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 У відповідь на прийняття Україною закону про освіту у вересні 2017 року, який 

запровадив обов'язкове викладання української мови у середніх школах, міністр 

закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив: «Угорщина 

накладатиме вето на будь-які рішення ЄС, які сприятимуть інтеграції України» 

(зазначають Наталія Зінець та Крістіна Тан у статті «Угорщина погрожує блокувати 

прогрес України в ЄС через мовну суперечку», Reuters, 26 вересня 2017 року). Хоча 

Венеціанська комісія і не виявила суперечностей мовного закону міжнародним 

зобов'язанням України у сфері захисту прав осіб, які належать до національних меншин 

(див. Висновок Венеціанської комісії: № 902/2017 від 11 грудня 2017 року: CDL-AD 

(2017) 030), угорська дипломатія все ж приєдналася до примусових заходів проти 

України. Хоча міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини, вперше 

реагуючи на український мовний закон про освіту, говорив про блокування співпраці 

України з ЄС, однак насправді це проявилось, головним чином, у блокуванні співпраці 

України з НАТО. Зокрема, з кінця 2017 року Угорщина блокує зустрічі НАТО-Україна 

на президентському, міністерському та офіцерському рівнях, ставлячи під загрозу 

співробітництво НАТО-Україна. 

 У той же час, починаючи з 2017 року, ставлення Угорщини до України послабило 

співпрацю у форматі V4 плюс Україна. Також,  через позицію Угорщини Словаччина під 

час головування у Вишеградській четвірці (липень 2018 року – червень 2019 року) була 

змушена відмовитися від плану організації саміту прем'єр-міністрів у форматі V4 плюс 

Україна, оскільки в межах V4 діє принцип консенсусу щодо спільних рішень. Окрім 

цього, через ставлення Угорщини до України протягом останніх трьох років на 

експертному рівні почала розглядатися можливість запровадження формату «V4 

мінус 1» у випадку, якщо одна з країн Вишеградської групи блокуватиме співпрацю з 

третіми країнами в рамках «формату V4 плюс 1», незважаючи на зацікавленість трьох 

інших країн у такій співпраці. Словаччина, Польща та Чехія не поділяють сучасний 

підхід Угорщини до України, навпаки, вони вважають це контрпродуктивним. 

Насмілюсь  сказати, що угорський підхід до України суперечить також і власним 

довгостроковим інтересам Угорщини. Все, що заважає європейській інтеграції України, 

суперечить інтересам Угорщини, і це стосується й інших країн V4, включаючи 

Словаччину. 

 Є багато доказів, що підтверджують це твердження, але у цій публікації я згадаю 

лише один. Блокування європейської інтеграції України означає блокування розвитку 

самої Угорщини та, понад усе, прирікає на постійне економічне відставання північно-

східний регіон Угорщини, що межує з Україною, який фактично є одним з найбідніших 

в Угорщині. Європейська інтеграція України, зокрема, імплементація Угоди про 

асоціацію України з ЄС, представляє додатковий поштовх для розвитку самої Угорщини. 

Нераціонально проводити політику, яка перешкоджає розвитку Угорщини. Угорським 

політикам варто і потрібно краще розуміти власну історію від давнини до сьогодення. Це 

включає розуміння важливості та значення європейської інтеграції Угорщини для її 

власного розвитку. Досить вказати на один із наслідків інтеграції Угорщини до ЄС, 

включаючи її власний процес асоціації. 
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 Угоди про асоціацію Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини з ЄС, укладені на 

початку 1990-х, включали лібералізацію торгівлі з ЄС та спричинили в останні 

десятиліття динамічний розвиток регіонів Німеччини, що межують з Польщею та 

Чехією. Так само розвивались й регіони Австрії, розташовані на кордонах з Чехією, 

Словаччиною та Угорщиною. Дослідження наслідків розширення ЄС-15, які включали 

вплив лібералізації торгівлі, стимульованої Угодами про асоціацію колишніх 

комуністичних країн до Центральної Європи, на розвиток регіонів на колишньому 

зовнішньому кордоні ЄС до ЄС-15 та розширення ЄС-25 у 2004 році, чітко вказує на те, 

що головними «переможцями» інтеграційного процесу країн V4 до ЄС, з точки зору 

регіонального розвитку, були саме прикордонні регіони вказаних країн V4, розташовані  

на кордонах колишнього ЄС-15, так само як  регіони Німеччини та Австрії з іншого боку 

кордонів. Порівняно з іншими регіонами країн V4, регіони, розташовані на кордонах з 

Німеччиною та Австрією, за останні 30 років показали набагато більший рівень 

економічного зростання, ніж внутрішні регіони країн V4, Німеччини та Австрії. У той 

же час, це дослідження показує, що розташування регіонів на зовнішньому кордоні ЄС є 

фактором, що сприяє їх економічній маргіналізації та відставанню з точки зору 

соціально-економічних показників їх розвитку. Імплементація Угоди про асоціацію 

Україна-ЄС створить принципово нові основи для економічного розвитку 

транскордонного співробітництва на кордонах України з ЄС, включаючи кордон зі 

Словаччиною та Угорщиною. 

 Угорські політики мають і повинні вчитися на власній історії, якщо вони не 

хочуть повторювати ті самі помилки нескінченно. Завдання собі шкоди, спричинене 

неспроможністю усвідомити власний історичний досвід, на жаль, все ще зберігається в 

угорській політиці і, безумовно, не відповідає інтересам самої Угорщини. 


