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Тема 1. Реорганізація Центральної Європи після 1918 р. та її місце 

у Версальській системі міжнародних відносин 
 

• Паризька мирна конференція та її наслідки для Центральної Європи 

• Центральна і Південно-Східна Європа на початку 1920-х рр. 

• Центральна Європа та інтереси європейських держав 

• Зовнішня політика і взаємовідносини між країнами регіону. Мала Антанта 

 

Паризька мирна конференція та її наслідки для Центральної Європи 

Паризька мирна конференція, плани та інтереси Великих держав, новий розклад 

сил у Європі 

 

• політичні інтереси Франції, Великої Британії та США під час мирних 

переговорів 

• проблеми територіального врегулювання у регіоні на засіданнях Ради 

чотирьох і Ради восьми конференції 

• інтереси Франції у Центральній Європі 

• Центральна Європа як європейський санітарний кордон 
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Наслідки мирної конференції у Парижі 

Версальський мирний договір з Німеччиною 28 червня 1919 р. 

„Малий Версальський договір” (Договір про захист прав національних меншин) 28 

червня 1919 р. 

мирні договори з Австрією 10 вересня 1919 р., Болгарією 17 листопада 1919 р., 

Угорщиною 4 червня 1920 р., Туреччиною 10 серпня 1920 р. 

створення Версальської системи – міжнародно-правове оформлення результатів 

Першої світової війни і нового розкладу сил у Європі 

 

 
Територіальні зміни у Європі після Паризької мирної конференції 1919 р. 
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Центральна і Південно-Східна Європа на початку 1920-х рр. 

• складова частина Версальської системи, охоплює 13 держав, з них 9 – 

новостворених 

• чисельність населення становить 108 млн 

• характерні риси – мультиетнічний і поліконфесійний характер населення 

держав регіону, наявність політичних, економічних і територіальних 

протиріч 

Політичні лідери Чехословаччини, Польщі, Угорщини, Австрії 

  
Т. Г. Масарик Ю. Пілсудський 

  
М. Горті К. Реннер 
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Центральна Європа та інтереси європейських держав 

• місце Центральної Європи у французькій системі союзів і політиці Великої 

Британії та Італії 

• Франція – найактивніша держава у регіоні, роль Чехословаччини і Малої 

Антанти у її системі союзів та політиці 

• Велика Британія – збереження рівноваги на Європейському континенті, 

відносини з Польщею, Угорщиною, Австрією 

• Італія – політичні інтереси в Австрії та Угорщині 

 

Зовнішня політика і взаємовідносини між країнами регіону. Мала Антанта 

• Польща – між Німеччиною і Радянською Росією, дружні відносини з 

Францією і Великою Британією 

• Чехословаччина – Ліга Націй, Франція, Мала Антанта 

• Угорщина – між Італією і Німеччиною, інтереси Великої Британії 

• Австрія – Італія, Угорщина, інтереси Великої Британії 

 

Взаємовідносини між країнами Центральної Європи на початку 1920-х рр. 

• суперечливі і складні, насамперед через взаємні територіальні претензії: 

Польща – Чехословаччина, Чехословаччина – Угорщина, Угорщина – 

Австрія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едвард 

Бенеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніколає 

Тітулеску 
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Мала Антанта 

• регіональне політичне і економічне об’єднання в Центральній Європі 

• утворено в 1920–1921 рр. 

• учасники: Чехословаччина, Румунія, Королівство Сербів, Хорватів і 

Словенців 
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Тема 2. Зовнішня політика Польщі – основні ідеї, напрямки і 

постаті (1918–1926) 
 

Актуалізація „польського питання” на міжнародній арені (1914–1918 рр.) 

• 1 (14) серпня 1914 р. – відозва Великого князя Миколи Миколайовича 

• 5 листопада 1916 р. – „Акт 5 листопада” 

• 22 січня 1917 р. – послання президента США В. Вільсона до поляків 

• 27, 29 березня 1917 р. – декларації Петроградської ради робітничих і 

солдатських депутатів та Тимчасового уряду Росії 

• 8 січня 1918 р. – послання президента США В. Вільсона до Конгресу США 

(13-й пункт) 

 

Брест-Литовський мирний договір Центральних держав з Радянською Росією (3 

березня 1918 р.) 
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Розпад Австро-Угорщини (жовтень–листопад 1918 р.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’єнське перемир’я, 

11 листопада 1918 р.
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Відновлення Польської державності 

Відмінності між частинами поділеної Польщі – виклики, пов’язані з об’єднанням 

польських земель 

• відмінність правових систем 

• різні валютні системи і неузгодженість економік 

• адміністративні відмінності 

• відмінності в ментальній сфері і рівні політичної культури 

• розкол польських політичних еліт 

 

Виникнення місцевих осередків влади восени 1918 р. 

• Національна рада Цєшинського князівства 

• Польська ліквідаційна комісія (Краків) 

• Головний комісаріат Народної ради (Познань) 

• Тимчасовий уряд Польської народної республіки (Люблін) 

• усамостійнення від окупантів Регентської ради (Варшава) 

 

Прихід до влади Юзефа Пілсудського 

 

 

• 11 листопада 1918 р. – Регентська 

рада передає Ю. Пілсудському 

керівництво армією 

• 14 листопада 1918 р. – 

Ю. Пілсудський перебирає на себе 

всю повноту влади у Варшаві 

• 22 листопада 1918 р. – 

Ю. Пілсудський стає Тимчасовим 

начальником держави 
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Акт Регентської ради про саморозпуск і передачу всієї повноти влади 

Ю. Пілсудському від 14 листопада 1918 р. 
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Роман Дмовський і Польський 

національний комітет у Парижі 

Ігнацій Ян Падеревський – прем’єр-міністр і 

міністр закордонних справ, голова першого 

уряду Польщі, визнаного Антантою 

 

Формування польської дипломатичнї служби 

• створення мережі представництв за кордоном (інформаційні бюра 

Головного національного комітету, представництва Польського 

національного комітету) 

• зародки центрального відомства – Департамент політичних справ 

Регентської ради 

• 28 жовтня 1918 р. – перетворення Департаменту політичних справ у 

міністерство закордонних справ 

• об’єднання структур МЗС у Варшаві і Польського національного комітету 

 

„…W tej chwili Polska jest właściwie bez granic i wszystko, co możemy w tej mierze 

zdobyć na Zachodzie, zależy od Ententy, o ile zechce ona mniej lub bardziej ścisnąć 

Niemcy. Na Wschodzie to inna sprawa [...], tu są drzwi, które się otwierają i zamykają, i 
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zależy, kto i jak szeroko siłą je otworzy…” (Ю. Пілсудський у розмові з 

В. Барановським) 

 

Польське питання на Паризькій мирній конференції 

 

 

• вирішальні органи: 

Найвища рада, Комісія у 

польських справах (Жюль 

Камбон) 

• польські делегати: Ігнацій 

Падеревський, Роман 

Дмовський 

• місце Польщі в концепціях 

Франції (Ж. Клемансо) і 

Великої Британії (Д. Ллойд 

Джордж) 

 

 

Польська система союзів 

• лютий 1921 р. – політичний договір і військова конвенція з Францією 

• березень 1921 р. – союз із Румунією 

• 1922 р – невдалі спроби створення Балтійського союзу 
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Польсько-німецькі відносини в період Веймарської республіки 

 

 
Німеччина згідно Версальського договору 28 червня 1919 р. 

 

• передумови конфлікту – німецький територіальний ревізіонізм 

• антипольська співпраця Берліна і Москви (радянсько-німецька взаємодія під 

час війни 1920 р., Рапалльський договір 16 квітня 1922 р.) 

• 1925 р. – початок польсько-німецької митної війни 

• використання процедур т.зв. Малого Версальського договору (Договору про 

захист прав національних меншин від 28 червня 1919 р.) проти Польщі 
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Польща і „новий курс” у французько-німецьких відносинах

 

• Erfüllungspolitik Густава 

Штреземана 

• план Дауеса і його 

наслідки 

• жовтень 1925 р. – 

Локарнська конференція: 

поява кордонів двох 

категорій і послаблення 

позицій Польщі на 

міжнародній арені автори Рейнського пакту: зліва – Г. Штреземан, 

О. Чемберлен і А. Бріан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Скшинський 

голова МЗС (грудень 1922 р. – 

травень 1923 р., липень 1924 р. – 

травень 1926р.) 

прем’єр-міністр (листопад 1925 р. 

– травень 1926 р.) 
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Тема 3. Питання східного кордону Польщі (1918–1921) 

 

• політика більшовиків: польська „перешкода” 

Листопад 1918 р. – початок операції „Вісла” 

Рига – Вільнюс – Мінськ – Харків – спроба радянізації неросійських окраїн 

колишньої імперії 

 

 

 

 

 

 

„… ці карликові „національні уряди” 

мріють про погашення загально-

європейської революційної пожежі, прo 

збереження свого смішного існування, 

прo повернення назад кола історії…”  
 

• державно-територіальні концепції відродження Польщі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річ Посполита 

в кордонах 1772 р. 
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Територіальна концепція національної демократії 

 

 
Лінія Р. Дмовського 
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Федералістська концепція 

• тривале відсунення Росії на схід, обмеження її кордонами колишнього 

Великого князівства Московського 

• підтримка прагнення до незалежності прибалтійських народів, білорусів, 

українців, народів Кавказу 

• створення тісного стратегічного зв’язку/союзу у складі Польщі, Литви, 

України та Білорусі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…nie chcę być ani imperialistą, 

ani federalistą, dopóki nie mam 

możności mówienia o tych 

sprawach z jako taką powagą – 

no i z rewolwerem w kieszeni… 
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Федералістська програма на практиці – відозва Ю. Пілсудського від 22 квітня 

1919 р. 

 
Відозва до жителів колишнього Великого князівства Литовського 

від 22 квітня 1919 р. 
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Перешкоди для реалізації федералістської концепції 

• несприйняття програми Ю. Пілсудського литовцями 

• слабкість білоруського руху 

• відсутність підтримки з боку держав Антанти 

 

Ставлення Польщі до „білої” Росії, або „Кто спас советскую власть од гибели?” 

• невдача переговорів з урядом Півдня Росії 

• таємні польсько-радянські перемовини в Біловежі і Мікашевичах 

• зупинка польського наступу проти „червоних” восени 1919 р. 

 

Польські приготування до кампанії проти більшовицької Росії – вибір напряму 

„…Nie przez Moskwę droga. To jest prawda, że bolszewików trzeba pobić i to niedługo, 

póki jeszcze nie wzrośli w siłę. Trzeba ich zmusić do tego, żeby przyjęli decydującą 

rozprawę i sprać ich tak, aby ruski miesiąc popamiętali. Ale żeby to osiągnąć, trzeba im 

nadepnąć na tak bolesne miejsce, żeby nie mogli sie uchylać i uciekać. Moskwa takim 

miejscem nie jest. Kijów, Ukraina, to jest ich czuły punkt…” 

 

Україна в концепції Ю. Пілсудського 

1. ключова геополітична роль України, значення людського і економічного 

потенціалу українських земель 

2. союз ( а не федерація) з Україною; Україна як самостійна держава, частина 

„поясу безпеки” між Польщею і Росією 

3. наголос на порозумінні з Наддніпрянською Україною, справа Східної 

Галичини другорядна для Ю. Пілсудського 

 

 

 

 

 

 

 

 21



Війна за Львів і Східну Галичину

 

в польській ...

 

 

 

 

 

 

 

... і українській пам’яті 

 

Особиста дипломатія: Ю. Пілсудський – С. Петлюра

 

С. Петлюра у Варшаві Лист С. Петлюри до Ю. Пілсудського 
(9 серпня 1919 р.) 
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Варшавська угода

• політичний договір – 21/22 квітня 1920 р. (дипломатичне визнання 

українського уряду, територіальні поступки на користь Польщі – втрата 

Східної Галичини і західної Волині) 

• військова конвенція – 24 квітня 1920 р. (військовий союз, формування трьох 

нових українських дивізій) 

 

Здобуття Києва 7 травня 1920 р. – тактичний успіх і стратегічна поразка 
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Радянський контрнаступ (травень – серпень 1920 р.) 

 

члени Польревкому у Білостоці, липень 1920 р. 

 

Перелом у ході війни (серпень – вересень 1920 р.) 

• польський контрнаступ з боку р. Вєпж і перемога у битві за Варшаву 

• розгром радянських військ – битва на р. Німан 

 

Припинення бойових дій – чи слід було восени 1920 р. продовжувати військову 

кампанію проти більшовиків? 

„…Powinniśmy obecnie ponownie zająć Kijów i Mińsk, aby móc połączyć federacją czy 

też unią z Polską całą Ukrainę, Białoruś i Litwę […]. Niestety zrobić tego obecnie nie 

jestem w stanie. Polska tego nie chce, obce są jej idee jagiellońskie, a ponadto Polska jest 

bardzo wyczerpana długą wojną, wojsko nasze jest mocno przemęczone... i biedne. Nie, 

nie możemy tego zadania podjąć …” (оцінка Ю. Пілсудського, грудень 1920 р.) 
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Ризькі переговори 

• маргіналізація прихильників федералістської програми у складі польської 

делегації на переговорах 

• відмова Польщі від визнання уряду С. Петлюри, визнання радянської 

України 

• 12 жовтня 1920 р. – укладення попереднього мирного договору й угоди про 

перемир’я 

• листопад 1920 р. – останні бої загонів Української Народної Республіки та їх 

інтернування на території Польщі 

• зміна польської тактики – проекти Романа Кнолла щодо підтримки 

сепаратистських тенденцій серед радянських республік 

• 21 березня 1921 р. – підписання остаточного мирного договору в Ризі 
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Тема 4. Центральна Європа в міжнародних відносинах у 1930-х рр. 
 

• розклад сил у Європі на поч. 1930-х рр. 

• прихід нацистів до влади в Німеччині та реакція європейських держав. 

Спроби організації колективної безпеки 

• зростання напруги у Європі та формування агресивного блоку держав „вісі” 

(Берлін – Рим – Токіо) 

• політика Німеччини в Центральній Європі в др. пол. 1930-х рр. 

• Чехословацька криза 1938 р. 

• переддень війни 

 

Розклад сил у Європі на поч. 1930-х рр. 

• світова економічна криза та її наслідки 

• радикалізація політичної сцени в Європі 

• спроби активізації Ліги націй та їхня невдача 

 

Прихід нацистів до влади в Німеччині та реакція європейських держав. 

Спроби організації колективної безпеки 

• січень 1933 р. – перемога націонал-соціалістів на виборах у Німеччині і 

призначення А. Гітлера рейхсканцлером 

• липень 1933 р. – італійська пропозиція укладення пакту згоди і співпраці або 

„пакту чотирьох” 

• березень 1934 р. – підписання італо-австро-угорських угод, т. зв. Римські 

протоколи 

• вересень 1934 р. – французький проект „колективної безпеки” або проект 

„Східного пакту” 

• відгукнулися лише Чехословаччина і СРСР 

• Радянський Союз стає членом Ліги націй 

• 2 травня 1935 р. – Франція і СРСР підписали Договір про взаємодопомогу 

• 16 травня 1935 р. – аналогічний Договір підписали Чехословаччина і СРСР 
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підписання радянсько-чехословацького договору про взаємодопомогу 

16 травня 1935 р. 

 

 

Зростання напруги у Європі та формування агресивного блоку держав „вісі” 

(Берлін – Рим – Токіо) 

• 3 жовтня 1935 р. – фашистська Італія нападає на Єфіопію 

• 1936–1939 рр. – громадянська війна в Іспанії 

• 25 жовтня 1936 р. – підписання італо-німецького Протоколу про співпрацю 

(„угода Чіано–Ріббентропа”) 

• 25 листопада 1936 р. – Німеччина і Японія підписують Угоду проти 

Комінтерну 

• 1937 р. – приєднання Італії до Угоди проти Комінтерну 

 

Політика Німеччини в Центральній Європі в др. пол. 1930-х рр. 

• зростання напруги в Австрії 

• подолання італійського спротиву. Італія відмовляється від впливу в Австрії 

• 12 березня 1938 р. – Аншлюс Австрії Німеччиною 
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Чех л

 Чехословаччину 

  

• і дії, щоб примусити 

• 38 р. – Мюнхенська угода, яка підірвала Версальський 

порядок у Європі 

 
в Мюнхені 29–30 вересня 1938 р. 

 

 

ос овацька криза 1938 р. 

• поступове зростання тиску Німеччини на

• вимоги Німеччини і судетських німців 

позиція Великої Британії і Франції – спільн

чехословацький уряд задовільнити вимоги Берліна 

29–30 вересня 19

 

 

 

 

 

наслідки  

Мюнхенської 

угоди 1838 р. для

Чехословаччини 
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Пер д

• ння Протекторату Богемії і Моравії. Ліквідація 

• підписання німецько-литовської угоди про передачу 

унського договору 

• ня 1939 р. – підписання італо-німецького договору, т. зв. Стального 

• ктивної безпеки. 

ві 

• тропа до Москви і підписання 

радянсько-німецького Пакту про ненапад 

 

Поділ Центральної Європи між Німеччиною і СРСР в 1939 р. 

ед ень війни 

• 14 березня 1939 р. – проголошення Словацької республіки 

15 березня 1939 р. – створе

Чехословацької республіки 

22 березня 1939 р. – 

Німеччині Клайпеди 

• 23 березня 1939 р. – укладення німецько-рум

• 6 квітня 1939 р. – окупація Італією Албанії 

22 трав

пакту 

14 червня 1939 р. – спроба відновлення політики коле

Відкриття англо-франко-радянських переговорів у Моск

• липень-серпень 1939 р. – радянсько-німецькі контакти 

• 21 серпня 1939 р. – провал англо-франко-радянських переговорів 

23 серпня 1939 р. – прибуття І. Ріббен
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Тема 5. Зовнішня політика Польщі – основні ідеї, напрямки і 

постаті (1926–1939) 
 

• польська зовнішня політика після травневого перевороту 1926 р. 

• Польща і ІІІ Рейх (1933–1938 рр.) 

• пілсудчики без Ю. Пілсудського – дилеми польської зовнішньої політики 

після травня 1935 р. 

• спроба виходу з глухого геополітичного кута – концепція Третьої Європи 

(Intermarium) Ю. Бека 

• польські ревіндикації 

• на шляху до польсько-британського союзу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• глава МЗС Август Залеський  

(травень 1926 р. – листопад 1932 р.): 

„…pokojowość, ciągłość i jednolitość …” 
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Принципи польської зовнішньої політики згідно маршала Ю. Пілсудського 

(1926 р.) 

 

• „…Polska musi utrzymywać 

najściślejszą neutralność między 

Niemcami a Rosją, tak aby oba te 

kraje były absolutnie pewne, że 

Polska nie pójdzie z jednym z nich 

przeciwko drugiemu…” 

 

• стовпами польської безпеки вважав 

союзні відносини з Францією і 

Румунією 

 

 

 

Активність Польщі у Лізі Націй 

• 1926 р. – намагання отримати статус постійного члена Ради Ліги Націй 

• 1927 р. – спроба удосконалення механізмів впливу Ліги Націй на держави-

агресори; резонансна заява Асамблеї Ліги Націй із засудженням 

загарбницьких воєн і вимогою врегулювання міжнародних конфліктів 

шляхом переговорів 

• 1928–1929 рр. – ставлення Польщі до пакту Бріана-Келлога, питання 

підписання т.зв. протоколу Літвінова 
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Польща і ІІІ Рейх (1933–1938 рр.) 

 

• 1933 р. – безплідні пропозиції 

превентивної війни проти 

Німеччини 

• умови нормалізації – відмова 

нацистів від рапалльської 

співпраці з СРСР 

• 26 січня 1934 р. – польсько-

німецька декларація про 

незастосування сили та її 

наслідки 

 

 

Юзеф Бек – довірена особа 

маршала Ю. Пілсудського, 

очільник МЗС (листопад 1932 р. – 

вересень 1939 р.) 

 

Політика рівноваги („równych odległości”): плюси… 

„W razie przechylenia się Polski na stronę Sowietów doprowadzilibyśmy do konfliktu na 

naszej granicy zachodniej i odwrotnie, w razie przechylenia się na stronę Niemiec 

wywołalibyśmy starcie na naszej granicy wschodniej…” 

 

…і мінуси 

„Siedzimy na dwóch stołkach – to nie może trwać długo. Musimy wiedzieć [...], z 

którego spadniemy najpierw i kiedy…” 
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Польща і проект Східного пакту 

 

Польсько-німецький контрданс – видимість співпраці і розбіжність намірів 

 

 

 

Пілсудчики без Ю. Пілсудського – дилеми польської зовнішньої політики 

після травня 1935 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Спроби посилення 

польсько-французького 

союзу – угода в Рамбуйє 

6 вересня 1936р. 
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Творці політики умиротворення 

  
Артур Невіл Чемберлен Едвард Вуд, Лорд Галіфакс 

 

 

 35



„…Anglia jest zainteresowana w tym, by wszelkie zmiany dokonywane były w drodze 

pokojowej ewolucji i by unikano metod mogących powodować daleko posunięte 

wstrząsy…” 

 

Спроба виходу з глухого геополітичного кута – концепція Третьої Європи 

(Intermarium) Ю. Бека 

 

Слабкості концепції Intermarium 

• польсько-литовський конфлікт 

• румунсько-угорський антагонізм 

• політика Польщі щодо Чехословаччини 

• нестача економічного потенціалу 

 

Польські ревіндикації 

 

Заользька Сілезія 
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Словаччина 

 

Gesamtlösung? Криза польсько-німецьких відносин 
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На шляху до польсько-британського союзу 

• 31 березня 1939 р. – британські гарантії Польщі 

 

• квітень 1939 р. – візит Ю. Бека до Лондона 

 
 

• 19 травня 1939 р. – підписання польсько-французького військового 

протоколу 

• 25 серпня 1939 р. – укладення польсько-британського оюзного договору 

• Польща у стратегічних планах західних союзників – розмови 4 травня 

1939 р. 
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„…Los Polski zależeć będzie od ostatecznego losu wojny, a to z kolei zależeć będzie od 

naszej możliwości doprowadzenia do klęski Niemiec, nie zaś od naszej możliwości, by 

zmniejszyć nacisk na Polskę od początku…” – провіщення „дивної війни” 
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Тема 6. Східна політика Польщі: між Прометеїзмом і Realpolitik 

(1921–1939) 
 

• пілсудчики після укладення Ризького договору 

• початки прометеївської концепції 

• Realpolitik  

• Травневий переворот 1926 р. і активізація польської східної політики 

• діяльність польської дипломатії в СРСР після 1934 р. 

• тимчасове послаблення напруги в польсько-радянських відносинах на зламі 

1938–1939 рр. 

• роль Польщі у „торгах зі Сталіним” 

 

Пілсудчики після укладення Ризького договору 

• невіра у можливість тривалого миру з більшовиками 

• збереження сильних позицій у Східному департаменті МЗС (Юліуш 

Лукасєвіч, Роман Кнолл) і ІІ відділі Генерального штабу (Ігнацій 

Матушевський) 

• два напрями діяльності – співпраця з антибільшовицькою еміграцією і 

підтримка відцентрових тенденцій на території СРСР 

 

Табори для інтернованої армії УНР

 

• Aleksandrów 

Kujawski 

• Kalisz 

• Łańcut 

• Pikulice 

• Piotrków 

• Wadowice 

• Częstochowa 
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Тарнув – центр урядів УНР в екзилі

 

 

• канцелярія Голови Директорії 

• Рада міністрів 

• міністерства 

• еміграційний парламент 

 

Початки прометеївської концепції 

• мета – демонтаж російської імперії 

(…popieranie szczere i zupełnie bezinteresowne ruchów wyzwoleńczych narodów 

podbitych przez Rosję…) 

• прометеївські осередки – пілсудчики в МЗС і ІІ відділі Генерального штабу, 

часописи „Przymierze”, „Droga” (Влодзімєж Вакар, Тадеуш Голувко) 

 

„…stosunek nasz do wielkiej Rosji – dzisiejszej czy jutrzejszej, demokratycznej czy 

monarchistycznej, federacyjnej czy centralistycznej – musi być jeden i ten sam. Zawsze 

powinniśmy pamiętać, że wielka Rosja to zaprzeczenie naszej faktycznej 

niepodległości…” (Мар’ян Боньча-Уздовський, 1922 р.) 
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Realpolitik  

 

міністра Константи Скірмунта 

(1921–1922) і її продовження 

наступними керівниками польської 

дипломатії 

 

Основні спірні проблеми у 

відносинах з СРСР 

• невиконаня умов Ризького 

договору (репатріація поляків, 

розподіл фінансів, повернення 

польських культурних цінностей) 

радянська військово-підривна 

діяльність у східних воєводствах 

 

 

К. Скірмунт  
 

Уряд „Гієни–Пяста” – невдала спроба „відлиги” в польсько-радянських відносинах 

(травень–грудень 1923 р.)

 

Між падінням уряду „Гієни–Пяста” і травневим переворотом (грудень 1923 р. – 

травень 1926 р.) 

• прем’єр-міністр Владислав Грабський – метод „маленьких кроків”: 

переговори щодо підписання торговельного договору, укладення 

консульської і залізничної конвенцій 

• утворення Корпусу охорони пограниччя і ліквідація радянських 

партизанських загонів на сході країни 

• тимчасове послаблення напруги в польсько-радянських відносинах на фоні 

Локарнських домовленостей (пропозиція укладення політичного договору, 

 42 



вересень 1925 р. – візит Георгія Чичеріна до Варшави, січень 1926 р. – 

створення Совпольторгу і Польсько-радянської торговельної палати) 

• таємні прометеївські заходи (акція Романа Кнолла серед кавказької 

еміграції, контакти Тадеуша Голувки з українцями) 

 

Посилення радянської загрози 

• підтвердження актуальності німецько-радянської співпраці (Берлінський 

договір, 24 квітня 1926 р.) 

• „повернутий” прометеїзм: використання Москвою політики українізації і 

білорусизації проти Польщі – Харків і Мінськ як „пролетарські П’ємонти” 

 

Травневий переворот 1926 р. і активізація польської східної політики 
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Головні напрямки польської політики щодо СРСР після травня 1926 р. 

• нормалізація офіційних стосунків – переговори щодо укладення 

торговельної угоди і політичного договору, діяльність польського посла в 

Москві Станіслава Патека 

• активізація прометеївської кампанії 

 

Прометеїзм на практиці – прометеївська течія в політиці ІІ Речі Посполитої після 

травня 1926 р. 

 

• офіцери-контрактники у 

Війську польському 

• штаб міністра військових 

справ УНР 

• часопис „Le Prométhée”, 

клуби „Prometeusz” у Варшаві, 

Парижі, Гельсінкі 

• співпраця з урядом УНР в 

екзилі (Андрій Лівицький) 

• дії в справі заохочення 

співпраці серед емігрантів з Кавказу 

(створення Кавказької конфедерації, 

1934 р.) 

• польські заходи – через 

Східний департамент МЗС, згодом 

Експозитуру №2 ІІ відділу 

Генерального штабу 

• значення прометеїзму для 

Польщі 
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Польсько-радянський пакт про ненапад від 25 липня 1932 р. 

ст. 1 

„…Strony wyrzekają się wojny jako narzędzia polityki narodowej w ich wzajemnych 

stosunkach, zobowiązują się wzajemnie do powstrzymania się od wszelkich działań 

agresywnych lub od napaści jedna na drugą, zarówno samodzielnie, jak łącznie z innymi 

mocarstwami. 

Za działanie sprzeczne z zobowiązaniami niniejszego artykułu uznany będzie wszelki akt 

gwałtu naruszający całość i nietykalność terytorium lub niepodległość polityczną drugiej 

Umawiającej się Strony, nawet gdyby te działania były dokonane bez wypowiedzenia 

wojny i z uniknięciem wszystkich jej możliwych przejawów…” 

 

1933 р. – “відлига” в польсько-радянських відносинах 

• візити військових, культурні контакти 

• поїздки Богуслава Мєдзіньського і Карла Радека – радянські пропозиції 

співпраці 

• наслідки – мовчання Польщі в справі Голодомору, початок кризи 

прометеївської акції 

• кінець „відлиги” після підписання радянсько-німецької декларації у січні 

1934 р., повернення до польсько-радянської „холодної війни” 

 

Діяльність польської дипломатії в СРСР після 1934 р. 

• ізоляція польських представництв, стеження за персоналом 

• закриття консульства у Харкові і генерального консульства у Тбілісі 

• спроби замахів на польських дипломатів 

 

„Польська операція” НКВС 
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наказ № 00485 від 11 

серпня 1937 р. 

 

Тимчасове послаблення напруги в польсько-радянських відносинах на зламі 

1938–1939 рр. 

• комюніке від 26 листопада 1938 р. 

• підписання торговельного договору 

• фактичне значення послаблення напруги у двосторонніх відносинах для 

Москви 
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Роль Польщі у „торгах зі Сталіним” 

 

„Jeśli upoważnilibyśmy [Rosjan] do wejścia na nasze terytorium, pozostaliby tam, 

umocniliby się i nie posunęli dalej, wykorzystując wszelkie możliwe preteksty, uchyliliby 

się od podjęcia działań przeciwko Niemcom... Nieważne, czy wojna zostanie wygrana, 

czy przegrana, jeśli Rosjanie będą na naszym terytorium, pozostaną na nim; Polska nawet 

zwycięska, poddana zostanie amputacji, czyż bowiem sojusznicy rozpoczną wojnę, aby 

zmusić wojska rosyjskie do opuszczenia terenów okupowanych?” (Вацлав Стахєвіч) 

 

• 23 серпня 1939 р. – укладення пакту Ріббентропа-Молотова 
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17 вересня 1939 р. – вторгнення Червоної армії в Польщу 
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Тема 7. Центральна Європа в політиці ворогуючих таборів під час 

другої світової війни 
 

• Центральна Європа в політиці Німеччини 1940–1941 рр. 

• Політика СРСР щодо країн регіону в 1941 р. 

• Центральна Європа на переговорах держав антифашистської коаліції 

• СРСР в регіоні Центральної Євопи в 1944–1945 р. 

• 1945 р. – завершення другої світової війни 

 

Центральна Європа в політиці Німеччини 1940–1941 рр. 

• реалізація радянсько-німецького Пакту про ненапад в 1939–1940 рр. 

• місце Словаччини в політиці Німеччини і СРСР 

• літо 1940 р. – проникнення Німеччини на Балкани 

• посилення німецького впливу в Угорщині, Румунії, Болгарії – з грудня 

1940 р. в регіон з’являються німецькі війська 

 

Політика СРСР щодо країн регіону в 1941 р. 

• 25 червня 1940 р. – встановлення дипломатичних відносин між СРСР і 

Югославією 

• червень 1941 р. – заснування Всеслов’янського комітету у Москві 

• 3 липня 1941 р. – прийняття у Москві рішення про відновлення 

національних держав Польщі, Чехословаччини, Югославії 

• 18 липня 1941 р. – підписання угоди між СРСР і чехословацьким урядом в 

еміграції про відновлення дипломатичних відносин 

• 30 липня 1941 р. – підписання угоди між СРСР і польським урядом в 

еміграції про відновлення дипломатичних відносин 
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Центральна Європа на переговорах держав антифашистської коаліції 

• 1941–1942 рр. – формування антифашистської коаліції 

• 28 листопада – 1 грудня 1943 р. – Тегеранська конференція. Обмін думками 

лідерів США, Великої Британії і СРСР щодо майбутнього країн Центральної 

Європи 

• осінь 1944р. – обговорення проблем Центральної Європи на зустрічах у 

Квебеку і Москві. Спроба В. Черчілля визначити сфери впливу західних 

союзників і СРСР у регіоні Центральної Європи 

 

  
Ф. Рузвельт Й. Сталін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Черчілль  
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• 4–11 лютого 1945 р. – обговорення повоєнного устрою Центральної Європи 

на Ялтинській (Кримській) конференції 

 

 
 

СРСР в регіоні Центральної Європи в 1944–1945 р. 

• присутність Червоної армії в Центральній Європі – вирішальний фактор 

повоєнного політичного розвитку регіону 

• укладення СРСР договорів з окремими країнами – Румунією, Угорщиною, 

Болгарією, Югославією, Польщею 

• зміна кордонів двосторонніми договорами. Приклад – включення 

Підкарпатської Русі (українського Закарпаття) до СРСР 

– переговори Е. Бенеша і Й. Сталіна в березні 1945 р. у Москві 

– підписання 29 червня 1945 р. Договору між СРСР і Чехословаччиною 

про приєднання Закарпаття до УРСР 
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карта міжвоєнної Чехословаччини із територією Підкарпатської Русі 

 

 
включення Підкарпатської Русі до складу СРСР в 1945 р.. Тогочасний плакат 
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1945 р. – завершення другої світової війни 

• наслідком другої світової війни стало включення країн Центральної Європи 

до радянської зони впливу 

• вирішальними факторами виявилися присутність у регіоні Червоної армії і 

грубе втручаня Москви у внутрішньополітичне життя окремих країн 
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Тема 8. Включення країн Центральної і Південно-Східної Європи у 

радянську блокову систему (1945–1955 рр.) 
 

• політична ситуація в країнах Центральної і Південно-Східної Європи на 

кінець другої світової війни 

• етапи формування радянського блоку 

• перший етап формування східного блоку (1944–1948/49 рр.) 

• другий етап формування радянського блоку (1948/49–1955 рр.) 

• особливості існування східного блоку в 1960–70-х рр. 

 

Політична ситуація в країнах Центральної і Південно-Східної Європи на 

кінець другої світової війни 

• наступ Червоної армії в 1944–1945 рр. і зайняття Центральної Європи 

• формування нових промосковських урядів на територіях, зайнятих 

Червоною армією 

• ігнорування специфіки окремих країн регіону – економічних, правових, 

внеску у розгром фашистського блоку 

• початок процесу сателізації – поступове включення країн в радянську сферу 

впливу 

 

Етапи формування радянського блоку 

• перший етап – 1944–1948/49 рр. – початок процесу сателізації, 

плюралістична політична система, формування Національних (народних) 

фронтів 

• другий етап – 1948/49–1955 рр. – до влади приходять політичні суб’єкти, 

орієнтовані на Москву, сталінізація внутрішньополітичного життя і 

планування економіки, скріплення радянського блоку економічним і 

військовим союзами 

• розділ Європи як результат формування радянського східного блоку 
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Східний блок 

 

Перший етап формування східного блоку (1944–1948/49 рр.) 

• відновлення багатопартійної системи в країнах Центральної Європи після 

звільнення 

• перші повоєнні вибори в країнах Центральної і Південно-Східної Європи. 

Коаліційні уряди 

• політичний тиск з боку СРСР і обмеження ролі опозиції у 

внутрішньополітичному житті 

• 1948–1949 рр. – прихід до влади в країнах регіону партій радянського типу. 

Репресії 

• створення Комінформбюро – перше засідання в м. Шклярська Поремба 

(Польща) 22–27 вересня 1947 р. 

• радянсько-югославський конфлікт (Сталін – Тіто) 1948–1949 рр. 

 

 55



Нові політичні лідери країн Центральної і Південно-Східної Європи 

 

  
Болєслав Бєрут Клемент Готвальд 

  
Матяш Ракоші Георгій Георгіу-Деж 
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Георгій Димитров Йосип Броз Тіто 

 

Другий етап формування радянського блоку (1948/49–1955 рр.) 

 

• зміцнення прокомуністичних 

сил в усіх країнах регіону 

• 1949 р. – початок політичних 

процесів над діячами комуністичних 

партій. Жертвами політичних репресій 

в окремих країнах стали: Албанія – 

Кочі Дзодзе, Угорщина – Ласло Райка, 

Болгарія – Трайчо Костов, 

Чехословаччина – Рудольф Сланський. 

Усі займали високі посади в партійній 

ієрархії і були членами урядів 

• перехід до побудови основ 

соціалізму в економічній галузі 

• 1949 р. – Рада економічної 

взаємодопомоги (РЕВ) – економічне 

об’єднання радянських сателітів 

• 1955 р. – створення військового 

блоку – Варшавський договір 
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Особливості існування східного блоку в 1960–70-х рр. 

• блок став одним із факторів поділу Європи 

• у переважній більшості керівники комуністичних партій і урядів у країнах 

Центральної і Південно-Східної Європи не лише погоджувалися з 

домінуванням СРСР, але й активно його підтримували 

• всупереч зусиллям СРСР, блок не був настільки міцним, як зовні здавалося. 

Опозиційні рухи і виступи 

 

 
поділена Європа 
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Тема 9. Революції в країнах Центральної Європи і розпад 

біполярної системи 
 

• політична ситуація в світі і країнах східного блоку на поч. 1980-х рр. 

• основні фактори революційних змін у країнах соцтабору і в біполярній 

Європі 

• політична „перебудова” в СРСР після 1985 р. 

• розвиток відносин між СРСР і США у другій половині 1980-х рр. 

• революції в країнах Центральної Європи 

• об’єднання Німеччини 

 

Політична ситуація в світі і країнах східного блоку на поч. 1980-х рр. 

• загострення міжнародної ситуації. Напруга у відносинах провідних держав – 

США і СРСР 

• новий етап холодної війни 

• формування опозиції до комуністичного правління в країнах Центральної 

Європи 

 

Основні фактори революційних змін у країнах соцтабору і в біполярній Європі 

• внутрішньополітичний розвиток – політична „перебудова”в СРСР після 

1985 р. 

• взаємовідносини СРСР і США в другій половині 1980-х рр. 

• криза і революції в країнах Центральної і Південно-Східної Європи (1989–

1990 рр.) 

• процес об’єднання Німеччини в 1988–1990 рр. 

 

Політична „перебудова” в СРСР після 1985 р. 

• березень 1985 р. – Михайло Горбачов стає Генеральним секретарем ЦК 

КПРС 
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• реалізація політики гласності, „прискорення” розвитку економіки, політика 

перебудови всього суспільства, яка врешті-решт призвела до розпаду 

тоталітарної системи і всього СРСР 

• 1988 р. – національний конфлікт у Нагірному Карабасі, перший на території 

СРСР 

• 1989–1990 рр. – національні рухи в Прибалтиці, Україні, Грузії 

• липень 1991 р. – обрання Б. Єльцина президентом Російської РФСР 

• серпень 1991 р. – спроба державного перевороту 

• 8 грудня 1991 р. – зустріч президентів Росії, України і Білорусії у 

Біловезькій пущі. Оголошення про припинення існування СРСР і створення 

СНД 

• 31 грудня 1991 р. – М. Горбачов покидає пост президента СРСР. Зникнення 

СРСР 

 

Михайло Горбачов Рональд Рейган 
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Розвиток відносин між СРСР і США у другій половині 1980-х рр. 

• листопад 1985 р. – зустріч Р. Рейгана і М. Горбачова у Женеві 

• жовтень 1986 р. – саміт Р. Рейгана і М. Горбачова у Рейк’явіку. Пропозиція 

М. Горбачова за 10 років повністю ліквідувати радянські і американські 

МБР 

• 7 грудня 1987 р. – американсько-радянська зустріч у Вашингтоні. 

Підписання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 

• 3 грудня 1989 р. – зустріч Дж. Буша (старшого) і М. Горбачова на о. Мальта, 

присвячена обговоренню суспільно-політичних процесів у країнах 

Центральної і Південно-Східної Європи. Радянська обіцянка невтручання в 

їх перебіг 

• 30–31 липня 1991 р. – черговий американсько-радянський саміт. Підписання 

Договору про скорочення наступальних ядерних озброєнь 

 

Революції в країнах Центральної Європи 

Повідомлення про „перебудову” в СРСР спричинили активізацію опозиційних 

рухів у країнах „соціалістичного табору” 

 

 

 

 

 

 

Польща – скликання „круглого столу” 

влади і опозиції, досягнуто 

домовленості про проведення 

демократичних виборів, які відбулися в 

червні 1989 р. Перемога „Солідарності”. 

У грудні 1990 р. її представник Лех 

Валенса став президентом Польщі  
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Угорщина – на переговорах 22 

березня – 18 вересня 1989 р. між 

Угорською соціалістичною 

робітничою партією і об’єднаною 

опозицією досягнуто домовленості 

про демократичні парламентські 

вибори, які відбулися 25 березня 

1990 р. Новим президентом Угорської 

республіки став Арпад Гьонц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехословаччина – „Оксамитова 

революція” листопада 1989 р. 

Комуністична партія втрачає 

монополію, 29 грудня новим 

президентом країни став Вацлав Гавел  

• 1 липня 1991 р. Болгарія, Польща, Румунія, СРСР, Угорщина і 

Чехословаччина підписують протокол про формальний розпуск Організації 

Варшавського договору (військовий елемент був анульований 25 лютого 

1991 р.) 
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• 28 вересня 1991 р. оголошено про розпуск РЕВ. Кінець радянського блоку 

 

Об’єднання Німеччини 

• листопад 1989 р. – канцлер ФРН Г. Коль проголошує програму поетапного 

об’єднання Німеччини, падіння Берлінської стіни 

• лютий 1990 р. – зустріч Г. Коля і М. Горбачова у Москві, обговорення умов 

німецького об’єднання 

• березень 1990 р. – вільні демократичні вибори в НДР, які приводять до 

влади сили, що орієнтовані на об’єднання Німеччини 

• 5 травня – 17 липня 1990 р. – багатосторонні переговори з німецького 

питання в Бонні, Берліні, Парижі. Зняття радянських застережень щодо 

членства об’єднаної Німеччини в НАТО 

• липень 1990 р. – вироблення умов виведення радянських військ з НДР 

• 21 липня 1990 р. – укладення Договору про об’єднання Німеччини між ФРН 

і НДР 

• 12 вересня 1990 р. – підписання у Москві договору про остаточне 

врегулювання німецького питання. Кінець поділу Європи 
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Тема 10. Ідея Центральної Європи і Вишеградська співпраця 
 

• уявлення Центральної Європи в історії 

• Центральна Європа в дискусіях кінця 1980-х – початку 1990-х рр. 

• міжнародна ситуація в Європі на зламі 1980–1990-х рр. 

• фактори формування Вишеградської групи 

• наративи заснування Вишеграду 

• створення Вишеградської групи – історична аналогія 

• основні принципи об’єднання 

• діяльність Вишеградської групи в 1991–1998 рр. 

 

Уявлення Центральної Європи в історії 

• німецький проект Серединної Європи. „Середньоєвропейська економічна 

спільність” Ф. Ліста. Г. Даніель про Німеччину як „історичний та 

географічний об’єднуючий пункт” Європи. Ф. Науманн і спроба реалізації 

Серединної Європи в роки Першої світової війни 

• федеративний проект. „Весна народів” і пробудження політичного 

націоналізму. Зовнішні виклики. Чеська концепція австрославізму. 

Австрійська федерація як форма регіонального об’єднання. Польські 

впливи. Угорський проект „Дунайської конфедерації” 

• Масарикова Нова Європа. Перша світова війна і „зона малих націй”. 

Т. Масарик про необхідність звільнення „зони малих націй”. Нова Європа як 

національно організована Європа. Вплив Realpolitik. Криза демократії і 

встановлення авторитарних режимів. Національні проблеми і 

міжнаціональні конфлікти. Поділ міжвоєнної Східної Європи 

• Радянський блок. Ялта як символ здачі Центральної Європи Й. Сталіну. Від 

народної демократії до комуністичних режимів. В. Черчілль про „залізну 

завісу”. Східна Європа як уособлення комуністичного табору. Внутрішні 

розвитки позаду „залізної завіси” 
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• Центральна Європа як бунт інтелектуалів. Інтелектуали і владні режими в 

регіоні. М. Хандельсман і Я. Бідло про релігійно-культурний поділ Європи. 

Центрально-Східна Європа О. Халецького. Ідеологія паризької „Культури”. 

„Відкриття” Центральної Європи на поч. 1980-х рр. Центральна Європа як 

опозиційний маніфест. Праці М. Кундери, Д. Конрада, Д. Кіша, Ч. Мілоша, 

Є. Сюча. Центральна Європа і культурна ностальгія Заходу. 

 

Центральна Європа в дискусіях кінця 1980-х – початку 1990-х рр. 

• Homo visegradicus – виразник взаємопроникаючих культур і 

взаємодоповнюючих економік, часто спільних поглядів на події 

європейської і світової політики. Термін для означення 

центральноєвропейського суспільства, вперше запропонований угорським 

культурологом Робертом Кішш-Семаном 

• концептуалізація Центральної Європи як частина реструктуризації регіону 

після 1989 р., заклик до „нейтралізації” Східної Європи, що отримав 

поширення через бажання Польщі, Угорщини і Чехословаччини вийти з-під 

диктату Москви 

• Центральна Європа – „це радше політика, ніж географія, радше програма, 

ніж дійсність” (Ерік Гобсбаум) 

 

Міжнародна ситуація в Європі на зламі 1980–1990-х рр. 

Демократичні зміни в країнах радянського блоку в політиці Заходу 

• США – стратегія сприяння формуванню в регіоні Східної Європи 

міжнародних груп задля „консолідації, розпочатої ними революції”. Восени 

1989 р. Конгрес США надає низці країн регіону статус найбільшого 

сприяння 

• Європейське Співтовариство – надання фінансово-економічної і політичної 

підтримки країнам регіону поки без перспективи їхнього членства в ЄС, 

хоча така можливість простежується. У заключному документі 

страсбурзької сесії ЄС у грудні 1989 р. відзначалося, що Співтовариство 
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розглядає зміни, які відбуваються у Східній Європі, як надію на можливість 

подолання розколу Європи 

 

Попередники Вишеградського об’єднання 

• 1989 р. – фактичне відновлення з ініціативи Угорщини і Югославії 

Альпійсько-Адріатичного робочого співтовариство (ААРС), створеного ще 

1978 р. 

• 1989 р. – заснування Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ) 

 

Фактори формування Вишеградської групи 

• бажання позбутися залишків комуністичного блоку в Центральній Європі 

• бажання подолати історичні суперечки та недовіру між країнами регіону 

• переконання, що спільними зусиллями буде легше досягнути поставлених 

цілей, тобто успішного завершення суспільної трансформації та участі в 

процесі європейської інтеграції 

• близькість ідей нових політичних еліт у країнах Центральної Європи 

 

Наративи заснування Вишеграду 

• угорська версія – Ґеза Єсенський, міністр закордонних справ Угощини: 

ідея зародилася в листопаді 1990 р. у Парижі, коли під час засідання ОБСЄ 

прем’єр-міністр Угорщини Й. Анталл запросив лідерів Польщі і 

Чехословаччини до Вишеграда, згадавши про давній саміт 

• чехословацька версія – Урбан Руснак, словацький дипломат: у квітні 

1990 р. в Братиславі з ініціативи чехословацького президента Вацлава 

Гавела розпочалися багатосторонні неформальні перемовини, а згодом, у 

лютому 1991 р., у Будапешті відбулася офіційна зустріч президентів, 

прем’єр-міністрів, міністів закордонних справ і парламентарів 

Чехословаччини, Польщі і Угорщини 

• польська версія – Збігнєв Янаш, депутат сейму: співпраця польських і 

чеських опозиціонерів з Комітету захисту трудящих і Хартії 77, що привело 

до створення у 1980 р. Польсько-Угорської солідарності, а в 1981 р. – 
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Польсько-Чехословацької Солідарності. Далі була зустріч більшості з їхніх 

учасників у квітні 1990 р. у Братиславі 

 

Створення Вишеградської групи – історична аналогія 

 

 
Арковий вхід до замку Вишеград 

 

• 15 лютого 1991 р. – підписання президентом Чехословаччини В. Гавелом, 

президентом Польщі Л. Валенсою і прем’єр-міністром Угорщини Йожефом 

Анталлом на зустрічі у стародавньому угорському замку Вишеград на березі 

р. Дунай Декларації про співпрацю Чехословацької Федеративної 
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Республіки, Республіки Польща і Угорської республіки, офіційне утворення 

Вишеградської групи під назвою Європейська трійка 

• 1335 р. – на цьому місці відбулася схожа зустріч, на яку угорський король 

Карл Роберт Анжуйський запросив королів Богемії і Польщі, щоб вирішити 

суперечку між Польщею і Тевтонським орденом, а також врегулювати 

складні польсько-чеські відносини 

• Угорщина таким чином створила уявну історичну арку, яка символізувала 

столітню співпрацю і дружбу між трьома центральноєвропейськими 

державами 

 

Основні принципи об’єднання 

Згідно підписаної 15 лютого 1991 р. у Вишеграді Декларації, основними 

завданнями групи є 

• зміцнення на новій основі державного 

суверенітету країн-учасниць, демократії і 

свободи 

• ліквідація усіх залишків тоталітаризму у 

соціальній, економічній і духовній сферах життя 

суспільства  

• побудова парламентської демократії, сучасної 

правової держави та повага до основних прав і 

свобод людини 

 

• запровадження сучасної ринкової економіки 

• повна інтеграція країн-учасниць у систему європейської політики, 

економіки, права і безпеки 

 

Діяльність Вишеградської групи в 1991–1998 рр. 

• жовтень 1991 р. – перший саміт Вишеградської групи у Кракові, початок 

наповнення Декларації про співпрацю конкетними рішеннями і 

домовленостями 
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• 16 грудня 1991 р. – спільне підписання трьома країнами „Європейської 

угоди” з Європейським Співтовариством (асоціація) 

• 6 травня 1992 р. – прем’єр-міністри трьох країн висловили у Празі бажання 

зміцнювати співпрацю у безпековій сфері з перспективою членства у 

структурах НАТО 

• 20 грудня 1992 р. – міністри економіки Польщі і Угощини підписали з 

представниками Чехії і Словаччини у Кракові Центральноєвропейську угоду 

про вільну торгівлю (ЦЄУВТ) 

• 1994–1997 рр. – відсутність самітів Вишеградської групи, причини: 

внутрішньополітична боротьба в країнах-членах, розпад Чехословаччини, 

словацько-угорський диспут довкола гідровузла Габчиково-Надьмарош і 

становища угорської національної меншини в Словаччині 
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Тема 11. Розширення ЄС і програма Східного партнерства 
 

• вступ країн Вишеградської групи до Євросоюзу 

• внутрішні суперечності та їх подолання 

• Вишеград в ЄС 

• програма „Східного партнерства” і відносини з Україною 

 

Вступ країн Вишеградської групи до Євросоюзу 

Окрема подача офіційних заяв про вступ як свідчення кризи об’єднання 

• березень 1994р. – Угорщина 

• квітень 1994 р. – Польща 

• червень 1995 р. – Словаччина 

• січень 1996 р. – Чехія 

 

13 грудня 1997 р. – Польща, Угорщина і Чехія отримують офіційне запрошення 

розпочати переговори про вступ у ЄС на засіданні Ради ЄС в Люксембурзі, що 

стало стимулом до посилення взаємодії і своєрідного „відродження” об’єднання 

 

1998 – 2002 рр. – переговори щодо вступу в ЄС, для успіху яких необхідна була 

єдність країн Вишеградської групи. За цей час у межах Вишеградського форуму 

відбулося вісім нарад, присвячених проблемам приєднання до ЄС 

 

грудень 2002 р. – на саміті Ради ЄС у Копенгагені оприлюднено рішення, 

відповідно до якого чергове розширення Спільноти заплановане на 1 травня 2004 р. 

Серед 10 країн-кандидатів запрошення отримали усі члени Вишеградської групи 

 

16 квітня 2003 р. – на саміті Ради ЄС в Афінах Польща, Угорщина, Чехія і 

Словаччина підписали Договір про вступ до Євросоюзу

 

1 травня 2004 р. – країни Вишеградської групи стали повноправними членами ЄС
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Внутрішні суперечності та їх подолання 

• 21 жовтня 1998 р. – заява прем’єр-міністрів Угорщини, Чехії і Польщі у 

Будапешті про відновлення Вишеградської співпраці із запрошенням 

Словаччини до участі в ній 

• 14 травня 1999 р. – зустріч у Братиславі за участі глав урядів усіх чотирьох 

країн Вишеградської групи. Обговорено питання гармонізації відносин з 

окремими державами і міжнародними організаціями. Польща, Угорщина і 

Чехія, які 12 березня стали членами НАТО, виступили з підтримкою вступу 

Словаччини до альянсу 

• 3 грудня 1999 р. – на зустрічі в словацькому Герлачеві президенти Вацлав 

Гавел, Арпад Гьонц, Александр Кваснєвський і Рудольф Шустер прийняли 

„Татрську декларацію” 

• 9 червня 2000 р. – прем’єр-міністри Вишеградських країн підписали в 

чеському Штиріні угоду про створення Вишеградського фонду, єдиної 

інституційної структури об’єднання. Місцем розташування Фонду стала 

Братислава – географічний центр четвірки, що мало підкреслити важливість 

Словаччини 

• 19 січня 2001 р. – ювілейна зустріч президентів Вишеградської групи у 

польській Пштіні. Декларація про успіхи на шляху інтеграції в НАТО і ЄС 

• 31 травня 2001 р. – у Кракові прем’єр-міністри Вишеградської групи 

запропонували співпрацю у формі партнерства географічно близьким 

країнам, які не ввійшли до об’єднання. Такий статус отримали Австрія і 

Словаччина 

• 1 березня 2002 р. – прем’єр-міністри Чехії і Словаччини відмовилися 

прибути до Вишеграда на чергову зустріч після заяв угорського прем’єр-

міністра В. Орбана про відповідальність Чехословаччини за депортацію 

угорського населення у зв’язку з декретами Е. Бенеша 1945 р. і вимог 

компенсації 

• 24–25 травня 2002 р. – зустріч глав урядів у словацькій Тренчині, куди 

прибув новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Меддеші 
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Вишеград в ЄС 

12 травня 2004 р. – саміт Вишеградської четвірки у чеському Кромержижі. 

Декларація прем’єр-міністрів Польщі, Угорщини, Чехії і Словаччини про 

співпрацю країн Вишеградської групи після вступу до Європейського союзу. 

 

Основні завдання країн Вишеградської групи після приєднання до ЄС 

• внесок у безпекову політику ЄС 

• підтримка політики східного сусідства ЄС і подальшого розширення 

об’єднання 

• підтримка єдиної сільськогосподаської політики 

• забезпечення енергетичної незалежності ЄС і регіону 

• розвиток транспортної системи 

• вирішення міграційної кризи 

 

 
Спеціальний саміт лідерів країн Вишеградської групи у Празі щодо міграційної 

стратегії ЄС (вересень 2015 р.) 

Зліва направо: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, Польщі – Беата Шидло, 

Чехії – Богуслав Соботка, Словаччини – Роберт Фіцо 
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Програма „Східного партнерства” і відносини з Україною 

• 12 травня 2004 р. – вироблення Європейської політики сусідства, об’єктами 

якої стали насамперед Україна, Білорусь і Молдова, а виконавцями – країни 

Вишеградської групи 

• травень 2008 р. – міністри закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і 

Швеції Карл Більдт запропонували нову східну політику ЄС, що отримала 

назву Східного партнерства 

• 20 березня 2009 р. – Рада ЄС затверджує проект „Східного партнерства” 

• 7 травня 2009 р. – установчий саміт „Східного партнерства” у Празі і 

офіційний старт програми. Суперечка щодо характеру майбутніх відносин із 

„східними сусідами”. Країни Вишеградської групи виступили за 

перспективу їхнього членства в ЄС 

• 2011 р. – активізація політики „Східного партнерства” за головування в 

першій половині року Угорщини, а в другій – Польщі 

• 16 червня 2011 р. – заява прем’єр-міністрів країн Вишеградської групи на 

зустрічі у Братиславі про пріоритетність програми „Східного партнерства” у 

їхній зовнішній політиці. Лідери групи заявили про намір всіляко сприяти 

глибшій політичній асоціації та економічній інтеграції з Україною, 

Молдавією, Білоруссю, Грузією, Вірменією і Азербайджаном. Створення 

програми „Східне партнерство Вишеградської „четвірки” (СПВ4) за участі 

МВФ 

• 17 травня 2013 р. – підтвердження міністрами закордонних справ країн ЄС 

підтримки підписанню Угоди про асоціацію з Україною під час 

Вільнюського саміту 2013 р. 

• 27 червня 2014 р. – Україна і ЄС завершили підписання Угоди про асоціацію 

в повному обсязі 
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