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У статті здійснено аналіз розробки проблематики становлення та розвитку зовнішньої політики Чеської
Республіки у працях українських та зарубіжних дослідників. Наукова проблема привертає до себе чималу
зацікавленість фахівців у сфері міжнародних відносин, адже є актуальною та перебуває у несталій формі.
Відповідно, існує необхідність у постійних наукових пошуках. У статті узагальнено новий матеріал з
досліджуваної теми історіографії. Автором було розглянуто основну масу наукової літератури з проблематики
зовнішньої політики суверенної Чеської Республіки. Для об’єктивного розкриття теми література була
розподілена за проблемним принципом. Проблематика розвитку міжнародних відносин країн ЦСЄ у
посткомуністичний період та Чехії, зокрема, висвітлюється у багатьох наукових та науково-популярних
працях. Серед зарубіжних дослідників автор виділяє в основному чеських, словацьких, німецьких та британських.
Такий етно-географічний ряд науковців зумовлений специфікою геополітичного розташування Чеської
Республіки. Українські дослідники даної проблематики розглядаються крізь призму вітчизняної науки. У статті
подано аналіз наукових досліджень з наступних питань: загальні трансформаційні перетворення у регіоні ЦСЄ,
становлення суверенної Чеської Республіки та її національної політики, досвід інтеграції країни до
Європейського Союзу та НАТО, Вишеградське співробітництво, розвиток чесько-словацьких відносин та
становлення українсько-чеського міждержавного співробітництва. Для повного і всебічного висвітлення
досліджуваної проблеми нами використано значну кількість матеріалів періодичних видань України, Чехії,
Словаччини та Німеччини. Огляд використаних праць вітчизняних та зарубіжних дослідників демонструє, що у
більшості з них порушуються загальні проблеми внутрішньополітичних трансформаційних процесів у площині
політологічних, економічних або культурологічних досліджень.
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Постановка проблеми. Геополітичний простір
Центральної Європи завжди привертав увагу
дослідників. Незважаючи на різні дефініції, історичні,
культурні та політичні критерії цього регіону,
географічні межі та суспільно-політичну ситуацію,
Чехія була, є і залишається «серцем Європи» і тому
розглядається нами, як основна складова даного
геополітичного простору. Історія розвитку міжнародних відносин Центральноєвропейського регіону
має безпосередній вплив на формування сучасної
зовнішньої та національної політики держав, котрі до
нього належать. Без розуміння історичних процесів,
які відбувалися у регіоні в минулому і які протікають
сьогодні, неможливо вірно спрогнозувати тенденції
розвитку регіональної міжнародної політики. На
основі історіографії автором робляться спроби
проаналізувати перебіг трансформаційних європейських і євроатлантичних інтеграційних процесів
країн Центрально-Східної Європи. Розглянуті наукові
праці й публікації автор розподіляє на вітчизняні та
зарубіжні. Оскільки у кожній окремій праці, як
правило, розглядається чи аналізується вузьке коло
проблем, то це зумовлює до розподілу літератури
також за проблемним принципом. У зв’язку з цим
варто виділити наступні наукові питання, які
піднімаються авторами роглянутих праць: загальні
трансформаційні перетворення у регіоні ЦСЄ,
становлення суверенної Чеської Республіки, досвід її
інтеграції до Європейського Союзу та НАТО,
Вишеградське співробітництво, розвиток чеськословацьких відносин та становлення українсько-
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чеського міждержавного співробітництва.
Метою статті є проаналізувати стан розробки
досліджуваної нами проблематики у вітчизняній та
зарубіжній історіографії. Для досягнення поставленої
мети автором було розглянуто основну масу наукової
літератури з проблематики зовнішньої політики
Чеської Республіки.
Виклад основного матеріалу. Серед вітчизняних
дослідників трансформаційних перетворень у країнах
Центрально-Східної Європи та у Чеській Республіці
зокрема, необхідно виділити наступних: Іван
Артьомов [Артьомов, 2009; 2011; 2014], Степан
Віднянський [Віднянський, 2003; 2009], Іван Устич
[Устич, 1998], Іван Вовканич [Вовканич, 1997; 2003],
Олексій Зарицький [Зарицький, 2001; 2008], Галина
Зеленько [Зеленько, 2005; 2009], Єва Кіш [Кіш, 1998;
2003; 2004; 2008], Михайло Кірсенко [Кірсенко, 1999],
Людмила Кіцила [Кіцила, 2004], Василь Климончук
[Климончук, 2020], Володимир Копійка [Копійка,
2002; 2005], Григорій Перепелиця [Перепелиця, 2003],
Світлана Мітряєва [Мітряєва, 2008; 2014], Роман
Корсак [Корсак, 2007; 2013; 2018], Мирослава Лендьел
[Лендьел, 2014; 2016], Андрій Мартинов [Мартинов,
2006], Дмитро Мороз [Мороз, 2004; 2006], Віталій
Андрейко [Андрейко, 2005; 2006; 2011; 2017], Світлана
Мотрук [Мотрук, 2010; 2019; 2020], Володимир
Приходько [Приходько, 1999; 2004], Оксана Салата
[Салата, 2019], Тетяна Стародуб [Стародуб, 2004],
Тетяна Федорчак [Федорчак, 2012], Олена Цуп [Цуп,
2008], Інна Мартинчук [Мартинчук, 2006; 2007],
Тетяна Мелещенко [Мелещенко, 2015].
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Проблематика розвитку міжнародних відносин
країн ЦСЄ у посткомуністичний період висвітлюється
у багатьох наукових та науково-популярних працях,
часописах та інтернет-виданнях. На увагу заслуговує у
даному огляді монографія Володимира Приходько
«Ніжна революція в Чехословаччині та формування
нової внутрішньої і зовнішньої політики країни»
[Приходько, 1999]. У ній проаналізовано причини
виникнення політичної кризи в Чехословаччині
наприкінці 1989 року, початок і хід Оксамитової
революції, її рушійні сили та наслідки, а також
формування нових напрямків зовнішньої політики
Чехословаччини. У даній роботі детально розглядаються причини розпаду ЧСФР та особливості
формування чехословацької дипломатії після 1989
року, що стала підґрунтям незалежної зовнішньої
політики вже Чеської Республіки.
Фундаментальною працею з вивчення проблеми
розвитку міжнародних відносин у Центрально-Східній
Європі в контексті регіональних, континентальних та
трансконтинентальних інтеграційних процесів є
монографія Єви Кіш «Центральна Європа в сучасній
системі єврорегіональної інтеграції» [Кіш, 2008], де
науковиця продемонструвала новий погляд на
єврорегіональне співробітництво після «великого
розширення» ЄС. У роботі розкривається сутність та
специфіка системи міжнародного та міжрегіонального
рівнів співробітництва країн центральноєвропейського
регіону у форматі Вишеградського об’єднання. У
монографії Є. Кіш зазначається важлива особливість
єврорегіональної інтеграції, в якій ключова роль
належить новому європейському східному кордону,
що є безперечно цікавим і для України. Ще однією
науковою роботою, в якій розглядаються суспільнополітичні зміни в Чеській Республіці, є монографія
Тетяни Федорчак «Політична трансформація Чеської
Республіки: внутрішні та зовнішні виміри» [Федорчак,
2012]. Як видно з назви, трансформаційні процеси у
політичному житті Чеської Республіки кінця XX –
початку XXI ст. дослідниця розглядає у внутрішніх і
зовнішніх вимірах. Увага зосереджена на аналізі
діяльності чеських і європейських політичних сил.
Вартими уваги є також праці, присвячені історикоправовому аналізу демократичних змін у країнах
Центрально-Східної Європи наприкінці ХХ ст.
Зокрема монографія Богдани Мельниченко «Політикоправові перетворення в Центрально-Східній Європі
наприкінці ХХ ст. (на матеріалах Польщі, Чехії та
Словаччини)» [Мельниченко, 2012], присвячена
комплексному аналізу правових аспектів інтеграції
країн Центрально-Східної Європи до Європейського
Союзу та змінам у зовнішній політиці країн ЦСЄ у
нових геополітичних умовах. Монографія Євгена
Бевзюка «Країни Центрально-Східної Європи в умовах
глобалізації» також засвідчує високий інтерес
українських науковців до даної проблематики [Бевзюк,
2010].
Правові основи постсоціалістичної модернізації
країн ЦСЄ досліджує у своїх працях доктор
юридичних наук, професор Василь Лемак. Варто
виділити його монографію «Державно-правова
реформа в Чехословаччині в умовах постсоціалістичної модернізації й поділу федерації», статті про

правову систему Чеської Республіки та, зокрема, про
механізм проведення люстрації [Лемак, 2002; 2013;
2018].
Чималий внесок у дослідження процесу
формування демократичних держав Європи зроблений
у праці Степана Віднянського та Андрія Мартинова
«Об’єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні
нариси про батьків-засновників Європейського
Союзу» [Віднянський, 2009], яка вийшла у 2009 р.
У ній поряд з історико-політичними портретами
більшості відомих діячів-засновників Європейського
Союзу висвітлено постать Вацлава Гавела як
видатного політика, котрий став символом демократичних змін у Центрально-Східній Європі.
Серед українських науково-популярних праць слід,
зокрема, виділити книгу українського дипломата
Олексія Зарицького «Вацлав Гавел. Політичний
портрет» [Зарицький, 2001]. Автор на широкому
фактичному матеріалі висвітлює життя і діяльність
видатного політичного діяча сучасності, розкриває
умови становлення особистості політика, формування
його світоглядних переконань. У роботі аналізується
шлях Гавела від драматурга до дисидента і політика.
Авторству О. Зарицького також належить ряд статей, в
яких проаналізовано зовнішньополітичний курс
Чеської Республіки у 1990-х рр. [Зарицький, 2008].
Відзначимо також, що у 2017 р. вийшов розлогий
історіографічний огляд Сергія Калитка та Олександра
Кравчука, присвячений вивченню чеської історії
українськими науковцями. Там, серед іншого, подано
загальний аналіз більшості вітчизняних досліджень
про сучасну зовнішню політику Чехії, опублікованих
на той момент [Калитко, 2017, с. 354–359].
Серед чеських вчених, які займаються вивченням
історії міжнародних відносин регіону ЦентральноСхідної Європи найбільш знаними у наукових колах є
Отто Пік (Otto Pick) [Pick, 2004; 2005], Владімір Гандл
(Vladimir Handl) [Handl, 2002; 2004; 2005] та
Александр Орт (Alexander Ort) [Ort, 2004]. У
численних працях названих вище науковців розглядаються як діяльність чехословацької дипломатії після
1989 року, так і особливості становлення зовнішньої
політики вже самостійної Чеської Республіки. Значним
доробком в області дослідження міжнародних
відносин є праця згаданого вище історика та
політолога Александра Орта «Чеська зовнішня
політика» (оригінальна назва – «Česká zahraniční
politika»), видана у 2004 р. [Ort, 2004]. Робота являє
собою аналітичний огляд внутрішньо-політичних
процесів у країні та їх вплив на формування зовнішньої
політики суверенної Чеської Республіки. Групою
згаданих вище науковців з Інституту міжнародних
відносин у Празі у 2004 р. було видано колективну
монографію «Закордонна політика Чеської Республіки
1993 – 2004» (оригінальна назва – «Zahraniční politika
České Republiky 1993 – 2004») [Pick, Handl, 2004]. Під
егідою Інституту міжнародних відносин у 2005 р.
вийшло також ґрунтовне дослідження «Історія чеської
політики в документах» (оригінальна назва – «Dejiny
české politiky v dokumentech») Зденека Веселого
(Zdenek Vesely) [Vesely, 2005]. Воно є взірцевою
джерельно-фактографічною та, водночас, аналітичною
роботою. Крім того на увагу заслуговують монографії
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доктора Веселого «Огляд історії чеської держави»
(оригінальна назва – «Přehled dějin českého statu»)
[Vesely, 1999], що вийшла у 1999 році в Празі та
«Історія чеської закордонної політики» (оригінальна
назва – «Dějiny české zahraniční politiky») [Vesely,
2013], видана у 2013 р. Остання з названих праць є
узагальненням усіх попередніх досліджень науковця у
галузі історії міжнародних відносин. У ній подано
огляд документів та проаналізовано історію розвитку
міжнародних зв’язків чеських земель від часів
Середньовіччя до наших днів. У контексті нашого
дослідження важливими є розділи, присвячені аналізу
зовнішньої політики Чехословаччини у період
холодної війни, постлистопадового періоду, а також
власне незалежної Чеської Республіки. У праці «Огляд
історії чеської держави» автор описав та
систематизував головні події, періоди та етапи в історії
чеської державності. Ще одним вагомим виданням
Інституту міжнародних відносин є колективна праця
«Чеські національні інтереси» (оригінальна назва –
«České narodní zajmy») [České narodní zajmy, 1993], яка
з’явилася у перший рік незалежності Чеської
Республіки. У ній досліджено основні періоди та
чинники формування чеських національних інтересів,
що стало важливою основою для формування сучасної
національної політики вже суверенної Чеської
Республіки.
Серед вартих уваги найновіших чеських публікацій
з даної проблематики є видані у 2019 р. праці
Франтішка Еммерта (František Emmert) та Зденєка
Лежака (Zdeněk Ležák). Першому автору належать
дослідження «Модерна чеська історія» (оригінальна
назва – «Moderní české dejiny») [Emmert, 2019] та
«Оксамитова революція – шлях до свободи»
(оригінальна назва – «Sametová revoluce – cesta ke
svobodě») [Emmert, 2019]. Зденєк Лежак спробував у
популярному форматі коміксу відтворити чехословацькі події 1989 року та їх вплив на весь регіон
Центрально-Східної Європи «Оксамитова революція.
Падіння залізної завіси у коміксі» (оригінальна назва –
«Sametová revoluce. Pád železné opony v komiksu»)
[Ležák, 2019]. Цікавим поглядом на чеську історію
вирізняється книга письменника Яна Бауера (Jan
Bauer) під назвою «Неоднозначна Чехословаччина
(1918 – 1992)» (оригінальна назва – «Nesamozřejmé
Československo (1918 – 1992)»), що вийшла у 2018 р.
[Bauer, 2018].
Беззаперечно на увагу заслуговують й праці
провідних чеських державних діячів та політиків, які
мали безпосередній вплив на визначення напрямків
внутрішньої та зовнішньої політики Чеської
Республіки та візії держави загалом. Політичне есе
«Сила безсилих» (оригінальна назва – «Moc
bezmocných») [Havel, 1989], написане ще у жовтні
1978 р. тоді майбутнім президентом Вацлавом
Гавелом, було вперше видане у 1989 р., а в
українському перекладі вийшло у 2016 р. У праці
йдеться про природу диктатури, посттоталітарну
систему та майбутнє комунізму, своєрідність ідеології
та політичну боротьбу. Есе являє собою роздуми
автора над проблемою опозиції як джерела
дисидентського руху, визначенням місця та ролі
дисидентів у тогочасному суспільстві. Вагомим
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аналітичним дослідженням є праця колишнього
прем’єр-міністра та президента Чехії Вацлава Клауса
(Vaclav Klaus) під назвою «Європа з погляду політика
та економіста» (оригінальна назва – «Evropa pohledem
politika, pohledem ekonoma»), яка вийшла в Празі 2001
року [Klaus, 2001]. Дана робота є аналізом процесу
приєднання Чеської Республіки до Європейського
економічного простору та єдиного ринку. Для аналізу
формування чеської дипломатії постлистопадового
періоду вагомий інтерес складає праця колишнього
міністра закордонних справ Чехословаччини Їржі
Діенстбіра (Jiřži Dienstbier) під назвою «Необхідність
закордонної політики» (оригінальна назва – «Potřeba
zahraniční politiky») [Dienstbier, 1989], у якій політик
безпосередньо висвітлює важкий процес трансформації чеського посткомуністичного суспільства та
держави загалом. Серед праць, виданих чеськими
політиками, варто звернути увагу на книгу Гінека
Файмона (Hynek Fajmon) (у 2001 – 2004 рр. – депутат
парламенту Чеської Республіки від Громадянськодемократичної партії, у 2004 – 2009 рр. – депутат
Європарламенту) «Шлях Чеської Республіки до
Європейського Союзу» (оригінальна назва – «Cesta
České Republiky do Evropské Unie») [Fajmon, 2004].
Праця була видана у 2004 р. за підтримки чеського
Центру демократії та культури.
Завершення доби радянського домінування у
Центрально-Східній Європі відчутно посилило
науковий інтерес до проблем сучасного розвитку
даного регіону і Чехії, зокрема, з боку західних
дослідників. Основним мотивом у проведенні
німецькими науковцями досліджень зовнішньої
політики Чеської Республіки, безпречно, слід вважати
сусідські та історичні зв’язки двох країн. Серед
німецьких науковців необхідно згадати Германа
Клемента (Hermann Clement), Ганса Лемберга (Hans
Lemberg), Діетера Зіґерта (Dieter Siegert), Петера
Гоймоса (Peter Heumos), Йорґа Конрада Гьонша (Jörg
Konrad Hoensch). Неабияке значення у контесті нашого
дослідження мають видання Німецького товариства
закордонної політики (Deutsche Gesellschaft für
Auswertige Politik). Зокрема, варто виділити працю
«Заблокована демократія – Чеська Республіка через 20
років після Оксамитової революції» (оригінальна назва
– «Bloсkierte Demokratie – die Tschechische Republik 20
Jаhre nach der Samtenen Revolution») під редакцією
Дженіфер Шевардо (Jennifer Schevardo) [Schevardo,
2009]. У ній проаналізовано етапи внутріполітичного
розвитку Чеської Республіки, формування її
зовнішньої політики та процес інтеграції країни до
євроатлантичних структур у період після Оксамитової
революції до 2009 року. Ще одним науковим
інститутом Німеччини, що спеціалізується на
дослідженні політичних процесів у ЦентральноСхідній Європі і, зокрема, на проблемах розпаду
Чесько-Словацької Федеративної Республіки та
розвитку чесько-словацьких відносин у контексті
процесів європейської та євроатлантичної інтеграції є
Федеральний центр політичної освіти (Bundeszentrale
für politische Bildung).
Проблематикою посткомуністичних трансформацій країн Центрально-Східної Європи займаються
також британські науковці. Зокрема, варто виділити
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Марка Марескю (Marс Maresceau) [Maresceau, 1993;
1997; 2001], у працях та публікаціях котрого йдеться
про
асоціацію,
партнерство
та
розширення
Європейського Союзу. Науковець аналізує відносини
між ЄС та Центрально-Східною Європою у контексті
нового геополітичного простору, зосереджуючичь на
стратегії розширення ЄС.
Серед
науково-популярних
видань
про
Центрально-Східну Європу варто виділити книгу
польського історика та публіциста Казімежа
Вуйчіцького «Ностальгія і політика. Есе про
повернення до Центральної Європи» [Вуйчіцький,
2016]. В українському перекладі книга з’явилася у
2016 році. Автором проаналізовано окремі аспекти
регіонального розвитку: історія та історична пам’ять,
життя національних меншин, геополітичні та
націотворчі процеси, етапи становлення самостійних
держав на теренах колишнього соціалістичного табору
тощо.
Однією з найбільш актуальних й досліджуваних
проблем зовнішньої політики Чехії серед українських
та чеських науковців є тема євроінтеграції. У контексті
даної проблематики вартим уваги є дисертаційне
дослідження української науковиці Лідії Кіцили
«Зовнішньополітичні аспекти реалізації курсу Чеської
Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу»
[Кіцила, 2004]. У роботі подано політологічний аналіз
реалізації
євроінтеграційного
курсу
Чеської
Республіки у період від 1989 – 2004 рр. Таким чином,
у праці висвітлено виключно один із напрямів
зовнішньополітичної стратегії держави, а решта
залишена поза увагою.
Варто відзначити потужну наукову роботу,
проведену у цьому напрямку Навчально-науковим
інститутом євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету. У колективній
монографії «Філософія інтеграції» [Артьомов, 2011],
підготовленій 2011 року науковцями Інституту
євроінтеграційних досліджень та ряду інших
вітчизняних навчальних закладів та наукових установ,
зроблено акцент на соціально-філософській проблематиці інтеграції. У праці здійснено аналіз
інтеграційних процесів та концепцій міжнародних
відносин на сучасному геополітичному просторі. Під
егідою цього ж інституту у 2008 р. вийшов навчальний
посібник Світлани Мітряєвої «Європейська безпека і
Україна» [Мітряєва, 2008], а у 2009 р. – праця
«Міжнародна інтеграція» [Артьомов, 2009]. У
теоретичній частині посібника подається огляд
діяльності
європейських
та
євроатлантичних
інститутів безпеки, а також інститутів, що регулюють
політику національної безпеки України і визначають
місце нашої держави у регіональних і глобальних
системах безпеки. Корисним довідниковим матеріалом
для підготовки історичних та політологічних
досліджень з міжнародної тематики є глосарій
основних термінів та понять «Інститути ЄС і НАТО»,
виданий інститутом у 2007 р. [Інститути ЄС і НАТО,
2007].
У Чехії питання інтеграції Чеської Республіки до
ЄС вивчаються як окремими науковцями, так і цілими
дослідницькими інститутами. На увагу заслуговує
передусім праця Павела Черноха (Pavel Černoch)

«Шлях до ЄС» [Černoch, 2003], яка вийшла в Празі
2003 року. У роботі проаналізований східний вектор
розширення Європейського Союзу та процес
приєднання до нього Чеської Республіки у період 1990
– 2004 рр. Вагомим дослідженням процесів
євроінтеграції є праця Петра Фіали (Peter Fiala) та
Маркети Пітрове (Marketa Pitrova) під назвою
«Європейська унія» [Fiala, Pitrova, 2003], яка вийшла у
Брно у 2003 р. за підтримки Інституту освіти,
демократії та культури. Представляє собою інтерес
також праця Петера Незвала (Peter Nezval) «Відносини
Чеської Республіки з Європейським Союзом»
(оригінальна назва – «Vztahy České republiky k
Evropské unii») [Nezval, 2003].
Проблематика
євроатлантичної
інтеграції
вивчається рядом українських та зарубіжних
науковців. Проте аналіз процесу приєднання Чехії до
Північноатлантичного альянсу у вітчизняній науці
представлений недостатньо. У силу обставин ми
вивчали дане питання на основі праць чеських та
німецьких науковців. Зокрема необхідно виділити
праці групи науковців Інституту міжнародних
відносин у Празі: «Чеська Республіка та НАТО» (1996)
[Česká Republika a NATO, 1996], «Чеська Республіка
вступає до НАТО» (1998) [ČR vstupuje do NATO, 1998],
«Чеська Республіка в НАТО» (1999) [ČR v NATO,
1999]. Ґрунтовним дослідженням є також експертне
видання під назвою «10 років членства Чеської
Республіки в НАТО» [Deset let členství České Republіky
v NATO, 2009], яке вийшло 2009 р. за підтримки
Міністерства оборони Чеської Республіки. У виданні
містяться матеріали про проведення громадської
кампанії, спрямованої на підвищення інформаційної
обізнаності громадян щодо переваг членства Чеської
Республіки у Північноатлантичному альянсі. У
дослідженні
містяться
аналітичні
міркування
рекомендаційного характеру, матеріали державних й
громадських організацій з підтримки трансатлантичного курсу в зовнішній політиці, котрі
зміцнюють аргументи на користь вступу Чехії до
НАТО. Ними зможе скористатися й Україна, адже рано
чи пізно питання євроатлантичного вибору стане
актуальним і для країн, котрі на даний час намагаються
дотримуватися позаблоковості.
Комплексним науковим виданням, в якому
аналізовано ключові аспекти трансформаційних
процесів у країнах Вишеградської четвірки є
колективна монографія «Трансформаційні процеси в
країнах Вишеградської групи та в Україні: порівняльний аналіз» за редакцією Григорія Перепелиці
[Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської
групи та Україні: порівняльний аналіз, 2013].
Дослідження є результатом кропіткої праці міжнародного авторського колективу, що складався з
провідних українських, польських, словацьких та
чеських експертів. Україномовне видання було видане
за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду та
Фонду Фрідріха Науманна в Україні та представлене
Інститутом зовнішньої політики Дипломатичної
академії України при МЗС України. На особливу увагу
заслуговує кандидатська дисертація Дмитра Мороза
«Формування системи багатостороннього співробітництва країн-членів Вишеградської четвірки (1993 –
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2003 рр.)» [Мороз, 2006], в якій дослідник аналізує
діяльність Вишеградського об’єднання від часу його
заснування і до вступу країн-членів об’єднання до
Європейського Союзу та Північноатлантичного
альянсу. У праці проаналізовано причини та
передумови заснування Вишеградської четвірки крізь
призму геополітичних змін у країнах Європи. Автор
дає оцінку першому етапу співробітництва між
державами-членами Вишеградської групи. Серед
зарубіжних науковців, які досліджують зовнішню
політику
Чехії
у
контесті
Вишеградського
співробітництва, необхідно виділити ще низку
наступних: Міхал Копечек (Michal Кopeček) [Кopeček,
2003], Вікторія Котик (Victoria Kotyk) [Kotyk, 1993;
2000], Міхал Моцек (Michal Mocek) [Mocek, 1998;
2002], Александр Орт (Alexandr Ort) [Ort, 2004], Петр
Павлік (Petr Pavlík) [Pavlík, 1992; 1993], Павел Чернох
(Pavel Černoch) [Černoch, 2003].
Вивчення становлення та розвитку двостороннього
міждержавного чесько-словацького співробітництва є
важливим для формування зовнішньополітичних
орієнтирів України. Сучасні відносини між Чеською і
Словацькою республіками є прикладом проведення
якісної зовнішньої політики двох суверенних країн.
Проблема становлення, формування та розвитку
чесько-словацьких відносин вже як двох суверенних
держав привертає увагу як українських, так і
зарубіжних дослідників. Серед український науковців
перше комплексне дослідження чесько-словацького
міждержавного співробітництва представлене у
монографії Віталія Андрейко «Специфіка становлення
і розвитку чесько-словацьких міждержавних відносин
1990-х – початку 2000-х років» [Андрейко, 2011]. У
даній праці автором проаналізовані процеси
становлення і розвитку міжнародно-договірної бази,
механізми, види та основні напрями міждержавного
співробітництва Чеської Республіки і Словацької
Республіки у 1990-х – 2005-х роках. Висвітлено
особливості чесько-словацької співпраці на початку
1990-х років в умовах розпаду федерації. Науковець
пропонує також виділити основні етапи розвитку
двостороннього співробітництва у зовнішньополітичній та зовнішньоекономічній площинах.
Питання чесько-словацьких взаємин безперечно
найбільш детально досліджене у працях чеських
провідних науковців та висвічується у багатьох
аналітичних статтях. Воно являється найбільш
проблемним в історії чеського та словацького народів,
що, власне, й підтверджує необхідність його
дослідження для пошуків гармонізації двосторонніх
чесько-словацьких відносин. Колективні дослідження
даної проблематики проводяться у першу чергу
науковцями Чеської та Словацької академії наук.
Зокрема, вже згаданим вище Інститутом міжнародних
відносин у Празі, а також Інститутом політичних наук
Словацької академії наук. Вартою уваги є колективна
монографія науковців Словацької академії наук
«Словацько-чеські відносини у контексті Центральної
Європи» (оригінальна назва – «Slovensko-české vzťahy
v kontexte strednej Európy») під редакцією Зузани
Полачкової [Poláčková, 2005]. Ґрунтовне дослідження
чесько-словацьких взаємин після розпаду федерації
проведене у праці Яна Ріхліка (Jan Rychlík) під назвою
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«Розпад Чехословаччини. Чесько-словацькі відносини
1989–1992» (оригінальна назва – «Rozpad Československa. Česko–slovenské vztahy 1989–1992»)
[Rychlík, 2002], яка вийшла у 2002 році у Братиславі.
Специфіку чесько-словацьких відносин та окремі їх
аспекти розглядають у своїх працях наступні чеські та
словацькі науковці: Рудольф Сланський (Rudolf
Slánský) [Slánský, 1999], Йозеф Станк (Jozef Stank)
[Stank, 1999], Владімір Лешка (Vladimír Leška) [Leška,
2006], Ярослав Чешка (Jaroslav Češka) [Češka, 2013]. У
своїх аналітичних статтях науковці висвітлюють
зокрема проблеми спільного кордону та розподілу
колишнього федерального майна.
Проблема
українсько-чеських
міждержавних
відносин є на сьогоднішній день актуальною та
цікавою зокрема для українських науковців, адже
Чеська Республіка є для України певною зв’язковою
ланкою із західним світом. У перші роки незалежності
нашої держави саме Чеська Республіка виступала
гарантом приєднання України до демократичної
спільноти, зокрема вступу у регіональні та міжнародні
організації. Сучасні українсько-чеські відносини
перебувають у сфері наукових інтересів таких
вітчизняних дослідників: Людмили Кіцили, Сергія
Устича, Олени Цуп, Романа Корсака, Тетяни Федорчак
та ін. [Павлишин, 2020, с. 339].
Серед досліджень з даної проблематики необхідно
виділити дві монографії доктора історичних наук
Романа Корсака: «Українсько-чеське міждержавне
співробітництво в 1991 – 2005 рр.» [Корсак, 2007] та
«Політична і економічна співпраця України та Чехії в
умовах трансформації суспільних відносин (2000 –
2012 рр.)» [Корсак, 2013]. На основі матеріалів
Посольства України у Чеській Республіці автор праць
робить аналіз процесу становлення українськочеського міждержавного співробітництва та окреслює
перспективи їх розвитку на найближче десятиріччя.
Однак, у працях подається в основному економічний
аспект двостороннього співробітництва у форматі
хронологічного огляду. У монографіях використані
документи з Управління державного архіву
Міністерства закордонних справ України (нині
Галузевий державний архів МЗС України), датовані
першою половиною 1990-х рр..
У
контексті
досліджуваної
проблематики
заслуговує на увагу дисертація кандидата історичних
наук Олени Цуп «Чеська Республіка і Україна в
міждержавних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ
століття» [Цуп, 2008]. У роботі висвітлено передумови
становлення двосторонніх взаємин Чехії та України на
початку 1990-х рр., визначено місце й роль рівнів,
форм і механізмів співпраці центральних органів
державної влади в системі міжнародних відносин.
Автором дисертації опрацьовано та введено у
науковий обіг важливі архівні документи з фондів
Центрального державного архіву вищих органів влади
і управління України (ЦДАВО України) та Галузевого
державного архіву МЗС України (ГДА МЗС України)
[Павлишин, 2020, с. 340].
Для
повного
і
всебічного
висвітлення
досліджуваної проблеми автором проаналізовано
значну кількість матеріалів періодичних видань
України, Чехії, Словаччини та Німеччини. Зазначені
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джерела потребували до себе критичного підходу,
оскільки досить часто показували точку зору тих
політичних сил, до яких мали приналежність. На увагу
заслуговує науковий журнал «Зовнішні справи»,
тематична спрямованість якого направлена на
висвітлення питань зовнішньої політики України,
зовнішньоекономічних зв’язків, проблем розвитку
міжнародних відносин і світової економіки, суспільнополітичного і духовного життя України, діяльності
України в міжнародних організаціях. В підрубриках
«Політика» або «Дипломатія» можна зустріти
матеріали,
що
висвітлюють
українсько-чеські
стосунки на рівні конструктивного партнерства у
сферах політичного, економічного, військового та
гуманітарного співробітництва, перспективи співробітництва між Україною та країнами Вишеградської
четвірки. Олексій Зарицький, радник Посольства
України у Чеській Республіці у статті «В. 4 +»
[Зарицький, 2008] висвітлює історію зародження
Вишеградського об’єднання, досвід країн-учасниць на
шляху до повноправного членства у євроатлантичних
структурах та розглядає співпрацю країн-членів
об’єднання у форматі В. 4 + Україна.
Важливим науковим осередком, котрий займається
вивченням історії міжнародних зв’язків України є
відділ історії міжнародних відносин і зовнішньої
політики України Інституту історії України НАН
України. Основний вектор діяльності підрозділу
спрямований на дослідження європейського напряму
зовнішньої політики України та її участі в
інтеграційних процесах, а також на методологічні
питання всесвітньої історії та міжнародних відносин.
Від початку часу здобуття Україною незалежності
відділ видає періодичний міжвідомчий збірник
наукових праць «Міжнародні зв’язки України: наукові
пошуки і знахідки», анотовану історичну хроніку
міжнародних відносин «Зовнішня політика України в
умовах глобалізації», а також багатотомний
енциклопедичний словник-довідник «Україна в
міжнародних відносинах» [Рубльов, 2005, с. 493].
Інститут міжнародних відносин у Празі видає
чотири рази на рік журнал «Міжнародні відносини»
(оригінальна назва – «Mezinarodné vztahy»), у якому
містяться аналітичні статті з проблематики
міжнародних відносин у сфері інтеграції, економіки,
безпеки
та
соціальної
політики.
Найбільш
репрезентативними періодичними виданнями є такі
щотижневі газети: «Молодий фронт сьогодні»
(оригінальна назва – «Mladá fronta Dnes»), «Народні
новини» (оригінальна назва – «Lidové noviny»),
«Економічні новини» (оригінальна назва – Hospodářské
noviny»), «іСЬОГОДНІ» (оригінальна назва –
«іDNES»), у яких зосереджено огляд найважливіших
аналітичних матеріалів з питань суспільнополітичного розвитку Чеської Республіки. У даних
виданнях публікуються аналітичні огляди з проблем

економічного та політичного співробітництва ЧР з
країнами Вишеградської групи, НАТО, Європейським
Союзом, Російською Федерацією і Україною. Газета
«Lidové noviny» публікує інтерв’ю з посадовими
особами, міністрами закордонних справ, прем’єрміністрами, президентами Чеської Республіки, що дає
змогу безпосередньо дізнатися позицію влади щодо
конкретних питань внутрішньої та зовнішньої
політики країни. Автором статті опрацьовано низку
німецькомовних матеріалів, зокрема, інтернет-видань,
аналітичних випусків та преси. У роботі використано
матеріали таких інтернет-видань, як «Німецьке
товариство зовнішньої політики» (оригінальна назва –
DGPA «Deutsche Gesellschaft für Auswertige Politik»),
«Інтернаціональна політика» (оригінальна назва –
«Internationale
Politik»),
«Федеральний
центр
політичної освіти (оригінальна назва – Bundeszentrale
für politische Bildung») та статті найбільш відомої
німецької аналітичної газети «Дзеркало» (оригінальна
назва – «Der Spiegel»). Серед авторів аналітичних
статей, котрі є дописувачами вищеназваних видань
варто виділити наступних: Павлік П. (Pavlík P.) [Pavlík,
1992; 1993], Котик В. (Kotyk V.) [Kotyk, 1993; 2000],
Ґреґер П. (Greger P.) [Greger, 1999], Шедівий Й. (Šedivy
J.) [Šedivy, 1998], Шлосарчік І. (Šlosarčík I.) [Šlosarčík,
2001], Незвал П. (Nezval P.) [Nezval, 2003].
Висновки. На основі проведеного огляду праць
українських та зарубіжних дослідників автор
приходить до висновку, що у більшості з них
досліджується проблематика внутрішньополітичних
трансформаційних процесів у Чеській Республіці.
Основні здобутки лежать у площині політологічних,
юридичних, економічних або культурологічних
досліджень, позаяк комплексний та всебічний аналіз
зовнішньополітичних трансформацій у країні не
подається. На підставі здійсненого історіографічного
аналізу автор доводить, що у науковій площині існує
потреба об’єктивного, цілісного й ґрунтовного
вивчення особливостей становлення та розвитку
зовнішньої політики суверенної Чеської Республіки,
зокрема, її стратегічних напрямів. Міжнародна
політика є активним фактором формування міжнародних відносин, котрі, у свою чергу, постійно
змінюються під її впливом. Відповідно, дана
проблематика
вимагає
постійних
подальших
досліджень. Зокрема, автор у майбутніх наукових
пошуках планує досліджувати дану проблематику
крізь призму теорії планетарного дуалізму. Аналіз
наукових праць американських, російських та
азійських науковців відкриє нові погляди на
Центральноєвропейський регіон та на перспективи
його розвитку. Опрацьовані автором матеріали можуть
бути використані для підготовки досліджень з історії
міжнародних відносин Центрально-Східної Європи та
з різних аспектів центральноєвропейської регіональної
політики.
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Lemberg, H., 1993. Das Jahr 1919 in der Tschechoslowakei und Ostmitteleuropa. München, 261 s.
Lemberg, H., Hoensch, J., 2001. Begegnung und Konflikt. Schlaglichter auf das Verhältnis von Tschechen, Slowaken und
Deutschen 1815 – 1989, Bonn, 325 s.
Leška, V., 2006. Slovensko 1993 – 2004. Léta obav a nadějí, Praha, 184 s.
Leška, V., 2004. Česko – slovenské vztahy. Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Úspěchy, problémy a perspektivy,
Praha: ÚMV, s. 65–71.
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Pavlík, P., 1992. Trnitá cesta k Evropské monetární unii, Mezinárodní vztahy, 4/1992, s. 74–79.
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Poláčková, Z., 2005. Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy. Ústav politických vied SAV, 496 s.
Rychlík, J., 2012. Rozdělení Československa 1989 – 1992, Praha: Vyšehrad, 430 s.
Rychlík, J., Zilynskyj, B., Magocsi, P., 2015. Dějiny Ukrajiny, Brno, Nakladatelstvi Lidové noviny, 524 s.
Schevardo, J., 2009. Bloсkierte Demokratie – die Tschechische Republik 20 Jаhre nach der Samtenen Revolution. Berlin, 24 s.
DGPA
Deutsche
Gesellschaft
für
Auswertige
Politik.
№
8.
[Online].
Доступно:
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/12933/ssoar-2009-schevardoblockierte_demokratie_die_tschechische.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2009-schevardo-blockierte_demokratie__die_tschechische.pdf. (дата звернення 10.09.2021).
Simecka, M., 1989. Československo 1988 – šance do konce století. Československo 88: Sbornik přispěvku pro mezinárodní
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SUMMARY
FOREIGN POLICY OF THE CZECH REPUBLIC THROUGH THE PRISM OF
HISTORIOGRAPHY
Liubov Pavlyshyn
Candidate of History, Associate Professor of the History of Hungary and European integration,
SHEE «Uzhhorod National University», Uzhhorod
The article analyzes the situation of research problems of formation and development of foreign policy of the
Czech Republic in the works of Ukrainian and foreign researchers. The scientific problem attracts considerable interest
of specialists in the field of international relations, because it is relevant and unstable. The article summarizes the new
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material on the research topic of historiography. The purpose of this article is to analyze the state of development of our
research in domestic and foreign historiography. To achieve this goal, the author considered the bulk of the scientific
literature on the foreign policy of the sovereign Czech Republic. For the objective disclosure of the topic by the author,
the literature was distributed according to the problem principle. The development of international relations of the CEE
countries in the post-communist period and the Czech Republic, in particular, was covered in many scientific and popular
science works. Among foreign researchers, the author singles out mainly Czech, Slovak, German and British. Such an
ethno-geographical number of scientists is due to the specifics of the geopolitical location of the Czech Republic.
Ukrainian researchers were viewed through the prism of domestic foreign policy. The article presents an analysis of
scientific research in the field of the following issues: general transformational transformations in the CEE region,
formation of the sovereign Czech Republic and national policy, experience of integration into the European Union and
NATO, Visegrad cooperation, development of Czech-Slovak relations and formation of Ukrainian-Czech interstate
cooperation. To fully and comprehensively cover the research problem, the author used a significant amount of material
from periodicals in Ukraine, the Czech Republic, Slovakia and Germany. A review of the works used by domestic and
foreign researcher’s shows that the vast majority of publications raise general questions about the course of domestic
political transformation processes in the field of political science, economic or cultural research.
Keywords: historiography, foreign policy, Czech Republic.
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