
Причорноморські економічні студії

16 Випуск 22. 2017

Розділ 2. світовЕ господаРство  
і міжнаРодні Економічні відносини

роль виШеГрадської четвірки у ЗаБеЗПеченні  
еФективної евроінтеГрації україни 
THE ROLE OF THE VISEGRAD GROUP CHECK  
IN ENERGY EFFICIENT EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

УДК 339.9

мироненко м.Ю.
д. держ. упр., доцент
Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету
смагло о.в.
к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету

У статті розглянуто проблеми перспективи 
зовнішньополітичного розвитку України. 
Визначено ключові аспекти партнерства та 
співробітництва Вишеградської четвірки з 
Україною. Проаналізовано та запропоновано 
деякі стратегічні  напрями співробітництва 
з  країнами європейського  простору.
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В статье рассмотрены проблемы перспек-
тивы внешнеполитического развития Укра-
ины. Определены ключевые аспекты пар-
тнерства и сотрудничества Вышеградской 
четверки с Украиной. Проанализированы и 
предложены некоторые стратегические 

направления сотрудничества со странами 
европейского пространства.
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The article deals with the problems of the pros-
pect of foreign policy development of Ukraine. 
The key aspects of partnership and cooperation 
of the Visegrad Four with Ukraine are deter-
mined. Some strategic directions of cooperation 
with the countries of the European space have 
been analyzed and proposed.
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Постановка проблеми. Необхідність  вклю-
чення  України  до  системи міжнародних  економіч-
них  відносин  та  необхідність  розвитку  господар-
ського співробітництва з країнами європейського та 
світового співтовариства зумовлена тим, що жодна 
з цивілізованих країн світу не може стояти осторонь 
глобальних процесів, які охоплюють і характеризу-
ють напрями та перспективи розвитку міжнародної 
економіки  й  людського  суспільства  загалом.  Сут-
тєвого значення набуває те, що економіка України 
перебуває зараз у кризовому стані. Тому налагоджу-
вання  зовнішньоекономічних,  науково-технічних, 
валютно-фінансових  відносин  з  країнами  Європи 
та світового співтовариства виступає одним із голо-
вних факторів її успішного економічного розвитку. 

Актуальність проблеми зумовлена також необ-
хідністю  дослідження  можливостей  створення 
стабільної системи безпеки у регіоні Центрально-
Східної Європи та участі в ній України. У зовніш-
ньополітичній  стратегії  нашої  держави  важливе 
місце посідає розвиток відносин з країнами Више-
градської  групи. Зауважимо, що всі країни є при-
кладом  успішного  набуття  членства  у  ЄС,  тому 
їхня діяльність  у цьому напрямі  є цінним джере-
лом  запозичення  корисного  досвіду.  Важливим 
є факт  того, що  з  країнами Вишеградської  групи 
Україну пов’язують спільні кордони (з трьома краї-
нами) та вiдсутнiсть будь-яких взаємних територі-
альних претензій, схожі політико-стратегічні інтер-
еси, сталі економічні відносини,  глибокі  історичні 
та  культурні  зв’язки,  наявність  української  націо-

нальної меншини в Польщі, Словаччині, Угорщині 
та Чехії а також представників польської, словаць-
кої, угорської та чеської меншин в Україні. 

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження  співробітництва  України  з  країнами 
Вишеградської  четвірки  в  політичній,  військовій, 
енергетичній,  гуманітарній  сферах,  узагальнення 
набутого досвіду співпраці та визначення перспек-
тив подальшого співробітництва. 

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Різним аспектам цієї проблематики присвятили свої 
праці  чимало  українських  вчених.  Так  відносини 
України з державами Вишеградської  групи висвіт-
лили у своїх роботах наступні дослідники: О. Гара-
сюк,  І. Журба,  О. Замора,  С. Кулина,  О. Лютак, 
Р. Мадяр, Н. Мікула, І. Олексіюк, В. Пила, Є. Рябін, 
Р. Ткач, О. Уран, Ю. Шолох та ін. Разом з тим, оста-
точно вирішити увесь комплекс проблем пов'язаний 
з євроінтеграцією України доволі складно, особливо 
під  постійним впливом політичних,  соціально-еко-
номічних та міжнародних факторів. Тому суттєвого 
значення  набувають  дослідження  спрямовані  на 
поглиблення співробітництва України та Європи. 

викладення основного матеріалу дослі-
дження. Завданнями  Вишeградської  групи,  яку 
засновано 15 лютого 1991 р. у м. Вишеград, були 
визначені:  євроінтеграція,  економічна  співпраця 
та побудова ринкової економіки; взаємодія в соці-
альній,  екологічній,  культурній,  транскордонній 
сферах, а також забезпечення прав національних 
меншин [11]. 
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Важливе місце у співробітництві Вишеградської 
групи із східноєвропейськими партнерами посідає 
Україна.  3  грудня  1999  р.  у  Герлахові  у  Високих 
Татрах під час зустрічі президентів країн-учасниць 
Вишeградської групи було зазначено, що вона під-
тримуватиме  проєвропейські  сили  в  Україні  що 
заклало  початок  офіційних  відносин  Вишеград-
ської групи і України [4, с. 39–40]. У липні 2001 р. 
була прийнята ініціатива Угорської Республіки про 
співпрацю  між  державами  Вишeградської  чет-
вірки,  Україною  та ЄС щодо  побудови  майбутніх 
зовнішніх  кордонів  ЄС  [3,  с.  162–163].  У  червні 
2005 р.  країнами Вишeградської  групи було про-
голошено Спільну Декларацію щодо України, яка 
була  черговим  підтвердженням  готовності  дер-
жав  Вишeградської  четвірки  до  співробітництва 
та  реалізації  Плану  дій  Україна-ЄС.  Підкреслю-
валося, що  спільні  зусилля Вишеградської  групи 
будуть направлені на регіональне співробітництво 
та надання допомоги у здійсненні реформ в галузі 
юстиції,  внутрішніх  справ,  економіки,  сприянні 
вступу України до СОТ, а також початку перегово-
рів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною 
та ЄС [11]. 

Під  час  5-го  засідання  комітетів  національ-
них  парламентів  країн  Вишеградської  групи  у 
справах  ЄС  була  підписана  заява  щодо  України  
(15–16  січня  2007  р.,  м.  Краків).  Країни 
Вишeградської  групи  закликали  Верховну  Раду 
України  прискорити  реформи  для  забезпечення 
європейської перспективи  країни. Також було під-
креслено необхідність довгострокової  участі ЄС у 
співпраці з Україною, враховуючи роль цієї країни у 
створенні стабільності та безпеки в регіоні. 23 квітня 
2008 р. у спільній заяві міністрів закордонних справ 
держав  Вишeградської  групи  було  зазначено,  що 
вона  сприятиме  підписанню  Угоди  про  створення 
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС [11]. 

3  березня  2011  р.  під  час  зустрічі  міністрів 
закордонних  справ  країн  Вишеградської  групи  і 
Німеччини у Братиславі було обговорено питання 
щодо  Угоди  про  асоціацію  між  Україною  та  ЄС. 
Міністри  відзначили  прогрес,  досягнутий  у  про-
цесі підготовки Угоди. Вони закликали Україну та 
Європейську комісію завершити переговори щодо 
Угоди про асоціацію, у тому числі і Угоди про ство-
рення зони вільної торгівлі. 

5 березня 2012 р. міністри закордонних справ 
Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини зустрілися 
у Празі з приводу обговорення подальшого розши-
рення співробітництва між країнами Вишeградської 
групи та східноєвропейськими партнерами. У при-
йнятій  спільній  Декларації  міністри  підтвердили, 
що  всебічна  допомога  для  східноєвропейських 
партнерів  залишається  одним  з  найважливіших 
пріоритетів  країн  Вишеградської  групи.  Також  у 
документі вказано на те, що країни Вишeградської 
четвірки  підтримують  їх  наближення  до ЄС.  І  це 

залишається  одним  з  головних  пріоритетів  полі-
тики  головування  Чехії  у  Вишeградській  четвірці 
(2011–2012 рр.) та Польщі (2012–2013 рр.) [11].

Одним  із  напрямів  співробітництва  між  Украї-
ною та державами В4 є галузь безпеки і оборони. 
З 2002 р. міністри оборони держав Вишeградської 
четвірки  проводять  щорічні  зустрічі  для  обгово-
рення військових питань. З 2005р. Україна стала 
брати  участь  у  цих  засіданнях,  а  з  2007  р.  –  
у  зустрічах  начальників  генеральних  штабів,  на 
яких здійснюється обмін досвідом [2, с. 48–49]. 

Про розвиток співпраці в оборонній сфері свід-
чать  спільні  навчання  аеромобільних  підрозділів 
батальйонного рівня «Козацький степ» (Польща), 
командно-штабні  навчання  «Швидкий  тризуб» 
(Польща,  Угорщина),  навчання  «Світла  лавина» 
(Словаччина, Угорщина) [4, с. 43]; потужний спіль-
ний проект «Сприяння кооперації Вишеградських 
країн  та  України  у  реформуванні  оборонної  про-
мисловості»  (при  значній  фінансовій  підтримці 
посольств  держав  В4  в  Україні).  У  рамках  вище 
зазначеного  проекту  9–20  листопада  2008  р.  в 
м.Харкові  відбувся  міжнародний  семінар  «Обо-
ронно-промисловий  та  науково-технічний  потен-
ціал  Слобожанщини:  перспективи  співпраці  з 
Вишеградськими країнами» [5, с. 7]. 

Військове  співробітництво  відбувається  також 
у рамках структур ЄС, НАТО, ООН. Зокрема, дер-
жави Вишeградської четвірки брали участь у вре-
гулюванні  питань  на  молдавсько-українському 
кордоні через місію ЄС – EUBAM: вирішення кон-
фліктних питань у Придністров’ї, боротьба з неле-
гальною міграцією [7, с. 21]. 

Важливо  зазначити,  що  12  травня  2011  р.  у 
м. Левоча (Словаччина) пройшла зустріч керівни-
ків  оборонних  відомств  Польщі,  Чехії,  Угорщини 
Словаччини,  України  у  форматі  Вишeградська 
четвірка  +  Україна. Під  час  зустрічі  було  обгово-
рено питання про створення в рамках ЄС Више-
градської бойової групи та можливість залучення 
до неї української сторони. Створення даної групи 
було заплановано на 2016 р, що запустило меха-
нізм  опрацювання  цього  питання  і  на  прикінці 
2016  року  були  підготовлені  організаційні  доку-
менти. З 2013 р. чотири країни розпочали спільні 
навчання  під  наглядом  Сил  реагування  НАТО. 
Основною  функціональною  ознакою  Вишеград-
ської бойової групи повинна стати за необхідності 
швидка  мобілізація  (1500  військовослужбовців 
протягом  10  діб  зможуть  дістатися  до  будь-якої 
частини  світу).  Першим  етапом  діяльності  бойо-
вої групи мають стати навчання сухопутних військ 
та  забезпечення  координації  між  Міністерствами 
оборони країн Вишeградської четвірки та України. 
Участь  нашої  держави  у  Вишеградській  бойовій 
групі,  створює  перспективи  формування  цілісної 
системи зовнішньої безпеки для захисту власних 
національних інтересів. Ми приєднуємося до думки 
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аналітиків з НІСД Регіонального філіалу м. Одеса 
про те, що запрошення України свідчить з одного 
боку про відсутність можливості забезпечити необ-
хідний  бойовий  потенціал  країн  Вишeградської 
четвірки власними силами; з іншого – запрошення 
є кроком до визнання України в якості серйозного 
європейського  військово-політичного  партнера, 
варто  зазначити,  що  оборонне  співробітництво 
завжди  означало  найвищий  ступінь  довіри  між 
країнами.  Воно  здатне  забезпечувати  взаємну 
безпеку в Європі іноді краще, ніж міжнародно-полі-
тичні структури, міжнародно-правові договори або 
їм  подібні  міжнародні  механізми  та  стимулювати 
активне співробітництво в різних сферах [9]. 

Отже, військове співробітництво між Україною 
та країнами Вишeградської четвірки активно роз-
вивається  і  має  значні  перспективи.  Показовою 
для  наслідування  є  співпраця  між  Україною  та 
країнами  Вишeградської  четвірки  в  гуманітарній 
сфері, а саме: в рамках діяльності Міжнародного 
Вишеградського Фонду,  керівництво  якого  розро-
било ряд програм, призначених для країн Східної 
Європи (зокрема, для України, Білорусі і Росії).

Метою  Фонду  є  сприяння  розвитку  співробіт-
ництва  між  країнами  Вишeградської  четвірки  та 
європейськими країнами через надання субсидій, 
направлених  на  реалізацію  спільних  культурних, 
наукових,  освітніх,  туристичних  і  транскордонних 
проектів,  а  також через  окремі  програми мобіль-
ності. Програми Фонду діють на території України 
з 2005 року в двох напрямах.

У  першому  напрямі  співпраці  можуть  брати 
участь  українські  організації  та  установи,  якщо 
вони мають спільні проекти з організаціями країн-
учасниць Вишeградської четвірки. Так, наприклад, 
першим  із  України,  підтриманим  Вишеградським 
Фондом,  став  проект  «Партнерство  малих  міст 
України та малих міст країн Вишеградської групи» 
у 2006-2007 роках.

Другим  напрямом  співпраці  є  стипендіальні 
програми  Фонду.  Студенти,  аспіранти,  науковці 
мають  можливість  стати  учасниками  програм, 
навчаючись  або  проходячи  стажування  у  ВНЗ 
однієї  з  країн  Вишeградської  четвірки.  З  ураху-
ванням  практики  співпраці  країн  Вишеградської 
групи  в  Україні  активізується  єврорегіональне 
співробітництво з багатьох напрямів. Відомо, що 
існують чотири рівні  реалізації  єврорегіональної 
співпраці:  міжнародний,  державний,  регіональ-
ний та місцевий рівні.

На  сучасному  етапі  транскордонне  та міжре-
гіональне  співробітництво  між  Україною  та  кра-
їнами  Вишeградської  четвірки  відбувається  у 
таких формах: 

- реалізація програм сусідства; 
- діяльність єврорегіонів; 
-  діяльність  міжнародних  регіональних  органі-

зацій та асоціацій; 

-  міжрегіональна  співпраця  (угоди  про  тран-
скордонне  співробітництво,  укладені  з  усіма  кра-
їнами  Вишeградської  четвірки,  до  яких  залучені 
Львівська,  Волинська,  Вінницька,  Чернівецька, 
Закарпатська та інші області). 

Одним  з  ключових  питань  під  час  всіх  фор-
мальних  та  неформальних  переговорів  керів-
ництва  України  з  Вишеградською  четвіркою  вже 
протягом  багатьох  років  залишається  проблема 
візового  режиму,  зокрема,  його  лібералізація. 
Важливе  значення  регіональне  і  транскордонне 
співробітництво  має  для  ефективного  і  взаємо-
вигідного  економічного  співробітництва  прикор-
донних областей України та країн-сусідів, а також 
об’єднання спільних дій для розв’язання екологіч-
них проблем, регулювання потоків жителів прикор-
донних областей міграційних процесів, пов’язаних 
з працевлаштуванням. 

Так,  наприклад,  науковець-регіоналіст  Є.  Кіш 
виділяє  такі  пріоритетні  напрями  співпраці  
[3, c. 234]: 

– сприяння структурній перебудові та розвитку 
депресивних регіонів;

–  надання  фінансових  ресурсів  регіонам,  де 
спостерігається стагнація економічної діяльності; 

–  боротьба  з  тривалим  безробіттям  та  під-
тримка ініціатив зайнятості; 

– адаптація підприємців, робітників промисло-
вості та виробничої сфери до системних проблем, 
які загрожують безробіттям; 

–  фінансування  розвитку  сільськогосподар-
ських територій та прискорення структурної пере-
будови сільського господарства. 

Країни Вишeградської  четвірки  також є  імпор-
терами і можливими транзитерами електроенергії 
з України до інших країн Європи. Головним парт-
нером  «Укрінтеренерго»  (державний  оператор 
експорту  електроенергії)  з  постачання  україн-
ської електроенергії в Європу є угорська компанія 
System Consulting, співпраця з якою почалася ще 
у 1994 р. У перспективі можуть стати партнерами 
для  української  сторони  й  компанії  інших  країн 
Вишeградської групи.

Активною є співпраця України з сусідніми кра-
їнами Вишeградської четвірки в рамках єврорегі-
онів відповідно до наявних двосторонніх та бага-
тосторонніх  угод,  з  метою  розв’язання  спільних 
проблем  та  узгодження механізмів  їх  реалізації. 
Відомо, що на сьогодні в Україні діє 6 єврорегіо-
нів, у 2 з яких входять території країн Вишеград-
ської четвірки: 

- «Буг» (Україна, Польща, Білорусь);
-  Карпатський  єврорегіон  (Україна,  Польща, 

Словаччина, Угорщина, Румунія). 
Окрім цього, Україна активно підтримує одну 

з  останніх  ініціатив  конгресу  Ради  Європи  зі 
створення нового єврорегіону в басейні Чорного 
моря.
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Щоб вирішити питання про оптимальне вклю-
чення економіки України до системи міжнародної 
економіки,  необхідна  наявність  та  можливість 
для  раціонального  використання  як  традиційних, 
так  й  нових  політичних,  правових  матеріальних, 
об’єктивних  передумов  розвитку  цього  процесу. 
Особливо  важливого  значення  у  зв’язку  з  цим 
напуває  створення  ефективного  національного 
механізму  реалізації  світогосподарських  зв’язків. 
Його  суть  полягає  в  тому, що  він  виражається  у 
сукупності  форм,  методів  і  принципів  розвитку 
економічних,  науково-технічних,  валютно-фінан-
сових, правових відносин господарських суб’єктів 
України з партнерами із зарубіжних країн. 

висновки з проведеного дослідження. Отже, 
підсумовуючи, зауважимо, що Вишеградська група 
вважається  одним  із  найуспішніших  проектів  регі-
ональної  інтеграції  і  стала  фактором  стабільності 
як  в  регіоні  Центрально-Східній  Європи,  так  і  на 
континенті.  Держави  Вишеградської  групи  підтри-
мують  євроінтеграційний  курс  України,  сприяли 
підписанню  Угоди  про  асоціацію  між  Україною  та 
ЄС. Співпраця між Україною та країнами Вишеград-
ської  четвірки  є  успішною в  політичній,  військовій, 
гуманітарній  сферах.  У  свою  чергу Польща,  Угор-
щина, Словаччина, Чехія також є зацікавленими у 
співробітництві  з  Україною,  оскільки  позиціонують 
себе провідниками східної політики ЄС. До переваг 
держав  Вишeградської  четвірки  належить  краще 
розуміння ними внутрішніх проблем процесу євро-
пейської  інтеграції  України  і,  як  наслідок,  краще 
сприйняття політичних та управлінських рекоменда-
цій Україною, що пропонуються експертами з країн 
Вишеградської групи, ніж їх колег з решти країн ЄС.
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