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В статье автор рассматривает исторические аспекты создания и основные моменты деятельно-
сти «Вишеграда», регионального сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы, в частности 
современные вопросы и проблемы взаимодействия Чешской и Словацкой Республик в рамках регионального 
и трансграничного сотрудничества, общих внешнеполитических интересов и взаимовыгодной внешнеэко-
номической политики, направлений на возрождение открытой рыночной экономики, интеграцию в ЕС и 
НАТО.
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Постановка проблеми. Система міждержавного співробітництва Чеської Республіки та Сло-
ваччини протягом багатьох років засвідчила свою ефективність і стабільність, а спільні інтереси 
країн в постінтеграційний період після вступу у Північноатлантичний альянс і Європейське 
Співтовариство, мають значні історичні традиції. Цим визначним подіям у житті молодих дер-
жав передували кардинальні реформи в політичній, економічній та правовій сферах. Паралельно 
розв’язувалися непрості завдання державного будівництва, консолідації політикуму та всього 
суспільства навколо ідеї повернення країни у Європу.

Незважаючи на активність країн Вишеграду у напрямі інтеграції як центрально-, так і загаль-
ноєвропейської, кожна із цих держав дотримується власного курсу при проведенні своїх націо-
нальних інтересів. Іноді можна відчувати навіть суперництво між ними, що відбилося на перших 
же етапах їхнього інтеграційного процесу в європейські та євроатлантичні структури.

Варто відзначити, що у контексті реалізації головного – європейського – вибору України 
вивчення досвіду пріоритетних зовнішніх зв`язків Чехії і Словаччини актуальне і винятково важ-
ливе з науково-теоретичного і практичного погляду.

На сучасному етапі розвитку, чесько-словацька регіональна співпраця в рамках Вишеград-
ської четвірки в контексті міждержавного співробітництва, перетворилася на вагомий невід’єм-
ний складовий елемент нової архітектури співробітництва в регіоні Центральної Європи і євро-
пейського континенту загалом. На міжнародній арені Чехія і Словаччина реалізують спільну зов-
нішню і безпекову політику ЄС. Вона погоджено інтегрується до спільного внутрішнього ринку, 
торговельного і митного союзу ЄС. Тобто, на перший план виступає злагоджена чесько-словацька 
міждержавна співпраця в реалізації інтеграційних інтересів та завдань.

Аналіз досліджень. Українська історична наука зробила вагомі кроки у вивченні системи 
новітніх міждержавних відносин Чехії і Словаччини, як і інших зарубіжних держав Центральної 
та Східної Європи. Окремі аспекти досліджуваної теми висвітлено в публікаціях українських 
істориків В. Андрейка [1; 2; 3], С. Віднянського [5; 6; 7], І. Вовканича [8; 9; 10], Т. Герасимчук 
[12], Д. Мороза [21; 22], С. Мотрук [23], Р. Постоловського [24], А. Стативки [26] та інших з новіт-
ньої історії, системної постсоціалістичної трансформації, зовнішньої політики, європейської і 
трансатлантичної інтеграції ЧР і СР.

Мета статті. Розкрити особливості процесу формування міждержавних відносин ЧР і СР, 
визначити роль чесько-словацького співробітництва в контексті діяльності Вишеградської 
четвірки.

Виклад основного матеріалу. Питання становлення і розвитку системи міждержавних відно-
син між Чеською Республікою і Словацькою Республікою після проголошення ними незалежності 
з 1 січня 1993 р. має значну специфіку, порівняно з іншими центральноєвропейськими країнами 
та пострадянськими державами. По-перше, чеський і словацький народи та його політичні еліти 
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на початку 1990-х рр. продемонстрували на тлі колишніх соціалістичних федерацій (Югославії) 
можливість цивілізованого, мирного і еволюційного саморозпуску чесько-словацької федерації. 
По-друге, припинення чесько-словацького федеративного союзу і проголошення незалежності 
ЧР та СР відбулося на основі і в рамках чинних конституційних норм та законів. І, по-третє, 
чеською і словацькою стороною ще у федерації заздалегідь готувалися умови для повнокровного 
функціонування національної державності з перших днів незалежності ЧР та СР і договірно-пра-
вова основа їх подальшого тісного міждержавного співробітництва.

Значного імпульсу з перших днів незалежності отримала участь ЧР і СР в процесах міжна-
родної регіональної інтеграції на принципах центральноєвропейської ідентичності [30; 31; 32]. 
15 лютого 1991 р. в угорському місті Вишеград чехословацьким президентом Вацлавом Гавелом, 
польським – Лехом Валенсою та угорським прем’єр-міністром Йожефом Анталом була підпи-
сана «Декларація про співробітництво Чеської і Словацької Федеративної Республіки, Республіки 
Польща і Угорської Республіки на шляху європейської інтеграції». У Декларації були зафіксовані 
такі спільні завдання: повне відновлення державного суверенітету, демократії і свободи; ліквіда-
ція всіх суспільних, економічних і культурно-духовних залишків тоталітарної системи; розбудова 
парламентської демократії, сучасної правової держави, дотримання прав людини і основних сво-
бод; створення розвиненої ринкової економіки; інтеграція до європейської політичної, економіч-
ної, безпекової і правової системи [29].

У Вишеградській декларації також було відзначено, що держави вважають передумовою роз-
будови демократії і громадянського суспільства центральноєвропейську ідентичність і погли-
блення співробітництва між країнами-учасницями з метою їх загальноєвропейської інтеграції.

Держави, що підписали документ, визначили низку конкретних завдань, які необхідно було 
здійснити, щоб досягти євроінтеграційної мети:

1) встановлення гармонійного співробітництва та тісних зв’язків з європейськими інститу-
ціями, проведення консультацій з питань безпеки;

2) створення безконфліктних зв’язків між державами, установами, конфесіями та громад-
ськими об’єднаннями;

3) сприяння розвитку економічного співробітництва та взаємовигідної торгівлі;
4) розвиток інфраструктури, комунікацій та активізація екологічного співробітництва;
5) розвиток співпраці територіальних спільнот тощо [29].
Вишеградською декларацією 1991 р.не передбачалося створення якихось спеціальних орга-

нізаційних структур для керівництва діяльністю цього міжнародного регіонального об’єднання. 
Вишеград, по суті, – це добровільна політична асоціація центральноєвропейських постсоціаліс-
тичних держав. Він виступав тільки як координаційний орган, що сприятиме входженню кра-
їн-членів об’єднання в європейське співтовариство, в його політичні та економічні інституції. 
Втім уже в першій половині 1990-х рр. у його рамках склалася багаторівнева система співробіт-
ництва і постійних взаємозв’язків – від президентських до урядових і міністерських структур. 
Механізми вишеградської співпраці давали змогу від самого початку досить ефективно коорди-
нувати кроки країн-учасниць Вишеградської групи на шляху до ЄС і НАТО. 

Після проголошення незалежності Чехія і Словаччина фактично мали рівні стартові позиції на 
шляху інтеграції до ЄС і НАТО [25, 1]. З 1993 р. ЧР і СР передусім одночасно розпочали рух до 
вступу в Північноатлантичний альянс. Це відбувалося у загальному руслі інтеграції центрально-
європейських постсоціалістичних держав до євроатлантичних структур. Якщо в 1989 – 1992 рр. 
більшість центральноєвропейських країн проявляли обережність в оцінці можливих варіантів 
формування нової системи європейської безпеки, то з 1993 – 1994 рр. під дією низки об’єктивних 
процесів набір варіантів почав звужуватися, і до 1997 р. етап дискусій закінчився. Стало зрозу-
мілим, що відбулася зміна поглядів – єдина Європа формується не на основі зближення Сходу і 
Заходу, а в результаті поступового розширення західних організацій. Це відобразилося у нових 
доктринах та документах Європейського Союзу і НАТО [19, 45]. 

Водночас участь ЧР і СР в багатосторонньому центральноєвропейському співробітництві в 
рамках Вишеградської групи протягом першої половини 1990-х рр. не набрала достатнього роз-
маху. Радше, навпаки, Чехія і Словаччина з різних причин на середину 1990-х рр. перетворилися 
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нагальмівний чинник розвитку взаємодії «вишеградської четвірки» [27]. По-перше, чеське дер-
жавне керівництво із зовнішніх причин, а словацьке – із внутрішньополітичних притримувалися 
дещо упереджених поглядів щодо основних завдань і напрямів співпраці країн-членів Вишеграду. 
Прем’єр-міністр ЧР Вацлав Клаус уже з 1992 р. вважав другорядною політичну інтеграцію цен-
тральноєвропейських постсоціалістичних країн у рамках Вишеградської групи. Він вбачав пер-
шочерговою необхідність економічної інтеграції держав регіону. Словацький прем’єр Владімір 
Мечіар та очолюваний ним Рух за демократичну Словаччину з кінця 1994 р. взагалі почали спо-
відувати ідею специфічного, т. зв. «третього шляху» розвитку СР, зокрема і на міжнародній арені. 
Проголошувалися гасла щодо виняткового геополітичного розташування Словаччини як «мосту» 
між Сходом і Заходом, утверджувалася ідея «нейтралітету» СР [20]. Тому увага ЧР і СР до роз-
витку вишеградської співпраці на середину 1990-х рр. суттєво знизилася. 

По-друге, сама двостороння чесько-словацька міждержавна взаємодія у першій половині 
1990-х рр. не змогла стати своєрідним «двигуном» Вишеграду та центральноєвропейської інегра-
ції. Мусимо навіть констатувати, що після «оксамитового розлучення» та проголошення незалеж-
ності ЧР і СР зовнішньополітичні взаємини між двома новими європейськими демократіями на 
декілька років потрапили в смугу стагнації [14]. 

Як засвідчує аналіз, основною причиною гальмування поступального розвитку двосторон-
ніх стосунків були системні відмінності внутрішньополітичного розвитку Чехії і Словаччини. 
У період 1993 – 1998 рр. при владі в кожній із цих країн перебували ідейно відмінні чи й проти-
лежні за характером політичні сили [13].

Що стосується Чехії, то внутрішньополітична стабільність у державі та ідейна визначеність 
правлячих чеських сил, незмінний прозахідний курс на міжнародній арені забезпечували послі-
довність зовнішньополітичної лінії ЧР щодо СР. Втім, у стосунках зі Словаччиною, на наш 
погляд, чеські правлячі кола свідомо чи несвідомо в 1993 – 1998 рр. все ж допустилися низки 
помилок [11]. 

По-перше, за інерцією продовжувалася неправильна лінія чеських правоцентристських 
політичних сил останнього етапу існування федерації, яку умовно можна назвати «позбутися 
тягаря Словаччини». Так само, як впродовж 1990 – 1992 рр. деякі політичні лідери чеських 
партій, особливо В. Клаус, готові були пожертвувати єдиною державою зі словаками для того, 
щоб соціально-економічна відсталість Словаччини не гальмувала здійснення ринкових реформ 
у Чехії і, не останнім чином, довести на чеському експерименті чистоту і «єдину» правильність 
«клаусотерапії», з 1993 р. чеська влада, і не безпідставно, вважала, що без співробітництва з 
СР вона набагато швидше забезпечить самостійну інтеграцію країни до ЄС і НАТО. По-друге, 
на дистанціювання Словаччини від ЧР, чеська сторона дещо спрощено відповіла демонстра-
тивним ігноруванням недемократичного мечіарівського режиму. Прага в 1990-ті рр. нерідко 
надавала притулок своєрідним новим словацьким «дисидентам» – особам, яких з політичних 
мотивів переслідували у Словаччині. Це викликало відверте роздратування в Братиславі і різ-
номанітні спроби дискредитувати ЧР на міжнародній арені. По-третє, через одіозність В. Мечі-
ара майже припинилися чесько-словацькі контакти на вищому державному рівні. Відповідно, 
почали гальмувати й інші елементи системи і механізму чесько-словацького міждержавного 
співробітництва [28]. 

Водночас, як цілком справедливо погоджено вказують чеські, словацькі та інші вчені, між-
державне співробітництво ЧР і СР в 1993 – 1998 рр. все ж успішно функціонувало у сферах, не 
обтяжених політико-ідейними проблемами, насамперед в економіці. Тут певний час ефективно 
працювали механізми валютно-грошового союзу та поступового переходу двох незалежних дер-
жав до національної грошової одиниці [17]. 

Успішно діяв чесько-словацький митний союз, який не дозволив згорнути торгові, виробни-
чо-коопераційні та інші зв’язки після розпаду федерації, що могло б призвести до колапсу наці-
ональних економік, передусім словацької. Двосторонні валютний і митний союзи мали органі-
заційно інституйовані керівні структури на чолі зі змішаними радами. Інтенсивно створювалися 
змішані міжурядові та міжвідомчі (міжміністерські) комісії за основними напрямами співробіт-
ництва, в т. ч. в економічній, гуманітарній та культурній сферах. Чеська сторона постійно пропо-
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нувала посилення координації кроків двох держав на міжнародній арені, особливо – поглиблення 
взаємодії міністерств закордонних справ ЧР і СР у справі європейської та євроатлантичної інте-
грації [16].

У 1999 р. Словаччина була включена до складу 11 країн-кандидатів на повноцінне членство в 
ЄС. 15 лютого 2000 р. у Брюсселі відбулася офіційна церемонія початку переговорного процесу 
про вступ Словаччини в Європейський Союз. При цьому лідери країни виходять із того, що одер-
жання повноправного членства в ЄС неможливе без «парасольки» НАТО. Зі свогобоку, керівниц-
тво цього блоку вважало обов’язковою модернізацію й реструктуризацію словацької армії, що 
вимагало значних фінансових коштів. 

1 червня 2001 р. на зустрічі в Кракові прем’єр-міністрів країн Вишеградської групи було під-
креслено, що інші члени Вишеградської групи – Польща, Угорщина та Чехія, будуть виступати 
за прийом Словаччини до НАТО. Прем’єр-міністр Словаччини М. Дзурінда відзначив, що ство-
рення «вишеградської армії» буде сприяти ефективності цього блоку [4].

На початку нового тисячоліття, із досягненням практично всіх основних завдань Вишеград-
ської групи, розгорнулася дискусія про доцільність продовження співробітництва держав у рам-
ках «Вишеграду». У червні 2002 р. в угорському місті Остжихом відбулася важлива зустріч, на 
якій, між іншим, було збільшено суму членських внесків V4 до Міжнародного Вишеградського 
Фонду [33], а також прийнято документ про визначення ролі головування у Вишеградській групі. 
Новий шлях співробітництва держав V4 мала намітити серія чергових конференцій, метою яких 
також було створення простору для пожвавлення ідеї співпраці країн V4 [17, 48].

Перша конференція відбулася 31 жовтня 2002 р., а її назва говорить сама за себе: «Вишеград-
ська група і Європейський Союз». Обговорювали передусім обмін досвідом щодо комунікацій-
них стратегій, пов’язаних зі вступом до ЄС, шляхи подальшого співробітництва держав V4 після 
входження до Унії, а також можливості просування спільних інтересів у межах Євросоюзу. Того 
самого року 6–7 грудня зібрався неформальний з’їзд керівників урядів держав V4. До головних 
тем розмови належала можливість співробітництва V4 у сфері політики безпеки, промоція Више-
градської групи серед інших європейських країн [18].

Прем’єр-міністри держав V4 висловилися за продовження співробітництва в рамках Више-
градської групи і погодилися, що у зв’язку зі вступом до ЄС настав час розробити стратегію 
подальшого функціонування V4.

Друга конференція була скликана 6 лютого 2003 р. і мала назву «Охорона спільного простору 
держав Вишеградської групи». Обговорювалося активне співробітництво, яке б гарантувало без-
пеку в регіоні й одночасне дотримання угод Шенгену, обмеження впливу організованої злочин-
ності та тероризму, боротьбу з нелегальною імміграцією і торгівлею, а також дистрибуцією нар-
котиків [15, 34–47].

Третя конференція, організована 29 квітня 2003 р., стосувалася освітніх систем країн V4. Її 
метою було насамперед порівняння досвіду і обмін поглядами на стан, реформу, фінансування й 
майбутнє освітніх систем окремих держав V4 та налагодження можливого співробітництва. Після 
тієї серії конференцій мали місце чергові зустрічі різного характеру. Приміром, на початку листо-
пада 2003 р. президенти V4 зустрілися в Будапешті й знову підтвердили висновок, що співробіт-
ництво держав має тривати і після вступу до ЄС, однак воно повинно набути іншого характеру, 
такого, наприклад, як CEFTA [16].

У березні 2004 р., напередодні вступу країн V4 до ЄС, голови урядів зустрілися у Чехії, щоб 
визначити роль Вишеградської групи в межах Євросоюзу, насамперед у контексті Європейської 
Конституції. На тому ж тижні в Кошице зустрілися глави держав V4 [16]. 

Перша зустріч V4 після набуття членства в ЄС мала місце 12 травня 2004 р.в Кромежижу. 
Прем’єр-міністри знову вирішили, що співробітництво між державами V4 триватиме й надалі. 
Вишеградська група буде насамперед орієнтуватися на співробітництво ЄС із державами Східної 
Європи, надаючи підтримку для України, Білорусі, Болгарії, Румунії й Хорватії. Очільники урядів 
висловили переконання, що із входженням держав V4 до структур Унії, взаємне співробітництво 
щодо конкретних проектів поліпшиться. Відмовилися також від розширення V4 за рахунок інших 
країн, таких як Австрія або Словенія.
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У жовтні 2004 р. співпраця V4 набула нового виміру: Краків прийняв перший Форум Регіонів 
країн Вишеградської четвірки, які підписали декларацію про кооперацію з партнерами з Польщі, 
Чеської Республіки, Угорщини і Словаччини [14].Щороку у Вишеградській групі за чергою голо-
вує одна з країн-учасників. У контексті дослідження зовнішніх зв`язків Чеської Республіки і Сло-
ваччини з країнами-партнерами Вишеградської групи, перспективи розвитку та загальні інтереси 
міжнародних акторів відіграють неабияку роль у висвітленні міждержавних відносин у період 
підготовки до вступу в ЄС і НАТО та в постінтеграційний період. Процес удосконалення діяль-
ності країн Вишеградської четвірки та їх взаємних двосторонніх та багатосторонніх стосунків у 
багатьох галузях співробітництва триває. Водночас практична перевірка механізмів координації і 
партнерства довела свою ефективність.

Висновки. До вступу у Північноатлантичний альянс та Європейський союз Словаччина (на 
відміну від інших країн Вишеграду)перебувала у ставленні до інтеграційного процесу в стані 
спокою: не проводилися реформи, які потрібні були для досягнення стабільності демократичних 
інститутів, для створення правової держави, дотримання прав людини і захисту національних 
меншин. Більше того, відносини з ЄС та НАТО у вказаний період характеризувалися недовірою, 
багаторазовими демаршами і взаємними звинуваченнями.

Сьогодні ЧР та СР є членами Вишеградської групи. Країни Вишеградського блоку в страте-
гічному сенсі були об’єднані спільними потребами, інтересами та метою. Вони насамперед були 
зацікавлені у проведенні активної зовнішньої політики, спрямованої на забезпечення умов для 
трансформації внутрішнього становища та зміцнення свого міжнародного середовища.Процес 
удосконалення діяльності країн Вишеградської четвірки та їх взаємних двосторонніх та багато-
сторонніх стосунків у багатьох галузях співробітництва триває. Водночас практична перевірка 
механізмів координації та партнерства довела свою ефективність.

Сучасний постінтеграційний етап співробітництва ЧР та СР в системі країн «Вишеграду» 
після розширення Євросоюзу і Північноатлантичного Союзу характеризується розгортанням 
міждержавного співробітництва на якісно нових засадах і принципах. На міжнародній арені Чехія 
і Словаччина реалізують спільну зовнішню і безпекову політику ЄС і НАТО. Вона погоджено 
інтегруюється до спільного внутрішнього ринку, торговельного і митного союзу ЄС. 

Що стосується України, то стратегічно виправданим був і залишається пріоритет поглиблення 
співробітництва з державами Вишеградської групи у напрямі наближення нашої країни до об’єд-
наної 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 ініці-
аторами й активними прихильниками «Східного партнерства» і прибічниками підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС. Важливим є факт того, що наші західні сусіди готові ділитися 
досвідом євроінтеграції, політичної модернізації, динамічних політичних та соціально-економіч-
них реформ. 
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