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ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ДОСВІД ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ВИШЕГРАДУ

Андрейко В. І. (Ужгород)

В статті автор досліджує процеси формування якісно нової системи регіональної безпеки, здійснює 
аналіз особливостей військово-політичного партнерства між Україною та країнами Вишеградської четвір-
ки на сучасному етапі розвитку міжнародної системи. Відзначається, що до початку відкритого російсько-
го військового вторгнення, питання політики безпеки і оборони не були пріоритетним напрямком діяльності 
нашої держави. Про це свідчило постійне скорочення армії, недостатнє фінансування військово-оборонної 
сфери, зниження престижу військової праці у суспільстві, загальним падінням авторитету військовослуж-
бовців. Зроблено висновок про те, що Вишеградська четвірка попри наявність розбіжностей підтримує по-
зицію України, є зацікавленою у співпраці з метою формування політики безпеки держав регіону, стабільнос-
ті та демократичного розвитку нашої країни.
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Постановка проблеми. Політика безпеки дер-
жав у сучасному глобалізованому світі є основним 
завданням як військово-політичних блоків, так і 
окремих країн. Це завдання може бути реалізоване за 
умови створення ефективної системи стримування і 
противаг, а також протистояння можливим загрозам 
з боку потенційних агресорів або окремих терорис-
тичних угруповань та організацій. Події сьогодення 
підтверджують посилення потенційних загроз миру 
через зростання проявів нетерпимості, фанатизму на 
міжнаціональному, міжрелігійному та міжетнічному 
ґрунті.

Починаючи з 2014 року, численні наукові дос-
лідження політики безпеки та військово-політичної 
обстановки засвідчують існування великої кількості 
викликів та загроз національним інтересам України 
у воєнній сфері. Аналогічні питання сьогодні набува-
ють динамічного розвитку, частині з них притаман-
ний асиметричний характер, а деякі інтегруються з 
іншими проблемами, які самі по собі не є військо-
вими. Зокрема, такі неспівставні виклики та загрози 
модерної доби, як кібератаки, радикальний ісламізм, 
міжнародний тероризм, розповсюдження компонен-
тів зброї масового знищення і технологій її виробни-
цтва, контрабанда зброї та наркотиків та нелегальна 
міграція є більш актуальними над класичними вій-
сько-політичними проблемами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання політики безпеки військового співробітни-
цтва України з країнами європейського континенту 
розглядалися вітчизняними та зарубіжними вчени-
ми здебільшого у площині практичної реалізації за-
вдань, які виконували збройні сили під егідою ми-
ротворчих організацій ООН або перспектив членства 
України в НАТО. 

Низка досліджень була присвячена розвитку 
відносин та військової співпраці з країнами Више-
граду. Ці процеси та зв’язки України у військово-
оборонній сфері ведуть до осмислення важливих 
проблем та виявлення ключових чинників впливу на 
активізацію взаємодії, пошуку й обґрунтування від-
повідей на найактуальніші питання міжнародного 
життя. Різні аспекти проблематики співробітництва 
країн-членів Вишеградської четвірки з Україною ви-
вчали зарубіжні вчені: М. Арах, Т. Аш, П. Бендер,  
Ф. Глотц, Х.-Д. Якобсен. Серед українських дослід-
ників цього питання варто виділити праці В. Ан-
дрейка, О. Андрійчука, Ю. Бараша, С. Віднянського, 
А. Гальчинського, А. Зленка, В. Євтуха, О. Івченка, 
Є.Кіш, І. Коваля, М. Михальченка, Д. Мороза, Г. Пе-

репелиці, Р. Симоненка, О. Стойко та деяких інших 
дослідників.

Мета дослідження. Враховуючи поставлену 
проблематику у даній статті автор намагався здій-
снити комплексний аналіз висвітлення питання полі-
тики безпеки України та застосування нею можливо-
го військового досвіду країн Вишеграду, пошуку но-
вого формату міжнародного військового партнерства 
та визначення його ролі у забезпеченні національної 
незалежності та суверенітету України.

Виклад основного матеріалу. Більшість дер-
жав Вишеградської четвірки є безпосередніми сусі-
дами України, саме тому побудова стабільних відно-
син з ними мають бути з-поміж пріоритетів зовніш-
ньої політики. Так чи інакше, стосунки із централь-
ноєвропейським регіоном упродовж попередніх де-
сятиріч або перебували в тіні відносин із провідними 
світовими і регіональними акторами – ЄС, Росією, 
США, Китаєм, загалом, або ж не мали системного 
характеру і не сформували доданої вартості до прис-
корення процесу європейської інтеграції України.

На даному етапі ЄС пропонує Україні модель 
відносин політичної асоціації та економічної ін-
теграції. Cаме необхідність розширення кола при-
хильників серед держав-членів, є об’єктивною пе-
редумовою для вироблення чітко сформульованих 
пріоритетів відносин із Вишеградською групою. Як 
свідчить аналіз формату взаємовідносин усередині 
«четвірки» та змісту рішень, що приймаються Єв-
ропейською Спільнотою, центральноєвропейська 
група, незважаючи на існуючі розбіжності інтересів, 
відкриті й латентні конфлікти, має потенціал певно-
го впливу на загальноєвропейську політику, зокрема 
щодо східних сусідів.

Актуальність дослідження відносин України з 
країнами Вишеградської групи полягає в тому, що 
аналіз досвіду країн Вишеградської групи у про-
цесі їх наближення до європейських та євроатлан-
тичних структур є важливим елементом у загальній 
підготовці України до можливого членства із ЄС та 
НАТО. Для України партнерство із державами Ви-
шеградської групи є природним напрямом розбудови 
інтеграційної політики. З огляду на подібність істо-
ричних передумов, акцесійні приготування держав 
Вишеградської групи можуть стати цінним емпірич-
ним матеріалом для європейських перспектив Укра-
їни [1, 121-133].

Важливого значення набуває факт підписання 
та ратифікації угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС, а також матиме застосування досвіду впрова-
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дження європейських стандартів, передбачених цим 
документом. 

Серед сучасних пріоритетів вишеградського 
партнерства є допомога у розвитку євроінтеграцій-
них ініціатив у країнах, що є кандидатами на член-
ство в ЄС, та тих, чиї стратегічні інтереси скеро-
вуються на посилену співпрацю із Європейським 
Союзом без чітко означених перспектив членства  
[3, 92-95].

Слід зазначити, що протягом останніх років, 
незважаючи на певні розбіжності, «четвірка» вияви-
лася здатною виробити консолідовану позицію щодо 
розширення ЄС на Балканах, зокрема щодо приєд-
нання Хорватії, початку переговорів з Чорногорією 
та надання статусу кандидата Сербії. Таким чином, 
незважаючи на зростання значення (в загальному по-
рядку денному) інших питань – економічних, подат-
ково-бюджетних, інституційних – Вишеградські кра-
їни, як і раніше, чітко заявляють про свою підтримку 
розширення політики європейської інтеграції.

Реалізація Основних напрямів зовнішньої полі-
тики України зумовила перші практичні кроки євро-
пейського співробітництва України у сфері воєнної 
безпеки. Так, наприкінці 1995 року було запропоно-
вано створити польсько-український миротворчий 
батальйон (POLUKRBAT). Підготовка тривала про-
тягом двох років і завершилася підписанням 26 лис-
топада 1997 року у Варшаві угоди між Україною 
та Республікою Польщею про створення спільного 
військового формування для участі в міжнародних 
миротворчих і гуманітарних операціях під егідою 
міжнародних організацій. У 1999 році батальйон 
досяг операційної готовності. Зазначений військо-
вий підрозділ складався з трьох підрозділів механі-
зованих військ (два польських і один український) 
і національних спеціалізованих взводів. Крім того, 
до батальйону входили три спільні компоненти: ко-
мандування, штаб і логістична рота. Місцем дисло-
кації штабів і командування було обрано Перемишль 
і Яворів. Офіційною мовою була обрана англійська. 
Батальйон був задуманий як підрозділ швидкого ре-
агування, який може бути готовий до дії протягом 
30 днів з моменту отримання від урядів обох країн 
прохання про його використання [22, 374]. У зв’язку 
з негативними настроями значної частини громад-
ськості відносно військових операцій, використання 
POLUKRBAT для бойових завдань не було схвалене 
парламентами і призвело до того, що POLUKRBAT 
був розформований 30 вересня 2010 року [19, 18-21].

Сьогодні, в умовах глобалізації та розвитку ін-
теграційних процесів, країни Центральної Європи 
– Чеська Республіка і Словаччина найбільш швидко 
адаптувалися до нових викликів та реалій ХХ – ХХІ 
ст. Вони оперативно реалізували євроінтеграційну та 
євроатлантичну стратегію з набуття членства в Євро-
пейському Союзі та Північноатлантичному Альянсі. 
Окрім того, Чехія і Словаччина разом з Польщею та 
Угорщиною також є членами регіональної ініціативи 
у сфері безпеки – Вишеградської четвірки [2, 3-7]. 

Членство в цих організаціях свідчить про інте-
грованість цих центральноєвропейських країн в між-
народні системи безпеки й визначає потребу узго-
дження їх зовнішньої політики з політикою провід-
них членів перелічених організацій. З іншого боку, 
відхилення зовнішньої політики від загального век-
тору організацій може свідчити про певний рівень 
їхньої самостійності.

Як відомо, серед держав Східної Європи най-
більшим потенціалом з виробництва озброєння і 
військової техніки володіють країни Вишеградської 
групи, які першими у середині 90-х років розпоча-

ли проведення реструктуризації оборонного секто-
ру. Водночас, економічна діяльність оборонних під-
приємств країн Вишеградської групи, внаслідок їх 
низької конкурентоспроможності, не має суттєвого 
впливу на розвиток європейського ринку оборонно-
військової техніки [5].

У межах перших Робочих планів реалізації 
Спільної стратегії ЄС щодо України було започат-
ковано консультації Україна – Трійка Робочих груп 
Ради ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової 
політики, зокрема: роззброєння й нерозповсюджен-
ня зброї масового враження, експорту звичайних 
озброєнь. З грудня 2000 року регулярно (двічі на рік) 
відбуваються зустрічі Україна – Трійка Політико-без-
пекового комітету ЄС. Проблематика європейської 
політики безпеки й оборони стала постійним пред-
метом обговорення під час самітів Україна – ЄС, за-
сідань Ради з питань співробітництва Україна – ЄС і 
зустрічей у рамках Трійки ЄС з Україною на мініс-
терському рівні. Наступним важливим кроком на 
шляху співробітництва України та ЄС у сфері воєн-
ної безпеки стало рішення Ніццького засідання Єв-
ропейської Ради (07–12 грудня 2002 р.), де Україну 
було визначено як державу – партнера ЄС щодо реа-
лізації завдань європейської політики безпеки й обо-
рони. Ішлося, насамперед, про поширення на Украї-
ну можливості залучення до миротворчих операцій, 
які проводять під егідою ЄС [8, 14-15].

Реалізація ухвалених рішень зумовила посту-
пове зростання міжнародних контактів України з 
європейськими державами. Так, яскравим прикла-
дом посилення військового співробітництва Украї-
ни з країнами Європи на рубежі ХХ–ХХІ ст. стало 
зміцнення партнерства з Великою Британією. Ак-
тивізація міждержавного діалогу з питань безпеки і 
військової співпраці відповідає стратегічним засадам 
сучасної політики обох країн. Велика Британія по-
стала гарантом безпеки України, партнером у справі 
миротворення під егідою ООН і НАТО, надала зна-
чну допомогу українській стороні у реформуванні 
збройних сил через реалізацію програм навчання і 
перепідготовки військовослужбовців, розвитку кон-
тактів керівного складу військових відомств тощо. 
Налагоджено співпрацю військових навчальних за-
кладів. Також традиційними стали українсько-бри-
танські військові навчання «Козацький експрес». 
Досягнутий рівень співробітництва дає змогу ствер-
джувати, що керівництво обох країн бачить у парт-
нері важливу складову системи європейської безпе-
ки [7, с. 33–35].

Що ж стосується співробітництва України з 
країнами В4, то одним із напрямів співпраці є галузь 
безпеки і оборони. З 2002 р. міністри оборони дер-
жав В4 проводять щорічні зустрічі для обговорення 
військових питань [9].

 Україна приймала участь у цих засіданнях з 
2005 р., а з 2007 р. стала присутня на зустрічах на-
чальників генеральних штабів У 2008 р. у Варшаві 
відбулася зустріч у форматі В4+Україна, під час якої 
було обговорено стан та можливості європейської 
та євроатлантичної інтеграції України, пріоритет-
ні 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 спіль-
ній заяві очільники військових відомств країн Ви-
шеградської групи підтвердили свою підтримку в 
продовженні наданні допомоги в здійсненні реформ 
для реалізації українських євроатлантичних інтегра-
ційних зусиль [12, 4-10]. 

2009 р. пройшла подібна зустріч представників 
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Міністерств оборони країн В4 і України у Будапешті. 
Держави Вишеградської групи запевнили в допомозі 
щодо реалізації реформ в оборонній сфері, проведен-
ні інформаційної кампанії щодо Альянсу. Про роз-
виток 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) 
[10, 47-54]; потужний спільний проект «Сприяння ко-
операції Вишеградських країн та України у реформу-
ванні оборонної промисловості» (при значній фінан-
совій підтримці посольств держав В4 в Україні) [20]. 

Отже, головними результатами військового 
співробітництва України з Вишеградською групою 
у середині 2000-х років стала допомога країн В-4 у 
реформуванні ЗС України та їх переході до європей-
ських військових стандартів. 

Активізація співпраці у військовій сфері між 
Україною та балтійськими країнами (Литва, Лат-
вія, Естонія) була пов’язана із вступом останніх 
у 2004 році до євроатлантичних структур – ЄС та 
НАТО. Відповідно, військове співробітництво Укра-
їни з Литвою, Латвією, Естонією з середини 2000-х 
років розвивається в ракурсі діяльності зазначених 
структур. Це дає змогу розширити обрії зазначених 
відносин, лобіювати спільні інтереси, що набуває ак-
туальності в умовах сучасних безпекових викликів. 
Відповідно, після вступу до названих структур бал-
тійські країни постали активним партнером України 
у поглибленні взаємовідносин з ЄС та НАТО, зокре-
ма, надаючи консультації з питань безпекового й обо-
ронного характеру [11, 185-190].

Подальше розгортання європейського спів-
робітництва України у сфері воєнної безпеки стало 
можливим внаслідок прийняття Лісабонського до-
говору який закріпив більш розгорнуту і ефективну 
правову основу зовнішньополітичної діяльності ЄС. 
Крім того, Лісабонський договір 2007 року розши-
рив коло місій, які ЄС може здійснювати за кордо-
ном, зокрема шляхом проведення військових опера-
цій. Згідно з його положеннями, завдання, пов’язані 
з використанням цивільного населення і військових 
засобів, мають охоплювати скоординовані дії з роз-
зброєння, гуманітарних і рятувальних завданням, 
військове планування, підтримку, запобігання кон-
фліктам і миротворчі операції, завдання бойових сил 
в кризовому управлінні, у тому числі і постконфлікт-
ного врегулювання. Вирішення зазначених завдань 
має сприяти боротьбі з тероризмом, зокрема, через 
підтримку третіх країн у боротьбі проти тероризму 
на своїй території [6, 510]. Тим самим положення Лі-
сабонського договору набувають актуальності і для 
України.

Із набуттям чинності Лісабонського договору 
01 грудня 2009 року оборонна політика ЄС набула 
нової якості й отримала назву «Спільна політика без-
пеки і оборони» (СПБО). Спільна політика безпеки 
і оборони ЄС нині постає невід’ємною частиною 
спільної зовнішньої та безпекової політики Європи. 
Вона охоплює поступове формування спільної обо-
ронної політики ЄС (як тільки Європейська рада 
одноголосно вирішить це) і забезпечує йому опера-
тивну спроможність, що спирається на цивільні та 
військові засоби, які ЄС може використовувати у 
місіях поза межами Союзу, щоб підтримувати мир, 
запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну 
безпеку згідно з принципами Статуту Організації 
Об’єднаних Націй. 

Військове співробітництво відбувається також 
в рамках структур ЄС, НАТО, ООН. Зокрема, дер-

жави В4 приймали участь у врегулюванні питань на 
молдавсько-українському кордоні через місію ЄС.

Серед практичних заходів військового спів-
робітництва України успішною в контексті СПБО є 
участь у врегулюванні кризових ситуацій. Невели-
кий реальний внесок України у вигляді технічних за-
собів та особового складу до реалізації миротворчих 
операцій не дозволяє нашій державі бути належним 
чином представленою в органах СПБО на сучасному 
етапі, у тому числі й через фінансові аспекти. Нара-
зі, і це є позицією європейської сторони, може йти 
мова лише про залучення України до миротворчих 
операцій та заходів щодо врегулювання кризи Євро-
пейським Союзом [4, 101].

Уведення в дію рішення Ради національної без-
пеки і оборони України «Про участь Збройних Сил 
України у багатонаціональних військових формуван-
нях високої готовності» відкрило шлях для залучен-
ня ЗС України до бойових тактичних груп ЄС (далі 
– БТГ ЄС), процес формування яких відбувається 
згідно з Концепцією від 02 жовтня 2006 року [21]. 
Загальна відповідальність за формування та підго-
товку бойових тактичних груп ЄС покладається на 
держави, які виділяють свої національні військові 
підрозділи для бойових груп. Країни-учасники до-
бровільно заявляють про свою готовність виділити 
окремі сили та засоби під час проведення Конферен-
ції з координації бойових тактичних груп ЄС кожні 
півроку в Брюсселі. 

Вперше залучення ЗС України до складу БТГ 
ЄС відбулось у 2010 році шляхом набуття статусу 
асоційованого учасника БТГ ЄС «Балтійська» (Рес-
публіка Польща, Федеративна Республіка Німеччи-
на, Словацька Республіка, Литовська Республіка та 
Латвійська Республіка), сили та засоби якої могли б 
бути залучені до складу зазначеної БТГ у разі необ-
хідності [15, 97]. 

Надалі, з 01 липня 2011 року до 31 грудня 
2011 року рота морської піхоти ВМС ЗС України та 
екіпаж літака Іл-76 транспортної авіації Повітряних 
сил ЗС України здійснювали бойове чергування у 
складі БТГ ЄС «ХЕЛБРОК», до якої входять Греція, 
Болгарія, Румунія, Кіпр [13].

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 питан-
ня про створення в рамках ЄС Вишеградської бойо-
вої групи та можливість залучення до неї української 
сторони, що розглядалося як важливий крок до зміц-
нення європейської оборонної політики. Створення 
групи заплановано на перше півріччя 2016 р. Основ-
ною функціональною ознакою Вишеградської бойо-
вої групи повинна стати при необхідності швидка 
мобілізація (1500 військовослужбовців упродовж 10 
діб мають дістатися до будь-якої частини світу) [14].

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 (Рес-
публіка Польща – 1300-1600 військовослужбовців, 
Чеська Республіка – 700-800, Словацька Республіка 
– 400, Угорщина – 300-350). Ведучою країною з фор-
мування спільної БТГр ЄС визначена Польща. Украї-
на розглядається країнами Вишеградської групи як 
основний претендент на забезпечення спроможнос-
ті спільної БТГр ЄС стратегічних авіаційних тран-
спортних перевезеннях [16, 45-46]. 

Під час зустрічі глав оборонних відомств В-4 у 
травні 2014 року, у якій узяв участь і керівник Мініс-
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терства оборони України, відбулися переговори міні-
стрів оборони Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини 
та України у форматі «Вишеградська четвірка плюс 
Україна». Сторони домовилися про створення БТГ та 
обговорили можливість залучення до цієї групи ЗС 
України [17, 107]. Отже, військово-політична спів-
праця України з В-4 як на двосторонньому рівні, так 
і з групою цих країн демонструє позитивну динаміку 
участі у сфері міжнародної безпеки й забезпеченні 
стабільності у Центральній та Східній Європі.

Основне рішення останніх часів у рамках «Ви-
шеградської четвірки» – створення бойової тактич-
ної групи, деталі якого були обговорені на зустрічі 
начальників штабів чотирьох країн. Участь нашої 
держави у цій організації створює перспективи для 
захисту власних національних інтересів. Запрошен-
ня України свідчить про відсутність можливості за-
безпечити необхідний бойовий потенціал країн В4 
власними силами; а також про визнання України 
в якості серйозного військово-політичного актора. 
Крім того оборонне співробітництво означає найви-
щу ступінь довіри між країнами [18]. 

У середині квітня 2013 р у м. Сопоті (Польща) 
пройшла зустріч керівників Генштабів країн В4, на 
якій також був присутній голова Генерального шта-
бу України. Присутні командири визначили три на-
прями співпраці з Україною: участь у Вишеградській 
бойовій групі, проведення спільних навчань для вій-
ськових, а також підтримка країнами В4 модернізації 
Збройних Сил України [23, 19].

Питання переосмислення ключових напрямів 
співпраці між Україною та країнами Вишеградської 
четвірки (В4) актуалізувалося через низку причин 
– підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, яка дає змогу перейти від 
партнерства і співробітництва до політичної асо-
ціації та економічної інтеграції, а також внаслідок 
загострення російсько-українських відносин через 
підтримку сепаратистських рухів та терористичних 
угруповань на теренах Донецької та Луганської об-
ластей, анексію Росією Криму, постійним постачан-
ням військової техніки членам ОРДЛО. 

Очевидно, що країни Заходу недооцінили, з од-
ного боку, євроінтеграційні прагнення українців, а з 
іншого, – геополітичні амбіції Москви, надавши без-
пековим питанням другорядного значення порівняно 
з економічними. Проте відновлення територіальної 
цілісності та збереження державного суверенітету 

України значною мірою залежить від позиції країн 
Заходу, підтримки ними демократичних перетворень 
в українському суспільстві та усвідомлення реаль-
них загроз, які продукує автократичний режим В. 
Путіна. У цій ситуації країни Вишеградської чет-
вірки можуть стати надійними партнерами Києва у 
розв’язанні поставлених завдань, оскільки, будучи 
членами ЄС, безпосередньо впливають на розвиток 
сучасної системи міжнародних відносин.

Висновки. Таким чином, Україна може ско-
ристатися цією ситуацією, підвищивши свою важ-
ливість для V4 як необхідного елемента політики 
регіональної безпеки. У цьому контексті, «четвірка» 
домовлятиметься про розвиток спільної безпеко-
вої інфраструктури. Військове співробітництво між 
Україною та країнами В4 активно розвивається, має 
важливе значення та значні перспективи. За ниніш-
ніх обставин Києву також украй важливо продовжу-
вати і нарощувати військову співпрацю з країнами 
Вишеградської групи, насамперед через залучення 
до формування спільної бойової тактичної групи ЄС, 
що є важливим внеском у розбудову європейської 
оборонної системи та адекватною відповіддю на 
сучасні виклики безпекової та оборонної політики. 
Хоча воєнно-політичний діалог Києва з країнами В4 
підтверджується низкою міжвідомчих угод та що-
річними зустрічами керівників оборонних відомств, 
але подальший його розвиток залежить від послідов-
ності політичного курсу, фінансування, ефективнос-
ті реалізації попередніх етапів співпраці. Посилення 
співпробітництва з В4 дасть змогу Україні інтегру-
ватися до Європи через її культурну, політичну, еко-
номічну та безпекову складові. Водночас для реалі-
зації поставлених завдань потрібна політична воля 
та узгодженість позицій як Києва, так і країн–членів 
Вишеградської четвірки. Також зауважимо, що спів-
робітництво України з країнами Вишеграду як на 
двосторонній, так і на багатосторонній основах дає 
позитивні результати, впливає на рівень співробітни-
цтва в контексті відносин Україна–НАТО, що гаран-
туватиме безпеку в регіональному й континенталь-
ному просторі. Україна повинна вдало реалізовувати 
ті можливості, що відкриває перед ними стратегічне 
партнерство в оборонно-безпековій сфері, викорис-
товуючи їх не лише в контексті двосторонніх контак-
тів з питань безпеки, а й пріоритетів геополітичної 
взаємодії у процесі європейської та євроатлантичної 
інтеграції і співпраці з ЄС та НАТО.
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