорському кордоні – будівництво 

пункту пропуску Дийда-Берегдароц, нового мосту через р. Тису; на українсько-

словацькому кордоні велися роботи по облаштуванню пунктів пропуску 

Соломоново-Чієрна-над-Тисою, Уліч-Забродь; на українсько-польському кордоні 

будівництво пункту пропуску Лубня-Волосате [262, с. 101]. 

Головним завданням транскордонного співробітництва України з Республікою 

Польща є необхідність розбудови транскордонної інфраструктури. Для порівняння: 

на українсько-польському кордоні (довжиною 542 км) діє 12 пунктів пропуску (з 

них 6 автомобільних), водночас на польсько-німецькому кордоні (довжиною                  

500 км), діє 38 пунктів пропуску, 19 з яких є автомобільними [290, с. 37]. 

Діяльність Польсько-Американсько-Української Ініціативи про Співпрацю – 

(далі ПАУСІ, заснована 1998 р.) сприяє українсько-польському транскордонному 

співробітництву в гуманітарній сфері: зміцненню двосторонніх відносин на 

громадському рівні, передачі Україні успішного досвіду Польщі в переході до 

ринкової економіки та побудови демократичного громадянського суспільства, 



 

 

80 

транскордонному обміну знаннями. Упродовж лише першого року своєї діяльності 

були отримані більше ніж 350 пропозицій та запитів від різних неурядових 

організацій з обох боків кордону щодо організації різноманітних проектів [420, с. 

21-23]. У 2005 р. організація перетворилася на Польсько-українську фундацію 

співпраці (ПАУСІ).  

Українсько-угорське міжрегіональне/транскордонне співробітництво активно 

розвивається. 1997 р. була підписана Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Угорської Республіки про транскордонне співробітництво [20]. Механізмом 

співпраці з 2006 р. виступає Міжурядова українсько-угорська комісія з питань 

прикордонного співробітництва. 

Завдяки діяльності комісії на українсько-угорському кордоні було надано 

статус «міжнародний» таким пунктам пропуску, як «Лужанка-Берегшурань» та 

«Вилок-Тисабеч», реконструйовано дорогу Київ-Чоп, проходить розбудова 

міжнародного переходу «Тиса», відбувається співпраця правоохоронних органів у 

боротьбі з нелегальною міграцією та організованою злочинністю [366, с. 263, 265]. 

Важливим транскордонним проектом став українсько-угорсько-румунсько-

словацький інженерний батальйон «Тиса» (створений 2002 р.), метою якого є 

здійснення спільних дій у випадку виникнення надзвичайних природних ситуацій у 

Карпатському регіоні. Варто зазначити, що ініціатива створення даної групи 

належить Україні, залучення європейських експертів під час навчань батальйону –

Угорщині.  

Найбільш тісні відносини серед регіонів України та Угорщини підтримують 

між собою Закарпатська та Саболч-Сатмар-Березька області. Це єдиний приклад 

транскордонної співпраці прикордонних регіонів сусідніх країн, які мають 

Концепцію спільного розвитку прикордонних територій. 

Важливого значення набула Ніредьгазька ініціатива (діє під патронатом 

Міністерства закордонних справ Угорщини з 2003 р.), направлена на 

східноєвропейський регіон – передусім на Україну. Ініціатива сприяє передачі 

досвіду євроінтеграції Угорщини Україні. 
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Україну та Угорщину поєднує співпраця в рамках Дунайської ініціативи. 

Угорська Республіка виділила Дунайську стратегію (2011 р.) головним пунктом 

своєї програми головування у ЄС. Мета Дунайської ініціативи полягає у сприянні 

розвитку економічного потенціалу Дунаю за допомогою розбудови інфраструктури, 

захисту довкілля та культурних цінностей регіону, підвищенню якості життя його 

населення, запровадженню екологічно безпечних технологій. Стратегія охоплює 14 

країн. Участь України в розробці і подальшій реалізації Дунайської стратегії є дуже 

важливою, адже частина її території (Івано-Франківська, Закарпатська, Одеська та 

Чернівецька області) входить до Дунай-Карпатського регіону та має прямий вихід 

до р. Дунай. 

Ми поділяємо думку Є.Б. Кіш щодо визначення стратегічних цілей розвитку 

українсько-угорської прикордонної території: 1) забезпечення 

конкурентоспроможності економіки; 2) розвиток людських ресурсів та сфери 

послуг; 3) розбудова інфраструктури для забезпечення кращого доступу до 

прикордонного регіону; 4) охорона навколишнього середовища, збереження 

культурних цінностей [294, с. 22-25].  

Головним завданням українсько-угорського транскордонного співробітництва 

залишається створення пунктів пропуску на спільному кордоні для вантажних 

перевезень. 

Останньою з країн Вишеградської групи – сусідів України, з якою була 

підписана Угода про транскордонне співробітництво, стала Словацька Республіка (5 

грудня 2000 р.) [29]. Нині між Україною та Словаччиною укладено понад 30 

документів з питань міжрегіональної співпраці. Механізмом українсько-словацької 

міжрегіональної взаємодії є Міжурядова комісія з питань транскордонного 

співробітництва. 

Існує багато спільних українсько-словацьких проектів, які реалізуються за 

рахунок третьої сторони. Прикладом цього виступає програма «Відкриття нових 

напрямів кооперації», яка здійснюється за рахунок Норвезького фінансового 

механізму (25 українсько-словацьких проектів) [350, с. 397]. 
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Одним з головних питань у розвитку українсько-словацьких відносин є 

питання видачі дозволів на малий прикордонний рух (далі МПР). Місцевий 

прикордонний рух – це спеціальний режим систематичного перетину кордону і 

перебування жителів прикордонних регіонів у визначеній прикордонній зоні 

сусідніх країн на підставі спеціального документа з метою родинного, соціально-

культурного, туристично-оздоровчого, економічного, наукового спілкування [315, с. 

21]. 

Першою країною, з якою Україна підписала договір про МПР стала Угорська 

Республіка (18.09.2007 р.). Через рік відповідні договори були підписані з 

Республікою Польща (28.03.2008 р.) та Словацькою Республікою (30.05.2008 р.) 

[102-103; 109]. 

Слід відзначити, що форма МПР України із Словаччиною була набагато 

складнішою у порівнянні з формами МПР України із Угорщиною та Польщею, 

зокрема, менша територіальна зона дії МПР, триваліший період оформлення 

дозволу на МПР, більший перелік необхідних документів, менший максимальний 

термін перебування у зоні дії МПР упродовж одного візиту [109].  

 Враховуючи нагальну потребу спрощення умов МПР, 17 червня 2011 р. було 

підписано «Угоду між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до 

Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух 

від 17 червня 2011 р.». Відповідно до угоди передбачено: збільшення терміну 

безперервного перебування громадян обох країн у прикордонних зонах держав з 30 

до 90 днів (упродовж 180 днів), зменшення терміну розгляду заяв громадян про 

оформлення зазначених дозволів до 30 днів (лише в складних випадках до 60 днів), 

запроваджується безкоштовний порядок оформлення дозволів на МПР [106]. 

 Зазначимо, що вказана вище Угода є першим двостороннім міжнародним 

документом, укладеним між Україною та державами ЄС, відповідно до якої були 

внесені зміни до існуючих двосторонніх угод про МПР.  

 У вересні 2011 р. Генконсульство Словацької Республіки в м. Ужгороді 

припинило прийом заяв для оформлення дозволу на МПР, проте в кінці 2012 р. було 

поновлено прийом документів українців. 
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 Місцевий прикордонний рух став одним з ексклюзивних досягнень 

Європейського Союзу, спрямованих на лібералізацію візового режиму з Україною. 

Зауважимо, що найліберальнішою формою місцевого прикордонного руху між 

Україною та країнами В4 (за винятком Чехії) є українсько-угорський варіант, який 

передбачає найліпші умови щодо зони в’їзду, перебування й періоду очікування 

[339, с. 35-39]. 

 Зазначимо, що створення та застосування єдиної форми МПР між Україною 

та Польщею, Україною та Словаччиною, Україною та Угорщиною сприятиме 

досягненню стратегічних цілей транскордонного співробітництва. 

 Отже, транскордонні відносини України з Польщею, Угорщиною, 

Словаччиною закріплені договірно-правовими угодами, розвиваються, однак не 

позбавлені проблемних питань. 

 Важливим напрямом прикордонного співробітництва є взаємодія в межах 

єврорегіонів. Єврорегіон – це одна з організаційних форм транскордонних відносин, 

де у межах своєї компетенції та за згодою центральних державних органів, на базі 

спеціальних розширених повноважень на міжнародне співробітництво, місцеві 

органи влади прикордонних областей мають можливість розробляти спільні 

стратегії розвитку транскордонного регіону, об’єднувати зусилля для їх реалізації. 

Єврорегіони можуть створюватися як юридична або не юридична особа, мають 

свою організаційну структуру та визначені джерела фінансування [312, с. 93]. 

 На території України діє два єврорегіони, пов’язаних з країнами 

Вишеградської четвірки – Єврорегіон «Буг» та Карпатський Єврорегіон. 

 Першим транскордонним утворенням на постсоціалістичному просторі є 

Міжнародна Асоціація «Карпатський Єврорегіон», утворений 1993 р. внаслідок 

підписання Декларації про співробітництво міністрами закордонних справ Польщі, 

України та Угорщини. Загальна площа єврорегіону становить 161,19 тис. км2 (з 

урахуванням регіонів Словаччини та Румунії, які спочатку мали статус 

асоційованого членства). Україну в Асоціації репрезентують Закарпатська, Івано-

Франківська, Львівська, Чернівецька області. Єврорегіон є членом Асоціації 

Європейських Прикордонних Регіонів.  
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 Метою створення Карпатського Єврорегіону стало поліпшення рівня життя 

населення, співробітництво у економічній, соціальній, культурній, екологічній 

сферах, сприяння добросусідським відносинам між країнами-учасницями 

Єврорегіону, забезпечення стабільності кордонів [311, с. 116-118, 254].  

 У рамках діяльності Карпатського Єврорегіону українською стороною було 

встановлено партнерські відносини з Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини, 

Кошицьким і Пряшівським самоврядними краями Словаччини, Підкарпатським 

воєводством Польщі, Марамурешським та Сату-Марським повітами Румунії, 

деякими регіонами Чехії, Німеччини, які сприяють економічному співробітництву. 

 Успішними реалізованими проектами в рамках діяльності Карпатського 

Єврорегіону визнані наступні: «Ініціатива розвитку транскордонного 

співробітництва в Карпатському регіоні», «Карпати 2003 – 2011 – запровадження 

стратегічного підходу до розвитку транскордонного співробітництва у 

Карпатському регіоні», «Транскордонні можливості розвитку транспортної 

логістики», «Покращення транскордонного автомобільного руху через будівництво 

об’їзної дороги навколо м. Берегово», «Кордони єднання», «Панорама Фольклору 

Карпат», «Підтримка місцевого розвитку та туризму в Карпатському регіоні», 

«Вдосконалення транскордонної системи охорони природи у Верховині, Україна» та 

ін. Сприяння взаємодії між підприємствами Єврорегіону стало заснування Асоціації 

карпатських торгово-промислових палат. Спільні дії представників української та 

угорської сторони спрямовані на створення інформаційно-туристичних центрів у 

містах Берегово та Ужгороді. Частими є зустрічі екологів для обговорення 

вирішення проблем Карпатського регіону і реалізації спільних проектів: українсько-

угорсько-словацько-румунська програма (в рамках міждержавних угод між 

урядами) щодо створення системи гідроспоруд; проекти щодо забезпечення 

населення якісною питною водою, ліквідації і запобігання забруднення 

навколишнього середовища [262, с. 122; 311, с. 122-124]. 

 В рамках Карпатського Єврорегіону реалізуються освітні проекти: спільний 

українсько-словацький проект «Освіта про європейські цінності» здійснюється 

Центром європейської інтеграції та транскордонного співробітництва м. Мукачева і 
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шкільним інтернатом м. Кошіце; проект «Європейська школа обміну досвідом», 

ініційований Ужгородською ЗОШ №5; діяльність Асоціації університетів, в яку 

входять вісім українських, по чотири словацьких, угорських, польських і один 

румунський ВНЗ [262, с. 126]. 

Українська дослідниця Є.Б. Кіш зазначає, що Карпатський Єврорегіон з 

огляду на периферійне розташування як до власних національних центрів, так і до 

потужних міжнародних організацій, а також з точки зору важливості його 

геополітичного розташування є мостом міжнародного співробітництва регіонів [296, 

с. 9]. Угорський вчений Г. Хорват висловив думку про організацію регіональних 

столиць (великі і середні міста) на території Єврорегіону, які сприятимуть 

поліцентричному розвитку. Науковець вважає, що унікальна етнічна структура 

Карпатського Єврорегіону може стати дослідним полем для демократичного 

здійснення влади і регіональних автономій, тобто переходу до децентралізованої 

політичної системи [386, с. 32].  

 Перспективним напрямом співробітництва в рамках Єврорегіону є створення 

прикордонних індустріальних парків на кордоні з країнами Вишеградської групи, 

які мають успішний досвід з організації таких парків. У 2008 р. Закарпатська 

обласна рада затвердила «Програму створення індустріальних парків на території 

Закарпатської області на 2008-2012 роки». 

 Єврорегіон «Буг» створений 1995 р. внаслідок підписання угоди між 

польськими воєводствами (Люблінським, Хелмським, Тарнобжеським, 

Замостьським) і Волинською областю. 1998 р. до складу Єврорегіону ввійшли 

Брестська область Білорусі і Білопідляське воєводство Польщі, а у 2000 р. –  

Сокальський і Жовківський райони Львівської області. Через територію Єврорегіону 

(80916 км2) проходять важливі транзитні шляхи, які поєднують Європу та Росію. 

Метою створення об'єднання було визначено розвиток регіональної інтеграції, 

співпраці у торговельно-економічній, гуманітарній сферах; полегшення процедури 

перетину кордону для населення; реконструкцію автотранспортних шляхів; 

ліквідацію надзвичайних ситуацій; формування сприятливого бізнес-середовища 
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[297, с. 365-366]. 1996 р. Єврорегіон «Буг» став членом Асоціації європейських 

прикордонних регіонів. 

 Результатами діяльності учасників Єврорегіону «Буг» стали: створення 

Міжнародного інституту суспільної географії і менеджменту (згодом став 

факультетом міжнародних відносин Волинського державного університету імені 

Лесі Українки), організація банку «ПЕКАО» (Україна), запровадження процедури 

спільного митного і прикордонного контролю на міжнародному автомобільному 

пункті пропуску «Устилуг-Зосин»; реалізовані проекти «Модернізація 

міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» (5,41 млн. дол. 

США, 2000-2002 рр.) та «Прикордонний менеджмент» (2,75 млн. євро, 2005-            

2007 рр.). Головними складовими зазначених вище проектів стало спорудження 

другого мосту через річку Західний Буг, під’їзної дороги до нього, розбудова 

об’єктів режимної зони пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Важливими стали 

проекти: «Сприяння заснуванню українсько-польської транскордонної агенції 

регіонального розвитку» (за підтримки уряду Великої Британії), «Покращення 

середовища для розвитку малого та середнього підприємництва», «Розвиток 

співробітництва Волині і Люблінщини у сфері підтримки підприємництва» (2008-

2009 рр.). Мають місце і екологічні програми – «Спільне управління річковими 

басейнами – управління басейном р. Прип'ять», «Покращення навколишнього 

середовища в басейні річки Західний Буг» (2008-2010 рр.). З 2004 р. розпочалася 

реалізація проекту «Управління басейнами річок Буг, Латориця та Уж», 

направленого на поліпшення ефективності використання водних ресурсів і 

слідкування за рівнем якості води. Програма «Чистий Буг» передбачає здійснення 

екологічного моніторингу, будівництво очисних споруд на р. Буг. Гідним уваги став 

ще один екологічний проект – «Сприяння політиці постійного розвитку та захисту 

навколишнього середовища в контексті транскордонної співпраці між Україною та 

Польщею», направлений на поліпшення стану навколишнього середовища (за 

участю Франції) [311, с. 140-143]. Вагому роль відіграє постійний обмін делегаціями 

представників державних установ Волинської області і Люблінського воєводства 

для вивчення та запозичення досвіду щодо побудови дієвої роботи органів місцевого 
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самоврядування, роботи з кадрами. Ще одним напрямом українсько-польської 

співпраці в рамках Єврорегіону «Буг» є створення інформаційної бази [332, с. 82]. 

Зауважимо, що багато зазначених проектів та ініціатив є направленими на 

вирішення екологічних проблем. Проте пріоритетними заходами залишаються 

покращення інфраструктури прикордонних пунктів пропуску та модернізація 

транспортної системи. 

Діяльність єврорегіонів на території України, пов’язаних з країнами 

Вишеградської групи, відзначається позитивною динамікою, сприяє розвитку 

добросусідських відносин на регіональному рівні та інституалізації інтеграційних 

процесів. 

Водночас маємо вказати на існуючі проблеми цього напряму транскордонного 

співробітництва: обмежене фінансування проектів (з боку державного та місцевих 

бюджетів), вузька обізнаність і повноваження представників місцевої влади у 

вирішенні регіональних проблем через діяльність єврорегіонів. Дослідники                        

В. Горбовий, Г. Литвин вважають, що причинами проблем Карпатського 

Єврорегіону є: недосконалий статут, відсутність уніфікованих джерел фінансування, 

великий розмір, різний рівень компетенції та можливостей виконавчих структур 

кожної з країн-учасниць Єврорегіону [267, с. 122-124].  

Через великий розмір Карпатського Єврорегіону, в його межах був виділений 

субрегіон – «Інтеррегіо» (Закарпатська область, область Саболч-Сатмар-Берег 

(Угорщина), Сату-Марським повіт (Румунія) для здійснення транскордонного 

співробітництва на локальному рівні.  

Негативний наслідок має різний рівень розвитку держав-учасниць 

єврорегіонів. Слід зазначити і те, що ініціаторами створення даних єврорегіонів 

(особливо Карпатського Єврорегіону) були державні та регіональні органи влади, а 

не місцеві громади. Це в свою чергу свідчить про недостатню обізнаність та 

зацікавленість місцевих мешканців щодо участі в розвитку транскордонного 

співробітництва. Також негативну роль відіграє різна активність як країн-учасниць, 

так і їх регіонів в рамках Карпатського Єврорегіону (наприклад Закарпатська 

область у порівнянні з Львівською, Чернівецькою вирізняється інтенсивнішою 
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діяльністю). Така тенденція пояснюється тим, що для п’яти країн-учасниць певні 

проблеми не є спільними, тому часто реалізуються двосторонні проекти.  

Вважаємо за доцільне для покращення рівня розвитку транскордонного 

співробітництва в рамках єврорегіонів періодично здійснювати перегляд державної 

концепції своєї участі у єврорегіоні (яскравий приклад – Польща). Також ми 

приєднуємося до точки зору Н. Мікули, яка зазначає, що регіональна політика 

розвитку транскордонного співробітництва має розроблятися саме рівнозначно як на 

державному, так і регіональному рівні. На рівні держави повинно відбуватися 

забезпечення єврорегіонів нормативною та методичною базою, а на регіональному –

розробка стратегії розвитку транскордонного регіону, у який входить дана область 

[312, с. 303]. 

 За період 1991-2013 рр. міжрегіональне/транскордонне співробітництво 

України з країнами Вишеградської групи можна поділити на два етапи: 1) 1991- 

2004 рр.; 2) 2004-2013 рр. Причиною поділу виступає розширення ЄС на Схід           

(2004 р.).  

 Після розширення ЄС транскордонна співпраця між Україною та 

центральноєвропейськими державами стала відносинами «першого ешелону», тобто 

як з державами-членами ЄС (до 2004 р. були відносинами «другого ешелону» як з 

державами-сусідами ЄС) [296, с. 15]. З 2004 р. була запроваджена Європейська 

політика сусідства (далі ЄПС), яка стала новою ініціативою ЄС для забезпечення 

стабільності вздовж своїх нових кордонів на півдні та сході шляхом побудови 

міцних відносин з сусідніми країнами. Важливими документи стали «Розширена 

Європа-сусідні країни: Нова структура відносин з нашими східними та південними 

сусідами» (11.03.2003 р.) і «Європейська політика сусідства» (12.05.2004 р.), в яких 

визначені стратегії, напрями, завдання та інструменти реалізації транскордонного 

співробітництва ЄС в тому числі і з Україною згідно ЄПС [139-140]. Запровадження 

ЄПС пішло на користь Україні, по-скільки було збільшено фінансування 

різноманітних європейських прикордонних програм за участю нашої країни. 

Транскордонне співробітництво країн Вишеградської групи з Україною стало 

складовою частиною нової східної політики Євросоюзу. 
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З 1 січня 2007 р. був запроваджений Інструмент Європейського сусідства і 

партнерства. Програма сусідства передбачає співробітництво на регіональному рівні 

між країнами-партнерами ЄІСП і країнами-членами ЄС, як по сухопутних так і 

морських кордонах. Країни-учасниці кожної із програм розробляють Спільну 

операційну програму на весь термін впровадження ЄІСП [183].  

Головними документами, які скеровують транскордонне співробітництво 

України і ЄС після запровадження ЄІСП стали: Регламент (ЄС) №1638/2006 

(регулює загальні положення ЄІСП), Стратегічний документ Східної регіональної 

програми (2007-2013 рр.), Національна індикативна програма для України на                     

2007–2010 рр., Національна індикативна програма для України на 2011–2013 рр., 

Стратегічний документ для України (2007-2013 рр.) [262, с. 186]. 

Україна приймає активну участь у програмах сусідства. У програмі сусідства 

«Польща – Білорусь – Україна» (період дії: 06.11.2008 р. – 31.12.2016 р., проте всі 

заходи мають бути здійснені до 31.12.2014 р.), бюджет якої складає 202,9 млн. євро, 

беруть участь Волинська, Закарпатська, Львівська області [57]. Пріоритетами 

програми є підвищення конкурентоздатності прикордонних територій, покращення 

якості життя, підтримка ініціатив місцевих громад.  

 З вересня 2008 р. розпочала діяти програма сусідства «Угорщина –       

Словаччина – Румунія – Україна», яка розрахована на сім років. Бюджет програми 

складає понад 68 млн. євро. Від України в ній беруть участь Закарпатська, Івано-

Франківська, Чернівецька області. Пріоритетами програми є покращення 

соціального та економічного розвитку, стану навколишнього середовища, 

ефективності кордону, підтримка співробітництва «люди-людям», що передбачає 

удосконалення ефективності державних послуг та підвищення взаєморозуміння між 

різноманітними групами суспільства [69]. 

          Україна через країни В4 також долучилася до практичної участі в 

міжрегіональній програмі Євросоюзу CADSES (Strategies for an integrated spatial 

development of the Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space – 

Стратегія об'єднаного просторового розвитку Центрального, Адріатичного, 

Дунайського і Південно-Східного європейського простору). 
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Особливістю програм сусідства є те, що вони направлені на реалізацію 

політичних та культурних заходів і в меншій мірі – економічних. Також для програм 

сусідства характерним є значні фінансові асигнування зі сторони ЄС. В рамках 

зазначених вище програм сусідства були реалізовані наступні проекти: українсько-

словацький проект розвитку туризму через організацію «Панонія»; українсько-

угорський проект співпраці в басейнах річок Берег та Боржави; створення Центру 

українсько-польських ініціатив у м. Ужгороді; розвиток приватного підприємництва 

вздовж українсько-словацького кордону через Асоціацію розвитку малого і 

середнього бізнесу та інновацій «Ужгород – ХХI-й вік»; програма «Чиста вода» в 

Ужгородському районі Закарпатської області та в Кошицькому самоврядному краї 

(Словаччина), направлена на вирішення питання водовідведення та обладнання 

очисними спорудами українських сіл Кінчеш, Часлівці і Коритняни з використанням 

досвіду Кошицького краю та ін. [322, с. 62-63].  

Головними перешкодами транскордонної співпраці України та країн 

Вишеградської четвірки в межах програм сусідства є недостатня налагодженість 

зв’язків між місцевими органами влади і представниками місцевих бізнес кіл, 

відсутність чіткої правової бази, яка би визначала права і обов’язки суб’єктів 

транскордонних відносин і головне – порядок отримання ними передбачених 

програмами коштів [280, с. 19-21]. 

Важливим напрямом транскордонного співробітництва України з країнами 

Вишеградської групи є участь в регіональних організаціях: Асамблеї європейських 

регіонів – (Донецька, Київська, Кіровоградська, Херсонська, Львівська, Одеська 

області); Конгресі Регіональних та Місцевих влад Європи – (Черкаська, Закарпатська, 

Чернігівська області); Асоціації європейських прикордонних регіонів – (Волинська, 

Львівська, Івано-Франківська області) [303, с. 49]. При цьому слід зауважити, що 

здебільшого співпраця з цими організаціями має декларативний характер і не 

реалізується в повній мірі через недостатню самостійність адміністративно-

територіальних одиниць України. Проте маємо зазначити, що завдяки членству в 

Асамблеї європейських регіонів Україна прийняла участь в проектах: Програма дій 

для регіональних влад в Європі, програма Центуріо (направлена на обмін досвідом 
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між представниками регіональної влади). В Конгресі Регіональних та Місцевих влад 

Європи Україну представляє делегація в кількості 24 осіб. Їх діяльність спрямована 

на взяття участі в розробці політики Ради Європи (далі РЄ) щодо налагодження 

співробітництва між регіонами, розвитку місцевого самоврядування, співпраці між 

асоціаціями місцевих і регіональних влад країн-членів РЄ [332, с. 108-109]. 

Міжрегіональне співробітництво України і країн Вишеградської групи 

активно розвивається, про що свідчать дво- та тристоронні угоди, укладені між 

українськими регіонами та регіонами держав Вишеградської четвірки. Прикладом 

активної міжрегіональної взаємодії є Закарпатська область, керівництво якої уклало 

6 угод з різними регіонами держав Вишеградської четвірки. 

Українські області співпрацюють з певними адміністративно- 

територіальними одиницями країн Вишеградської групи: з регіонами Польщі 

співпрацюють – Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 

Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, 

Харківська, Хмельницька, Черкаська області; з регіонами Угорщини співпрацюють–  

Донецька, Київська, Луганська, Одеська, Харківська, Черкаська області; з регіонами 

Словаччини – Івано-Франківська, Львівська, Рівненська області; з регіонами Чехії – 

Донецька, Харківська, Черкаська області.  

Ряд українських міст також підтримують відносини з містами-побратимами із 

сусідніх країн Вишеградської групи. Луцьк з містами Польщі – Люблін, Ольштин, 

Жешув, Торунь, Замость; Львів з містами Польщі – Люблін, Перемишль, Вроцлав, 

Лодзь, Краків, Жешув і Будапештом (Угорщина); Київ з містами Польщі – Варшава, 

Краків і Будапештом; Ужгород з містами Словаччини – Кошіце, Міхаловці, а також 

з Ярославом (Польща), Ніредьгазою, Бейкешчобою (Угорщина); Рівне з містами 

Польщі – Пйотркув Трибунальський та Забже, також із м. Зволеном (Словаччина); 

Вінниця з м. Кельце (Польща); Дніпропетровськ з м. Жиліна (Словаччина); Чернівці 

з м. Конін (Польща); Луганськ з м. Люблін (Польща), Секешфехервар (Угорщина) 

[332, с. 102-103].  

Міжрегіональне/транскордонне співробітництво між Україною та країнами 

Вишеградської групи сприяє розвитку економіки, прикордонної інфраструктури, 
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реалізації проектів в культурно-освітній та туристичній сферах, вирішенню 

екологічних проблем. Найбільшого розвитку міжрегіональне співробітництво 

досягло між Україною та Республікою Польща. 

Підсумовуючи, виділимо найвагоміші чинники, які ускладнюють весь процес 

транскордонного співробітництва, а не один певний напрям: 1) обмеженість 

необхідного фінансування; 2) недостатня кількість компетентних фахівців з 

транскордонного співробітництва у регіональних органах влади; 3) корумпованість 

адміністративного апарату; 4) повільний розвиток прикордонної інфраструктури; 5) 

слабкий імідж регіонів України за кордоном. 

Вцілому розвиток транскордонного співробітництва стримують  

розпорошення регуляторних функцій між різними органами державної влади, 

збереження практики надмірного адміністративного впливу на регіональний 

розвиток, недостатнє використання правових, організаційних, інформаційно-

аналітичних, маркетингових форм сприяння [316, с. 129]. 

Для активізації та підвищення рівня транскордонного співробітництва між 

Україною та країнами Вишеградської групи доцільним є: збільшення повноважень 

місцевих органів влади у питаннях регіональної політики, залучення до 

транскордонних проектів локальних органів влади (районні, селищні ради), 

створення досконалої правової бази з транскордонного співробітництва, 

забезпечення належного фінансування, підвищення рівня підготовки фахівців у цій 

сфері (з обов’язковим вивченням іноземних мов), організація ефективної презентації 

інтересів місцевих органів самоврядування у форумах європейських організацій, які 

займаються транскордонною співпрацею [280, с. 23-25]. Також існує потреба в 

моніторингах прикордонних проектів і пошуку партнерів в рамках програм ЄС. 

Було б корисним проведення регулярних стажувань українських кадрів з 

транскордонного співробітництва у державах Вишеградської четвірки, введення 

спецкурсів на відповідних факультетах у ВНЗ, присвячених регіональній політиці, 

міжрегіональному/транскордонному співробітництву України. 

Ми вважаємо, що слід створити інформаційні центри з транскордонного 

співробітництва, які покращать його інформаційне забезпечення. Так, фонову 
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інформацію (статистичні дані про стан економічного, культурного розвитку в 

країні/регіоні, галузі) необхідно збирати, формувати, а потім поширювати, а для 

обміну спеціальною інформацією між суб’єктами транскордонного співробітництва 

(дані про конкретні юридичні/фізичні особи, конкретні товари/послуги) слід 

передусім створити відповідні умови.  

Активізації політики транскордонної взаємодії може посприяти створення 

спеціальних міжвідомчих груп транскордонного співробітництва на державному 

рівні, які змогли покращити його інституційне забезпечення. До їх складу було б 

доцільно ввести представників влади усіх рівнів і сфер, науковців, членів 

громадських організацій тощо. Ці групи мають не лише розробляти проекти для 

вирішення необхідних питань, але обов’язково слідкувати за їх провадженням і 

реалізацією. Це можна зробити завдяки присутності у складі комісій представників 

місцевої виконавчої влади. На нашу думку, вирішення вказаних проблем, 

забезпечить якісно новий рівень здійснення транскордонної політики як складової 

руху до ЄС. 

Ми приєднуємося до думки науковців з Дніпропетровського регіонального 

інституту державного управління, що пріоритетними напрямами розвитку 

транскордонного співробітництва між Україною і державами Вишеградської групи 

є: розробка нових економічних стратегій розвитку місцевих громад; програм, 

спрямованих на підняття диверсифікації та конкурентоспроможності 

сільськогосподарського комплексу; інвестування у розвиток бізнесу; підтримка 

лісового господарства; підтримка туризму і збереження культурної спадщини; 

заходи по охороні навколишнього середовища, національних парків [332, с. 89]. 

Таким чином, транскордонне співробітництво України з країнами В4 є 

багатогранним і реалізовується через різні напрями та форми. 

Карпатський Єврорегіон та Єврорегіон «Буг» сприяють розбудові 

інфраструктури, захисту довкілля, взаємодопомоги у випадках катастроф та 

ліквідації наслідків стихійного лиха, співробітництву у сфері економіки, освіти. 

Значну роль у процесах регіональної інтеграції відіграють програми сусідства. 
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Важливою складовою відносин України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною на 

двосторонньому рівні стало запровадження та застосування МПР. 

На нинішньому етапі політичної та соціально-економічної модернізації 

України, розвиток транскордонного співробітництва з країнами Вишеградської 

четвірки має бути складовою зовнішньої політики та стратегії соціально-

економічного розвитку. При цьому кожен регіон має формувати свою політику 

співпраці з суміжними територіями з урахуванням української державної стратегії 

транскордонного співробітництва, власних регіональних інтересів та відповідних 

планів розвитку суміжних регіонів сусідніх держав (Польщі, Словаччини, 

Угорщини), що сприятиме вирівнюванню регіональних диспропорцій. 
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Висновки до розділу 2 

 

Взаємодія України та країн В4 у форматі В4+Україна є результативною у 

багатьох сферах – політичній, військовій, гуманітарній. Країни Вишеградської 

четвірки підтримують євроінтеграційний курс України, сприяли підписанню Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС. Найбільший інтерес до співпраці з Україною 

проявили Республіка Польща та Угорщина під час свого головування у 

Вишеградській групі. 

Країни Вишеградської четвірки можуть впливати на вироблення узгодженої 

позиції і відповідної політики ЄС щодо України через запрошення на зустрічі 

високопосадовців В4 представників інших країн Євросоюзу, надсилання спільних 

листів європейським офіційним установам, урядам інших країн ЄС. Однак не слід 

переоцінювати потенціал впливу країн Вишеграду на політику ЄС у порівнянні з 

іншими європейськими країнами. 

Перейняття нашою країною досвіду демократизації та модернізації у Польщі, 

Словаччини, Угорщини, Чехії має стати одним із основних пріоритетів у відносинах 

із центральноєвропейськими країнами. 

Запрошення української сторони до участі у створенні Вишеградської бойової 

групи, виділення значних фінансових асигнувань Міжнародним Вишеградським 

Фондом співпрацюючим з ним українським організаціям і громадянам свідчить про 

взаємну зацікавленість до тісного співробітництва України та країн Вишеграду. 

Україна з її геополітичним положенням, нафто- та газотранспортною 

системою, паливно-енергетичним комплексом може стати одним з ключових гравців 

в енергетичній політиці Європи. За умови узгодженості дій в енергетичному секторі 

України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Чехією з'являється можливість 

посилити енергетичну безпеку в регіоні Центрально-Східної Європи.  

Транскордонне співробітництво України з країнами В4 сприяє єроінтеграції та 

вирішенню спільних проблем у прикордонних регіонах, відіграє важливу роль з 

точки зору підвищення ролі регіонів в нашій державі, запровадження європейських 

механізмів фінансової підтримки різноманітних проектів. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ 

ПОЛЬЩА ТА УГОРЩИНОЮ 1991-2013 рр. 

 
3.1 . Формування системи співпраці України з Республікою Польща 

 

 

Практичні зрушення у сфері євроінтеграційних устремлінь України 

потребують координації зусиль у розвитку тісної співпраці з країнами ЄС, в першу 

чергу – з сусідами України, серед яких важливе місце посідає Республіка Польща. 

Необхідність розбудови відносин між Україною та Республікою Польща 

обумовлена багатьма об’єктивними потребами та національними інтересами обох 

держав. Маючи схожі політико-стратегічні інтереси, тривалу історичну традицію, 

спільні етнодемографічні корені, українсько-польські відносини займають чільне 

місце у зовнішньополітичній діяльності обох держав. За понад двадцять років 

співпраці між двома державами була створена широка договірно-правова база – 127 

договорів та 450 домовленостей між суб’єктами адміністративно-територіального 

устрою, а також організовані дієві механізми взаємодії [52]. 

           Інституційними механізмами співробітництва між Україною та Республікою 

Польща є Консультаційний Комітет Президентів України та Республіки Польща 

(Київ), Ради МЗС України та МЗС Республіки Польща (Варшава), Українсько-

польський Форум партнерства (Варшава), Робоча група з питань ЄАНТК (Київ), 

Міжурядова координаційна рада з питань міжрегіонального співробітництва 

(Варшава), Міжпарламентська асамблея «Україна-Польща» (Варшава), Міжурядова 

комісія з питань економічного співробітництва (Київ), Економічний Форум 

«Україна-Польща» (Київ). 

В історії двосторонньої українсько-польської співпраці можна виокремити 2 

етапи:1) 1991-2004 рр.; 2) 2004-2013 рр. Вступ Республіки Польща 1 травня               

2004 р. до Євросоюзу став хронологічною межею для визначення вказаних етапів.  
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В початкові роки (1991-1993 рр.) відбулося становлення міждержавних 

відносин, підписання перших двосторонніх документів. Республіка Польща першою 

визнала незалежність України 2 грудня 1991 р. Офіційно дипломатичні відносини 

були встановлені 4 січня 1992 р. [366, с. 251].  

Важливою подією стало підписання Договору про добросусідство, дружні 

взаємини та співробітництво від 18 травня 1992 р. Згідно договору сторони 

відмовилися від територіальних претензій одна до одної, війни як засобу вирішення 

спірних питань, погодилися щодо розвитку політичного співробітництва, поважання 

прав національних меншин [62, с. 612-619]. Варто зазначити, що підписанню цього 

договору передували труднощі, пов’язані з перебуванням російських військ на 

території Польщі.  

Першим Надзвичайним і Повноважним Послом України в Польщі став                    

Г. Удовенко (1992-1994 рр.), згодом міністр закордонних справ України (1994-               

1998 рр.), який відіграв важливу роль у формуванні українсько-польських 

міждержавних відносин.  

У 1993 р. активізувалося питання розширення Північноатлантичного Альянсу. 

Зауважимо, що Україна не підтримувала ідею розширення НАТО на Схід за рахунок 

надання членства Польщі. Як зазначає В. Гевко, це стало однією з головних причин 

того, що співробітництво з Україною не стало основним пріоритетом 

зовнішньополітичного відомства Польщі на даному етапі, а Україна не була 

ідентифікована як головний пріоритет Польщі [264, с. 129]. Саме тому керівництво 

Польщі не допомогло Україні з входженням до Вишеградської групи та в реалізації 

проекту створення зони безпеки і стабільності у Центрально-Східній Європі, 

ініційованого президентом України Л. Кравчуком у 1992-1993 рр. [375, с. 47-48]. 

Загалом, на початку 1990-х рр. відбулося зародження та формування 

зовнішньополітичної стратегії України. Так, в липні 1993 р. була прийнята 

Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої політики 

України» [78]. Українська дипломатія була в пошуку балансу між Сходом та 

Заходом, в той час як польська – надавала перевагу західному вектору зовнішньої 

політики. 



 

 

98 

Для 1993-1999 рр. характерним став інтенсивний розвиток співпраці завдяки 

створенню двосторонніх механізмів взаємодії, розширенню договірно-правової 

бази; активізації діяльності на міжнародній арені України та Республіки Польща, 

зокрема, налагодження відносин з НАТО, ЄС та іншими міжнародними 

організаціями. 1999 р. обумовлений вступом Польщі до Північноатлантичного 

Альянсу і відповідно скорегування відносин з Україною. 

Важливою подією стало створення Консультаційного Комітету Президентів 

України та Польщі (після візиту президента Польщі Л. Валенси в Україну 23-26 

травня 1993 р.). Завдання Комітету полягало у підготовці пропозицій для 

президентів щодо питань, які виникають у відносинах між двома країнами, а також 

проблем центрально-східноєвропейського регіону, міжнародної політики, розвитку 

співпраці в безпековій, економічній, гуманітарній сфері, інформування президентів 

про реалізацію українсько-польських угод [85]. 

Зміцненню відносин між двома державами сприяв початок процесу ядерного 

роззброєння України. Підписання 14 січня 1994 р. у Москві тристоронньої угоди 

між президентами Росії, США, України щодо ліквідації ядерної зброї на території 

України підняло авторитет української дипломатії [264, с. 129]. 

У березні 1994 р. між Україною та Польщею було підписано Декларацію 

міністрів закордонних справ. Згідно цього документу були визначені принципи та 

засади формування українсько-польського співробітництва. Важливим став факт 

виокремлення саме європейського контексту двосторонніх відносин [50]. 

          Поступово відбулася зміна ставлення української сторони щодо вступу 

Польщі до НАТО. А в червні 1994 р. Україна підписала Угоду про партнерство і 

співробітництво з ЄС та договір з НАТО про співробітництво у рамках програми 

«Партнерство заради миру» (перша серед держав СНД), що позитивно позначилось 

на українсько-польських відносинах. В свою чергу, Республіка Польща підтримала 

вступ України до Ради Європи (1995 р.) та Центральноєвропейської ініціативи (далі 

ЦЄІ) (1996 р.). 

В червні 1996 р. м. Ланьцуті (Республіка Польща) відбулася зустріч керівників 

країн Європи, на якій був присутній, запрошений польською стороною, президент 
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України Л. Кучма. Під час форуму обговорювались питання щодо розширення ЄС 

та НАТО, до вирішення яких Україна поставилася позитивно. Участь української 

сторони у форумі засвідчила визнання ролі України в питаннях безпеки Європи. 

Так, вже 25 червня 1996 р. була підписана Спільна Декларація Президента України і 

Президента Республіки Польща, відповідно до якої, Україна і Польща підтвердили 

обраний ними курс на розвиток стратегічного партнерства. Сторони визнали 

пріоритетність політичного співробітництва і співпраці з ОБСЄ, НАТО, РЄ, ООН; 

висловилися за посилення взаємодії в економічній, військовій, транскордонній 

сферах. Польща прихильно поставилися щодо приєднання України до ЦЄАВТ 

(Центрально-європейська асоціація вільної торгівлі) [86, с. 79-81]. Також про 

можливість членства України в ЦЄАВТ заявив міністр закордонних справ Польщі Д. 

Росаті 8 травня 1997 р. [340, с. 148]. 

23 січня 1997 р. було підписано меморандум про заходи щодо лібералізації 

двосторонньої торгівлі між Україною та Республікою Польща, який мав сприяти 

перебудові економіки та створенню ринкових умов. Зауважимо, що даний документ 

був одним з перших у Європі. 

Під час візиту президента Республіки Польща О. Квасневського до України 21 

травня 1997 р. була підписана Декларація до злагоди і єднання. Президенти обох 

країн заявили, що ідеї розвитку двосторонніх відносин вони беруть під свій 

контроль [87]. Після підписання згаданих вище декларацій українсько-польські 

відносини вийшли на рівень стратегічного партнерства. 9 липня 1997 року у 

Мадриді між Україною та Північноатлантичним Альянсом була підписана Хартія 

про особливе партнерство, яка вплинула на зближення інтересів України та 

Республіки Польща. Стратегічне партнерство Польщі та України стало 

пріоритетним та вигідним для обох країн. У річному звіті польського уряду за               

1998 р. зазначено, що українсько-польські відносини мають рівень стратегічного 

партнерства (велику роль у цьому відіграв міністр закордонних справ Республіки 

Польща Б. Геремек (1997-2000 рр.) [265, с. 64]. 

Вихід українсько-польських відносин на рівень стратегічного партнерства               

Г.І. Зеленько пояснює існуванням «європейського чинника», який пов’язав польську 
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політику у Східній Європі із модернізацією західноєвропейської політики щодо 

України та «російського чинника» – посилення співпраці між Росією та Білоруссю, 

яка поставила під загрозу зовнішню політику України. Таким чином науковець 

вважає, що українсько-польське стратегічне партнерство відповідало інтересам 

Заходу для обмеження російського впливу в регіоні [282, с. 187]. 

Польський вчений З. Рикєль зазначає, що Республіка Польща зацікавлена у 

розвитку стратегічного партнерства з Україною, тому що: 1) послаблення позицій 

Росії можливе через позбавлення її впливу на Україну; 2) на кордоні Україна 

виступає буфером між Польщею та Росією; 3) розширення ЄС на Схід означатиме, 

що Польща з прикордонної держави Євросоюзу стане центральною (це дещо 

послабить позиції Німеччини) [331, с. 20].  

Б. Геремек в одній із своїх наукових праць зазначив, що «незалежна Україна 

має ключове стратегічне значення і для Польщі та її безпеки, і для стабільності у 

всьому регіоні, саме тому збереження привілейованих відносин з Україною сприяє 

зміцненню європейської безпеки» [265, с. 74]. 

Однак деякі вчені, зокрема польська дослідниця Л. Осінська вважає, що 

польсько-українські відносини не відповідають рівню стратегічного партнерства 

[408]. 

На нашу думку стратегічне партнерство України з Республікою Польща 

сприяє створенню системи безпеки у регіоні Центрально-Східної Європи. Важливим 

є факт того, що виступаючи активним провідником східної політики ЄС і сприяючи 

євроінтеграції України, Республіка Польща сама набуває більш вагомого значення 

на міжнародній арені. Спільною метою для обох держав є посилення енергетичної 

безпеки; торгово-економічних зв’язків; розвиток співпраці в гуманітарній сфері. 

Упродовж 1999-2004 рр. відбулося певне зниження активності українсько-

польських міждержавних відносин. На початку 2000-х рр. була втрачена динаміка 

двостороннього політичного діалогу через те, що Україна почала розвивати більш 

тісні відносини з Росією. В свою чергу, політична та наукова еліта Польщі назвала 

український напрям зовнішньої політики Республіки Польща «політичним 

романтизмом та ірраціоналізмом», а 1 липня 2003 р. Польща ввела візовий режим 



 

 

101 

для українців. Л.Д. Чекаленко вважає, що Польща «охолола» у відносинах з 

Україною через своє просування до ЄС [363, с. 29].  

З іншого боку, А. Квасьневський проводив чітку лінію на підтримку України в 

очах Заходу: наприкінці 2002 р. були оприлюднені пропозиції польського 

зовнішньополітичного відомства щодо «східного виміру ЄС», де, зазначено, що 

рівень відносин ЄС - Україна не повинен бути нижчим за рівень відносин ЄС - 

Росія; а при умові виконання копенгагенських критеріїв Україна має отримати чітку 

перспективу свого можливого вступу до ЄС. Хоча, як зазначає Л.Д. Чекаленко, 

інтереси України не були враховані в повній мірі в цьому документі [351, с. 69-70, 

77-78]. Після вступу до НАТО 1999 р. Республіка Польща почала відігравати роль 

своєрідного мосту між Україною і Північноатлантичним Альянсом.  

Упродовж другого етапу українсько-польського міждержавного 

співробітництва (2004-2013 рр.) Республіка Польща стає одним з головних 

партнерів України на шляху її євроінтеграції. Після 2004 р. розпочався новий етап 

зовнішньої політики Польщі, головним вектором якої став східний напрям [285, с. 

41-42]. З набуттям членства ЄС Варшава звернулася до Брюсселя з пропозицією про 

запровадження консультацій щодо перспективи членства України в ЄС. Польський 

науковець П. Куспись називає Польщу послом України в Європі та світі [396].  

Активізація політичних відносин між двома державами розпочалася після 

приходу до влади в Україні В. Ющенка. Зустрічі голів держав на офіційному рівні 

відбувались щорічно (часто по декілька разів на рік). 

Республіка Польща вітала зміну політичної еліти в Україні, а президент 

Польщі А. Квасневський, активно підтримуючи Помаранчеву революцію, брав 

активну участь у засіданні українських «круглих столів» в Києві (26 листопада, 1 

грудня, 6 грудня 2004 р.), метою яких був пошук шляхів врегулювання політичної 

ситуації в нашій державі [214; 146; 217; 172].  

На початку квітня 2005 р. В. Ющенко відвідав Польщу з офіційним візитом. 

Під час зустрічі з президентом Польщі А. Квасневським були підписано декілька 

угод, також сторони обговорили факт спільної присутності військ в Іраку, 

енергетичний проект Одеса-Броди-Гданськ. В ході зустрічі В. Ющенко 
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запропонував польській стороні підготувати двосторонній план дій в рамках Плану 

дій Україна-ЄС (Україна підписала 21 лютого 2005 р.), проте стосуватися, в першу 

чергу, візових питань та енергетичної безпеки.  

А. Квасневський зазначив, що: «Польща підтримувала і продовжує 

підтримувати українські проєвропейські устремління, особливо відносно початку 

переговорів з ЄС і членства України в ЄС… Немає жодних сумнівів, щоб в межах 

терміну десяти або близько того років домогтися членства України в ЄС» [173]. 

Під час офіційного візиту президента України В. Ющенка до Польщі 27 квітня 

2007 р. було підписано Дорожню карту українсько-польського співробітництва на 

2007-2008 рр. [147].  

Про підтримку Польщею інтеграційних планів України щодо НАТО і ЄС було 

зазначено у спільній заяві президентів двох країн – «Спільні виклики – нові виміри 

стратегічного партнерства», зробленій в грудні 2007 р. в під час візиту президента 

Польщі Л. Качинського в Україну [9]. Під час цієї офіційної зустрічі В. Ющенко 

вручив Л. Качинському орден Ярослава Мудрого I ступеня за особистий внесок у 

розвиток українсько-польських відносин [218]. 

В березні 2008 р. був підписаний Протокол про наміри Прем'єр-міністрів 

України та Республіки Польща щодо взаємодії з метою вдосконалення системи 

інституційного забезпечення інтеграції України. Згідно Протоколу співпраця 

передбачалася за такими напрямами: співпраця експертів у процесі створення 

механізму координації політики європейської інтеграції на політичному рівні; 

передача досвіду експертів-практиків у сфері впровадження змін до національного 

законодавства; організація стажувань представників українських органів влади до 

Управління Комітету європейської інтеграції Республіки Польща та ін. Зауважимо, 

що більшість заходів повинні бути профінансовані польською стороною із проекту 

«Підтримка секторальних реформ в Україні» [11, с. 2]. 

У 2006-2007 рр. польськими урядовими структурами для Брюсселя були 

підготовлені такі документи: «Європейська політика сусідства – Східний вимір» та 

«Відносини ЄС – Україна: польські пропозиції», в яких зазначалось про 

незадовільний формат ЄПС, оскільки вона об’єднує держави різних регіонів – 
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Східну Європу та Північну Африку. Польська сторона підкреслила відсутність 

рівноваги у фінансуванні східного і південного напрямів ЄПС. У квітні 2008 р. 

спікер польського Сейму Б. Коморовський розкритикував той факт, що 70% коштів 

на здійснення ЄПС спрямовано на південь [336, с. 191]. 

У вересні 2009 р. під час візиту президента України В. Ющенка до Польщі 

було підписано Дорожню карту українсько-польського співробітництва на 2009-

2010 рр., що підтвердило стратегічний характер партнерства України та Республіки 

Польща, скерованого на перспективу, та визначило основні завдання двосторонньої 

співпраці між країнами [13]. Також В. Ющенко і Л. Качинський підписали спільну 

заяву Президентів двох країн про енергетичне співробітництво. Це рішення свідчить 

про взаємне розуміння необхідності подальшої диверсифікації джерел постачання 

нафти до європейських споживачів та підвищення енергетичної безпеки країн 

Європи [213]. 

Під час візиту 3-4 лютого 2011 р. президента України В. Януковича до 

Республіки Польща була підписана Дорожня карта українсько-польського 

співробітництва на 2011-2012 рр., яка визначила напрями подальшого розвитку 

відносин [15]. З метою посилення координації двосторонніх заходів було вирішено 

підвищити статус Консультаційного комітету президентів, який мали очолити 

голови президентських адміністрацій.  

Про конструктивну українсько-польську співпрацю свідчить створення 

Українсько-Польського Форуму партнерства (декларація була підписана 25 лютого 

2011 р. під час робочого візиту міністра закордонних справ України К. Грищенка до 

Польщі) [16]. 

Після вступу до ЄС Республіка Польща стала відігравати важливу роль у 

формуванні східної політики Євросоюзу. Так, 26 травня 2008 р. в Брюсселі міністр 

закордонних справ Польщі Р. Сікорський та Швеції К. Більдт представили проект 

щодо ідеї згуртованої політичної ініціативи, орієнтованої на Вірменію, 

Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову і Україну, в основу якої ліг власний досвід 

економічної та політичної трансформації. В червні цього ж року проект (отримавши 
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назву «Східне партнерство») одностайно підтримала Європейська Рада, доручивши 

Європейській Комісії розробити деталі польсько-шведської ініціативи [49, с. 10]. 

«Східне партнерство» було одним із пріоритетів польського головування в 

Раді ЄС у другій половині 2011 р. Польща прагнула до зміцнення східного виміру 

політики добросусідства, піднімала питання про методи результативного 

запровадження в Україні центральноєвропейського досвіду реформ, приділяла увагу 

збільшенню ресурсів на реалізацію програм у Східній Європі у планованому 

бюджеті на 2014-2020 рр.  

Республіка Польща запропонувала запровадити для учасників «Східного 

партнерства» принцип «більше за більше», що мав стимулювати проведення реформ 

та реалізацію проектів, створення бізнес-форуму, який став би платформою 

співробітництва між підприємницькими колами східноєвропейських держав, ЄС, 

міжнародними фінансовими установами. До польських пріоритетів східної політики 

також належить запровадження інтегрованого підходу до управління кордонами з 

країнами «Східного партнерства», програм розвитку регіонів на основі принципів 

відповідної європейської політики [339, с. 25-27]. 

29-30 вересня 2011 р. у Варшаві відбувся Другий саміт «Східного 

партнерства», на якому була прийнята Загальна декларація (т. зв. «Варшавська»). 

Вона стала сильним політичним сигналом для поглиблення інтеграції та подальшої 

практичної участі ЄС і східних партнерів у спільних проектах. Згідно з декларацією, 

мали бути продовжені переговори щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

 Незважаючи на те, що Польща мусить узгоджувати свою політику щодо 

сусідів із керівними органами Євросоюзу, аналітики вважають, що значення і роль 

Польщі на Заході буде залежати саме від її зовнішньої політики на Сході [325, с. 48]. 

Республіка Польща також виконує роль посередника у відносинах України зі США, 

яскравим прикладом чого є сприяння польської сторони переговорам президента 

України В. Януковича з президентом США Б. Обамою під час візиту останнього в 

Польщу в травні 2011 р. [374, с. 234].  

У березні 2012 р. Рада міністрів Республіки Польща прийняла документ 

«Польські зовнішньополітичні пріоритети на 2012-2016 рр.» – це перша багаторічна 



 

 

105 

стратегія польської зовнішньої та європейської політики після 1989 р. У документі 

зазначено, що «розвиток відносин з Україною, нашим стратегічним партнером, має 

особливе значення для Польщі. Відповідно підтримка європейських прагнень 

народу України та поглиблення відносин НАТО - Україна є польським пріоритетом 

зовнішньої політики». Саме тому, одним із чітко визначених завдань, зазначених у 

стратегії є «розвиток стратегічного партнерства з Україною: підтримка процесу 

прийняття Угоди про асоціацію з ЄС та переговорів щодо лібералізації візового 

режиму Україна - ЄС і реалізації внутрішніх реформ» [177, с. 17-21]. 

У 2012-2013 рр. українсько-польський політичний діалог тривав. Лише за 

півтора року відбулося п'ять офіційних державних візитів українського президента 

В. Януковича до Польщі та три польського президента Б. Коморовського в Україну. 

Також президенти мали офіційні зустрічі в різних містах світу за участю третьої 

сторони – Давос, Чикаго, Братислава, Нью-Йорк [75]. Зазначимо, що польська 

сторона була найактивнішим прихильником підписання Угоди про асоціацію 

України з ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 р. 

Однак керівництво України відтермінувало підписання угоди. 

У важкий для Української держави 2014 р. двосторонній політичний діалог з 

Республікою Польща залишився динамічним, зокрема відбулося 9 офіційних 

зустрічей президентів двох країн [75]. Польща підтримує суверенітет і 

територіальну цілісність України [171; 168], і залишається найактивнішим 

прихильником європейської перспективи для нашої країни.  

27 березня 2014 р. Польща як і інші країни Вишеградської групи 

проголосували позитивно за резолюцію ГА ООН (Генеральна Асамблея) про 

«Територіальну цілісність України», тим самим підтримуючи нашу країну на 

міжнародній арені.  

Країни Вишеграду задекларували свою підтримку Україні, непорушність її 

кордонів, невизнання анексії Криму через голосування за резолюцію ПАРЄ 

(Парламентська асамблея Ради Європи) № 1988 9 квітня 2014 р. «Останні події в 

Україні: загрози для функціонування демократичних інститутів» (окрім 

праворадикала з Угорщини T. Гауді-Надь) [47]. 
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Польща, а також решта країн В4 ратифікували Угоду про асоціацію між 

Україною та ЄС [108]. 

Таким чином, для другого етапу українсько-польського співробітництва 

характерним є насичений політичний діалог, активна підтримка Польщею 

євроінтеграційного курсу України. Стратегічне партнерство України з Республікою 

Польща (Україна має близько 20 стратегічних партнерів) характеризується 

найвищим рівнем розвитку двосторонніх відносин у політичній, економічній, 

гуманітарній сферах.  

Українсько-польська військова співпраця відіграє важливу роль у системі 

двостороннього співробітництва. 3 лютого 1993 р. між Міністерством оборони 

України та Міністерством національної оборони Республіки Польща було підписано 

Угоду про військове співробітництво, яка окреслила схему взаємодії між 

військовими міністерствами та штабами обох країн між собою [3]. 10 жовтня             

1996 р. було підписано Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Польща про 

взаємні поставки озброєння, військової техніки та надання послуг у військово-

технічній галузі [1]. 26 листопада 1997 р. було підписано Угоду про створення 

спільного Українсько-польського батальйону (далі УКРПОЛБАТ), який братиме 

участь у миротворчих операціях під егідою міжнародних організацій [2]. Зокрема, 

представники УКРПОЛБАТу в кількості 280 українців та 600 поляків взяли участь у 

міжнародній миротворчій операції на території Косово у 2000 р. [5, с. 4]. Також 

українські та польські військові перебували в Іраку. У 2003 р. пройшли спільні 

навчання «Козацький степ» військових України, Польщі та Великої Британії [7]. 

Внаслідок підписання спеціальної угоди між Міністерством оборони України та 

Міністерством національної оборони Республіки Польща у 2010 р. українські 

військові у складі польського військового контингенту брали участь у міжнародній 

операції зі сприяння безпеки в Афганістані. До того ж польська сторона взяла на 

себе відповідальність за матеріально-технічне забезпечення українського 

миротворчого персоналу [14, с. 5]. У 2007 р. розпочалась робота зі створення 

спільного литовсько-польсько-українського підрозділу, яка завершилася 

підписанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядами Литви і Польщі 
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про створення спільної литовсько-польсько-української бригади 19 вересня 2014 р. 

Бригада (її елементи) братиме участь у міжнародних операціях на основі мандату 

Ради безпеки ООН [101]. 

Республіка Польща є найбільшим торговельним партнером України серед 

країн Центрально-Східної Європи та займає за результатами 2013 р. четверте місце 

серед країн світу [290, с. 37]. Україна ж посіла 15-е місце серед держав світу, з 

якими Польща веде торгівлю товарами та послугами [178, с. 6]. Згідно даних 

державної служби статистики України за 2013 р. обсяги українсько-польського 

товарообігу склали 6622 млн. дол. США, що на 7,2 % більше ніж у 2012 р. Проте 

маємо зазначити, що збільшення загального рівня товарообігу відбулося за рахунок 

збільшення польського імпорту в Україну і відповідно зростання від'ємного сальдо -

1526,4 млн. дол. США [66]. 

Упродовж 20 років з 1994 по 2013 рр. обсяги торгівлі товарами між Україною 

та Республікою Польща зросли у 24,2 рази. Однак упродовж усього досліджуваного 

нами періоду за винятком 1994, 1999-2001 рр. сальдо залишається від'ємним для 

української економіки (додаток В). 

 Обсяги українсько-польської торгівлі послугами за 2013 р. склали 388,5 млн. 

дол. США, що на 18,3 % більше у порівнянні з 2012 р. [66]. Обсяги торгівлі 

послугами за 19 років з 1995 по 2013 рр. збільшилися у 9 разів. Однак негативною 

тенденцією в українській економіці є переважання імпорту з Республіки Польща до 

України над вітчизняним експортом до Польщі, тому сальдо з 2001 р. залишається 

негативним (за винятком 1995-2000 рр., 2013 р.) (додаток Д). 

Станом на 31.12.2013 р. обсяги польських інвестицій в Україну становили 

845,4 млн. дол. США, що на 8,3 % менше, ніж у 2012 р. [66]. Традиційно польські 

інвестиції спрямовуються в обробну промисловість (50 %), у фінансовий сектор 

(30 %), в оптову та роздрібну торгівлю (12 %). Найвагомішими польськими 

інвестиціями в Україні є: фабрика будівельної кераміки «Церсаніт», фабрика 

паркету «Барлінек», меблева фабрика «Новий Стиль», фабрика упаковки «Кен-Пак», 

фабрика автозапчастин «Інтер-Гроклін», м’ясокомбінат «ПКМ Дуда», банк «Кредо», 

«Плюс-банк» [120]. 



 

 

108 

Варто зазначити і про спектр проблем, які стоять перед польськими 

інвесторами в Україні. Головними проблемами є корупція, недосконала система 

правосуддя, наявність великої кількості несправедливих підрядників, складні 

взаємовідносин з податковими та митними службами. Заяви українського уряду 

щодо поліпшення інвестиційного клімату України не призвели до істотних зрушень 

в цьому питанні. Це підтверджується падінням рейтингу інвестиційної 

привабливості України і довіри іноземних інвесторів (в кінці 2011 р. рівень 

польських інвестицій був майже такий, як під час кризи 2009 р.) [178, с. 5]. 

Обсяги українських інвестицій в польську економіку значно скромніші. Так, 

станом на 31.12.2013 р – 56,4 млн. дол. США (це становить 0,9% від усіх 

українських інвестицій закордон), ставши рекордними для української сторони за 

всю історію інвестиційного співробітництва між двома країнами [98, с. 5]. 

Найуспішнішими українськими інвестиційними проектами України в Республіці 

Польща є: металургійний комбінат «Гута Ченстохова» (інвестор – «ІСД»), 

суднобудівельний завод «Сточнє Гданське» (інвестор – «ІСД»), «Гута Покуй» 

(інвестор – «Приват»), завод освітлювальних приладів «Геліос» (інвестор – «Іскра»), 

Варшавський автомобільний завод (інвестор – «Авто-ЗАЗ»), плодопереробний завод 

«T.B.Fruit Dwikozy» (інвестор – компанія «T.B.Fruit») [120]. Динаміка українсько-

польської інвестиційної співпраці за 1995-2013 рр. представлена в додатку Е . 

Незмінною тенденцією залишається те, що половину українського експорту до 

Польщі складає сировина: чорні метали 26%, поставки залізної руди і концентратів 

18%, електричнi машини 9 %, насiння і плоди олійних рослин 6%, деревина і вироби 

з деревини 6 % [120]. 

Обсяги імпорту Польщею української продукції складають 1,33% від 

загального польського імпорту. Товарна структура польського експорту до України 

виглядає наступним чином: продукція електро-машинобудівної промисловості 29%, 

транспортні засоби 8,9%, продукція хімічної промисловості 21,5%, 

сільськогосподарсько-харчові продукти 10,4%, металургійна продукція 10,9%, 

деревина і папір 9,2%, вироби легкої промисловості 6,9%, поставки мінеральних 
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продуктів 5,3%. У цілому, структура польського експорту в Україну залишається 

різноманітною, але найбільшу частку складають електричні машини [178, с. 3]. 

Таким чином, не зважаючи на те, що динаміка зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами України із Республікою Польща свідчить про щорічне зростання обсягів 

з 2000-2001 рр. (виняток становлять показники за 2009 р. – період газової кризи), 

двосторонні економічні відносини не досягли паритетного рівня і мають значні 

резерви.    

При визначенні перспектив та пріоритетів торговельно-економічної співпраці 

між нашими країнами варто враховувати безперечні здобутки Польщі. Зокрема, у 

2009 р. зростання польської економіки було на рівні 2,4% – кращий показник серед 

країн ЄС [290, с. 37]. 

Співпраця в гуманітарній сфері займає вагоме місце у системі українсько-

польського співробітництва. Активною є взаємодія України з Республікою Польща 

у галузі освіти: понад 100 вищих навчальних закладів України співпрацює з понад 

200 учбовими закладами Польщі. В рамках відповідних угод про співпрацю до 

Польщі щорічно відряджаються близько 2500 фахівців і студентів для наукової 

роботи та стажування. Також 25 листопада 2009 р. була підписана Угода між 

Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про навчання громадян 

України в Європейському колегіумі в Натоліні, згідно якої передбачалося 

фінансування польською стороною щорічно до 10 стипендій на підготовку 

українських фахівців з питань європейської інтеграції [12]. 

Науково-технічне співробітництво розвивається на основі Спільних 

українсько-польських програм співробітництва в галузі науки і технологій, в рамках 

яких вже нараховується понад 150 спільних проектів. Польська сторона виступила 

також ініціатором налагодження співпраці з українськими вченими через 

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та 

технологій (створений 2003 р. в Україні) [366, с. 259-260]. 

Подолання тяжкої спадщини минулого є необхідним для подальшого 

поглиблення українсько-польських відносин. Важливе значення в цьому напрямі 

стало вшанування пам'яті загиблих учасників волинських подій 1943–1944 pp. 
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президентами України і Польщі 11 липня 2003 р., які виступили зі спільною заявою 

«Про примирення в 60-у річницю трагічних подій на Волині» на цвинтарі села 

Павлівка Волинської області [249, с. 259-260].  

Вартим уваги стало проведення «Року Польщі в Україні» (2004) та «Року 

України в Польщі» (2005) і відповідно ряду культурно-освітніх заходів в обох 

країнах [8]. 

Важливим спільним українсько-польським заходом став проект 

«Європейський Стадіон Культури» (2011-2012 рр.), у рамках якого відбулося понад 

250 культурних подій за участі 230 українських митців.  

Україна та Польща отримали право на проведення фінальної частини 

чемпіонату Європи з футболу у 2012 р. Правовою основою співробітництва між 

двома країнами у питанні підготовки до «Євро-2012» стала Угода між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво під час 

організації фінального турніру чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012 

(28.03.2008 р.). Згідно угоди був створений Українсько-польський комітет у справах 

підготовки та проведення Євро - 2012, в рамках якого були організовані міжурядові 

робочі групи, завданням яких був розгляд справ у наступних сферах: прикордонне і 

митне співробітництво, координація безпеки і медичного обслуговування, співпраця 

у питаннях економіки та інвестицій, іміджу та реклами, туризму, інформації, обміну 

волонтерами та ін. [10, с. 2]. Зауважимо, що Україна та Польща успішно справилися 

із завданням і вдало організували процес проведення чемпіонату. 

Співпраця України з Польщею у галузі культури не позбавлена проблемних 

питань. Часто постає проблема повернення культурних та матеріальних цінностей 

одній із сторін. Так, активну полеміку викликала ситуація, що склалася навколо 

полотен італійського художника XVII ст. М. Альтомонте з фондів Львівської 

національної галереї мистецтв – «Битва під Віднем» (1688 р.) та «Битва під 

Парканами» (1692 р.). Після тривалих дискусій в червні 2012 р. у Львові відбулося 

засідання Музейної ради, на якому ухвалили рішення про долю картин, відповідно 

до якого останні повинні експонуватися в Олеському та Золочівському замках. 

Зазначимо, що процес знайдення компромісу був досить складним, так як польська 
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сторона наполягала на передачі унікальних полотен на депозит костелу Святого 

Лаврентія, що знаходиться у Жовкві Львівської області. 

Складним є питання опіки над місцями національної пам’яті (наприклад, 

історія із «Меморіалом львівських орлят»). Маємо констатувати і про брак 

активності представництв України у сфері увічнень місць пам’яті жертв війни та 

репресій. Проблемним моментом залишаються ефект «війн пам’яті», тобто різне 

тлумачення в Україні та Польщі, певних дій спрямованих на вирішення 

національних і державних завдань в конкретному історичному періоді. Звідси і різне 

сприйняття, героїзація або демонізація багатьох історичних осіб та подій [348, с. 

307]. 

Ми приєднуємося до думки С.С. Трояна, що потрібно відійти від аналізу 

українсько-польської історичної спадщини крізь призму теорії фронтиру, а, 

натомість, перейти до концепції наведення мостів, конструювання спільного 

простору порозуміння у соціальній пам’яті та історичній свідомості українського та 

польського народів [348, с. 310-311].  

В Республіці Польща проживає доволі чисельна українська національна 

меншина. Згідно з останнім загальним переписом населення, проведеним в Польщі у 

2011 р., свою приналежність до української національності визнали 49 тис. осіб, 

лемками – 10 тис. осіб. У листопаді 2006 р. було створено Координаційну раду 

української меншини при Посольстві України в Республіці Польща, мета якої – 

налагодити діалог між українською громадою в Польщі та Україною. До 

найвпливовіших українських громадських організацій Польщі належать: 

«Об’єднання українців у Польщі», «Союз українців Підляшшя», «Об’єднання 

лемків», «Українське Товариство» та ін. [112]. Українська громада у Республіці 

Польща має ряд своїх періодичних видань, також спеціалізації з української 

філології у Варшавському, Краківському, Люблінському, Познанському, 

Щецінському та ін. університетах. 

Польська меншина в Україні є багаточисельною і за переписом 2001 р. складає 

144,1 тис. осіб. Україна входить до шести держав світу, в яких польська діаспора 

(полонія) складає найбільшу етнічну громаду. У 1990 і 1991 рр. відбулися два 
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конгреси поляків України, які започаткували Спілку поляків України. Слід 

зазначити, що політика Республіки Польща направлена на підтримку польської 

національної меншини в тому числі і фінансово. Польська діаспора має всі 

можливості для забезпечення своїх духовних потреб. Так, на початок 2000 р. в 

Україні функціонувало понад 800 громад Римсько-Католицької Церкви, 38 

монастирів, 16 місій, 3 братства, 6 духовних навчальних закладів, понад 440 

недільних шкіл, майже 700 костелів, створено римо-католицьке товариство 

«Полонія». Для задоволення освітніх потреб польської меншини в Україні 

функціонують декілька польських шкіл, майже 300 класів, десятки недільних шкіл і 

факультативних груп, у яких вивчають польську мову, літературу, історію [342, с. 

97-99]. 

Попри існуючи здобутки у двосторонньому українсько-польському 

співробітництві, залишаються ще невирішені спільні проблеми. Так, в економічній 

сфері непропорційність товарообігу і сировинний характер зовнішньої торгівлі 

України з Республікою Польща призводить до структурних деформацій 

вітчизняного промислового комплексу. Низька інвестиційна активність польських 

підприємців в Україні не дозволяє залучати в українську економіку через Польщу 

стандарти ведення бізнесу та нові виробничі технології.  

Негативну роль відіграє різниця у соціоекономічному рівні життя України та 

Польщі, інтенсивності співпраці з різноманітними європейськими, світовими 

організаціями та якості демократії в двох країнах. 

Українсько-польське міждержавне співробітництво має ряд перспективних 

напрямів також. Важливим для України є сприяння польської сторони у 

лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. Зауважимо, що спосіб 

отримання короткострокової шенгенської візи через посольство Республіки Польща 

в Україні є найлегшим у порівнянні з посольствами інших країн Шенгенської зони. 

Польща з 2011 р. полегшила в'їзд українцям до своєї країни тим, що викреслила із 

списку необхідних документів для туристичної візи довідку про доходи з місця 

роботи, копію трудової книжки, довідку з банку про стан рахунків [338, с. 37]. У 
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2012 р. була підписана Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про скасування оплати за оформлення національних віз [17]. 

Багатообіцяючим є проект створення українсько-польського університету 

(Східного Європейського університету). Проект відповідної міжурядової угоди 

обґрунтовано 13 липня 2010 р. спільно Міністерством освіти і науки України та 

Міністерством науки і вищої освіти Республіки Польща [338, с. 37]. 

Таким чином, за понад двадцятирічну історію відносин між Україною та 

Республікою Польща була побудована стійка система міждержавних відносин, яка 

характеризуються потужною договірно-правовою базою, дієвими інституційними 

механізмами співробітництва, високим рівнем товарообігу. Важливим є те, що зміна 

президентів, урядів, парламентаріїв не вплинула на процес двосторонньої співпраці. 

В початковий період розвитку українсько-польського співробітництва 

заважали різні погляди щодо НАТО і наявність ядерної зброї на території України. З 

другої половини 1990-х рр. українсько-польські міждержавні відносини вийшли на 

рівень стратегічного партнерства і розпочали сприяти стабільності в регіоні 

Центрально-Східної Європи. Важливого значення набув Консультативний Комітет 

президентів України та Республіки Польща.  

Досягненням польської зовнішньополітичної діяльності у сфері регіональної 

політики стала участь президента Польщі у врегулюванні конфлікту в Україні під 

час Помаранчевої революції. Це, в свою чергу, сприяло подальшому зміцненню 

міждержавного українсько-польського діалогу, який характеризується обопільною 

зовнішньополітичною підтримкою, наповненням стратегічного партнерства 

конкретним змістом і підтримкою євроінтеграції України. 
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3.2.  Стан і перспективи взаємодії України з Угорщиною 

 

 

За своїм геополітичним, економічним значенням Угорщина має для України 

важливе значення: вона є не тільки стратегічним партнером, але й країною, яка має 

корисний досвід проведення суспільно-політичної модернізації та реалізації 

євроінтеграційної стратегії.  

В історії двосторонніх відносин України з Угорщиною, можна виокремити два 

етапи: 1) 1991-2004 рр.; 2) 2004-2013 рр. Упродовж 1990-х рр. відбулося 

становлення міждержавних відносин і налагодження активної співпраці наших 

країн. 1999-2004 рр. характеризувалися певним уповільненням процесу 

міждержавного співробітництва України та Угорської Республіки. Другий етап 

(2004-2013 рр.) позначився новою динамікою розвитку двосторонніх відносин, 

пов’язаною із членством Угорщини у ЄС. 

Хронологічні рамки початкового періоду (1991-1999 рр.) обумовлені роком 

здобуття незалежності нашої держави та роком вступу Угорської Республіки до 

НАТО. Для цих років характерними стали регулярні зустрічі президентів, міністрів 

закордонних справ, делегацій парламентаріїв обох держав, наповнення конкретним 

змістом двосторонніх відносин, пошук та визначення пріоритетних напрямів 

співробітництва. 

3 грудня 1991 р. було підписано Протокол про встановлення дипломатичних 

відносин між Україною та Угорською Республікою [61, с. 278]. Посольство 

Угорщини в Києві було відкрито 6 грудня 1991 р. (перше серед іноземних 

закордонних представництв), посольство України в Угорщині – 24 березня 1992 р. 

(перше українське дипломатичне представництво за кордоном) [344, с. 418]. 

Засадний документ двостороннього співробітництва – Договір про основи 

добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою був 

підписаний 6 грудня 1991 р. Згідно Договору, сторони відмовилися від 

територіальних претензій одна до одної, визнали непорушність кордонів і пріоритет 

побудови міждержавних відносин на основі поважання прав суверенітету одна одної 
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[61, с. 775-783]. Цей документ був першим міжнародним договором незалежної 

України і став свідченням початку нового конструктивного діалогу між двома 

країнами, а також створення нової правової системи міждержавних відносин у 

центральноєвропейському регіоні.  

Договірно-правова база українсько-угорського співробітництва станом на 

листопад 2013 р. нараховувала 75 міжнародно-правових актів [53].  

Договірно-правову основу двостороннього українсько-угорського 

співробітництва було закладено ще до здобуття незалежності України. Так, під час 

візиту голови Верховної Ради УРСР Л. Кравчука до Угорщини в травні-червні              

1991 р. було підписано дев'ять документів – Декларацію про основи відносин між 

Україною та Угорською Республікою, Консульську конвенцію, Декларацію про 

принципи співробітництва щодо забезпечення прав національних меншин та ін. [61, 

с. 166-177]. Два перших документи фактично визнавали Україну як незалежну 

державу.  

Перший офіційний візит президента України Л. Кравчука до Угорської 

Республіки відбувся у лютому 1993 р. Результатом зустрічей на найвищому рівні 

було підписання низки угод, які визначили головні напрями міждержавного 

співробітництва (угоди про економічне, науково-технічне співробітництво, пункти 

пропуску через державний кордон, передачу-прийом осіб через державний кордон 

та ін.). 

Важливе значення мало оприлюднення Спільного комюніке між Україною та 

Угорською Республікою в квітні 1993 р. під час зустрічі Л. Кравчука з прем’єр-

міністром Угорщини Й. Анталлою в Ужгороді. В документі підкреслено важливість 

взаємного забезпечення прав національних меншин і зазначено, що сторони активно 

підтримують зовнішньополітичний курс одна одної, співробітництво прикордонних 

регіонів [18].  

В грудні 1994 р. з метою участі у процесі економічної інтеграції в Європі 

Україна та Угорщина підписали Меморандум про напрями партнерства і 

співробітництва між Україною і Угорською Республікою у сфері торговельно-

економічних зв’язків [21]. 
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Під час офіційного візиту до України угорської делегації на чолі з прем’єр- 

міністром Д. Хорном 18-19 травня 1995 р. було підписано Договір про режим 

українсько-угорського державного кордону та взаємодопомогу з прикордонних 

питань [344, с. 81]. Плани подальшого розвитку політичного та економічного 

співробітництва між Україною та Угорщиною було окреслені під час офіційних 

візитів президента Угорської Республіки А. Гьонца в Україну (14-16 листопада 

1996 р.), прем’єр-міністра України В. Пустовойтенка до Угорської Республіки (11-12 

листопада 1997 р.), президента України Л. Кучми до Угорської Республіки (27-

28 жовтня 1998 р.) [74]. 

Таким чином, період 1990-х рр. міждержавного політичного співробітництва 

України з Угорською Республікою характеризувався взаємною зацікавленістю 

сторін у налагодженні і підтримці інтенсивного політичного діалогу, який 

супроводжувався створенням договірно-правової бази для двосторонньої співпраці. 

В 1999-2004 рр. українсько-угорські відносини певною мірою втратили свою 

динамічність. Головною причиною уповільнення політичного діалогу стало те, що 

Угорщина готувалася до вступу в ЄС і, відповідно, зосередила свою увагу на 

власній євроінтеграційній стратегії. Водночас, з позиції свого членства в НАТО, 

Угорщина скоригувала свої відносини з Україною.  

Серед найважливіших подій політичного співробітництва у 1999-2004 рр. 

варто виокремити візит до України прем’єр-міністра Угорської Республіки 

В. Орбана в лютому 2000 р., у процесі якого було досягнуто домовленості щодо 

подальшої торговельно-економічної співпраці, зокрема, роботи Українсько-

угорської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного 

співробітництва. У лютому 2002 р. з офіційним візитом відвідав Україну президент 

Угорщини Ф. Мадл, в результаті чого було підписано Спільну українсько-угорську 

концепцію із захисту від повеней, Міжурядову угоду про спрощений порядок 

перетинання українсько-угорського кордону. У лютому 2003 р. міністр закордонних 

справ України А. Зленко, перебуваючи у Будапешті, обговорив ідею створення 

Консультативної ради з питань європейської інтеграції за участю України та країн 

Вишеградської четвірки [343, с. 420-421]. 
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Другий етап розвитку двосторонніх відносин розпочався у 2004 р., після 

вступу 1 травня Угорської Республіки до ЄС. Верхньою хронологічною межею 

цього періоду є 2013 р. Вказаний історичний етап характеризується динамічним 

розвитком двосторонніх взаємин у всіх напрямах, підтримкою угорською стороною 

української європейської та євроатлантичної (до 2010 р.) інтеграції.  

Маємо зазначити, що з 2004 р. українсько-угорські зв'язки набули якісно 

нового характеру. Значна увага приділялась зовнішній політиці та політиці безпеки, 

соціально-економічним реформам. Особливістю другого етапу було також 

визначення у зовнішньополітичній концепції Угорщини після 2004 р. в якості 

пріоритетного напряму економічної складової, як показника успішності країни в 

двосторонніх та багатосторонніх відносинах [270, с. 60]. Водночас, входження 

Угорщини до Євросоюзу детермінувало перегляд існуючої договірно-правової бази, 

що зумовило укладання нових договорів. 

Після розширення ЄС у 2004, українсько-угорський кордон став складовою 

частиною нових східних кордонів Євросоюзу. Зросла роль Угорщини у формуванні 

та реалізації східної політики ЄС, внаслідок чого Угорська Республіка стала 

активніше підтримувати розвиток відносин Україна-ЄС в рамках ЄПС [417, с. 16]. У 

2007 р. МЗС Угорської Республіки був прийнятий новий документ «Стратегія 

зовнішніх зв’язків Угорщини» (діє до 2020 р.), в якому пріоритетами угорської 

зовнішньої політики були визначені: добросусідські відносини, європейська та 

євроатлантична інтеграція, захист угорської національної меншини за кордоном 

[151]. Прийняття вищеназваної Стратегії мало безпосередній вплив на процес 

двостороннього українсько-угорського співробітництва.  

Після вступу Угорщини до ЄС зустрічі президентів України та Угорської 

Республіки стали відбуватися щорічно, а іноді і декілька разів упродовж року. Так, в 

серпні 2005 р., жовтні 2006 р., липні 2007 р., січні 2008 р., липні 2008 р., квітні 

2009 р. відбулись офіційні зустрічі президента України В. Ющенка та президента 

Угорщини Л. Шойома, під час яких обговорювалися ключові питання процесу 

співробітництва між двома державами: поглиблення співпраці в енергетичній сфері, 

забезпечення потреб національних меншин, підтримка європейської та 
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євроатлантичної інтеграції України, проблеми прикордонного співробітництва та 

охорони навколишнього середовища, захисту довкілля Карпат тощо [74]. 

Під час офіційного візиту міністра закордонних справ Угорщини Кінги Гьонц 

до України 23-24 листопада 2006 р. був підписаний Меморандум про співпрацю у 

виконанні Плану дій Україна-ЄС між МЗС України та МЗС Угорської Республіки. 

Документ засвідчив про підтримку Угорською Республікою євроінтеграції України. 

Зокрема, передбачалася організація візитів українських представників влади до 

Угорщини з метою вивчення досвіду у здійсненні адміністративних реформ, роботи 

угорських інституцій, пов’язаних з ЄС; протидії корупції, нелегальній міграції; 

проведення консультацій зі взаємної торгової політики, контролю над процесом 

приватизації, ролі іноземних інвестицій у цьому процесі; проведення для 

української сторони навчальних семінарів у сфері приватного підприємництва, 

фондового ринку, агрокомплексу України; спільне обговорення питань кордону, 

особливо проблем модернізації технічного обладнання на КПП, розвиток 

залізничної мережі, покращення протипаводкової системи в басейні річки Тиса [24]. 

Додаток до Меморандуму був розроблений у 2007 р. і містив всі конкретні 

напрями співробітництва між зовнішньополітичними відомствами двох країн. 

Фінансування проектів співпраці передбачалося здійснювати з бюджетів України, 

Угорщини та ЄС [270, с. 69-73].  

Угорська Республіка доволі активно підтримувала євроатлантичний курс 

України. В квітні 2006 р. Угорщина запропонувала надати Україні можливість 

запрошення до ПДЧ під час засідання Комісії «Україна–НАТО» у Софії. 23 квітня 

2008 р. Угорщина підписала Спільну Заяву міністрів закордонних справ країн 

Вишеградської групи щодо підтримки євроатлантичних прагнень України, 

приєднання нашої держави до ПДЧ, практичну реалізацію рішень Бухарестського 

саміту НАТО та надання сприяння Україні у проведенні інформаційної кампанії 

щодо Альянсу [350, с. 404]. Проте на Бухарестському саміті НАТО (2-4 квітня 

2008 р.) Угорщина голосувала проти приєднання України до ПДЧ, на відміну від 

Польщі, Чехії та Словаччини, які проголосували позитивно щодо українського 

питання. Причиною цього стали енергетичні інтереси Угорської Республіки, 
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пов’язані з Російською Федерацією. Зокрема, Угорщина планувала взяти участь у 

російському газовому проекті «Південний потік», угорська компанія MOL отримала 

можливість проводити розробку нафтових родовищ у Західному Сибіру.  

У зв’язку з ухваленням Верховною Радою України Закону «Про засади 

внутрішньої та зовнішньої політики України» у 2010 р. питання вступу України до 

НАТО, відповідно, і підтримка Угорщини у цьому питанні, стали не актуальними 

[58]. 

Ласло Поті – співробітник Угорського інституту міжнародних відносин 

зазначає, що в Стратегії національної безпеки Угорщини, ухваленої 2012 р., 

вказується на те, що вона зобов’язується підтримувати членство в НАТО і ЄС усіх 

своїх сусідів (в тому чилі і України) або їх тісну співпрацю з цими двома 

організаціями [278, с. 54]. 

Активний українсько-угорський політичний діалог тривав й упродовж 2010 р. 

Так, лише упродовж листопада-грудня 2010 р. відбулися зустрічі прем'єр-міністра 

Угорської Республіки В. Орбана з президентом України В. Януковичем і прем'єр-

міністром України М. Азаровим, президента Угорської Республіки П. Шмітта з 

президентом України В. Януковичем, Голови Верховної Ради України В. Литвина з 

Головою Державних Зборів Угорської Республіки Л. Ковером [74]. 

Під час свого головування в Раді ЄС у першій половині 2011 р. Угорська 

Республіка виступала за надання Україні євроінтеграційної перспективи. У програмі 

головування Угорщини вказувалось на пріоритет оновлення політики сусідства ЄС, 

зокрема, наближення східних сусідів ЄС до Євросоюзу; регіональне співробітництво 

між ЄС та східними і південними сусідами [210].  

В лютому 2011 р. було ухвалено План дій щодо реалізації пріоритетів 

співробітництва Україна-ЄС під час Угорського головування в ЄС. Угорська 

сторона запевнила, що сприятиме переговорам Україна-ЄС щодо укладення Угоди 

про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі та запровадження 

безвізового режиму між Україною та ЄС. Окремо було обговорено шляхи 

практичної реалізації програми «Східне партнерство» [74]. 
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Науковці з Регіонального філіалу НІСД в м. Ужгороді вважають, що 

головування Угорщини в ЄС не створило жодних додаткових можливостей для 

України, підтвердженням чого було повільне відновлення економічних відносин 

між Україною та Угорською Республікою після кризи 2008-2009 рр., вільна вакансія 

керівника відділу з питань економіки Посольства Угорської Республіки в Україні з 1 

липня 2010 р., відсутність офіційних двосторонніх зустрічей президентів та прем’єр-

міністрів упродовж 2011 р. [300]. Зрештою, Угорщина відмовилася проводити 

другий самміт Східного партнерства, мотивуючи це проведенням в травні 2011 р. 

самміту G20, святкування 50-річниці створення Організації економічного 

співробітництва та розвитку.  

Після головування Угорщини в Раді ЄС її зовнішньополітичне відомство 

задекларувало, що угорcьким національним інтересам відповідають пріоритети 

«Східного партнерства» ЄС, а саме – поліпшення умов для інвестицій та зміцнення 

безпеки транзиту енергоносіїв у Східній Європі. Позиція Угорщини щодо України 

була чіткою і зрозумілою: Україна є найбільшою державою Східної Європи і 

найбільшим сусідом Угорщини, а тому знаходиться в центрі угорських 

зовнішньополітичних інтересів [152].  

Підтвердженням цього став офіційний візит міністра закордонних справ 

Угорщини Я. Мартоні в Україну 12 грудня 2011 р., під час якого угорська сторона 

заявила про підтримку євроінтеграції України. Також очільниками 

зовнішньополітичних відомств двох держав був підписаний Меморандум про 

взаєморозуміння між МЗС України та МЗС Угорської Республіки про співпрацю у 

виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України. Згідно 

документу сторони домовилися сприяти поглибленню контактів між зацікавленими 

установами з метою організації ознайомчих візитів та навчальних програм для 

української сторони щодо наступних питань: запровадження біометричних 

документів, наближення до європейських норм і стандартів міграційної політики та 

законодавства України з питань біженців та нелегальних мігрантів, проведення 

навчань з протидії корупції для співробітників прикордонних та митних служб [26]. 
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В березні 2013 р., перебуваючи у Варшаві з робочим візитом, президент 

України В. Янукович взяв участь у переговорах з президентом Угорщини Я. Адером 

та президентом Польщі Б. Коморовським. В ході переговорів президенти Польщі та 

Угорщини заявили про підтримку України щодо підписання Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС під час Вільнюського Саміту «Східного партнерства» в 

листопаді 2013 р. 

Про підтримку євроінтеграційних прагнень України угорською стороною 

свідчать також і регулярні українсько-угорські консультації з питань європейської 

інтеграції, зокрема, шляхів просування відносин Україна – ЄС, реалізації програми 

«Східне партнерство», залучення України до реалізації проектів у рамках Стратегії 

ЄС для Дунайського регіону, передачі досвіду Угорщини з питань створення ЗВТ 

(27 вересня 2010 р., 4 жовтня 2010 р., 9 березня 2011 р., 7 квітня 2011 р., 27 квітня 

2012 р., 7 березня 2013 р.) [74]. 

У вересні 2014 р. Угорщина привітала ратифікацію Україною та 

Європейським парламентом Угоди про асоціацію Україна – ЄС [71]. Упродовж  

2014 р. Угорщина неодноразово заявляла про підтримку незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності і стабільності України, про що свічать офійні заяви 

Міністерства закордонних справ Угорщини [59-60; 114]. 

Проте, якщо на офіційному державному рівні декларується прихильне 

ставлення до європейської перспективи України, то висловлювання прем’єр-

міністра Угорщини В. Орбана – про надання автономії для угорської національної 

меншини в нашій країні і прояв «м'якої» експансії Угорщини – політики захисту 

інтересів закордонних угорців, які проживають в Україні та інших сусідніх країнах, 

а також демонстрація його проросійської позиції і посилення співробітництва 

Угорщини з Російською Федерацією не сприяють розвитку українсько-угорських 

відносин. Більше того саме Угорщина, поряд зі Словаччиною, належить до 

найбільших критиків політики європейських санкцій проти Росії. Угорська 

радикальна партія «Йоббік» визнала анексію Криму, підтримує донбаських 

сепаратистів, наголошуючи на можливості повернення до Угорщини Закарпатської 

області України [232]. 
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Чільне місце у двосторонніх українсько-угорських відносинах займає 

військова співпраця. 27 жовтня 1998 р. Міністерства оборони уклали Угоду про 

заходи зміцнення довіри і безпеки та про розвиток двосторонніх військових зв'язків, 

а також Протокол про двостороннє співробітництво в галузі підготовки військових 

кадрів. Відповідно до положень Угоди Україна та Угорщина щорічно по черзі 

проводять на своїй території робочу зустріч з оцінки виконання Угоди. Основне 

питання обговорення – практичне виконання Угоди, оцінка її імплементації у 

попередньому році та підготовка рекомендацій щодо проведення верифікаційних 

заходів у наступному (остання пройшла у квітні 2013 р. у Львові) [240]. 1998 р. був 

створений українсько-румунсько-словацько-угорський військовий підрозділ «Тиса». 

Україна і Угорщина співпрацювали в рамках програми «Партнерство заради миру». 

У квітні 2003 р. під час візиту міністра оборони Угорської Республіки Ф. Югас до 

України була підписана Угода про співробітництво між Міністерствами оброни 

двох держав. Важливого значення набуло спільне навчання – «Світла лавина – 2003 

р.». Оновлену Угоду про військово-технічне співробітництво, а також Програму 

розвитку співпраці між Міністерствами оборони двох країн до 2008 р. було 

укладено під час візиту до Угорської Республіки міністра оборони України                        

А. Гриценка в січні 2006 р. [270, с. 70-71]. 

За обсягами двостороннього товарообігу за 2012-2013 рр. Угорщина посідає 

друге місце серед країн Центрально-Східної Європи (після Польщі), 5-те місце серед 

країн-партнерів України в ЄС [98]. Згідно даних Посольства Угорщини в Україні за 

2013 р. Україна посіла 14-те місце за рівнем товарообігу з Угорщиною і є третім 

найважливішим експортним ринком серед країн, що не входять до складу ЄС (після 

Росії та після Сполучених Штатів, випереджаючи Китай) [56].  

За 2013 р. рівень українського-угорського товарообігу склав 2957,6 млн. дол. 

США, перевищивши аналогічні рекордні показники за 2012 р. [66]. Динаміка 

зовнішньої торгівлі України товарами з Угорщиною представлена в додатку Ж. 

Можна констатувати наявність зростання активності українсько-угорських 

торговельно-економічних відносин, яка підтверджується збільшенням рівня 

товарообігу майже в 11 разів за 20 років з 1994 по 2013 рр. Для України сальдо було 
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від’ємним лише у 2007 р. і 2010 р. Показовим є факт того, що Україна зберегла 

позитивне сальдо у торгівлі з Угорщиною навіть після вступу Угорської Республіки 

до ЄС, хоча рівень українського експорту до цієї країни дещо знизився у              

2004-2005 рр. у порівнянні з 2003 р. 

Внаслідок світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. обсяг 

товарообігу у 2009 р. знизився майже у 2 рази, проте, як свідчать показники, з             

2010 р. розпочалося його суттєве зростання. Аналітики з Регіонального філіалу 

НІСД у м. Ужгороді, зазначають, що з Україною зменшення обсягів торгівлі у 

2009 р. склало близько 50 %, в той час як для інших держав цей показник не 

перевищив в Угорській Республіці 18 % [300].  

Зовнішньоторговельний обіг послугами упродовж 2013 р. зріс на 32,4 % 

порівняно з 2012 р. і склав 271,5 млн. дол. США, позитивне сальдо для України 

склало 95,5 млн. дол. США [66]. 

Зовнішня торгівля України послугами з Угорщиною не має чіткої динаміки до 

зростання. Проте, не зважаючи на тенденцію нерівномірних щорічних коливань 

показників рівня торгівлі, для України сальдо було від’ємним лише у 2007, 2011, 

2012 рр. (додаток З). Обсяги торгівлі послугами за 20 років з 1994 по 2013 рр. зросли 

у 8,7 разів. 

Товарну структуру українського експорту до Угорщини формують 

«традиційні» товарні позиції – енергоносії, залізо і сталь, мінеральна сировина та 

напівфабрикати, менше – готова продукція, зокрема, машини, обладнання, 

механізми, апаратура тощо. Основу структури українського імпорту з Угорщини 

формують лікарські засоби, засоби радіо - телезв’язку, хімічна та електропродукція, 

корми для годівлі тварин [122].  

Важливим є факт того, що розвиток торговельного співробітництва України та 

Угорщини (та інших країн В4) залежить від правової системи ЄС. У торговельних 

відносинах з третіми країнами за регулювання імпортної діяльності повністю 

відповідає ЄС, тобто єдиною митною політикою Євросоюзу визначаються митні 

тарифи і імпортна політика вцілому [373, с. 211]. 
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Стан інвестиційного співробітництва між Україною та Угорщиною свідчить 

про активний інтерес угорських компаній. Обсяг прямих іноземних інвестицій з 

Угорщини в економіку України, за даними Держкомстату України, станом на 

31.12.2013 р. склав 689,4 млн. дол. США і займає дев'яту позицію серед інвесторів 

держав-членів ЄС. Натомість обсяги українських інвестицій в угорську економіку 

значно менші і склали за 2013 р. 12,2 млн. дол., ставши рекордними за всю історію 

українсько-угорського інвестиційного співробітництва [66]. Зауважимо, що обсяги 

угорських інвестицій в українську економіку збільшуються з кожним роком (за 

винятком 2011 р., коли спостерігалося дещо зменшення рівня) (додаток К). 

Найбільше угорських інвестицій спрямовано у Закарпатську область (близько 

половини від усіх інвестицій в Україну) і понад 60% спільних українсько-угорських 

підприємств розміщені на Закарпатті. Це пояснюється тим, що регіон є місцем 

проживання угорської національної меншини. Також присутнє стереотипне 

мислення, що запорукою успішного бізнесу є етнічно близьке середовище. 

Угорщина цілеспрямовано фінансово підтримує на державному рівні створення 

«угорського бізнесу» на прикордонних територіях сусідніх держав. Яскравим 

підтвердження такої політики стало започаткування програми «Рідна земля» з           

2004 р., головною метою якої є підтримка виходу угорських виробників на іноземні 

ринки в місцях компактного проживання угорської національної меншини. За участі 

угорського капіталу в області діє 115 суб’єктів господарювання [257, с. 288-290]. 

В Україні діє 474 підприємства за участю угорського капіталу, з яких 281 – 

спільні. До найбільших угорських інвесторів належать ВАТ «Банк ОТП», 

фармацевтичний завод «Гедеон Ріхтер», хімічне підприємство «Паннонпласт», 

сільськогосподарське підприємство «Баболна», таропакувальне підприємство 

«Дунапак-Україна» та аграрна компанія «Сабольч Габона». 

Одним з масштабних українських інвестиційних проектів стало придбання 

компанією «Індустріальний Союз Донбасу» найбільшого угорського металургійного 

комбінату «Дунаферр» у м. Дунауйварош. Приватизація «Дунафферу» українською 

компанією сприяло збільшенню українських товарів на ринках Угорщини, а також 

засвідчила про визнання українського бізнесу у Європі [351, с. 404-408]. 
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Україна та Угорщина співпрацюють в галузі транспортного 

машинобудування: виробництво мостів, двигунів Д-10, автобусів «Ікарус», 

використання шасі та агрегатів заводу «Раба». Має місце і кооперація промислових 

підприємств: Калуського комбінату і Тисайського підприємства, Боршодського 

хімкомбінату і нафтогазової компанії «МОЛ». Існує проект спільного будівництва 

мережі автозаправних станцій в Україні. В сфері енергетики передбачається 

співпраця у вигляді спорудження підстанцій постійного струму, підвищення безпеки 

Рівненської АЕС та АЕС «Пакш» [366, с. 264-265]. 

Отже, співпраця в торговельно-економічній сфері між двома країнами 

розвивається, проте позбавлена інновацій в товарообігу, значну часку якого складає 

український сировинний експорт. Важливим є факт збереження в українсько-

угорській торгівлі позитивного сальдо для вітчизняної економіки. 

Співробітництво України з Угорщиною в гуманітарній сфері займає важливе 

місце в системі двосторонніх відносин. Особливу увагу приділено питанню 

становища і захисту прав національних меншин в Україні та Угорщині відповідно. 

31 травня 1991 р. між Угорською Республікою і УРСР була підписана Декларація 

про принципи співробітництва із забезпечення прав національних меншин. 

Відповідно до документу були визначені принципи взаємодії щодо забезпечення 

прав національних меншин в Україні та Угорщині, сторони гарантували створення 

демократичних систем для дотримання прав людини згідно Статуту ООН, 

Гельсінського заключного акту, загалом були задекларовані широкі права 

українській національній меншині в Угорщині та угорській в Україні. Згідно 

Протоколу до Декларації було домовлено про створення Змішаної комісії з 

вирішення питань національних меншин. Головним завданням комісії стало 

вироблення конкретних рекомендацій для розв’язання посталих проблем; контроль 

за впровадженням прийнятих рішень з питань національних меншин; сприяння 

розширенню контактів між українцями та угорцями через різні громадські, наукові 

організації, ЗМІ [270, с. 145-147]. Зазначимо, що це перший орган із вирішення 

справ національних меншин у Центрально-Східній Європі.  
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Юридично права національних меншин угорської в Україні та української в 

Угорщині закріплені також у Договорі про основи добросусідства і співробітництва 

06.12.1991 р., Угоді про співробітництво в галузі культури, освіти та науки 

04.04.1995 р. та ін.  

Згідно даних вітчизняного перепису населення 2001 р. угорська національна 

меншина в Україні нараховує 156,6 тис. угорців і займає шосте місце за кількістю 

серед національних меншин, проживаючих в нашій країні. 96,8% всіх угорців є 

жителями Закарпатської області, що становить 12,1% від її населення [343, с. 435-

436]. 

Вирішенню спільних питань із забезпечення прав національних меншин 

сприяє Спільний план дій, підписаний 6 березня 2007 р. прем’єр-міністрами України 

та Угорщини, також діяльність Угорсько-української міжпарламентської спільної 

комісії (створена 1995 р. в рамках Угоди про співпрацю між Державними Зборами 

Угорщини і Верховною Радою України).  

Завдяки діяльності Змішаної комісії з вирішення питань національних меншин 

було відкрито ряд національних угорських шкіл та бібліотек на Закарпатті, 

Закарпатський угорський педагогічний інститут в м. Берегово (угорська мова 

навчання на п’яти факультетах), угорський професійний театр у м. Берегово, 

виділено приміщення для навчальних потреб українців в Угорщині, запроваджено 

двомовні надписи в населених пунктах, де проживають разом українці та угорці, 

відкрито декілька нових пунктів пропуску [270, с. 147-153]. Задоволенню 

культурно-освітніх потреб угорців в Україні сприяв дозвіл українського уряду на 

переклад тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання в Україні мовами 

національних меншин, у т.ч. й угорською мовою, і, відповідно, допуску випускників 

шкіл до складання тестів рідною мовою [301]. 

Однак Змішана комісія не може вирішити всіх проблемних питань 

національних меншин в Україні та Угорщині, особливо це стосується прояву 

автономістських тенденцій. Доказом цього став проект про надання територіальної 

автономії для угорської меншини в межах Берегівського району на Закарпатті (хоча 

на розгляд Верховної Ради України він так і не був поданий), ідея створення 
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Притисянського адміністративного району Закарпатської області (пропагується 

правлячою партією ФІДЕС (Угорський громадянський союз) в Угорщині).  

Більшої уваги зі сторони української влади потребує фінансова сторона 

забезпечення культурно-національних прав угорців в Україні. Так, у 2009 р. 

прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко отримала лист від прем’єр-міністра 

Угорської Республіки  Г. Байнаї, в якому було висловлено незадоволення угорської 

сторони тим фактом, що Міністерство освіти та науки України не замовило 

переклад навчальних підручників для майже 100 угорських шкіл Закарпаття на 

наступний рік (на 2010 р.). 

Однак, слід зауважити, що угорська меншина на Закарпатті є представленою в 

органах місцевої влади та самоврядування. Відстоюють інтереси угорців в Україні 

«Партія угорців України», «Демократична партія угорців України», які 

підтримуються ідеологічно і фінансово політичними силами Угорщини [254, с. 261]. 

Підтримкою закордонних угорців займається фонд Габора Бетлена (фінансується 

угорською стороною), який діє і на Закарпатті.  

Загалом на Закарпатті діє 103 навчальні заклади (угорська мова як основна або 

додаткова до української), 13 угорських громадських об’єднань, 82 клубні установи, 

570 колективів художньої самодіяльності, видається 13 періодичних видань 

угорською мовою [270, с. 158]. 

Питання становища угорської національної меншини в Україні є одним з 

найгостріших питань у співробітництві між двома державами. З 01.01.2011 р. 

вступив в силу закон «Про внесення змін до Закону 1993 р. Угорської Республіки 

«Про угорське громадянство», згідно якого іноземці угорського походження, які 

постійно проживають на території суміжних з Угорщиною країн, можуть 

отримувати громадянство Угорської Республіки за спрощеною процедурою. Трохи 

більше ніж за 2 роки після прийняття цього закону за даними Міністерства юстиції 

Угорщини паспорти отримали 8783 осіб, проживаючих на Україні [224]. Проте 

українські журналісти називають цифру у десять разів більшу – 80-90 тис. громадян 

України [237]. В Україні подвійне громадянство не забороняється, а лише не 

визнається, тому офіційної статистики з української сторони немає. 
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Тенденція набуття українських жителів громадянства сусідніх держав, які 

слугують «етнічними метрополіями» і проводять активну політику щодо підтримки 

закордонних співвітчизників, а також в напівофіційних заявах визначають своїм 

пріоритетом формування територіальних автономій у сусідніх країнах є викликом 

для національної безпеки України [231, с. 2].  

Українська національна меншина в Угорщині значно менша у порівнянні з 

угорською в Україні. Згідно з останнім переписом населення Угорської Республіки 

(2011 р.) на її території проживає 5633 українців та 3323 русинів. В Угорщині 

офіційно зареєстровано і діє кілька товариств та культурно-просвітніх організацій 

української і русинської громад, українська мова і література викладається у 

чотирьох ВНЗ Угорщини: центральному Будапештському науковому університеті 

ім. Лоранда Етвеша, Сегедському науковому університеті, Ніредьгазькому інституті 

та Дебреценському науковому університеті [110]. 

У 1999 р. українська національна меншина в Угорській Республіці отримала 

офіційний представницький орган на державному рівні – було обрано Державний 

орган самоврядування українців Угорщини. Угорський уряд щорічно виділяє кошти 

для підтримки діяльності цієї організації [343, с. 442]. 

Диспропорція в кількості представників двох національних меншин – 

угорської в Україні та української в Угорщині не завадила формуванню 

добросусідських відносин між державами. Така ситуація дуже рідко трапляється у 

світовій історії, так як у більшості випадків, багаточисельні національні меншини 

схильні до гострих проявів сепаратизму. 

Прикладом дійсно тісних добросусідських відносин стало визнання 24 

листопада 2003 р. Державними Зборами Угорської Республіки Голодомору 1932-

1933 рр. в Україні актом геноциду Українського народу, а також запалення свічки-

символа солідарності угорського народу з народом України і виступ спікера 

Парламенту Угорської Республіки К.Сілі перед народними депутатами в рамках 

міжнародної акції «Незгасима свічка» у вересні 2008 р. [344, с. 86]. 

На основі «Українсько-Угорської Декларації Спільної пам'яті заради 

майбутніх поколінь», підписаної президентами двох країн у липні 2007 р. у 
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Будапешті, здійснюється активна робота України та Угорщини для увічнення 

пам’яті жертв наших народів та вшанування історичного минулого [25]. 

Важливим елементом культурної складової українсько-угорських відносин є 

встановлення пам’ятників видатним діячам та з приводу важливих історичних 

подій. В Україні встановлено понад 60 пам'ятників та пам’ятних знаків на 

вшанування угорських політичних, культурних діячів. В Угорській Республіці 

встановлено пам’ятник Т. Шевченку в Будапешті (2007), пам’ятник жертвам 

Голодомору 1932-1933 рр. в Україні у Будапешті (2009). У Будапешті відкрито 

пам’ятну дошку на будинку, де діяла Надзвичайна Дипломатична місія УНР в 

Угорщині (2011), також проводиться робота щодо встановлення пам’ятника                      

Г. Сковороді у м. Токай [70]. 

Співпрацюють між собою ВНЗ України та Угорщини. Так, кожного року 45 

студентів з Ужгородського національного університету один семестр навчаються у 

вузах Угорщини. В УжНУ існує кафедра історії Угорщини та європейської 

інтеграції, на філологічному факультеті УжНУ функціонує угорське відділення. 

Мукачівський технологічний інститут активно співпрацює з Угорською академією 

наук, Мішкольцьким та Будапештським університетами [262, с. 328-330]. 

В Угорщині та Україні часто здійснюються заходи, які направлені на 

популяризацію своєї культури у сусідній країні. Лише за останні роки (2011-           

2013 рр.) пройшли виставки українських митців в Угорщині: О. Матвейцевої, сім’ї 

Коржів, Л. Корж-Радько, В. Репіка, І. Петрова та Г. Петрової, І. Баричевої,                        

О. Кабанова. Щорічно у березні у різних містах Угорщини проводяться заходи в 

рамках Шевченківських днів [70].  

Важливе значення має взаємодія України та Угорщини в екологічній сфері. 

Зокрема, здійснюється узгодження проектної документації на реконструкцію діючих 

і будівництво нових гідротехнічних споруд, присутній обмін оперативною та 

необхідною інформацією, а також досвідом з питань експлуатації меліоративних 

систем та інженерних об’єктів на прикордонних ділянках річки Тиси. Прикладом 

узгоджених дій двох сторін стали проекти: «Українсько-угорський проект 

реконструкції Берегівської меліоративної системи», «Спільний план регулювання 
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русла р. Тиса», «Техніко-економічне обґрунтування розвитку Закарпатської 

інформаційно-вимірювальної системи». Значної уваги заслуговує створення 

автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи «Тиса» для запобігання 

наслідкам повеней, яка передбачає захист населених пунктів Закарпаття, і зниження 

загрози для угорських територій [257, с. 291-293]. 

Не зважаючи на значні досягнення українсько-угорського міждержавного 

співробітництва упродовж 1991-2013 рр., все ж ще залишаються питання, які його 

ускладнюють. Про частину з них вже зазначалося вище, проте підсумовуючи, 

зазначимо, що головними проблемними питаннями залишаються: наявність 

подвійного громадянства угорців в Україні, фінансове забезпечення культурно-

освітніх потреб угорської національної меншини в Україні, налагодження більш 

тісної узгодженої співпраці в екологічній сфері. Негативно на українсько-угорських 

відносинах позначається тісна співпраця Угорщини з Російською Федерацією. 

Враховуючи багатовекторність співробітництва України з Угорщиною, 

перспективними напрямами двосторонньої взаємодії є: 1) реалізація спільних 

проектів в хімічній, фармацевтичній помисловості; 2) розбудова пан-європейського 

транспортного коридору №5; 3) розробка нових біотехнологій, пошук 

альтернативних видів енергоресурсів. 

На нашу думку, подальше забезпечення українсько-угорського діалогу на всіх 

рівнях консультаціями щодо питань підтримки євроінтеграції України дозволить ще 

більше активізувати процес двостороннього міждержавного співробітництва між 

Україною та Угорщиною. Нагальною потребою є вироблення концепції і зайняття 

чіткої позиції Україною на законодавчому рівні щодо питання подвійного 

громадянства в нашій державі. Україні потрібно проводити більш виважену 

політику щодо угорської національної меншини, по-скільки зовнішньополітична 

концепція Угорщини передбачає захист прав угорців у всьому світі. Враховуючи 

сировинний характер вітчизняного експорту до Угорщини, корисним має стати 

залучення в Україну іноземних технологій для виробництва з місцевих ресурсів 

конкурентоспроможної продукції або придбання українським суб’єктами 

підприємництва певного відсотку акцій відповідних підприємств Угорщини, де 
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здійснюється кінцева обробка української сировини, що дозволить українській 

стороні мати прибуток від готової реалізованої продукції. На часі існує потреба 

активізації співробітництва з Угорщиною у вирішенні екологічних проблем, 

зокрема, через збільшення спільних програм моніторингу якості поверхневих вод р. 

Тиса, застосування єдиних методик перевірки якості прикордонних вод, 

забезпечення українських лабораторій необхідним сучасним обладнанням.  

Потрібно організувати постійний діалог Міністерству інфраструктури України 

з Міністерством національного розвитку Угорщини з метою максимального 

розширення співробітництва в транспортно-логістичній сфері [301].  

Отже, упродовж 1991-2013 рр. між Україною та Угорщиною був побудований 

міцний міждержавний діалог, який може бути прикладом цивілізованого та 

прагматичного міжнародного співробітництва двох країн в різних сферах. 

Україна та Угорщина є стратегічними економічними партнерами. Після               

2004 р. процес співробітництва між двома державами в економічній сфері суттєво 

інтенсифікувався, зріс інтерес двох сторін щодо організації бізнесу не лише у 

прикордонних сусідніх регіонах, але і в індустріально розвинених. Однак 

особливістю українсько-угорських торговельно-економічних взаємин є наявність 

етнополітичного інтересу Угорщини. 

Дві країни посідають важливе місце в регіоні Центрально-Східної Європи. 

Саме тому питання забезпечення миру та безпеки в регіоні, виконання ролі 

транзитних держав між Сходом та Заходом – потребують подальшої тісної співпраці 

України та Угорщини із врахуванням власних національно-державних інтересів та 

інтересів європейської спільноти. 
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Висновки до розділу 3 

 

Стратегічне партнерство України з Республікою Польща характеризується 

високим рівнем співробітництва у різних сферах: політичній, економічній, 

гуманітарній. Після Помаранчевої революції в Україні та вступу Польщі до ЄС 

міждержавні відносини двох країн ще більше зміцніли. 

Україна змогла отримати підтримку Республіки Польщі для реалізації 

власного курсу євроінтеграції. В той самий час, Польща, виконуючи роль головного 

геополітичного гравця східної політики ЄС, чітко виділяється сама з-поміж інших 

країн Центрально-Східної Європи своєю зацікавленістю в реалізації спільних 

зовнішньополітичних ініціатив зі східною сусідкою – Україною. Для самої 

Республіки Польщі існування незалежної України розцінюється як одна з гарантій 

власної національної безпеки. Важливим є факт того, що тісна українсько-польська 

співпраця сприяє розширенню європейських структур на Схід.  

Генеза розвитку міждержавних відносин між Україною та Угорщиною 

характеризується взаємною зацікавленістю сторін, свідченням чого стали численні 

зустрічі керівництва держав двох країн, в результаті яких було підписано низку 

міжнародних угод та створено механізми, інструменти взаємодії двох держав між 

собою.  

Упродовж першого етапу співробітництва двох країн (1991-2004 рр.) були 

періоди активного мідержавного діалогу і його скорочення. Після вступу у 2004 р. 

до ЄС Угорська Республіка активізувала підтримку України в її євроінтеграційних 

устремліннях з позиції свого членства у Євросоюзі.  

Особливу увагу у двосторонніх відносинах звернено на питання становища та 

захисту національних меншин: угорської в Україні та української в Угорщині. 

Сторони надають цьому питанню важливого значення. Конкретним змістом 

наповнене транскордонне та торговельно-економічне співробітництво двох країн. 
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РОЗДІЛ 4 

ДИНАМІКА МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ЗІ 

СЛОВАЦЬКОЮ ТА ЧЕСЬКОЮ РЕСПУБЛІКАМИ 1991-2013 рр. 

 

4.1. Складові та рівень міждержавного співробітництва України зі 

Словацькою Республікою  

 

 

Україна та Словацька Республіка мають стійкі міждержавні відносини, які 

характеризуються наявнiстю спiльних кордону та пріоритетів у сфері енергетичної 

безпеки, схожістю зовнішньополітичних стратегій у питаннях євроінтеграції, 

сталими економічними зв'язками. Вступ Словацької Республіки у 2004 р. до НАТО і 

ЄС детермінує необхідність вивчення стану і перспектив відносин між Україною і 

Словаччиною. Саме тому дедалі більшої потреби набуває узагальнення досвіду 

українсько-словацького співробітництва для подальшого розвитку європейської 

моделі міждержавних взаємин між двома країнами.  

У міждержавному українсько-словацькому співробітництві ми виокремили 2 

етапи: 1) 1991-2004 рр.; 2) 2004-2013 рр., хронологічною межею яких став вступ 

Словацької Республіки до ЄС 1 травня 2004 р. 

Чеська і Словацька Федеративна Республіка визнала незалежність України 8 

грудня 1991 р. 30 січня 1992 р. між країнами було встановлено дипломатичні 

відносини.  

Наприкінці 1992 р. Голова Федеральних Зборів ЧСФР М. Ковач відвідав 

Україну із спеціальною місією підготовки визнання нашою країною Словацької 

Республіки та Чеської Республіки. У перехідний період відносин України з 

Словаччиню та Чехією передбачалося збереження договірної бази між колишніми 

СРСР і ЧСФР (чи ЧССР) [258, с. 226]. 

1 січня 1993 р. відбувся поділ Чехословаччини на дві самостійні країни. Цього 

ж дня Україна визнала Словацьку Республіку та Чеську Республіку. 
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29-30 червня 1993 р. президент Словаччини М. Ковач здійснив офіційний 

візит до України, пiд час якого було пiдписано Договiр про добросусiдство, дружнi 

вiдносини та спiвробiтництво мiж Україною та Словацькою Республікою. Факт 

констатації відсутності територіальних претензій з боку наших держав став 

важливим показником започаткування добросусідських взаємовідносин [64, с. 877-

883]. Станом на листопад 2013 р. договірно-правова база між Україною та 

Словацькою Республікою складала 89 угод [55]. 

 У 1990-ті рр. українсько-словацькі політичні відносини були позначені 

повільним розвитком, відсутністю визначеної стратегії співробітництва. А. Дулєба – 

директор САЗП (м. Братислава) охарактеризував позицію Словаччини щодо України 

під час періоду прем’єрства В. Мечьяра (1993-1998 рр.) терміном «байдуже 

сусідство». Це можна пояснити тим, у зазначений період урядові кола Словацької 

Республіки розцінювали Україна перш за все як «ворота до ринку Росії», тобто була 

зацікавленість лише у транзитних можливостях України [378, с. 35]. 

 Доказом напруженості в українсько-словацьких міждержавних відносинах у  

90-х рр. ХХ ст. стала відсутність упродовж 1996-1999 рр. посла Словацької 

Республіки у Києві, суперництво обох країн на виборах Голови 52-ої сесії ГА ООН у 

1997 р. та непостійного члена РБ ООН (Рада Безпеки) у 1999 р., запровадження 

двостороннього візового режиму, прийняття урядом України 4 жовтня 2000 р. 

рішення про денонсацію Україною міждержавної Угоди про передавання та 

приймання осіб через спільний державний кордон, суперечки з приводу плану 

будівництва газопроводу Ямал-2 тощо [76]. 

 Певним досягненням у процесі побудови двосторонніх відносин між 

Україною і Словаччиною стало те, що наша країна виступила співініціатором 

резолюції про прийняття новостворених Словацької Республіки і Чеської 

Республіки до ООН у 1993 р. Словаччина, у свою чергу, у 1996 р. сприяла вступу 

України до ЦЄІ. Також важливу роль відіграла Спільна заява Прем'єр-міністра 

України Є. Марчука і Голови Уряду Словацької Республіки В. Мечьара, 

оприлюднена у Києві 15 червня 1995 р. Зокрема, сторони домовилися про створення 

сприятливих умов для взаємної підприємницької, інвестиційної діяльності; 
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будівництва міжнародних комунікацій на територіях обох країн; транзиту газу до 

Словаччини через територію України з Росії та Туркменістану [27]. 

 З 1999 р. розпочалася активізація українсько-словацьких відносин. Це було 

пов’язано з обранням президентом Словацької Республіки Р. Шустера – прибічника 

зміцнення словацько-українського співробітництва. Р. Шустер у червні 2004 р. був 

нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого I ст. за визначний внесок у 

розвиток українсько-словацьких відносин. 

 У грудні 2000 р. прем’єр-міністр України В. Ющенко здійснив офіційний візит 

до Словацької Республіки, у процесі якого було підписано декілька угод. Згідно з 

домовленостями, було внесено зміни щодо організації візового режиму між двома 

сторонами; припинено Україною дію денонсації договору із Словацькою 

Республікою про реадмісію; передбачалося транспортування нафти з каспійського 

басейну до Європи через територію України та Словаччини [275, с. 42-45].  

 З офіційними візитами Словацьку Республіку відвідали міністр закордонних 

справ України А. Зленко (квітень 2001 р.), президент Л. Кучма (червень 2001 р.), а 

Україну в грудні 2002 р. – президент Словацької Республіки Р. Шустер. У жовтні 

2001 р. була прийнята «Стратегія розвитку відносин з Україною», в якій 

декларувалося, що національним інтересам Словаччини відповідає максимальне 

наближення України до НАТО та ЄС [370, с. 56]. Доказом цього стало підписання 

21 березня 2003 р. Протоколу про взаємний доступ на ринки товарів та послуг між 

Україною та Словаччиною, що було обов’язковою передумовою набуття Україною 

членства в СОТ. 

 Після вступу Словацької Республіки до НАТО і ЄС у 2004 р. характер 

українсько-словацького політичного співробітництва дещо змінився. Розпочався 

другий етап міждержавних відносин наших країн (2004-2013 рр.). Словаччина 

активізувала процес надання допомоги Україні у реалізації її євроінтеграційного 

курсу з позиції членства в Євросоюзі, заявляючи про готовність передавати набутий 

інтеграційний досвід, сприяти організації переговорного процесу з структурами ЄС. 

 М. Дзурінда – прем’єр-міністр Словацької Республіки (1998-2006 рр.) у 

своєму виступі на щорічній конференції, присвяченій оцінці зовнішньої політики 
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Словаччини (березень 2004 р.) вперше оголосив публічно, що Україна і Західні 

Балкани є новими пріоритетами зовнішньої політики Словаччини після вступу до 

НАТО (це також зазначено у щорічних звітах МЗС Словаччини за 2008, 2009 рр.). 

На думку словацького політика Словацька Республіка має амбіції стати адвокатом 

України та країн Західних Балкан у ЄС і НАТО, щоб допомогти їм у проведенні 

реформ та розвитку громадянського суспільства. Зауважимо, що М. Дзурінда в 

рамках другого прем'єрства став активним прихильником політичних змін в Україні  

під час Помаранчевої революції [378, с. 36; 128; 129]. 

Упродовж 2004-2008 рр. українсько-словацький політичний діалог на 

найвищому та високому рівнях значно активізувався, в результаті чого було 

підписано низку двосторонніх документів: «План допомоги Словацької Республіки 

Україні у виконанні Плану дій Україна - ЄС» (26 жовтня 2005 р.), «Словацько-

українське співробітництво з виконання Плану дій Україна-ЄС на 2006 рік» 

(продовжено на 2007 р.), «Заходи українсько-словацького співробітництва у 2008 р. 

з метою наближення України до ЄС» (продовжено на 2009 р.), також офіційний 

документ Словацької Республіки «Внесок Словаччини у «Східне партнерство» [76]. 

В зазначених документах були запропоновані конкретні напрями співробітництва і 

заходи між Україною та Словацькою Республікою з метою надання словацькими 

урядовими і неурядовими організаціями експертної допомоги українським 

партнерам у реалізації Плану дій Україна-ЄС. 

 Детальніше зупинимося на аналізі документу «Словацько-українське 

співробітництво з виконання Плану дій Україна-ЄС на 2006 рік», підписаного в 

березні 2006 р. в Братиславі. Відповідно до угоди передбачалися: 1) організація 

робочих візитів молодих спеціалістів уряду України до уряду Словаччини з питань 

вивчення стандартів ЄС у питаннях міграційної політики, боротьби з корупцією; 2) 

двосторонні консультації зовнішньополітичних відомств наших держав щодо 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції; 3) організація переговорів 

військових для перегляду стратегічних документів у сфері безпеки; 4) навчальний 

візит представників Державної митної служби України до Словаччини з метою 

ознайомлення зі стандартами митного законодавства ЄС; 5) здійснення аналізу 
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впливу вступу Словацької Республіки до ЄС на їх двосторонні торговельні 

відносини для передачі цього досвіду українській стороні; 6) організація зустрічі 

експертів для аналізу системи стандартів і правил ядерної та радіаційної безпеки 

ЄС; 7) організація засідання міжурядової комісії з питань транскордонного 

співробітництва; 8) проведення спеціальних навчань для співробітників з 

Міністерства економіки України з метою вивчення досвіду словацької сторони щодо 

використання перед вступом до Євросоюзу фондів та програм ЄС; 9) створення 

можливостей для навчання молодих українських дослідників у вибраних словацьких 

університетах та Словацькій академії наук через програми ЄС Tempus i Erasmus 

Mundus; 10) організація навчальних заходів та консультацій для співробітників 

Національного банку, Міністерства юстиції, Антимонопольного комітету, 

Генеральної прокуратури, Державного комітету з питань телебачення і 

радіомовлення України [30]. 

 Важливого значення також набув документ – «Заходи українсько-словацького 

співробітництва у 2008 р. з метою наближення України до ЄС». Зауважимо, що 

багато напрямів та видів взаємодії є схожими до планів співробітництва України та 

Словаччини попередніх років. Зупинимося лише на окремих проектах. Зокрема, 

відповідно до документу передбачалося організація семінарів за участі двох сторін 

щодо наближення українського законодавства з ядерної безпеки, соціальної 

політики, а також незалежності судової системи, податкової системи, політики 

децентралізації до європейських стандартів, обговореня щодо будівництва 

індустріальних парків [33]. 

 У 2009 р. виникла газова криза, яка негативно позначилася на словацько-

українських відносинах. Словаччина не отримувала газ 11 днів, тому оголосила про 

стан надзвичайної ситуації і зазначила про неприпустимість кроків, зроблених 

Україною та Росією. Прем'єр-міністр Словаччини Р. Фіцо навіть висловився за 

перегляд політики підтримки Словацькою Республікою євроінтеграції України [404, 

с. 59]. За оцінкою Я. Логінова, напруження у двосторонніх відносинах між 

Україною та Словацькою Республікою було викликане також перебуванням у влади 
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коаліції соціалістів, націоналістів та мечіарівців, які вважали пріоритетним 

стратегічне партнерство з Москвою (2006-2010 рр.) [230]. 

 В той самий час Словацька Республіка стала прихильницею політики 

«Східного партнерства». З шести країн, яким запропонована дана ініціатива, 

Словаччина виступила за поглиблення відносин з Україною, Молдовою та 

Білоруссю. Зазначимо, що ініціатива «Східне партнерство» стала одним із 

пріоритетів урядів І. Радічової (2010-2012 рр.) та Р. Фіцо з 2012 р. [404, с. 64-65]. У 

Звіті МЗС Словацької Республіки за 2010 р. зазначено, що мета постійного 

співробітництва Словаччини з «нашими українськими партнерами полягає в 

уточненні і спільному визначенні перетину між їх потребами і нашими 

можливостями» [130, с. 41]. 

В червні 2010 р. у Словацькій Республіці відбулися парламентські вибори, був 

сформований новий уряд, в якому міністром закордонних справ став колишній 

прем’єр-міністр – М. Дзурінда – прихильник дієвого словацько-українського 

співробітництва. У програмі уряду Словацької Республіки (ухвалена 10 серпня             

2010 р. Національною Радою) було вказано на необхідність активної підтримки 

інтеграційних та модернізаційних намірів України та співпраці Вишеградської 

групи та України – у форматі «В4 + Україна». В документі прослідковується 

зацікавленість словацької сторони в ефективності функціонування українського 

внутрішнього ринку, що мало б стимулювати розвиток транскордонного 

співробітництва і економічне піднесення східної частини Словаччини [176].  

Під час робочого візиту президента Словацької Республіки І. Гашпаровича до 

України відбулися зістрічі з президентом України В. Ющенком, спікером Верховної 

Ради України В. Литвином та міністром закордонних справ К. Грищенком, в ході 

яких було обговорено широке коло питань українсько-словацької співпраці у різних 

сферах, європейської інтеграції України. Також було підписано Угоду між Урядом 

України та Урядом Словацької Республіки про скасування консульського збору та 

Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом 

Словацької Республіки про повітряне сполучення [76]. І. Гашпарович відмітив: 

«Україна входить в число наших пріоритетних партнерів, тому що ця країна має 
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важливе значення для стабільності всього регіону, і ми хочемо, щоб вона була 

стабільним партнером Словаччини та Європейського Союзу». На думку словацького 

президента, Словацька Республіка хотіла б бачити Україну також як надійного 

партнера-транзитера нафти і газу через свою територію до Західної Європи [153]. 

Прикладом підтримки євроінтеграційного курсу України Словаччиною став 

спільний проект «Національний Конвент України щодо ЄС», який сприяв 

обговоренню шляхів просування України до європейської спільноти (2010-2013 рр.). 

Результатом проекту (мав підтримку Адміністрації Президента України та Кабінету 

Міністрів) стала підготовка робочими групами «НК України щодо ЄС» політичних 

рекомендацій для представників української законодавчої та виконавчої влади, які 

відповідають за підготовку Угоди про політичну асоціацію між Україною та ЄС.  

Позитивної оцінки заслуговує діяльність Центру передачі інтеграційного і 

трансформаційного досвіду, створеного у 2010 р. при МЗС Словаччини, який сприяв 

стажуванню представників України в міністерствах і відомствах Словацької 

Республіки [339, с. 33]. 

2011 р. був позначений продовженням розбудови активного політичного 

діалогу. В офіційних документах Словацької Республіки, зокрема, «Словацьких 

напрямах зовнішньої політики 2011 р.» було зазначено, що в рамках реалізації 

проектів «Східного партнерства» Словацька Республіка й надалі підтримуватиме 

переговори ЄС з Україною з метою підписання Угоди про асоціацію та створення 

зони вільної торгівлі, також щодо подальшої лібералізації візового режиму [197]. У 

«Звіті про виконання завдань зовнішньої політики Словацької Республіки у 2011 р.» 

зазначалося, що візити міністра закордонних справ Словацької Республіки в Україну 

та українського президента до Словацької Республіки можна вважати 

результативними, оскільки вони сприяли розвитку двостороннього співробітництва. 

Так, під час офіційного візиту до Словаччини 17 червня 2011 р. президента України 

В. Януковича було проведено переговори з президентом Словацької Республіки           

І. Гашпаровичем та з прем’єр-міністром Словацької Республіки І. Радічовою, 

внаслідок яких підписано 5 важливих угод [131; 215]. 
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У 2012 р. через парламентські вибори у двох країнах політичний діалог між 

Україною і Словацькою Республікою втратив свою активність. Натомість у 2013 р. 

політичні відносини пожвавішали. Лише на президентському рівні відбулося 4 

офіційні зустрічі президента України В. Януковича та президента Словаччини                    

І. Гашпаровича в рамках різних європейських та світових самітів. 

У звіті діяльності зовнішньополітичного відомства Словаччини за 2013 р. 

вказано на те, що за цей рік відносини з найбільшим сусідом, Україною, були 

зосереджені головним чином на сприянні проєвропейських прагнень України. 

Важливою подією в розвитку програми «Східне партнерство» був саміт ЄС у 

Вільнюсі (28-29 листопада). Незважаючи на те, що Угода про асоціацію з Україною 

так і не була підписана, однак саміт став важливим кроком на шляху з'ясування 

подальших умов і перспектив співпраці [133, с. 11]. 

11 вересня 2014 р. заступник прем'єр-міністра і міністр закордонних і 

європейських справ Словацької Республіки М. Лайчак, перебуваючи з офіційним 

візитом в Україні провів переговори з П. Клімкіним і заявив, що Словаччина 

виражає підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. 

Він підкреслив, що уряд Словаччини вважає приєднання Криму Росією 

руйнуванням принципів міжнародного права. Також було вказано на те, що 

упродовж 2014 р. Словацька Республіка надала 750 000 € допомоги Україні [166]. 

Президент Словаччини А. Кіска, виступаючи 25 вересня 2014 р. на засіданні 

69-ї сесії ГА ООН у Нью-Йорку зазначив, що «Словаччина рішуче засуджує 

порушення територіальної цілісності будь-якої держави. Це ознака нашої зовнішньої 

політики. Це оплот стабільності геополітичної архітектури…і анексія Криму не 

виняток. Ми повинні поважати територіальну цілісність і суверенне право 

українського народу самому вирішувати свою долю у вільній і незалежній манері. 

Організація Об'єднаних Націй відіграє вирішальну роль в цьому питанні… 

Словаччина готова брати участь у цьому процесі» [124]. 

16 жовтня 2014 р. А. Kiска підписав Угоду про асоціацію між Європейським 

Союзом і Україною. Таким чином Словаччина увійшла до числа перших держав-

членів Євросоюзу, які її ратифікували [81]. Проте на відміну від президента 
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Словацької Республіки А. Кіски прем’єр-міністр Р. Фіцо демонструє свою 

проросійську позицію, пояснюючи це міцними економічними зв’язками Словаччини 

та Росії. Словацька Республіка не підтримувала посилення санкцій проти Російської 

Федерації, мотивуючи це відстоюванням своїх економічних інтересів. 

Військова співпраця між Україною та Словацькою Республікою має чималу 

договірно-правову основу – 4 угоди (3 між Міністерствами оборони двох країн, 1 

міжурядова) і 6 протоколів [55]. Українські і словацькі військові спільно проходять 

службу у складі сил ООН з підтримання миру на Кіпрі на основі Технічної угоди 

між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької 

Республіки щодо участі у Силах Організації Об’єднаних націй з підтримання миру 

на Кіпрі (02.07.2013 р.) [35]. 

Словацька Республіка також досить активно підтримувала євроатлантичний 

курс України (до 2010 р.). Про це свідчить підтримка Словаччиною питання щодо 

приєднання України до ПДЧ на Бухарестському саміті НАТО у квітні 2008 р.; 

виконання Посольством Словацької Республіки в Україні ролі контактного 

посольства НАТО (з січня 2007 р.) [127, с. 24; 128, с. 35]. 

Економічні відносини між Україною та Словацькою Республікою займають 

чільне місце у системі двосторонньої співпраці. Обсяг українсько-словацького 

товарообігу є найменшим серед обсягів товарообігу України з іншими країнами 

Вишеградської групи Враховуючи економічні потенціали обох держав існують 

значні резерви для подальшої активізації торговельно-економічного співробітництва 

між нашими країнами.  

У 2013 р. обсяги торгівлі товарами склали 1416,5 млн. дол. США та 

збільшилися в порівнянні з 2012 р. на 11 %. Позитивне сальдо для України за        

2013 р. складає 88,9 млн. дол. США [66]. 

За даними Держкомстату України з 1994 р. по 2013 р. (виняток 1998-1999 рр., 

2009 р., 2012 р.) спостерігалося взаємне зростання обсягу зовнішньої торгівлі 

товарами [66; 88-97]. Важливим є факт того, що за всю історію двосторонньої 

українсько-словацької торгівлі було збережене позитивне сальдо для України 
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(додаток Л). Упродовж 20 років з 1994 по 2013 рр. обсяги торгівлі товарами між 

Україною та Словацькою Республікою зросли у 7 разів. 

Зовнішньоторговельний обіг послугами упродовж 2013 р. зріс на 19 % 

порівняно з 2012 р. і склав 81,2 млн. дол. США, позитивне сальдо для України 

склало 19,4 млн. дол. США [66]. 

Зовнішня торгівля послугами між двома країнами характеризується 

відсутністю чіткої динаміки до щорічного зростання, проте упродовж 

досліджуваного періоду 1995-2013 рр. для України сальдо було негативним лише у 

1996 і 1998 рр. (додаток М). Обсяги торгівлі послугами за 19 років з 1995 по 2013 рр. 

зросли у 5,8 разів. 

Основні статті українського товарного експорту до Словацької Республіки – 

чорні метали, залізні руди та концентрати, кам'яне вугілля, нафта і продукти її 

перегонки, необроблений алюміній, лісоматеріали, електричні машини. Основні 

статті товарного імпорту зі Словаччини – транспортні засоби, ядерні реактори, 

котли, електричне обладнання, чорнi метали, товари хімічної промисловості, 

будівельні матеріали [350, с. 398]. 

Словацька Республіка інвестує кошти в українську економіку, про що свідчить 

динаміка надходження інвестицій. Виняток – період після газової кризи, тому у 2010 

р. спостерігалося майже удвічі менший обсяг інвестиційних коштів, ніж у 2009 р. 

(додаток Н). За 2013 р. в економіку України залучено 103 млн. дол. США інвестицій 

зі Словацької Республіки [66]. Однак рівень словацьких інвестицій ще не вийшов на 

рівень 2008-2009 рр.  

  Найбільший обсяг інвестицій із Словацької Республіки в Україну спрямовано 

до промисловості: у видобувну – 23,1% та переробну – 16,6% [119]. 

На території України зареєстровано 249 підприємств із словацьким капіталом, 

137 з них – спільні українсько-словацькі підприємства. Показником успішної 

двосторонньої українсько-словацької економічної співпраці є діяльність на 

українському ринку підприємств: «Хемосвіт» (4 заводи у Волинській області), 

«Харківський метробуд», Чернігівський завод радіоприладів, спільні підприємства у 

Сімферополі та Кузніцовську [315, с. 13]. 
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Невирішеним проблемним питанням у економічній сфері є повернення коштів 

словацькій стороні за будівництво Криворізького гірничо-збагачувального 

комбінату окислених руд (далі КГЗКОР). Ще за радянських часів уряд 

Чехословаччини звернувся до СРСР за компенсацією своїх інвестицій (360 

мільйонів доларів), які він вклав у КГЗКОР, проте отримав відмову. У грудні 1992 р. 

Словацький сталеливарний комбінат VSZ Кошице придбав дебіторську 

заборгованість чехословацького уряду. Україна відмовилася виплачувати 360 млн. 

дол., навіть за умови участі VSZ Кошице в закінченні будівництва КГЗКОР. З 1994 

р. по 2000 р. VSZ Кошице інвестував у КГЗКОР 820 мільйонів словацьких крон 

[275, с. 41-42]. Уряд Словацької Республіки у процесі переговорів з українською 

стороною намагався формулювання «платіжні зобов’язання» змінити на 

формулювання «державний борг» України по відношенню до Словаччини. З цією 

метою у 2000 р. була прийнята відповідна постанова Уряду Словацької Республіки 

№ 254. У вересні 2009 р. у Києві пройшла зустріч представників Міністерства 

промислової політики України та Міністерства економіки Словацької Республіки, на 

якій обговорювались пропозиції сторін щодо вирішення проблеми розрахунків, 

проте очікуваних результатів вона не принесла [51]. Наразі питання компенсації 

коштів словацькій стороні залишається відкритим.  

Головним завданням українсько-словацьких торговельних відносин 

залишається відновлення обсягів зовнішньої торгівлі товарами і послугами 2008 р. 

Словацька Республіка залишається прикладом для України щодо вступу в 

Економічний і Валютний союз, участі в міжнародному поділі праці.  

Важливою складовою двосторонніх українсько-словацьких відносин є візове 

питання. На початку розділу зазначалося, що 29 червня 2000 р. Словаччиною був 

запроваджений візовий режим для українців. Такий крок словацької сторони призвів 

до ускладнення організації видачі віз українцям, зниження динаміки торговельно-

економічних зв'язків і рівня взаємодії у культурній галузі. У лютому 2001 р. обидві 

сторони внесли зміни у візовий режим, результатом чого стала певна його 

лібералізація щодо окремих верств і соціальних груп українських громадян. Проте, 
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після входження Словацької Республіки до ЄС та Шенгенської зони візове питання 

ще більше загострилося.  

Президент України 22 лютого 2005 р. при зустрічі із президентом Словацької 

Республіки І. Гашпаровичем обговорив питання щодо полегшення візового режиму 

між двома країнами. Проте, якісних змін у вирішенні візового питання не відбулося. 

Зазначимо, що характер візового режиму є показником рівня довіри країн ЄС до 

України, який на період 2004-2007 рр. не був занадто високим.  

Для полегшення візового режиму з ЄС 18 червня 2007 р. було укладено Угоду 

між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз 

(набрала чинності з 01.01.2008 р.) [105]. Візова політика Словацької Республіки 

щодо України базується на документах, які визначають візовий режим між 

Євросоюзом та Україною: Шенгенські acquis, Угоди про спрощення оформлення віз 

між Україною та ЄС, Візовим кодексом ЄС, Угод між Словацькою Республікою та 

Україною про місцевий прикордонний рух [314].  

Варто зауважити, що питання видачі шенгенських віз Словаччиною 

громадянам України ускладнює й той факт, що рішення залежать від Міністерства 

внутрішніх справ Словацької Республіки, а не від МЗС, як у більшості країн. Проте, 

певні зрушення у цьому питанні є: словацька сторона вцілому дотримується взятих 

на себе зобов’язань за Угодою спрощення оформлення віз між Україною та ЄС, 

зокрема, плати за оброблення та терміну розгляду заяв; зросла також кількість 

видачі багаторазових та безкоштовних віз; відбувається проведення консультацій 

для аплікантів щодо процедури подання документів тощо [314]. Значним кроком у 

лібералізації візового режиму стало підписання 6 жовтня 2010 р. Угоди між Урядом 

України та Урядом Словацької Республіки про скасування консульських зборів на 

видачу національних довгострокових віз (чинна з 23.03.2011 р.) [34].  

  За останні роки характеристикою візових відносин України та Словаччини 

стала якісна реалізація Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз 

(статті 4-7) і, відповідно, збільшення видачі шенгенських віз.  

  23 липня 2012 р.  було підписано Угоду про внесення змін до Угоди 

про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС (набула чинності з 1 липня  
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2013 р.). Відповідно до цієї угоди було розширено перелік осіб, які підпадають під 

категорії, що можуть отримати візи до країн ЄС за спрощеною процедурою [104].  

  З січня 2013 р. Словацька Республіка розпочала видавати ще більше 

довгострокових шенгенських віз українцям. Офіційна Братислава розширила 

кількість категорій громадян, які можуть отримати мультивізу. Однією з причин 

такого рішення стало бажання збільшити кількість туристів на гірськолижних 

курортах. Проте зрозуміло, що такі кроки були погоджені з Брюселем [227, с. 18].  

  Таким чином, дві сторони намагаються поліпшити візовий процес, що загалом 

дало позитивний результат. 

Вагоме місце у двосторонніх українсько-словацьких відносинах займає 

співпраця у гуманітарній сфері. Актуальним залишається питання становища 

української національної меншини у Словацькій Республіці. Згідно з даними 

перепису населення Словаччини у 2001 р. було зареєстровано понад 35 тис. русинів-

українців. Український вчений І. Буркут зазначає, що напруження у процес 

співробітництва України із Словацькою Республікою вносить те, що Словаччина 

підтримує поділ меншини на дві групи – українську та русинську. Прикладом цього 

є те, що у 2002 р. українська національна меншина у Словаччині на задоволення 

своїх культурно-освітніх потреб отримала 62 тис. доларів США з державного 

бюджету Словацької Республіки. Водночас громадській організації «Русинській 

оброді» було виділено 80 тис. доларів США. Така диспропорція зберігалася і в 

наступні роки [252, с. 257].  

Проте за даними офіційного перепису населення Словацької Республіки у 

2011 р., представників української національної меншини в Словаччині 

нараховується лише 7,5 тис. осіб або 0,1% населення. Українці у Словаччині мають 

свої громадські організації, періодичні видання, а в м. Кошице діє українська 

редакція програм для національних меншин Словацького радіо, яке транслює 

передачі українською мовою тривалістю 7-8 годин щотижня на 

загальнонаціональному окрузі [113]. 

 На території України представники словацької національної меншини (5 695 

осіб на 2001 р.) мешкають переважно у Закарпатській області. Словаки в Україні 
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мають свої культурно-національні товариства, найбільш авторитетними серед яких є 

«Матіца Словенска на Закарпатті», Товариство словаків Закарпаття імені Л. Штура, 

Ужгородське товариство словаків, Обласне товариство словацької інтелігенції [335, 

с. 127-129]. 

 З 1994 р. діє Двостороння українсько-словацька комісія з питань національних 

меншин, освіти і культури, завданням якої є сприяння співробітництву між 

Україною і Словацькою Республікою в галузі забезпечення прав національних 

меншин. Задоволенню культурних і освітніх потреб представників української 

національної меншини у Словаччині та словацької – в Україні має також сприяти 

створення Центру української культури у м. Пряшів та Центру словацької культури 

у м. Ужгород, проте джерела та механізми фінансування цих проектів не визначені 

[261]. 

 Співпраця в освітній сфері між Україною та Словаччиною реалізується на 

основі укладених договорів між ВНЗ двох країн (понад 30 угод). Найбільш тісні 

зв’язки підтримують між собою Львівський національний університет імені                      

І. Франка із Бансько-Бистрицьким університетом М. Бела. З цим же університетом 

співпрацює Ужгородський національний університет [335, с. 120-121]. 

 2 грудня 2002 р. була укладена Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Словацької Республіки про науково-технічне співробітництво. Механізмом 

виконання договору став Спільний українсько-словацький комітет з науково-

технічного співробітництва.  

 У 2004 р. була укладена Угода про співробітництво між Національною 

академією наук України та Словацькою академією наук. 22 установи НАН України 

співпрацюють із відповідними словацькими науковими закладами. Національна 

парламентська бібліотека України підтримує відносини з 5 бібліотеками Словацької 

Республіки. 

 Плідною є взаємодія САЗП та Регіонального філіалу НІСД в м. Ужгороді. 

Одним із найвідоміших проектів став «Словацько-український навчально-дослідний 

центр – SUREC» (серпень 2009 – квітень 2011 рр.). За спільною ініціативою вище 

згаданих наукових установ вже відбулося понад 50 семінарів за участю 
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представників державної та місцевої влади, підприємців, журналістів, науковців, 

аспірантів обох держав [244, с. 21].  

 Співпрацюють між собою також українські та словацькі благодійні 

організації. Показовою у цьому напрямі стала організація таборів відпочинку для 

українських дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, 

виділення місць для тимчасового перебування дітей, які постраждали від повені в 

Закарпатській області в 1998 р. [420, с. 14-15].  

 Вагому роль відіграли Дні культури України в Словацькій Республіці в 

березні 2006 р. та Дні культури Словаччини в Україні у травні 2008 р. 

 Традиційною стала організація культурних заходів в рамках проведення 

фестивалів народної творчості, зокрема між Закарпатською організацією 

Національною спілкою художників України та Спілкою художників Словацької 

Республіки «Умелєцка бесєда». 

 Незважаючи на існуючу позитивну динаміку розвитку двосторонніх відносин 

між Україною та Словаччиною в політичній та гуманітарній сфері, ще залишаються, 

проблемні невирішені питання, про частину з яких вже зазначалося. Так, поряд з 

лібералізацією візового процесу продовжує існувати певний рівень відмов у видачі 

віз, дозволів на МПР українцям з боку словацьких дипломатичних установ. 

Тривожним сигналом є слабка інвестиційна активність України в Словаччині, при 

тому, що для реальної підприємницької діяльності в цій країні умови одні з кращих 

в Європі. Болючим та нерозв’язаним до сих пір залишається питання щодо 

фінансових розрахунків по КГЗКОР. Актуальним є питання задоволення культурно-

освітніх потреб української національної меншини в Словаччині та словацької в 

Україні. 

Ускладненими є відносини між Україною та Словаччиною в транспортній 

сфері. Існуюча інфраструктура пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні 

розбудовується нерівномірно: чотири з п’яти пунктів пропуску розташовані на 

території Кошицького краю і лише один у Пряшівському краю («М. Березний – 

Убля»). Потребує зміни статусу пункт пропуску «Малі Селменці – Великі 

Селменці» з пішохідного на автомобільний. Необхідним є будівництво нового 
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пункту пропуску «Уліч – Забродь», який сприятиме розвитку місцевого 

прикордонного руху. У подальшому це дало б змогу реалізувати проект 

«Карпатський туристичний шлях», який потрібний для економічного зростання 

гірських регіонів. Доцільними були б реконструкція пункту переходу «Ужгород – 

Вишнє Нємецьке», а також будівництво ще одного автомобільного пункту пропуску 

«Соломоново – Чієрна», який поєднає в одне ціле четвертий європейський 

транспортний коридор [260; 243, 69-70]. 

Таким чином, питання будівництва нових пунктів пропуску, визначення 

статусу існуючих потребують вирішення з боку державних органів влади і тіснішої 

співпраці зі словацькою стороною. 

 В той самий час поряд із ускладнюючими чинниками і невирішеними 

питаннями українсько-словацьке співробітництво має широкі перспективи. Так, 

створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

посилить економічну співпрацю між Україною та Словацькою Республікою, 

зокрема, дозволить уникати квот та обмежень на експорт до Словаччини та ЄС 

сталеливарної продукції, хімічних добрив, текстилю та сільськогосподарських 

товарів. Перспективною є реалізація проектів щодо обладнання спільних 

автотранспортних і залізничних магістралей. У галузі автомобілебудування 

актуальним є залучення українських виробників до кооперації із словацькими 

підприємствами у сфері виробництва деталей та комплектуючих до автомобілів, 

включення українських підприємств до логістичних схем автомобільних концернів 

«Пежо-Сітроен», «Кіа Моторз», «Фольксваген» [73]. 

 З метою оптимізації двостороннього співробітництва між Україною та 

Словацькою Республікою, за нашим баченням, було б доцільно: 

- використовувати можливості двосторонньої дипломатії зі Словаччиною для 

реалізації євроінтеграційного курсу України. Для України є доцільним перейняття 

досвіду щодо вступу Словаччини до ЄС, зокрема, пройдений нею шлях реформ, 

адаптації національного законодавства до стандартів Євросоюзу. Це цілком реально, 

оскільки в Програмі Уряду Словацької Республіки на період 2012-2016 рр., 

зазначено, що словацька влада готова до співпраці з Україною у двох напрямках – 
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двосторонньому (розвиток добросусідських відносин на основі партнерства, 

рівноправності) та багатосторонньому (підтримка європейських прагнень України за 

умови досягнення нею відповідних критеріїв щодо членства в ЄС) [167]. 

- активізувати двосторонній політичний діалог для подальшої лібералізації візового 

режиму між Україною і Словаччиною; 

- ідентифікувати торгові інтереси Словаччини та України в рамках Угоди про зону 

вільної торгівлі між Україною та ЄС; 

- створити умови для розвитку співпраці в галузі автомобілебудування, 

машинобудування, логістики, літакобудування, металургії тощо; 

- у транспортній сфері необхідно забезпечити можливість покращення прикордонної 

інфраструктури; 

- створити державну програму допомоги українській діаспорі в Словаччині. 

Отже, упродовж досліджуваного періоду між Україною та Словацькою 

Республікою сформувалася багаторівнева система відносин, яка базується на 

принципах добросусідства, партнерства, потужній договірно-правовій базі і 

характеризується ефективною співпрацею між основними державними інституціями 

двох країн – президентами, парламентами, урядами, міністерствами. 

Український науковець Д. Мороз вважає, що реальний час, витрачений 

Словаччиною на підготовку до вступу до ЄС (як і НАТО) включає період                   

1999-2004 рр. [318, с. 156]. А за останнє десятиріччя Словацька Республіка стала 

однією з найуспішніших «нових» країн ЄС. Саме тому для України партнерство із 

Словаччиною є прикладом і логічним напрямом розбудови інтеграційної політики.  

Підсумовуючи, зауважимо, що інтерес у багатоплановій співпраці між 

Україною і Словацькою Республікою є обопільним і включає всі сфери: політичну, 

економічну, безпекову, енергетичну, транскордонну, гуманітарну.  
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4.2. Налагодження та розбудова напрямів співпраці України з Чеською 

Республікою  

 

 

Пріоритетність євроінтеграційної стратегії обумовлює високу важливість для 

України двосторонніх відносин з державами Центральної Європи, важливе місце 

серед яких посідає Чеська Республіка. Рівень міждержавних двосторонніх 

українсько-чеських відносин повністю відповідає стандартам цивілізованих 

відносин європейських демократій, не зважаючи на те, що Чехія майже у вісім разів 

поступається Україні масштабами території та у 4,5 рази чисельністю населення. 

Чеська Республіка є правонаступницею ЧСФР. Чехословаччина визнала 

незалежність України 8 грудня 1991 р. 30 січня 1992 р. було укладено «Спільне 

комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Чеською і 

Словацькою Федеративною Республікою». 1 січня 1993 р. у день проголошення 

Чеської Республіки як самостійної держави Україна встановила з нею дипломатичні 

відносини. 

Початковий етап двосторонніх українсько-чеських відносин (1991-2004 рр.) 

характеризувався декларативністю і був позначений повільною розбудовою 

політичного діалогу. Серед причин – різні зовнішньополітичні орієнтації та темпи 

політичних, економічних реформ в Чехії та Україні. Чеська Республіка 

демонструвала чітко спрямовану зовнішньополітичну орієнтацію на Захід. З 

країнами Східної та Південно-Східної Європи Чехія віддавала перевагу розвитку 

господарсько-економічних та традиційно-культурних зв’язків. У 1990-ті рр. в 

Чеській Республіці почали формуватися засади парламентської демократії, 

інститути громадянського суспільства, а радикальні реформи в економіці призвели 

до «чеського економічного дива» [362, с. 180]. Натомість, суспільно-політичне 

життя в Україні в цей період характеризувалося слабким соціально-економічним 

розвитком та багатовекторністю зовнішньополітичної діяльності нашої країни.  

 Гальмуючим фактором налагодження тісної співпраці у 1990-х рр. між 

Україною та Чехією стало також те, що Україна намагалася налагодити 
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співробітництво зі світовими державами, блоками, союзами в першу чергу. Невеликі 

країни, такі як Чехія, Словаччина розглядалися як другий ешелон української 

зовнішньої політики [258, с. 227]. Натомість, Чехія та Словаччина активно 

долучилися до процесу інтеграції у центральноєвропейському регіоні – стали 

членами Вишеградської групи, ЦЕФТА.  

Офіційний візит міністра закордонних справ України А. Зленка до Чехії 17 

березня 1993 р. започаткував політичний діалог між незалежними Україною та 

Чеською Республікою Під час візиту були проведені переговори з президентом 

Чеської Республіки В. Гавелом та головою уряду В. Клаусом і парафовано Договір 

про дружні відносини та співробітництво між двома країнами.  

2 червня 1993 р. з метою обговорення перспектив розвитку двосторонніх 

політичних та економічних відносин Україну відвідала делегація чеських депутатів 

на чолі з головою Чеської Національної Ради М. Угде. У відповідь на запрошення 

парламенту Чехії 22 листопада 1993 р. до Праги прибула українська делегація на 

чолі з головою Верховної Ради України І. Плющем, яка мала офіційну зустріч з 

президентом Чеської Республіки В. Гавелом [362, с. 184-185]. 

У 1994 р. важливим став офіційний візит міністра закордонних справ України 

А. Зленка та міністра зовнішньоекономічних зв’язків О. Слєпічева до Чеської 

Республіки, внаслідок якого 17 березня було підписано міжурядову Угоду про 

торгово-економічне і науково-технічне співробітництво [36]. 

Знаковою подією стало підписання Договору про дружні відносини та 

співробітництво між Україною і Чеською Республікою в квітні 1995 р. (під час 

офіційного візиту Л. Кучми до Чехії). Згідно договору передбачалося двостороннє 

широкомасштабне співробітництво [65, с. 77-82]. Договірно-правова основа між 

Україною та Чеською Республікою в кінці 2013 р. нараховувала 56 угод [54]. 

30 червня - 2 липня 1997 р. президент Чехії В. Гавел відвідав Україну з 

офіційним візитом, в результаті чого було підписано 8 угод. Також була 

оприлюднена Спільна заява Президентів України та Чеської Республіки. В 

документі зазначено, що особливу увагу в українсько-чеських відносинах слід 

приділяти торговельно-економічній складовій. Вказано також на те, що «Україна та 
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Чехія підтримують процес європейської інтеграції». Важливе значення має те, що 

сторони вважають «процес розширення НАТО на країни Центральної та Східної 

Європи природним і таким, який необхідно сприймати як важливий елемент 

адаптації європейської архітектури безпеки до нових умов». Саме тому, Україна з 

розумінням сприймає очікування Чеської Республіки на запрошення до повного 

членства в Альянсі на Мадридському саміті, в свою чергу, Чехія вітає заплановане 

підписання Хартії про особливе партнерство між НАТО та Україною [38]. 

 Важливим також став Меморандум про співробітництво та допомогу у 

реалізації економічних реформ в Україні, підписаний у вересні 1997 р. У документі 

зазначалося, що рішенням Уряду Чеської Республіки було створено у 1996 р. «know-

how» фонд для допомоги в здійсненні економічних реформ в Україні, зокрема: 

підтримка приватизації державного майна та залучення іноземного капіталу, 

розвиток підприємництва, обмін досвідом для приватизації агропромислового 

комплексу в Україні [39]. 

Після обміну офіційними візитами президентів України та Чеської Республіки 

політичні контакти на найвищому рівні певною мірою втратили свою динаміку. З 

чеського боку це було цілком логічно, тому що цей період для Чехії був найбільш 

відповідальним щодо підготовки до набуття членства в ЄС. 

Однак зауважимо, що у звіті діяльності МЗС Чеської Республіки за            

1998-1999 рр. зазначено, що Україна відіграє важливу роль у забезпеченні 

європейської безпеки. Чехія вітає зроблені Україною кроки до нормалізації відносин 

з сусідами, початку економічних реформ, розширення співробітництва з НАТО та 

позитивне сприйняття вступу Чехії до Північноатлантичного Альянсу [186, с. 165]. 

Упродовж 1990-х – на початку 2000-х рр. дві країни активно співпрацювали в 

міжнародних організаціях. За підтримки Чеської Республіки у 1995 р. Україна стала 

членом Ради Європи, 1996 р. – ЦЄІ. Україна, в свою чергу, підтримала кандидатуру 

чеського міністра закордонних справ Я. Кавана на посаду голови ГА ООН 2002 р. та 

колишнього міністра закордонних справ Чехословаччини Ї. Дінсберга на посаду 

верховного комісара ООН з прав людини [299, с. 119]. 
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Факт вступу Чехії до Євросоюзу детермінував необхідність перегляду 

договірно-правової бази з Україною. Саме тому 28 квітня 2000 р. Чехія заявила про 

денонсацію договору про безвізовий режим для громадян України. Хоча чеська 

сторона наголосила на тому, що введення віз не повинно негативно позначитися на 

співпраці між двома країнами, однак, як стверджують українські науковці, 

запровадження візового режиму послабило розвиток двосторонніх відносин, 

особливо це торкнулося співробітництва в культурно-гуманітарній сфері [187, с. 

156]. У 2003 р. Чеська Республіка денонсувала ще чотири угоди. Зазначимо, що 

Україна була доволі активною у питаннях вироблення нових договорів. Так, вона 

передала чеській стороні свої проекти наступних угод: про співробітництво у 

військово-технічній сфері; в галузі освіти та науки на 2003-2006 рр.; про безвізові 

поїздки власників дипломатичних та службових паспортів; про взаємне 

працевлаштування громадян та ін. [299, с. 106-107, 118, 125]. 

Співпраця у військовій сфері між Україною та Чеською Республікою відіграє 

важливу роль у системі двостороннього співробітництва. У квітні 1996 р. була 

укладена Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони 

Чеської Республіки про взаємне співробітництво (02.04.1996 р.). У січні 2002 р. під 

час офіційної зустрічі заступника начальника озброєння Збройних сил України              

М. Мітраховича із першим заступником міністра оборони Чехії – Ш. Фюле було 

домовлено про створення спільного проекту з модернізації літаків Л-39. У лютому 

2006 р. між Кабінетом Міністрів України і Урядом Чеської Республіки була 

підписана Угода про співробітництво у сфері оборонної промисловості [42]. 

По мірі того як членство Чехії в ЄС ставало більш очевидним виникла потреба 

започаткування нового етапу відносин між двома державами відповідно до 

виникнення нової геополітичної реальності. Саме це і стало головною метою візиту 

міністра закордонних справ України А. Зленка до Чеської Республіки 23-24 квітня 

2003 р. А. Зленко провів ділові зустрічі із міністром закордонних справ Чеської 

Республіки Ц. Свободою, президентом В. Клаусом, прем’єр-міністром В. Шпідлою, 

керівниками обох палат парламенту, під час яких чеськими високопосадовцями було 
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заявлено про підтримку євроінтеграційних прагнень України і готовність сприяти 

співпраці України з ЄС [299, с. 124].  

Таким чином, упродовж першого етапу 1991-2004 рр. українсько-чеського 

політичного діалогу обидві країни зуміли налагодити процес міждержавного 

співробітництва та створити відповідну договірно-правову базу.  

Окремі українські вчені, зокрема, П. Черник наголошують, що сучасні 

українсько-чеські відносини розпочалися після Помаранчевої революції та зміни 

політичної еліти в Україні [368, с. 176]. Варто зазначити, що Чеська Республіка 

уважно стежила за президентськими виборами в Україні восени 2004 р. та направила 

групу спостерігачів. Вцілому Чехія вітала політичні зміни в Україні [189, с. 284; 190, 

с. 297]. Ми приєднуємося до думки П. Черник, проте, вважаємо, що вагомим 

фактором, який сприяв активізації співробітництва між двома країнами став вступ 

Чехії до Євросоюзу. Саме завдяки цим двом чинникам українсько-чеські відносини 

вийшли на новий рівень і було започатковано другий етап міждержавного 

співробітництва (2004-2013 рр.).  

У нових геополітичних умовах особливої важливості набув офіційний візит до 

України 14-16 червня 2005 р. президента Чеської Республіки В. Клауса, під час 

якого були проведені переговори з українським президентом В. Ющенком. Була 

оприлюднена Спільна заява Президентів про зацікавлення у поглибленні 

партнерських відносин між Україною та Чеською Республікою. В документі 

прописано, що «Чеська сторона готова передати Україні свій досвід гармонізації 

національного законодавства з принципами і нормами ЄС, організації та 

структуризації переговорного процесу з ЄС і реалізації конкретних проектів з тою 

метою, щоб План дій Україна-ЄС міг бути успішно реалізований» [41]. Також 

президенти обох країн доручили відповідно міністерствам закордонних справ 

розробити проект угоди, який мав сприяти легалізації українських заробітчан у Чехії 

[223, с. 5].  

В січні 2007 р. під час офіційного візиту міністра закордонних справ України 

Б. Тарасюка до Чехії була прийнята Спільна заява Міністрів закордонних справ 

України та Чеської Республіки про співпрацю в реалізації Плану-дій Україна-ЄС. 
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Також було зазначено, що Чехія підтримує Україну в її євроатлантичних прагненнях 

шляхом передачі власного досвіду і надання фінансової допомоги для реалізації 

конкретних проектів. Згідно документу у 2007 р. головна увага повинна бути 

звернена на: двосторонні консультації між МЗС, допомога в адаптації українського 

законодавства в ядерній галузі до стандартів ЄС, передача досвіду Чехії у 

споживанні джерел паливно-енергетичного комплексу приватними і 

муніципальними господарствами [43]. 

Після вступу Чехії до Євросоюзу окремі аналітики охарактеризували її 

позицію в питанні стосовно до України пасивно-позитивною. Це означає, що чеські 

представники не порушують консенсусу прийнятих рішень ЄС, які задовольняють 

інтереси України або навпаки [223, с. 5]. Проте, на нашу думку, на початковому 

етапі свого перебування у ЄС Чеська Республіка ще не могла відігравати роль 

вагомого політичного гравця в даному утворенні. З часом ситуація змінилися. 

Особливо, це стало помітним під час головування Чехії у Євросоюзі (перше півріччя 

2009 р.). Ще під час робочого візиту до України віце-прем’єр-міністра Чехії з 

європейських питань А. Вондри в червні 2008 р. була зроблена заява, що під час 

головування в Євросоюзі у 2009 р. Чехія активно підтримуватиме євроінтеграцію 

України. У практичній площині – ідеться про ухвалення нової посиленої угоди між 

Україною та ЄС, і створення зони вільної торгівлі [225].  

Одним із пріоритетів політики чеського головування стала концепція 

зміцнення контактів з Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою і 

Україною для вироблення природного балансу рівноваги політики сусідства ЄС, 

представленої на Заході, зокрема, трансатлантичною співпрацею зі Сполученими 

Штатами і на півдні – проектом «Союз для Середземномор’я». Саме під час 

головування Чехії у ЄС була започаткована ініціатива «Східне партнерство», яка 

покликана прискорити політичну асоціацію та подальшу економічну інтеграцію 

країн-учасниць програми [154]. У звіті діяльності зовнішньополітичного відомства 

Чеської Республіки за 2010 р. зазначено, що Чехія виступила активним провідником 

політики «Східного партнерства», і дана ініціатива є одним із пріоритетів її 

зовнішньої політики [195, с. 54].  
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 У 2009 р., не зважаючи на газову кризу, двосторонній політичний діалог між 

Україною та Чеською Республікою тривав. Так, в січні 2009 р. були проведені 

переговори в Києві між прем'єр-міністром Чехії М. Тополанеком і президентом 

України В. Ющенком, прем'єр-міністром Ю. Тимошенко, щоб знайти шляхи виходу 

з газової кризи. 5 лютого 2009 р. під час офіційного візиту до Чеської Республіки 

міністра закордонних справ України В. Огризка було підписано План Консультацій 

між МЗС Чеської Республіки і МЗС України [194, с. 307]. На запрошення президента 

Чехії В. Клауса 24-25 березня 2009 р. з офіційним візитом перебував президент 

України В. Ющенко у Празі [198]. 7 травня 2009 р. В. Ющенко знову прибув до 

Чеської Республіки, але вже з метою участі у саміті «Східне партнерство». У 2010 р. 

динаміка політичного діалогу знизилася через виборчі кампанії в двох країнах. 

У січні 2011 р. міністр закордонних справ Чеської Республіки Карел 

Шварценберг оголосив про початок оновлення чеської зовнішньої політики. Карел 

Шварценберг був активним прихильником євроінтеграції України та підписання 

Угоди про асоціацію з ЄС у листопаді 2013 р. на Вільнюському саміті Східного 

партнерства. Чеський політик вважав, що позбавлення підтримки офіційного Києва 

з боку Брюсселя автоматично призведе до зміни його орієнтації на Москву. 

  20 липня 2011 р. урядом Чехії був затверджений офіційний документ 

«Концептуальні основи зовнішньої політики Чеської Республіки». У програмі 

зазначено, що одним із головних восьми зовнішньополітичних пріоритетів визнано 

посилення європейської інтеграції країн Східної та Південно-Східної Європи. Чехія 

задекларувала підтримку країн «Східного партнерства» на двосторонній основі і в 

рамках проектів ЄС для їх політичного, соціально-економічної розвитку, з акцентом 

на повазі прав людини та основних свобод, розвитку верховенства права, 

політичного плюралізму, громадянського суспільства та свободи засобів масової 

інформації. Вказано, і на те, що Чехія готова ділитися власним досвідом реформ 

[141, с. 7, 17-21].  

 Проте, в той самий час дестабілізуючим фактором в українсько-чеських 

відносинах стало надання в січні 2011 р. Чехією притулку колишньому міністру 

економіки України Б. Данилишину, проти якого в Україні було порушено 
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кримінальну справу. Чеська Республіка зайняла принципову позицію в цьому 

питанні, так як дотримання прав людини та демократичних цінностей є традиційно 

важливим. В свою чергу, українська сторона вважала рішення Чехії політично 

вмотивованим [271]. 

 Напруженість у двосторонні відносини додала і взаємна висилка дипломатів у 

2011 р., відсутність більше року посла Чеської Республіки в Україні. Українська 

влада звинуватила аташе з питань оборони посольства Чехії полковника З. Кубічека 

і військового аташе майора П. Навотного у здійсненні шпигунської діяльності на 

території нашої країни, тому оголосила їх персонами нон ґрата і вислала з України. 

У відповідь Чеська Республіка також вислала двох українських дипломатів. 

Після призначення 23 серпня 2011 р. послом Чехії в Україні І. Почуха можна 

говорити про поступове врегулювання відносин між двома країнами. 

Підтвердженням цього також стало поновлення стандартної діяльності 

Генерального консульства Чехії у Донецьку. Перебування прем’єр-міністра України 

М. Азарова 19 грудня 2011 р. в Чеській Республіці з офіційним візитом 

зовнішньополітичне відомство Чехії розцінило як суттєвий крок до поліпшення 

відносин між двома державами [207]. 

У 2013 р. політичний діалог на найвищому рівні активізувався. Зокрема, в 

липні 2013 р. президент України В. Янукович та президент Чеської Республіки       

М. Земан провели робочу зустріч у м. Вісла (Республіка Польща) під час засідання 

глав держав Вишеградської четвірки та України. 20-23 жовтня 2013 р. відбувся 

перший офіційний візит президента Чехії М. Земана до України. Про важливість 

візиту М. Земана в Україну свідчить кількість членів його делегації – 80 

підприємців, міністр оборони, заступники очільників міністерства закордонних 

справ та міністерства промисловості та торгівлі Чеської Республіки. В результаті 

зустрічі керівників двох держав було підписано низку угод. Президент Чеської 

Республіки запевнив у тому, що його країна є прибічником підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті «Східного партнерства» у 

листопаді 2013 р. На думку доктора історичних наук, професора М.В. Кірсенка, 

візит М. Земана є доказом того, що не лише Польща, але й інші країни Центрально-
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Східної Європи цікавляться Україною у контексті зусиль ЄС. Науковець підкреслив, 

що з українським лідером готові спілкуватися на паритетних основах керівники 

європейських країн, а також і те, що президент Чехії під час свого візиту 

представляв на вищому рівні весь Євросоюз [238]. 

Отже, після вступу до Євросоюзу у 2004 р. Чеська Республіка почала 

активніше підтримувати Україну в її євроінтеграційних прагненнях. Зустрічі 

президентів, прем’єр-міністрів, керівників профільних міністерств двох держав 

стали невід'ємною частиною політичного діалогу (за винятком періоду                     

2010-2012 рр., коли динаміка політичного співробітництва була втрачена). 

22 листопада 2013 р. МЗС Чехії висловило стурбованість з приводу 

призупинення переговорів про асоціацію України з ЄС і запевнило в інтересі  

Чеської Республіки щодо поглиблення відносин між Україною та ЄС [169]. 

На початку 2014 р. Чехія як і решта країн Вишеградської групи висловилася за 

необхідність поваги до територіальної цілісності України, додержання її кордонів і 

суверенітету, невизнання анексії Криму Росією і закликала до виведення російських 

військ з України [170; 199; 200].  

Проте врозріз з офіційними заявами МЗС Чеської Республіки президент            

М. Земан неодноразово під час інтерв’ю упродовж 2014 р. демонстрував свою 

прихильніть до політики Росії щодо України, називав російську агресію проти 

України «громадянською війною» всередині нашої країни [233]. Вцілому конфлікт 

Російської Федерації з Україною продемонстрував неготовність Чехії, Угорщини, 

Словаччини псувати відносини з Москвою через українців. 

Чеська Республіка є одним із важливих економічних партнерів України і 

посідає 18 місце за обсягами двосторонньої торгівлі з Україною серед 205 країн 

світу [350, с. 412]. Україна є другим (після Росії) партнером Чехії за обсягами 

товарообігу з усього пострадянського простору [191, с. 254].  

Упродовж 2013 р. обсяг товароообігу між Україною та Чеською Республікою 

згідно з даними Державної служби статистики склав 1823,1 млн. дол. США, що на 

7,1%  менше, ніж у 2012 р. [66]. 
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Спираючись на офіційну статистику, є підстави говорити про існування 

упродовж досліджуваного нами періоду (1994-2013 рр.) негативного торгівельного 

сальдо для України (за винятком 1999-2000 рр.) [66; 88-97] (додаток П). Важливим є 

факт того, що показники товарообігу між двома країнами за 2005 р. є більшими у 

порівнянні з 2004 р. Це свідчить про те, що вступ Чеської Республіки до Євросоюзу 

не сповільнив темпів економічної співпраці між Україною та Чехією. Рівень 

українсько-чеського товарообігу за 20 років з 1994 по 2013 рр. зріз у 7,2 разів. 

Зовнішньоторговельний обіг послугами упродовж 2013 р. зріс на 20 % 

порівняно з 2012 р. і склав 135,7 млн. дол. США, позитивне сальдо для України 

склало 18,7 млн. дол. США [66]. 

Вцілому сальдо зовнішньої торгівлі послугами України з Чеською 

Республікою упродовж 1995-2013 рр. було позитивним (за винятком 2002, 2004, 

2007-2009, 2011 рр.). Рівень українсько-чеського товарообігу послугами за 18 років з 

1995 по 2013 рр. зріз у 15,8 разів (додаток Р). 

Водночас нагальною проблемою торгівлі України залишається сировинний 

характер українського експорту до Чеської Республіки: понад 85 % експорту 

становить сировина (залізна руда, титанові руди, шлак, зола, алюміній, чорні 

метали, нафта і продукти її перегонки, хімікати, добрива, деревина). Натомість, 

чеська сторона постачає в Україну більше 90 % промислових виробів та 

високотехнологічних товарів: комплектуючі для реакторів українських АЕС, 

автомобільна продукція (20% експорту), ліки, алюмінієва фольга, цигарковий папір, 

обладнання для електротехнічної промисловості, машинобудування, легкої 

промисловості. Все більшої популярності набувають в Україні чеські будматеріали, 

обладнання для харчової промисловості, пакувальні матеріали [99].  

Основними українськими експортерами до Чеської Республіки стали 

Полтавський та Криворізький гірничозбагачувальні комбінати, металургійні 

підприємства ім. Ілліча, «Азовсталь», «Запоріжсталь», «Алчевський», фірма 

«Інтерпайп», хімічні підприємства ВАТ «Стирол» та ВАТ «Рівнеазот», 

«КриворіжНДІБудмаш», «УкрграфітПВП», АТ «Дніпрошина» [345, с. 122].  
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Негативно на українсько-чеські економічні відносини впливають слабка 

конкурентоспроможність українських виробників, відсутність належної реклами 

вітчизняних підприємств у Чехії. 

Інвестиції Чехії у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в економіку 

України становлять 0,2% [121]. Обмежена кількість чеських інвестицій певною 

мірою пояснюється несприятливими законодавчими умовами в нашій державі для 

закордонних інвесторів. Не останню роль у цій ситуації відіграє і те, що потенційно 

Чеська Республіка сама є країною, у яку вигідно вкладати кошти (велика кількість 

інвестицій із Західної Європи наявна в економіці Чехії). 

Станом на 31 грудня 2013 р. Чеська Республіка інвестувала в українську 

економіку 80,8 млн. дол. США, що на 1,3 млн. дол. США більше у порівнянні з 

показниками, зафіксованими у грудні 2012 р. Кількість підприємств з чеським 

капіталом, які функціонували на території України на початку 2012 р. становила 

432. Динаміка надходжень прямих інвестицій в економіку України з Чеської 

Республіки за 2004-2013 рр. (інформація за цей період є у вільному доступі 

Держкомстату) свідчить про щорічне зростання кількості коштів, за винятком 2009-

2010 рр. (додаток С) [66; 121].  

 Майже 47 % чеських інвестицій спрямовано в промисловість, 18,2 % у 

виробництво продуктів харчування, 7,5 % у сільське господарство, решта інвестицій 

направлені в машинобудування, хімічну та нафтохімічну промисловості, 

виробництво немінеральної продукції, деревообробну, будівельну сферу та ін. [99]. 

 Посол Чеської Республіки в Україні І. Почух підкреслив, що оскільки Чехія 

менша за розмірами, ніж Україна, то іноді зручніше розвивати бізнес-відносини та 

розробляти спільні проекти на рівні області. У 2011 р. було підписано Угоду між 

Карловими Варами та Кримом, в рамках якої була визначена взаємодія у таких 

галузях, як відновлювальні джерела енергії, водне господарство, сільське 

господарство, агробізнес, інфраструктурні та екологічні проекти. Одним із 

результатів цієї угоди стала співпраця компанії «Богдан» з одним чеським 

підприємством щодо постачання тролейбусів на кримський ринок, особливо щодо 

сполучення таких віддалених маршрутів як Сімферополь–Ялта [72, с. 151-152]. 
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 Для української сторони також цікавою є інвестиційна діяльність у Чехії, 

зокрема, вкладання коштів у будівельну індустрію, а також розвиток міського 

електротранспорту. 

Проблемним питанням українсько-чеських економічних відносин є погашення 

«ямбурзької» заборгованості України перед Чеською Республікою. Ще у 1985 р. 

було укладено «Угоду між Урядом СРСР і Урядом ЧССР про співробітництво в 

освоєнні Ямбурзького газового родовища, будівництві магістрального газопроводу 

Ямбург – Західний кордон СРСР та об'єктів Уральського газового комплексу і 

пов'язані з цим поставки природного газу із СРСР до ЧССР». Згідно угоди ЧССР 

будувала об’єкти виробничого і соціального призначення на території Радянського 

Союзу. Після розпаду СРСР та Чехословаччини було визначено, що кожна з країн на 

своїй території продовжує будівництво власними силами. Україна уклала з Чеською 

Республікою 30 червня 1997 р. Угоду «Про умови завершення реалізації після 

1.01.1992 р. на території України Угоди між Урядом СРСР і Урядом ЧССР про 

співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища, будівництві 

магістрального газопроводу Ямбург – Західний кордон СРСР та об'єктів 

Уральського газового комплексу і пов'язані з цим поставки природного газу із СРСР 

до ЧССР від 16 грудня 1985 року», яка була ратифікована Верховною Радою 

України. Згідно з даною угодою Україна визнала борг – 79,17 млн. умовних 

розрахункових одиниць [360, с. 302]. 

Повернення вказаної суми виявилося важким завданням для української 

економіки. Варіанти вирішення цього питання обговорювалися під час двосторонніх 

зустрічей вищого керівництва, очільників профільних міністерств обох держав 

упродовж років. Одним із шляхів розв’язання проблеми стало підписання у 2004 р. 

Міністерством фінансів України з українською фірмою «Арта Інвестиційні 

Партнери» Меморандуму, згідно з яким фірма придбала у Чехії «ямбурзьку» 

заборгованість. Проте очікуваних результатів цей крок не приніс і борги не були 

погашені [345, с. 122-123]. 28-29 вересня 2010 р. у Києві відбулися переговори 

представників Міністерства фінансів України та Міністерства фінансів Чеської 

Республіки з питання погашення українською стороною «ямбурзького» боргу. 
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Українські експерти запропонували реструктурувати його повернення у два етапи – 

3 роки + 9 років (з різними відсотковими ставками для кожного з цих етапів). Проте 

згодом чеська сторона висунула свої пропозиції щодо відсоткових ставок [118]. 

Наразі питання повернення боргу Україною Чехії залишається відкритим.  

Відкритим також залишається питання повернення українськими суб’єктами 

підприємницької діяльності експортних кредитів, наданих чеською стороною у 

2000-х рр. За інформацією керівництва чеської державної корпорації – «Агентства 

по гарантуванню і страхуванню експорту» (EGAP s.r.o.), станом на 01.01.2011 р. 

сума становила майже 71 млн. дол. США. Не сприяє розвитку економічного 

співробітництва порушення чеською стороною законодавчих норм та актів, які 

регулюють існуючі міжнародні правила використання авторських і суміжних прав 

суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема, наноситься шкода українському 

підприємству ВАТ «Мотор Січ». Це проявляється в тому, що Чехія здійснює ремонт 

та обслуговування на своєму військовому авіаремонтному підприємстві «LOM Praha 

s.p.» авіаційної техніки, на якій встановлені українські двигуни без наявності 

відповідної технічної та сертифікаційної документації [118]. 

Вцілому торговельно-економічні відносини України з Чеською Республікою 

обтяжені низкою проблемних питань. 

Важливою складовою українсько-чеських міждержавних взаємин є 

співробітництво в галузі освіти та культури. Україна та Чехія є серед 12 країн, які 

1993 р. підписали угоду про створення Міжнародної асоціації академій наук. Це 

сприяло підвищенню рівня співробітництва між провідними науковими установами 

двох країн між собою [299, с. 246]. У 2000 р. була укладена Угода про наукове 

співробітництво між Національною академією наук України та Академією наук 

Чеської Республіки. 

Тісні зв’язки підтримують між собою українські та чеські ВНЗ (діє близько 15 

угод про співробітництво між ВНЗ). Особливо можна відзначити співпрацю кафедри 

богемістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з 

університетом у м. Брно, юридичного факультету Ужгородського національного 

університету з Кошицьким університетом [361, с. 246]. Важливим є факт створення 



 

 

163 

у Карловому університеті Інституту українських студій, спеціальності україністики 

на філософському факультеті Масарикового університету м. Брно, Національного 

педагогічного університету ім. М. Драгоманова в Празі у 2003 р. Дана установа 

працює за окремою угодою з Національним педагогічним університетом ім.               

М. Драгоманова (м. Київ) та за його робочими планами. 

Стало практикою проведення Днів культури – української в Чехії та чеської в 

Україні. Заходи здійснюються Посольством України в Чеській Республіці, 

Міністерством культури Чеської Республіки, діаспорними організаціями, 

Посольством Чеської Республіки та Чеським центром в Україні.  

Український науковець О.В. Цуп зазначає, що 1999 р. позначився 

популяризацією української культури в Чехії. Зокрема, в рамках кінофестивалю 

«Фебіофест» було продемонстровано близько 20 українських фільмів, в рамках IX 

міжнародного фестивалю духовного мистецтва в Празі відкрилася авторська 

виставка митця з України П. Колісника, в національній бібліотеці Чехії відбувся 

виступ представників Української студії пластичних мистецтв та ін. [361, с. 248]. 

Найбільш знаковими культурними подіями поч. ХХI ст. в українсько-чеських 

відносинах стали: фестиваль українського мистецтва під назвою «11 років 

мовчання» у жовтні 2001 р. [357, с. 7], концерт духовної музики в Києві з нагоди 

державного свята Чеської Республіки (27 жовтня 2002 р.) [188, с. 250], покази 

сучасного чеського кіно у Києві, Львові та Тернополі (2004 р), участь чеських 

представників у театральному фестивалі «Київ Травневий» (2004 р.) [189, с. 285], 

зняття документального фільму про долю українських заробітчан у Чехії, 

порівнявши її з долею українських заробітчан в Іспанії. Даний фільм відзняли у  

2004 р. Форум українців Чехії з агенцією Голден Давн при фінансовій підтримці 

Міністерства культури Чехії та організації чеських кінематографістів. 

У 2009 р. пройшла виставка фотографій під назвою «День у житті Чеської 

Республіки» спочатку у Києві (галереї Києво-Могилянської академії), потім у 

Донецьку [194, с. 309]. У 2010 р. Генеральне консульство Чеської Республіки у 

Львові організувало і взяло участь у реалізації широкого спектра культурних та 
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рекламних заходів у містах Західної України (Львові, Ужгороді та Дубно), 

присвячених святкуванню Дня Європи [195, с. 230].  

З 24 травня 2013 р. упродовж 10 днів на Закарпатті був організований 

фестиваль «Дні чеської культури в Ужгороді», який був покликаний створити 

атмосферу чеського міста та одночасно звернути увагу чехів на туристичну 

привабливість українського західного краю. Фестиваль пройшов з насиченою 

програмою – урочисті події та розваги, виступи закарпатських та чеських гуртів, 

національні чеська музика, страви та пиво [228, с. 15].  

Важливим також став захід, організований чеською та українською сторонами 

на честь вшанування 70-ої річниці битви біля Соколова (на Харківщині), яка 

відбулася 8 березня 1943 р. на східному фронті [227, с. 11]. 

Українсько-чеське гуманітарне співробітництво включає і туризм. З 2008 р. 

Чехія підтримує позначення туристичних маршрутів в Карпатах та Кримських горах 

за допомогою системи червоних, синіх, зелених та жовтих позначок. Довжина 

позначених маршрутів вже досягла 1500 км [100]. 

Про продовження співпраці в гуманітарній сфері між Україною та Чехією у 

подальші роки свідчать укладені договори: Угода між Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України та Міністерством освіти, молоді та спорту Чеської 

Республіки про співробітництво в галузі освіти і науки на 2012-2015 роки (2011 р.); 

Угода про співробітництво в галузі культури між Міністерством культури України 

та Міністерством культури Чеської Республіки на 2012-2014 роки (2011 р.) [45; 46]. 

В Чеській Республіці проживає досить чисельна українська діаспора, яка 

згідно з останнім переписом населення у 2011 р. нараховувала 54 тис. чеських 

громадян українського походження, або 0,5 % від населення країн.  

Чехія є однією з найбільш відкритих країн ЄС у питаннях працевлаштування 

громадян України, зокрема на її території проживають 105 тис. зареєстрованих 

українських трудових мігрантів (станом на 2014 р.), частина з них одержала дозвіл 

на проживання в Чеській Республіці на 10 і більше років [111]. За останніх 10-15 

років чеський уряд доклав чимало зусиль щодо легалізації значної кількості 
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українських заробітчан в Чехії. Однак, маємо зазначити, що частина українських 

трудових мігрантів працює у цій країні нелегально.  

В Чеській Республіці діє близько 13 українських громадських організацій, ряд 

україномовних видань. При чеському уряді функціонує Комісія з питань 

національних меншин, в якій українську громаду представляє голова організації 

«Українська ініціатива в Чеській Республіці» Б. Райчинець [111]. 

Чеська діаспора також є представленою в Україні. Згідно перепису населення 

2001 р., в Україні нараховувалося 5 917 осіб чеської національності. У травні 1995 р. 

було створено спільну земляцьку організацію – Чеську національну раду України, 

метою якої є збереження чеської мови та культурної спадщини [115]. 

Чеську Республіку в галузі культури та освіти за кордоном репрезентують 

Чеські центри як додаткова ланка дипломатичних установ, управління яких 

здійснюється зовнішньополітичним відомством [117]. Чеський центр представлений 

також у Києві і відіграє важливу роль у зміцненні співпраці України та Чехії на 

міждержавному рівні. Діяльність центру направлена на розвиток дружніх відносин 

між громадянами, організаціями та господарськими суб’єктами двох країн.  

Чеська держава періодично надає Україні гуманітарну допомогу. У більшості 

випадків вона направлена на усунення наслідків стихійного лиха на Закарпатті, 

тобто в зону надзвичайної екологічної ситуації або громадські організації 

приймають на відпочинок групи дітей з районів, постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС (Чорнобильська атомна електростанція). Серед гуманітарних організацій, які 

надавали допомогу українській стороні в кінці 1990-х – поч. 2000-х рр. найбільш 

відзначилися чеські товариства «Карітас», «Адра», «Товариство допомоги» [357, с. 

7].  

1 млн чеських крон було виділено для подолання наслідків руйнівної повені в 

липні 2008 р. у Івано-Франківській області [193, с. 212]. Для боротьби з грипом у 

2009 р. Україні було виділено 848500 крон через ВООЗ (Всесвітня організація 

охорони здоров'я). Регіон Чехії Височіна надав фінансову допомогу 200000 крон для 

Закарпатської області у боротьбі з епідемією [194, с. 308]. Уряд Чеської Республіки 

на засіданні 13 квітня 2011 р. схвалив надання у 2012 р. виняткової одноразової 
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фінансової допомоги у розмірі 2,6 млн. євро для фонду, який займається 

будівництвом нового укриття для пошкодженого реактора в Чорнобилі [116]. 

Чеська Республіка інвестує значні кошти в Україну для реалізації проектів, 

направлених на зміцнення української європейської орієнтації та на перейняття 

чеського досвіду в цьому напрямі. Так, у 2010 р. з бюджету Чехії було виділено 

3130000 крон, які були направлені на розвиток громадянської освіти, заснування 

професійних антикорупційних неурядових організацій в Україні, планування 

сталого розвитку сільськогосподарських територій в Криму [195, с. 230]. 

Українсько-чеське співробітництво в гуманітарній сфері активно 

розвивається. Цьому сприяють міцні історичні та культурні зв’язки, наявність 

діаспор, а також спільна інтеграція в світовий освітній та науковий простір. 

Окрім вище зазначених проблем («ямбурзька» заборгованість, дипломатичні 

конфлікти 2011 р.) негативно на процес співпраці двох країн впливає політична 

нестабільність України та відставання в темпах соціально-економічного розвитку 

від Чехії. Вацлав Клаус, виступаючи на конференції «Центральна та Східна Європа 

після кризи» (Прага, 18 жовтня 2010 р.) зауважив, що площа будь-якої країни та 

можливості її внутрішнього ринку відіграють дуже важливе значення. Але про 

Україну чеський президент зазначив: «Велика не завжди красива. Велика Україна 

має більше проблем, ніж більшість малих країн» [138]. 

В той самий час українсько-чеське співробітництво має і широкі перспективи 

та можливості для поглиблення співпраці. Ми поділяємо підходи вітчизняних 

вчених про те, що вказаними напрямами двосторонньої співпраці між нашими 

державами можуть стати: 1) спільний проект у біоенергетичній сфері – вирощування 

та переробка ріпаку, подальше виробництво з нього біопалива; 2) інвестування 

чеської сторони в гірничо-збагачувальну галузь України. Зокрема, чеська фірма 

PRECOLOR співпрацює з Іршанським ГЗК (Іршанський гірничо-збагачувальний 

комбінат) щодо інвестування у видобуток та переробку ільменіту; 3) проект зборки 

автомобілів «Шкода»; співпраця українських машинобудівних підприємств з 

чеським виробником тролейбусів фірмою «Шкода-Остров»; 4) роботи з модернізації 
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та підвищення безпеки діючих реакторів українських АЕС і поставки обладнання 

компанією «Шкода ядерне машинобудування» [271]. 

На нашу думку, для подальшої активізації українсько-чеського міждержавного 

співробітництва слід інтенсифікувати політичний діалог на найвищому державному 

рівні для підвищення ефективності взаємодії в рамках ініціативи ЄС «Східне 

партнерство». Було б доцільним посилити співпрацю міжурядових структур у 

питаннях співробітництва в транспортній сфері. Очевидним є факт усвідомлення 

того, що для здійснення розрахунків українських підприємств і банківських установ 

за кредитними й інвестиційними програмами чеських партнерів необхідним є 

створення робочої групи, яка підготує відповідний проект графіку повернення 

коштів. Для захисту прав інтелектуальної власності українського ВАТ «Мотор Січ» 

слід підписати двосторонній договір щодо здійснення ремонту чеською стороною 

(підприємством «LOM Praha s.p.») авіаційної техніки українського виробництва. 

Підсумовуючи, зазначимо, що Чехія за останні два десятиліття змогла 

здійснити системні суспільні перетворення і досягти високого рівня державного 

розвитку, нагромадила досвід, який є корисним для реалізації євроінтеграційних 

устремлінь України, проведенні реформ на шляху до ЄС. Чеська Республіка 

зацікавлена в зміцненні взаємодії з Україною для посилення свого впливу на східну 

зовнішню політику ЄС. 

Державні інтереси України та Чехії щодо зміцнення миру і безпеки в регіоні 

Центрально-Східної Європи є схожими, тому одним з найбільш оптимальних варіантів 

співпраці в європейській регіональній системі міжнародних відносин є 

субрегіональний рівень співробітництва України з країнами Вишеградської групи. 
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Висновки до розділу 4 

 

Україна і Словацька Республіка приділяють значну увагу підтримці і розвитку 

двосторонніх міждержавних відносин. Зважаючи на схожість історичних передумов, 

словацький досвід у подоланні постсоціалістичного менталітету, наслідків періодів 

зростання корупції є цінним для європейських перспектив України. Зокрема, 

практика налагодження діалогу між політиками та різними соціальними групами 

щодо європейської інтеграції, посилення впливу громадянського суспільства на 

управління державою. Також Словаччина є активною прихильницею євроінтеграції 

України. 

Словацька Республіка зацікавлена в співробітництві і в утвердженні 

демократичних стандартів в Україні, тому що має спільний кордон і сталі 

економічні відносини з нашою країною, до того ж українська територія є 

традиційним транзитним шляхом словацьких товарів до ринків країн 

пострадянського простору. Особливо важливого значення набула взаємодія двох 

країн в енергетичній сфері. 

У зовнішньополітичній діяльності України відносини з Чеською Республікою 

займають вагоме місце. Після 2004 р. українсько-чеське співробітництво набуло 

значного розвитку. Однак на відміну від взаємин України з іншими країнами 

Вишеградської групи відносини з Чеською Республікою відрізняються меншою 

активністю у політичній сфері та наявністю більшої кількості проблемних питань в 

економічній.  

Впевнені, що конструктивний підхід до розв’язання існуючих проблем та 

бачення подальших перспектив двостороннього українсько-словацького та 

українсько-чеського співробітництва сприятиме ствердженню добросусідських 

відносин, забезпеченню стабільності і безпеки у регіоні Центрально-Східної Європи, 

просуванню України у реалізації її євроінтеграційних намірів.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

 Після отримання незалежності Україна стала суб’єктом міжнародного права і 

розпочала здійснювати власну зовнішню політику, встановлювати дипломатичні 

відносини з іншими державами. Налагодження партнерських відносин із сусідами 

було викликане прагматичними причинами. Від перших років незалежності Україна 

заявила про власні євроінтеграційні прагнення, а в ХХI ст. європейський вектор її 

зовнішньої політики став пріоритетним. 

Західні сусіди України – країни Вишеградської групи за останні два 

десятиліття пройшли шлях постсоціалістичних трансформацій, ставши успішними 

членами європейської спільноти. Країни Вишеградської четвірки відіграють 

важливу роль у формуванні Східної політики ЄС, сприяють поглибленню 

європейської інтеграції. Як наслідок – країни Вишеграду пропонують Брюсселю 

власні схеми взаємодії з Києвом, і таким чином посилюють свої позиції в 

європейських структурах і на міжнародній арені. 

1. Історіографічний аналіз засвідчив, що у вітчизняній та зарубіжній 

історичній науці велику кількість наукових праць присвячено окремим складовим 

теми дослідження або більш широким проблемам, в контексті яких розглядаються 

деякі аспекти теми. Найбільшу увагу вітчизняні дослідники приділяють українсько-

польським відносинам. Мало вивченим є питання взаємодії України з країнами 

Вишеградської четвірки у форматі В4+1. 

Науковці з регіону Центральної Європи також цікавляться темою 

взаємовідносин країн В4 із Україною. В більшій мірі ці питання вивчаються 

польськими та словацькими дослідниками, праці яких мають так званий східний 

напрям дослідження. Наукові роботи чеського походження носять більш 

політологічний характер і стосуються подій та процесів після 2004 р. Угорські 

дослідження висвітлюють питання, які безпосередньо стосуються двостороннього 

співробітництва України з Угорщиною. 
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Зазначимо, що відсутня праця, в якій комплексно проаналізовано проблему 

становлення і розвитку співробітництва України з країнами Вишеградської групи 

упродовж 1991-2013 рр.  

Обгрунтовано, що джерельна база є достатньо репрезентативною для 

розв’язання визначених наукових завдань і підтвердження висновків дисертаційного 

дослідження. Вона включає в себе архівні джерела, опубліковані документи – 

міжнародні договори та угоди, укладені від імені України, закони України, які 

стосуються теми дисертації, низку державних документів Польщі, Словаччини, 

Угорщини, Чехії, офіційні заяви вищих посадових осіб зазначених країн щодо 

України, офіційні документи ЄС, статистичні та інші документи, а також матеріали, 

розміщені у засобах масової інформації. Важливу роль відіграли джерела з 

електронного архіву Вишеградської групи, Міжнародного Вишеградського Фонду.  

2. У процесі співпраці України з країнами Вишеградської четвірки було 

виокремлено два історичні етапи: 1991-2004, 2004-2013 рр., рубежем яких є                   

1 травня 2004 р. – дата вступу Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії до 

Європейського Союзу. Ці два етапи є головними та спільними у процесі 

міждержавної взаємодії України з країнами Вишеграду у форматі В4+1 та на 

двосторонньому рівні. Однак, у двосторонніх відносинах України з країнами 

Вишеградської групи упродовж 1991-2004 рр. прослідковуються різні періоди за 

протяжністю та значенням, які зумовлені особливостями процесу співробітництва.  

3. Доведено положення про те, що упродовж досліджуваних років відбулося 

налагодження і зміцнення політичного діалогу України з країнами Вишеградської 

четвірки, сформовано широку договірно-правову базу відносин.  

Стратегічно виправданим для України був і залишається пріоритет 

поглиблення співробітництва з державами Вишеградської групи у напрямі 

наближення нашої країни до об’єднаної Європи. Зі свого боку країни Вишеграду є 

зацікавленими у формуванні зони безпеки і стабільності на своїх кордонах, 

розширення демократичного простору на Схід, а тому стали ініціаторами та 

активними прихильниками «Східного партнерства» і прибічниками підписання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Важливим є факт того, що наші західні 
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сусіди готові ділитися досвідом євроінтеграції, політичної модернізації, динамічних 

економічних реформ. Україна лише розпочинає здійснювати всі ці зміни, тому 

потребує їх підтримки на різних рівнях: від міждержавного до рівня громадських 

ініціатив.  

Досліджено, що Польща та Угорщина найбільше використовували важелі 

свого впливу під час головування у Вишеградській групі для підтримки 

євроінтеграції України. 

 Головними напрямами співпраці України і країн Вишеграду у форматі В4+1 за 

останні 20 років стали: політична підтримка вишеградськими партнерами 

практичними кроками євроінтеграційного курсу нашої країни; запрошення України 

до співпраці у військовій галузі; організація механізму взаємодії у різних сферах 

через участь українських представників в засіданнях структур країн Вишеградської 

четвірки; поширення програм Міжнародного Вишеградського Фонду на Україну. 

Взаємовідносини України з державами Вишеградської четвірки у 

досліджуваний період пройшли непростий час випробовування на міцність і набули 

якісно нових ознак. Вони мають виміри стратегічного партнерства України з 

Республікою Польща, Угорщиною та Словацькою Республікою, а відносини з 

Чеською Республікою набули прагматичного характеру.  

Найбільш визначеним і розвиненим є українсько-польське стратегічне 

співробітництво, яке сприяло укріпленню західного вектору української зовнішньої 

політики. Співробітництво України та Республіки Польща активізувалося після 

визначення спільного чинника безпеки, який задовольнив інтереси обох держав. 

Так, після отримання гарантій Заходу щодо безпеки і ядерного роззброєння Україна 

позитивно поставилася до розширення НАТО на Схід. Формуванню стратегічного 

партнерства між двома країнами сприяла спільна позиція щодо інтеграції до ЄС. 

Польща, ставши провідником Східної політики ЄС, найактивніше з усіх країн 

Вишеградської четвірки підтримує європейську перспективу нашої країни. В той 

самий час допомога Україні зміцнювала авторитет Республіки Польща на 

міжнародній арені. 
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Обтяжує розвиток двосторонніх відносин наших країн усталені стереотипи 

свідомості двох народів, різне тлумачення подій спільної історії першої половини 

ХХ ст. Процес порозуміння у соціальній пам’яті українського та польського 

суспільств вже започаткований, однак вирішення цього питання вимагає подальших 

зусиль та напрацювань.  

Особлива підтримка курсу на євроінтеграцію України характерна і відносинам 

інших трьох країн Вишеградської групи: Словацькій Республіці, Угорщині, Чеській 

Республіці. Така ініціатива вказаних держав остаточно утвердилася після набуття 

ними повноправного членства у Європейському Союзі.  

Більшою активністю в цьому напрямі виділяється Словаччина, доказом чого 

стала велика кількість заходів державного рівня українсько-словацького 

співробітництва з метою наближення України до ЄС та підписання низки 

відповідних двосторонніх угод, створення Центру передачі інтеграційного і 

трансформаційного досвіду при МЗС Словаччини, реалізація спільного проекту 

«Національний Конвент України щодо ЄС».  

Угорщина також проводить регулярні консультації з Україною щодо питань 

реалізації програми «Східне партнерство», передачі досвіду з питань створення зони 

вільної торгівлі, розвитку відносин Україна – ЄС. 

Важливим є те, що Чехія прихильно ставиться до здобуття європейської 

перспективи Україною. Під час головування Чеської Республіки в Європейському 

Союзі була започаткована ініціатива «Східне партнерство», до реалізації якої, Чехія 

активно долучилася.  

Проте у кожної із цих країн у відносинах з офіційним Києвом мають місце 

ускладнюючі чинники. Зокрема, з угорською стороною – питання забезпечення прав 

угорської національних меншин в Україні. За понад 20 років багато складових у цій 

сфері були вирішені, що стало прикладом розв’язання міжетнічних проблем у 

регіоні Центрально-Східної Європи. Чутливими питаннями двосторонніх відносин є 

надання Угорщиною можливості жителям українських західних прикордонних 

територій угорського походження отримати її громадянство, а також активна 

угорсько-російська співпраця.  
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Зі словацькою та чеською сторонами обтяжують розвиток міждержавних 

відносин подразники із успадкованих економічних проблем попередньої історичної 

доби. Актуальними питаннями українсько-словацької співпраці, які потребують 

більшої уваги та тіснішої співпраці сторін є візовий контекст відносин, покращення 

інфраструктури пунктів пропуску на спільному кордоні. Негативно на двосторонніх 

українсько-чеських відносинах позначилися дипломатичні конфлікти 2011 р. 

Міждержавний діалог України з Чехією у порівнянні з іншими країнами 

Вишеградської четвірки є менш активним. Об'єктивними причинами цього є 

відсутність спільного кордону, чисельної чеської національної меншини в Україні, 

різний рівень демократичних стандартів та соціально-економічного розвитку.  

Проте, ці та інші проблемні питання у двосторонніх відносинах України з 

країнами Вишеградської четвірки не стають перешкодою для підтримки 

євроінтеграційного курсу України. 

 4. Становлення системи відносин України з країнами Вишеградської групи 

обумовлено об’єктивними потребами і національними інтересами обох сторін. 

Розвиток співробітництва за сучасної історичної доби уможливив для України і 

країн Вишеграду стати надійними партнерами у військовій сфері як на 

двосторонньому рівні, так і на міжнародній арені. Цьому сприяли тенденції 

трансформаційних перетворень на континенті, демократичні зміни у кожній із даних 

країн, зміцнення політичного діалогу на найвищому рівні. Важливим є факт того, 

що мiж Україною та країнами Вишеградської групи не iснує принципових 

розбiжностей, якi не можна вирiшити шляхом переговорiв. 

 Україна та країни Вишеградської четвірки демонструють значні здобутки у 

військовій співпраці, яка стала можливою завдяки укладенню низки двосторонніх 

угод і створенню міцної договірно-правової основи. Стримуючим фактором у 

перейнятті досвіду реформування військового-оборонного сектора вишеградських 

партнерів Україною стало те, що у їх військових стратегіях лежить принцип 

колективної оборони, на відміну від України. Обидві сторони зацікавлені у 

поглибленні військового співробітництва. Про визнання нашої країни в якості 
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важливого військово-політичного партнера свідчить запрошення української сторони 

країнами В4 до участі у створенні бойової тактичної групи ЄС.  

 5. Досліджено, що Україна та країни Вишеградської групи є важливими 

торговельно-економічними партнерами. Однак резервами для нашої держави є 

удосконалення структури торгово-економічних потоків, підвищення долі 

високотехнологічної номенклатури і зниження сировинного характеру українського 

експорту, а також залучення іноземних інвестицій шляхом формування 

привабливого інвестиційного клімату, удосконалення вітчизняного законодавства у 

цій царині господарського комплексу.  

Республіка Польща є найбільшим торговельним та інвестиційним партнером 

України серед країн Вишеградської четвірки. Друге місце за обсягами товарообігу 

та інвестицій з Україною посідає Угорщина. Третє місце за кількістю інвестицій до 

нашої країни займає Словацька Республіка, а за обсягами товарообігу – Чеська 

Республіка. Водночас позитивним сальдо зовнішньої торгівлі товарами України 

упродовж усіх років досліджуваного періоду було лише зі Словаччиною, а також із 

Угорщиною (за винятком декількох років). Важливим є факт того, що після вступу 

країн Вишеграду до Європейського Союзу рівень їх товарообігу з Україною 

збільшився. Вітчизняні інвестиції в економіку країн Вишеградської групи значно 

менші. Однак, найбільше їх спрямовано до Польщі.  

Враховуючи потенціал та резерви співробітництва України з країнами 

Вишеградської четвірки доцільною має стати економізація їх відносин тобто 

просування на міжнародних ринках продукції вітчизняного виробництва. Важливим 

є те, що країни Вишеграду підтримують економічну інтеграцію у Центральній 

Європі, в свою чергу, Україна також має можливості, щоб долучитися до цього 

процесу і стати складовим елементом регіональної економіки.    

Перспективним напрямом співробітництва нашої країни з Польщею, 

Словаччиною, Угорщиною, Чехією постає енергетична сфера, посилення 

енергетичної безпеки у регіоні Центрально-Східної Європи через створення 

регіонального ринку газу, збільшення обсягів експорту української електроенергії. 

Особливо важливого значення в енергетичній галузі набули українсько-словацькі 
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відносини. Напруженість у двосторонні взаємини було внесено через тимчасове 

припинення постачання газу, причиною якого став російсько-український газовий 

конфлікт у 2009 р. Однак у подальші роки взаємодія України зі Словацькою 

Республікою у цій сфері значно активізувалася, доказом чого стали реверсні 

поставки газу зі Словаччини до нашої країни. 

6. Встановлено, що співпраця України з країнами В4 в гуманітарній та 

культурно-освітній сферах має значні досягнення, про що свідчить проведення 

різноманітних культурних заходів, реалізація дослідницьких та культурних 

проектів, обмін студентами і науковцями на навчання та стажування. Головну роль у 

цих процесах відіграють основні державні інституції, посольства України та країн 

Вишеграду, громадські та благодійні організації, освітньо-наукові установи. 

Складовою частиною співпраці в гуманітарній сфері України з країнами 

Вишеградської групи на двосторонньому рівні став пошук шляхів вирішення 

проблем етнічних стереотипів, закріплених у свідомості населення, збереження і 

реституція культурних цінностей, забезпечення культурних і освітніх потреб 

національних меншин. 

Активною є взаємодія української сторони з Міжнародним Вишеградським 

Фондом. Найяскравіше це проявилося в отриманні від Фонду стипендій на навчання 

українськими громадянами та грантів на реалізацію різних проектів громадськими 

організаціями та закладами освіти. 

7. Доведено, що міжрегіональне/транскордонне співробітництво України з 

країнами Вишеградської групи є важливим чинником європейського інтеграційного 

процесу, сприяє мобілізації та використанню місцевих ресурсів для вирішення 

спільних проблем у прикордонних регіонах. Після розширення Євросоюзу в 2004 р. 

відбулася зміна характеру міжрегіональної/транскордонної взаємодії нашої держави 

з центральноєвропейськими країнами. Зросла роль прикордонних регіонів України, 

активізувалася розбудова місцевої інфраструктури. Транскордонне співробітництво 

стало важливим інструментом регіональної політики України, країн Вишеграду. 

З-поміж прикордонних регіонів України своєю активністю вирізняється 

Закарпатська область, яка уклала ряд угод з регіонами держав Вишеградської 
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четвірки, а з областю Угорщини – Саболч-Сатмар-Берег має спільно розроблену 

Концепцію спільного розвитку прикордонних територій України та Угорщини. 

Важливо також те, що підприємства Закарпаття з угорським капіталом сприяють 

євроінтеграційним процесам в Україні.  

В той самий час українське транскордонне співробітництво потребує 

покращення правового і фінансового забезпечення для набуття більш вагомого 

значення, яке воно має на Заході. Необхідним залишається набуття українськими 

регіонами більшого самоуправління і розвиток прикордонної інфраструктури.  

Одним з головних завдань цього напряму співпраці є наближення соціально-

економічного рівня розвитку прикордонних регіонів нашої держави до рівня 

сусідніх областей країн Вишеградської групи. Вцілому, успішність транскордонного 

співробітництва України залежить від її «кредитного рейтингу» (світові показники 

для кожної країни). 

Задіяння всіх складників та напрямів, випробуваних форм всілякої підтримки 

України і значно ширше використання досвіду перетворень та входження країн В4 

до об’єднаної Європи набуває все більшого значення для реалізації нашою країною 

євроінтеграційної стратегії розвитку.  
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ДОДАТКИ 
 

 
Додаток А 

Перелік проектів реалізованих українською стороною за підтримки             

Міжнародного Вишеградського Фонду                                          

                                  [136]    
                                                         

Рік                   Назва проекту  Установа, відповідальна за 
реалізацію проекту 

Сума коштів, 
призначена 
для проекту 
(євро) 

2005 1. «Партнерство малих міст 
України та малих міст країн 
Вишеградської групи (Польща, 
Словаччина, Чехія, Угорщина)» 

Інститут трансформації 
суспільства (Київ) 

14000 

2006 1. «Шлях через культури»: 
розвиток туристичного 
туру на базі мультикультурного 
розмаїття Півдня України 
 
2. Міжнародна конференція 
«Транскордонний туризм: 
можливості розвитку в 
Карпатському Єврорегіоні» 

Херсонський міський центр 
молодіжних ініціатив 
«Тотем» (Херсон) 
 
 
Українсько-угорський 
регіональний центр розвитку 
(Ужгород) 

5000 
 
 
 
 
4000 

2007 1. Проведення Міжнародного 
циганського фестивалю етнічної 
джазової музики 
 
2. «Транскордонне 
співробітництво в якості 
платформи для розвитку 
прикордонних регіонів» 
 
3. «Етнічна село – «Кримський 
світ» 
 
4. «Розвиток міст 
євроінтеграційним шляхом: досвід 
країн Вишеградської групи для 
України» 
 
5. Фестиваль: «Дні добросусідства 
у Закарпатті» 

Закарпатське циганське 
культурне товариство «Ром 
Сом» (Ужгород) 
 
Неурядова організація 
соціально-культурного 
розвитку «Панонія» 
(Ужгород) 
 
Некомерційна організація 
«Центр етно-соціальних 
досліджень» (Сімферополь) 
Інститут трансформації 
суспільства (Київ) 
 
 
 
Туристичний інформаційний 
центр в Берегово (Берегово) 

4000 
 
 
 
5500 
 
 
 
 
19500 
 
 
15000 
 
 
 
7000 

2008 1. Курс «Зовнішня політика країни 
Вишеградської групи в контексті 
європейських та євроатлантичних 
інтеграційних процесів» 

Історичний факультет 
Чернівецького 
національного 
університету (Чернівці) 

16000 
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Продовження додатка А  

 
2009 1. «Нова стратегічна концепція 

НАТО: роль країн В4 в посиленні 
української євроатлантичної 
інтеграції» 
2. «Реклама і підвищення рівня 
малих міст відповідно до 
стандартів ЄС» 

Центр європейських і 
трансатлантичних студій 
(Київ) 
 
Інститут трансформації 
суспільства (Київ) 

10000 
 
 
 
12000 

2010 1. «Сценарії розвитку конфлікту в 
Трансністрії: виклики для 
європейської безпеки» 
 
2. 8-ий український міжнародний 
фестиваль документального кіно з 
прав людини 
 
3. «Перспективи розвитку 
української партійної системи 
згідно копенгагенських критеріїв» 
 
4. «Термінові пріоритети 
економічного розвитку країн В4 та 
України» 

Інститут світової політики 
(Київ) 
 
 
Фонд благодійності і 
добробуту Херсонської 
області (Херсон) 
 
Громадська організація  
«Український центр» (Київ) 
 
 
Волинський інститут 
економіки та менеджменту 
(Луцьк) 

11000 
 
 
 
10000 
 
 
 
9000 
 
 
 
5000 

2011 1. Спортивний проект, пов’язаний 
з футболом 
 
2. «Підтримка пам’яті 
національних зв’язків у Східній 
Європі» 
 
3. «Обмін досвідом між регіонами 
країн Вишеградської групи та 
України» 
 
4. «Євроатлантичні і політичні 
трансформаційні процеси у країнах 
Вишеградської групи та України» 
 
5. «Модель молодіжної інтеграції 
країн В4 у спільному науковому і 
культурному просторі» 

Благодійний фонд (Ужгород) 
 
 
Західний український 
історичний дослідницький 
центр (Львів) 
 
Українсько-угорський 
регіональний центр розвитку 
(Ужгород) 
 
Перепелиця Г.М. (Київ) 
 
 
 
Волинський інститут 
економіки та менеджменту 
(Луцьк) 
 

4335 
 
 
7000 
 
 
 
5000 
 
 
 
7000 
 
 
 
4850 

2012 1. «Новітня історія 
транскордонного співробітництва 
в Карпатського регіоні» 
2. Міжнародна студентська 
науково-практична конференція  
«Глобалізація: за і проти» і літня 
школа 2012 
 

Інститут транскордонного 
співробітництва (Ужгород) 
 
Педагогічний ліцей 
«Творчість» (Мелітополь) 
 

9000 
 
 
10000 
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Продовження додатка А  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. «Кращі знання – краща 
співпраця» 
 
4. «Європейський досвід передачі 
стратегії розвитку в рамках 
євро регіонів» 
 
5. «Просторові трансформаційні 
процеси в Центральній Європі у 
ХХI ст.» 
 
6. Міжнародний курс із захисту 
прав людини для активної молоді 
 
7. Школа соціальної журналістики 
та виробництва фільмів і 
телевізійних програм на соціальні 
теми 
 

Інститут транскордонного 
співробітництва (Ужгород) 
 
Поліський фонд 
міжнародних та 
регіональних досліджень 
 
КНУ ім. Тараса Шевченка 
 
 
 
Громадська організація 
«Правозахисний центр 
«Поступ» (Луганськ) 
Незалежна асоціація 
радіо – і телеведучих (Київ) 
 
 
 

55000 
 
 
40000 
 
 
 
5000 
 
 
 
16000 
 
 
10000 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «В4-Україна наукові центри для 
громадського обговорення 
інтеграції та пропаганди реформ 
ЄС» 
 
2. «Схема локального розвитку 
Карпатського Єврорегіону – 
можливості для України» 
 
3. «Регіональне співробітництво в 
країнах В4Сх.П. (V4EaP): обмін 
досвідом та передовою 
практикою» 
 
4. Курс «Соціально-політична 
трансформація в країнах 
Вишеградської групи та Україні: 
порівняльний аналіз» 
 
5. Курс «Зовнішньоекономічна 
діяльність України для вступу до 
ЄС: досвід країн В4» 
 
6. «Посилення впливу 
журналістської спільноти на 
ситуацію дотримання людських 
прав» 

Інститут економічних 
досліджень і політичних 
консультацій (Київ) 
 
 
Асоціація «Єврорегіон 
Карпати – Україна» (Старий 
Самбір) 
 
Українсько-угорський 
регіональний центр розвитку  
(Ужгород) 
 
 
Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені                     
К.Д. Ушинського 
 
Волинський інститут 
економіки та менеджменту 
 
 
Громадська організація 
«Правозахисний центр 
«Поступ» (Луганськ) 

53000 
 
 
 
 
53000 
 
 
 
55000 
 
 
 
 
9000 
 
 
 
 
7500 
 
 
 
60000 

 

 



 

 

233 

Додаток Б 

Кількість стипендій, отриманих громадянами України та Білорусі від 

Міжнародного Вишеградського Фонду (2004-2013 рр.) 

[216] 

 
Рік Кількість стипендій на 

навчання (Україна) 
Кількість стипендій на навчання 
(Білорусь) 

2004 - 3 

2005 29  2 

2006 28  4 

2007 73 12 

2008 77 12 

2009 66 29 

2010 47 35 

2011 50 28 

2012 47 29 

2013 46 27 

2004-2013 
Всього: 

463 181 
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Додаток В 

Зовнішня торгівля України товарами з Республікою Польща  
(млн. дол. США)  

[66; 88, с. 272; 89, с. 353; 90, с. 328; 91, с. 294; 92, с. 290; 93, с. 298; 94, с. 276; 95,              

с. 261; 96, с. 278; 97, с. 264] 

 
 

 
 

 

 

 

 

Рік Експорт Імпорт Сальдо 

1994 150,0 123,2 26,8 

1995 274,5 476,7 -202,2 

1996 362,7 510,7 -148 

1997 380,3 549,9 -169,6 

1998 313,1 486,2 -173,1 

1999 301,4 258,5 42,9 

2000 417,9 312,5 105,4 

2001 497,4 450,8 46,6 

2002 506,0 537,2 -31,2 

2003 763,0 802,4 -39,4 

2004 979,9 1008,2 -28,3 

2005 1010,4 1405,9 -395,5 

2006 1344,5 2109,2 -764,7 

2007 1636,9 2920,5 -1283,6 

2008 2338,3 4280,3 -1942,0 

2009 1208,0 2170,3 -962,3 

2010 1787,2 2788,8 -1001,6 

2011 2794,1 3183,4 -389,3 

2012 2576,2 3567,1 -990,9 

2013 2547,8 4074,2 -1526,4 



 

 

235 

Додаток Д 

Зовнішня торгівля  України послугами з Республікою Польща 

(млн. дол. США) 
 [66; 89, с. 362; 90, с. 332; 91, с. 304; 92, с. 298; 93, с. 306; 94, с. 286; 95, с. 271; 96,            

с. 287; 97, с. 273] 

 
Рік Експорт Імпорт Сальдо 

1994 - - - 

1995 18,5 11,5 7 

1996 28,7 14,7 14,0 

1997 37,8 17,3 20,5 

1998 36,5 25,2 11,3 

1999 34,8 12,8 22,0 

2000 34,1 17,7 16,4 

2001 28,3 34,1 -5,8 

2002 29,7 32,1 -2,4 

2003 31,2 46,2 -15 

2004 41,9 65,4 -23,5 

2005 62,2 77,0 -14,8 

2006 80,8 97,0 -16,2 

2007 104,5 146,3 -41,8 

2008 152,7 230,6 -77,9 

2009 83,5 126,4 -42,9 

2010 93,0 141,2 -48,2 

2011 134,6 142,9 -8,3 

2012 141,8 175,8 -34,0 

2013 219,6 168,9 50,7 
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Додаток Е 

Прямі  інвестиції в економіці України з Республіки Польща та інвестиції 

в економіці Республіки Польща з України 

(млн. дол. США)  

[66; 89, с. 366; 90, с. 335, 338; 91, с. 307, 309; 92, с. 299, 302; 93, с. 307; 94, с. 287; 95, 

с. 273; 96, с. 290; 97, с. 277] 

                                                                                           

Рік Обсяги інвестицій в 

Україну 

Обсяги інвестицій з 

України 

1994 - - 

1995 13,1 0,38 

1996 20,5 0,26 

1997 25,4 0,26 

1998 37,1 0,32 

1999 45,7 0,32 

2000 54,5 - 

2001 62,8 0,34 
2002 69,3 0,33 
2003 98,1 0,35 
2004 153,3 0,29 
2005 224,0 21,3 
2006 366,0 24,2 
2007 670,5 30,1 
2008 694,7 46,9 
2009 864, 9 49,4 
2010 935, 8 49,1 
2011 875,5 48,2 
2012 916,4 54,2 

2013 845,4 56,4 
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Додаток Ж 

          Зовнішня торгівля України товарами з Угорщиною  

                                                                (млн. дол. США) 

[66; 88, с. 272; 89, с. 353; 90, с. 328; 91, с. 294; 92, с. 290; 93, с. 298; 94, с. 276; 95,              

с. 261; 96, с. 278; 97, с. 264] 

 

Рік Експорт Імпорт Сальдо 

1994 170,4 99,9 105,7 

1995 298,1 169,6 128,5 

1996 371,6 238,3 133,3 

1997 318,8 197,3 121,5 

1998 263,1 193,9 69,2 

1999 278,2 123,6 154,6 

2000 327,3 165,4 161,9 

2001 468,5 172,1 296,4 

2002 525,2 188,9 336,3 

2003 850,4 270,1 580,3 

2004 807,6 471,4 336,2 

2005 688,8 647,7 41,1 

2006 946,1 802,2 143,9 

2007 1235,1 1240,9 -5,8 

2008 1367,1 1282,7 84,4 

2009 730,2 678,3 51,9 

2010 860,1 1214,6 -354,5 

2011 1340,7 1326,7 14 

2012 1510,2 1159,6 350,6 

2013 1557 1400,6 156,4 
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Додаток З 

Зовнішня торгівля України послугами з Угорщиною 

                                                                                (млн. дол. США)  

[66; 88, с. 278; 89, с. 362; 90, с. 332; 91, с. 304; 92, с. 298; 93, с. 306; 94, с. 286; 95,              

с. 271; 96, с. 287; 97, с. 273] 

 

Рік Експорт  Імпорт Сальдо 

1994 26,2 5,0 21,2 

1995 23,9 4,2 19,7 

1996 33,1 5,3 27,8 

1997 43,81 7,41 36,4 

1998 30,0 8,6 21,4 

1999 32,4 6,7 25,7 

2000 28,1 14,9 13,2 

2001 27,8 8,7 19,1 

2002 39,4 8,2 31,2 

2003 73,6 13,0 60,6 

2004 210,2 39,3 170,9 

2005 128,2 49,8 78,4 

2006 125,8 59,3 66,5 

2007 102,5 127,1 -24,6 

2008 113,8 96,2 17,6 

2009 68,0 44,7 23,3 

2010 223,9 52,3 171,6 

2011 84,2 101,0 -16,8 

2012 77,1 108,0 -30,9 

2013 183,5 88,0 95,5 
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Додаток К 

Прямі  інвестиції в економіці України з Угорської Республіки та 

інвестиції в економіці Угорської Республіки з України                                      

                                                                                 (млн. дол. США) 

[66; 88, с. 281; 89, с. 366; 90, с. 335, 338; 91, с. 307, 309; 92, с. 299, 302; 93, с. 307; 94, 

с. 287; 95, с. 273; 96, с. 290; 97, с. 277] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Рік Обсяги інвестицій в 

Україну 

Обсяги інвестицій з 

України 

1994 8,9 1,8 

1995 13,7 2,0 

1996 20,0 7,1 

1997 26,4 1,7 

1998 35,7 1,4 

1999 41,8 2,0 

2000 45,0 0,9 

2001 52,1 0,8 

2002 58,3 - 

2003 128,65 0,1 

2004 177,3 0,1 

2005 191,1 0,1 

2006 364,5 0,1 

2007 400,9 0,1 

2008 595,5 0,1 

2009 675,2 0,1 

2010 723,6 0,1 

2011 681,4 0,1 

2012 688,3 4,2 

2013 689,4 12,2 
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Додаток Л 

Зовнішня торгівля України товарами зі Словацькою Республікою 

                                                                                 (млн. дол. США) 

[66; 88, с. 272; 89, с. 353; 90, с. 328; 91, с. 294; 92, с. 290; 93, с. 298; 94, с. 276; 95,              

с. 261; 96, с. 278; 97, с. 264] 

 
Роки  Експорт 

 

Імпорт Сальдо 

1994 125,4 75,3 50,1 

1995 216,4 152,8 63,6 

1996 230,6 183,1 47,5 

1997 279,3 204,5 74,8 

1998 245,2 170,4 74,8 

1999 199,2 131,6 67,6 

2000 230,9 124,4 106,5 

2001 243,1 139,9 103,2 

2002 292,1 136,1 156 

2003 289,1 200,7 88,4 

2004 398,1 243,1  155,0 

2005 507,7 304,0  203,7 

2006 549,6   382,8  166,8 

2007 645,2  523,5  121,7 

2008 910,2  742,5 167,7 

2009 433,7  306,0  127,7 

2010 568,2  442,6   125,6 

2011 843,0 603,9 239,1 

2012 672,6 587,7 84,9 

2013 752,7 663,8 88,9 
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Додаток М 

 

           Зовнішня торгівля України послугами зі Словацькою Республікою 

                                                                                          (млн. дол. США)  

[66; 89, с. 362; 90, с. 332; 91, с. 304; 92, с. 298; 93, с. 306; 94, с. 286; 95, с. 271; 96,       

с. 287; 97, с. 273] 

 
Роки  Експорт 

 

Імпорт Сальдо 

1994 - - - 

1995 8,5 5,6 2,9 

1996 8,2 19,4 -11,2 

1997 22,99 21,59 1,4 

1998 13,0 17,3 -4,3 

1999 9,0 5,8 3,2 

2000 8,1 6,2 1,9 

2001 10,6 6,3 4,3 

2002 52,0 13,9 38,1 

2003 87,7 10,7 77 

2004 89,1 18,6  70,5 

2005 49,2 17,5 31,7 

2006 29,5  25,1 4,4 

2007 50,2 28,0 22,2 

2008 71,1  39,2  31,9 

2009 47,6 16,0  31,6 

2010 50,6  18,2  32,4 

2011 49,4  33,6 15,8 

2012 38,2 27,6 10,6 

2013 50,3 30,9 19,4 
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Додаток Н 

 

Прямі іноземні інвестиції в економіці України із Словацької Республіки                                        

(млн. дол. США)  

[66; 89, с. 366; 90, с. 335, 338; 97, с. 277] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги інвестицій 

 1994 - 

 1995 6,4 

 1996 9,8 

 1997 - 

 1998 - 

 1999 - 

 2000 - 

 2001 - 

 2002 - 

 2003 46 

 2004 93,3 

 2005 94,2 

 2006 96,9 

 2007 102,9 

 2008 106,4 

 2009 106,7 

 2010 62,4 

 2011 71,3 

 2010 70,2 

 2013 103,0 
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Додаток П 

Зовнішня торгівля України товарами з Чеською Республікою 

                                                                                (млн. дол. США)  

[66; 88, с. 272; 89, с. 353; 90, с. 328; 91, с. 294; 92, с. 290; 93, с. 298; 94, с. 276; 95,              

с. 261; 96, с. 278; 97, с. 264] 

 
Рік Експорт Імпорт Сальдо 

1994 125,7 127,5 -1,8 

1995 118,1 157,1 -39 

1996 143 239,1 -96,1 

1997 173,9 219,7 -45,8 

1998 171,5 208,8 -37,3 

1999 141,4 131,4 10 

2000 188,9 162,9 26 

2001 194,4 203 -8,6 

2002 172,9 223,3 -50,4 

2003 216,4 314,3 -97,9 

2004 299,1 430,8 -131,7 

2005 376,9 594,0 -217,1 

2006 341,6 825,1 -483,5 

2007 429,0 1154,6 -725,6 

2008 670,8 1376,0 -705,2 

2009 340,7 622,2 -281,5 

2010 626,2 747,9 -121,7 

2011 842,4 1181,3 -388,9 

2012 707 1246,7 -539,7 

2013 823, 7 999,4 -175,7 
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Додаток Р 

Зовнішня торгівля України послугами з Чеською Республікою 

                                                                              (млн. дол. США) 

[66; 89, с. 362; 90, с. 332; 91, с. 304; 92, с. 298; 93, с. 306; 94, с. 286; 95, с. 271; 96, с. 

287; 97, с. 273] 

 

Рік Експорт Імпорт Сальдо 

1994 - - - 

1995 5,8 2,8 3 

1996 10,7 5,3 5,4 

1997 15,01 9,52 5,49 

1998 11,2 8,2 3 

1999 9,8 7 2,8 

2000 7,6 7 0,6 

2001 6,9 6,2 0,7 

2002 7,8 17,7 -9,9 

2003 8,7 7,3 1,4 

2004 13,2 19,9 -6,7 

2005 21,2 17,6 3,6 

2006 29,7 28,3 1,4 

2007 38,9 48,5 -9,6 

2008 41,5 69,5 -28,0 

2009 31,0 67,2 -36,2 

2010 43,1 38,6 4,5 

2011 50,6 59,4 -8,8 

2012 56,2 52,4 3,8 

2013 77,2 58,5 18,7 
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Додаток С 

Прямі інвестиції в економіці України з Чеської Республіки 

                                                                         (млн. дол. США)  

[66] 

 

Рік Обсяги інвестицій 

2004 46,9 

2005 46,8 

2006 53,8 

2007 78,2 

2008 80,4 

2009 79,8 

2010 73,6 

2011 76,9 

2012 79,5 

2013 80,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


