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У статті йдеться про легальний і тіньовий тиск сусідніх держав 
для просування власних інтересів у прикордонних регіонах (зокрема у 
Закарпатті) під личиною підтримки євроінтеграційного курсу України 
і нагальних потреб транскордонного співробітництва, начебто 
притаманних «об’єднаній Європі». Ця проблематика розглядається як 
на історико-теоретичному рівні, так і в емпірично-реконструктивному 
аспекті. Особливий акцент зроблено на пасивній позиції політичного 
керівництва (Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів) щодо 
зовнішньополітичних реалій розвитку прикордонних регіонів України.

Ключові слова: національна безпека, нелегальні мігранти, 
європейська інтеграція.

Кожний круглий стіл з участю вчених слугує полігоном підвищення 
кваліфікації експертного середовища. Саме там проходять мозкові штурми 
нагальних проблем, які активізують громадянське суспільство, впливають 
на прийняття рішень державними службовцями чи хоча б започатковують 
неослабний суспільний контроль за прозорістю їхніх дій. Таким прикладом 
є круглий стіл експертів «Єврорегіональне співробітництво України 
та його інтеграційний потенціал (досвід Закарпаття)», який відбувся в 
Ужгороді 20 квітня 2012 року з ініціативи Навчально-наукового інституту 
євроінтеграційних досліджень Закарпатського державного університету.

Якщо вужче сформулювати відбиту в назві цієї статті проблему на 
історико-теоретичному рівні, то не можна обійти три наріжні аспекти:
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 D національні інтереси України у зарубіжному прикордонні;
 D національні інтереси сусідніх держав в українському прикордон-
ні;

 D тіньові транскордонні інтереси транс[мульти]національних груп 
(організацій) у переміщенні людей та товарів.
Йдеться про те, що вказана тріада інтересів є детермінованою, тісно 

пов’язана стійкими причинно-наслідковими зв’язками. Першу скрипку 
при цьому грають, хоча переважно непублічно, офіційні та неофіційні 
представники тієї чи іншої держави. Вони прагнуть самореалізуватися 
на перетині національних і транснаціональних устремлінь, навіть якщо ті 
стремління на абстрактному рівні ними не усвідомлені.

Коли ж говорити про проблемний вимір описаної тріади, то не 
можна пройти повз теж трьох парадоксальних сюжетів сучасності:

 D звуження історичного простору українського етносу внаслідок 
нещадних антиукраїнських асиміляційних акцій у практично 
всіх сусідніх країнах, а найбільше за останніх півстоліття у 
Словаччині та Румунії;

 D поточні зарубіжні ін’єкції в політичні проекти відверто 
сепаратистського спрямування, започатковані для деструктив-
ного тиску на Україну від перших днів її незалежності (1 
грудня 1991 року), як-от періодичне просування ідеї угорського 
Притисянського автономного району чи принаймні за його 
лекалами окремого етнічного виборчого округу, настирлива 
точкова паспортизація та розмивання прикордонних українських 
регіонів анклавами «подвійних громадян»;

 D перманентний наплив нелегалів – мігрантів, які становлять 
істотно відмінні від українців цивілізаційні спільноти, їхня 
підвищена концентрація в західному регіоні Україні промовисто 
свідчить про функціональні вади українсько-російського 
державного кордону, величезні прогалини у діяльності 
правоохоронних органів, і, зрештою, про нехтування державною 
верхівкою злободенних викликів із царини національної безпеки.
Найголовнішими причинами парадоксальності та надмірної 

гостроти зауважених проблем є:
 D пасивна і бездіяльна поведінка очільників Української держави 
(Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів) щодо 
зовнішньополітичних реалій розвитку прикордонних регіонів, 
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їхня заколисаність протокольною, чисто позірною підтримкою 
свого євроінтеграційного курсу з боку західних сусідів;

 D легальний (лобістський) та розгалужений корупційний тиск 
сусідніх держав на центральне і регіональне керівництво 
України (агентів впливу) з метою просування власних інтересів 
і нав’язування певного внутрішньополітичного сценарію, 
при цьому державні службовці та працівники регіональних 
правоохоронних структур нерідко виявляються сторонніми 
спостерігачами чи співучасниками незаконних діянь чужої 
країни, а наявні факти (їх безліч фігурує навіть у медіа) 
найчастіше просто не розслідуються;

 D подвійні стандарти міждержавних і міжнародних утворень 
(приміром, ЄС), впливових країн, які вболівають за світовий 
правопорядок, але через економічний зиск лише констатують 
відсутність прозорості у вузлових питаннях, тому й у трафіку 
нелегальних мігрантів через Закарпаття задіяні чимало держав 
Африки, Азії та Європи, а розташування мігрантських таборів 
під нібито міжнародним контролем є свого роду обопільно 
вигідною комерційною справою.
Логічним є запитання про відповідальних за те, що тіньовий бік 

життя прикордоння є занадто вагомим. Загалом їх також троє:
 D державні діячі України, сусідніх і провідних розвинутих країн;
 D «ліниві» правоохоронці низки країн різного статусу, через які 
проходять різні нелегальні трафіки;

 D регіональний соціум і громадянське суспільство, котрі інертно 
або ж терпимо налаштовані до поточних і можливих ризиків 
для життєдіяльності Закарпаття, безпосередньо пов’язаних із 
ключовими питаннями національної безпеки України.
Для унаочнення цих тез стисло опишу два свіжі та промовисті 

випадки з українсько-словацького прикордоння [4; 6]. 3 квітня 2012 р. 
неподалік від кордону з Україною – у місті Собранце – словацькі 
прикордонники затримали 4 афганців, двом з яких було 16 і 17 років. З 
Афганістану до Словаччини (транзитом через Закарпаття) вони добиралися 
близько двох місяців і заплатили переправникам 4 тис. дол. США. Після 
затримання їх доправили в найближчий табір для мігрантів – у місті 
Гуменне. 26 червня 2012 р. вже співробітники Державної прикордонної 
служби України затримали поблизу села Паладь Комарівці у Закарпатті 10 



Національні інтереси сучасної України у прикордонні, 
пов’язаному із Закарпаттям 205Офіцинський Р.А.

незаконних мігрантів із Сомалі: по 5 жінок і чоловіків віком від 16 до 34 
років. До кордону України зі Словаччиною їх підвіз невідомий чоловік на 
мікроавтобусі та вказав напрямок руху. Відтак мігранти заблукали і були 
затримані українськими прикордонниками.

Подібних епізодів щороку протягом двох останніх десятиліть 
фіксується чимало. До сих пір бізнес на переправленні «чорних» (нелегалів) 
у Закарпатті процвітає. Це частина міжнародного трафіку, що найчастіше 
розтягується на понад 10 тис. км і пролягає багатьма країнами. Доводиться 
лишень радіти, що наразі справа ще не дійшла до «великого переселення 
народів», які у минулому кардинально змінили політичну карту Європи.

Щодо тез про легальний та тіньовий тиск сусідніх держав для 
просування власних інтересів під личиною підтримки євроінтеграційного 
курсу України. Найбільше в тому відзначилася Угорщина, принаймні 
в аспекті розігріву громадської думки в Закарпатті [5]. Насправді сама 
Угорщина потребує терпеливих євроінтеграційних наставників, оскільки, 
де-юре перебуваючи в складі Європейського Союзу, вона фактично не 
відповідає його стандартам, зокрема політичним.

Внутрішні угорські проблеми співзвучні українським. Німецький 
дослідницький центр Bertelsmann Stiftung у своєму «Індексі трансформації 
2012» констатував суттєве погіршення якості демократії як в Україні, 
так і в Угорщині [2]. Загалом 75 із 128 досліджених країн визначено 
демократичними, а 53 – автократичними. Приміром, Україну названо 
«демократію з дефектами», а Росію – «демократією з великими дефектами».

Фактично нині Угорщина перебуває в статусі європейського 
ізгоя. Адже 18 квітня 2011 р. парламент Угорської Республіки схвалив 
нову Конституцію, що з 1 січня 2012 р. набула чинності. Її автором є 
одна політична партія – «Фідес [Союз молодих демократів] – Угорський 
громадянський союз». Європейський Союз одностайний у тому, що нова 
Конституція віддалила Угорщину від цінностей правової держави – через 
обмеження демократичних інститутів, наступ на судову владу і посягання 
на незалежність Національного банку. В умовах «революційної» політики 
праворадикального уряду Віктора Орбана багато представників інтелігенції 
не бачать для себе іншого виходу, як виїхати з країни.

Слід вітати те, що «Угорщина підтримує Україну» чи навпаки? Але 
тут ідеться не про якісь виняткові відносини, а про пересічну співпрацю 
– дво- чи багатосторонню. Наведу кілька типових прикладів. У рамках 
Східного партнерства міністерство закордонних справ Угорщини і 
Закарпатська обласна рада у березні 2012 р. підписали договір, згідно з 
яким до липня 2013 р. вони пропорційно профінансують спільні проекти в 
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сумі по 1 млн. дол. США з кожної сторони. Водночас періодично проходять 
засідання українсько-угорської міжурядової змішаної комісії з питань 
транскордонного і прикордонного співробітництва, де традиційно серед 
головних питань – спрощення візового режиму.

Відповідно до іншої міжурядової угоди відбуваються річні 
підсумкові зустрічі українсько-угорської робочої групи з охорони 
якості прикордонних вод (басейн річки Тиса). Також у 2010 р. утворено 
міжнародний транскордонний «Природний парк Сатмар-Берег» з 
участю чотирьох сусідів – Угорщини, Румунії, Словаччини, України. Він 
фінансується ЄС і має з українського боку охопити Берегівський район 
– населені пункти і ландшафти. Уже запрацював веб-сайт цього першого 
в Україні натурпарку (naturpark.org.ua). Для порівняння: у Німеччині 
діють 103 таких парки, що охоплюють 25 % площі країни. Це захищені 
території з довготривалим сільським господарством та іншою людською 
діяльністю в природі. Цінний культурний ландшафт зберігають передусім 
як туристичний продукт.

У той же час абсолютно безперспективною є сепаратистська ідея 
«Притисянської автономії» чи нав’язувана у вітчизняних медіа констатація 
того, що районний центр Берегово є «угорськомовною столицею 
Закарпаття». Принаймні там двічі провалився референдум про зміну 
офіційної назви на угорсько-німецьку (Берегсас) внаслідок занизької явки 
людей.

Нічим завершилося 21 січня 2012 р. і засідання угорсько-української 
міжурядової комісії з питань забезпечення прав національних меншин. 
Угорщина наполягала на створенні Притисянського адміністративного 
району з компактним проживанням угорців. Україна відмовила, 
оскільки жодна європейська держава не толерує спроб самоізоляції 
своїх національних меншин, особливо після провалу політики 
мультикультуралізму у західноєвропейських демократіях, найвелемовніше 
– у Франції. Адже близько половини етнічних угорців Закарпаття не володіє 
державною українською мовою. Угорщина негласно і завуальовано всіляко 
сприяє тому мовному бойкоту, взявши у фінансові пута закарпатські 
загальноосвітні заклади з угорською мовою навчання.

Одна з тих цілком відвертих практик. Закарпатські угорськомовні 
діти шкільного віку раз на рік отримують по 25 тис. форинтів (це 1 тис. 
гривень) для купівлі шкільного приладдя [3]. За рахунок Угорщини вчителі 
угорськомовних шкіл забезпечені потрібною навчальною літературою, 
безкоштовно навчаються на курсах підвищення кваліфікації, подорожують 
на зарубіжні конференції.
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Недружелюбність Угорщини проявляється у стимулюванні 
«подвійного громадянства». Зрозуміло, що дані про число громадян 
України, котрі здобули угорське громадянство, віднесено в Угорщині до 
рівня державних таємниць.

Якщо подивитися на кількість офіційних і неофіційних візитів 
угорських високопосадовців у населені пункти Закарпаття, то складається 
враження, що  жоден регіон власне Угорщини не заслужив тої надмірної 
любові. До того ж, вони нерідко мають нагородний супровід, як-от: 13 
березня 2012 р. посол Угорщини в Україні Мігай Баєр в Генеральному 
консульстві Угорської Республіки в Ужгороді вручив 5 закарпатським 
угорцям від імені Президента Угорщини срібні та золоті хрести за заслуги 
перед Угорщиною. Серед нагороджених були і представники органів 
місцевого самоврядування України. Як кажуть маститі ньюсмейкери, 
коментарі тут зайві. Як і в наступному епізоді.

31 березня 2012 р. в Ужгороді пройшли загальні збори Товариства 
угорської культури Закарпаття (абревіатура угорською – КМКС), яку 
щедро підтримує нинішня правляча верхівка Угорщини. На зборах були 
присутні державний секретар міністерства закордонних справ Угорщини 
Жолт Неймет (не раз провокував угорсько-румунську міждержавну 
напругу), мер міста Ніредьгаза Ференц Ковач тощо. Лейтмотивом зборів 
стало нарікання на те, що угорці зазнають асиміляції, бо з року в рік усе 
менше дітей ідуть до угорсьмовних шкіл.

Принагідно зауважу, що в політичному і національно-культурному 
сенсі угорськомовне середовище Закарпаття є біполярним. Противагою 
радикальної КМКС (декларує понад 40 тис. членів) є поміркована 
Демократична спілка угорців України (понад 20 тис. членів), котра 
орієнтується на поточну опозицію – соціалістичні кола Угорщини. 
Прибічники Демократичної спілки виступають «проти зведення навколо 
угорської громади штучних стін, які б відділяли угорців від решти 
закарпатців». Натомість радикально-популістські лідери КМКС називають 
їх «угорськомовною частиною влади», «угорськомовними дружинниками 
актуального боса місцевої мафії», «частиною угорськомовного населення, 
яка … виконує роль яничар» [1]. Офіційний Будапешт від того більш, аніж 
у захопленні.

Кажучи про національні інтереси сучасної України у прикордонні, 
пов’язаному із Закарпаттям, передовсім слід чітко прогнозувати і 
нейтралізовувати великодержавні амбіції держав-сусідів, які прагнуть 
реанімувати і модернізувати реваншистські комбінації, що трьома 
поколіннями раніше зазнали фіаско. Одночасно ті амбітні сусіди прагнуть 
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показати себе культуртрегерами цінностей європейської цивілізації, що 
не відповідає дійсності. У цьому контексті від поточного керівництва 
України вимагається небагато: повноцінно, послідовно й у повному обсязі 
відстоювати національні інтереси власної держави.
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