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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  
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СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У 1993-2006 рр.

У статті розглядаються політичні та правові основи зовнішньої політи-
ки Словаччини щодо регіону Центральної Європи з 1993 р. Автори аналізують 
документи міністерства закордонних та європейських справ Словацької Рес-
публіки, маніфести уряду, двосторонні угоди між Словацькою Республікою 
та сусідніми країнами. На зовнішню політику Словаччини щодо регіону Цен-
тральної Європи з 1993 року вплинули відносини політичних еліт з такими 
важливими міжнародними акторами, як Росія, США та ЄС. Приєднання Сло-
вацької Республіки до ЄС та НАТО у 2004 році остаточно змінило формат 
відносин з Росією та заклало основи нового формату співпраці між країнами 
Вишеградської четвірки.

Ключові слова: Словацька Республіка; Центральна Європа; регіональна 
зовнішня політика, Вишеградська четвірка, програма дій уряду.

The article deals with the investigation of the political and legal bases of Slovak 
foreign policy towards the region of Central Europe since 1993. The author analyses 
documents of the Ministry of Foreign and European affairs of the Slovak Republic, 
manifestos of the government, bilateral agreements between the Slovak Republic and 
neighbour countries. Important geopolitical transformations of the late twentieth cen-
tury changed the role of Central Europe in world politics. Collapse of communism and 
dissolution of the Soviet Union launched the formation of the new system of relations 
between the countries of the region. Slovak foreign policy towards the region of Cen-
tral Europe since 1993 was influenced by the relations of the political elites with such 
important international actors as Russia, the USA and the EU. During V. Meciar’s 
rule, the country focused mainly on cooperation with Russia, while the Czech Repub-
lic, Poland, and Hungary were actively implementing reforms and moving confident-
ly toward European integration. After 1998 parliamentary elections new democratic 
government accelerated the proсess of integration into the EU and NATO. During 
this period, cooperation within the Visegrad Group was also intensified. This period is 
characterized by improved relations with Hungary. The active support of neighboring 
countries has allowed Slovakia to make a number of important changes in all spheres of 
life in a short period of time. The accession of the Slovak Republic to the EU and NATO 
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in 2004 finally changed the format of relation with Russia and laid the foundations for a 
new format of cooperation between the Visegrad Four countries. National governments 
have focused mainly on solving their own problems, and multilateral cooperation is 
mainly realized within pan-European projects.

Keywords: foreign policy; the Slovak Republic; Central Europe; the Visegrad 
Group; manifesto of the government of the Slovak Republic.

Про самостійну зовнішню політику Словаччини можна вести мову 
лише після появи незалежної держави 1 січня 1993 р., проте початок тво-
рення основ сучасної словацької зовнішньої політики та дипломатії стосу-
ється 1991 р., коли виникло міністерство закордонних справ республіки, 
яке очолив М. Княжко, а згодом П. Демеш. Мирне розлучення чеського та 
словацького народів було сприйняте сусідніми країнами досить прихиль-
но, оскільки не створювало небезпеки конфлікту у Центральній Європі. 
Проте, оцінюючи міжнародні позиції новостворених держав, можна зро-
бити висновок, що становище Словаччини було значно складнішим. На 
початковому етапі головним завданням зовнішньої політики та диплома-
тії було визнання республіки міжнародною спільнотою та вступ до впли-
вових організацій і структур. 

Автори ставлять за мету проаналізувати основні етапи розвитку зов-
нішньої політики Словацької Республіки щодо регіону Центральної Євро-
пи з урахуванням особливостей внутрішньополітичного розвитку країни. 

При дослідженні цієї проблеми було здійснено аналіз документаль-
них матеріалів з фондів Дипломатичного архіву міністерства закордон-
них справ Словацької Республіки [10, 13], опублікованих програмних 
документів урядів Словаччини, річних звітів міністерства закордонних 
справ [18-22] та міжнародних договорів Словаччини з країнами-сусідами 
[2, 23].

Перші роки існування незалежної Словацької держави характеризу-
ються відсутністю чіткої та послідовної зовнішньополітичної стратегії, що 
зумовлено нестабільністю внутрішньополітичного життя в країні та втру-
чанням у ці процеси представників певних промислових груп. Саме еко-
номічний аспект зовнішньої політики був ключовим пунктом програми 
дій уряду В. Мечʹяра, затвердженої на початку 1995 р. Цей документ про-
голошував головним пріоритетом держави вступ до Європейського Союзу, 
який планувався на 2000 р. Особливий акцент робився на положенні, що 
влада здійснюватиме господарську політику таким чином, щоб Словаччи-
на вступила до інтеграційних структур як повноправний партнер. Вступ 
Словаччини до НАТО розглядався як можливість отримання ефективних 
гарантій безпеки та спосіб реформування армії. Програма також передба-
чала всесторонню співпрацю з країнами Вишеградської четвірки і декла-
рувала готовність влади розвивати відносини, які б відповідали стандартам 
стосунків між державами-членами ЄС та НАТО. Висловлювалася надія на 
нормалізацію відносин з Угорщиною після підписання двосторонньої уго-
ди. Співпраця з Україною та Росією згадувалася винятково в економічному 
аспекті без зазначення напрямів співпраці в інших сферах[21].
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Більш розгорнутий план співпраці з Російською Федерацією містить-
ся у програмних документах міністерства закордонних справ, де зазнача-
лося, що головною метою словацько-російських відносин є забезпечення 
максимального розвитку взаємної економічної співпраці, проте не зали-
шився поза увагою взаємовигідний діалог у всіх інших сферах, в тому чис-
лі і політичній. Водночас висловлювалося побоювання, що ця співпраця 
може бути ускладненою через суперечливу внутрішньополітичну ситуа-
цію в Росії, яка рухається у напрямі посилення авторитарних тенденцій у 
політичному житті із збереженням видимості демократії. Від зовнішньої 
політики Росії очікувалося посилення співпраці із США та провідними 
західними країнами із збереженням російського впливу, в тому числі і 
військового, на теренах колишнього СРСР. Автори документа вказують 
на можливість конфлікту інтересів Словаччини, яка прагне стати членом 
НАТО, та негативної позиції Росії щодо розширення кордонів альянсу на 
схід [13]. Особливо небезпечною для Словаччини могла стати цілковита 
залежність від Росії як єдиного постачальника енергетичних ресурсів. До-
сить вагомою в цей період залишалася проблема врегулювання радян-
ського боргу [10]. 

Складними і неоднозначними у цей період були відносини Словаччи-
ни з сусідньою Угорщиною, яка розглядала розпад Чехо-Словаччини як 
можливість посилення своїх позицій у регіоні. Крім того, частка угорсько-
го населення у новоствореній Словацькій Республіці становила приблиз-
но 10 %. У травні 1995 р. у Парижі був підписаний договір про співпрацю 
між Словаччиною та Угорщиною [23]. Найбільше дискусій щодо тексту 
угоди виникало довкола прав національної угорської меншини, і лише 
посередництво французького прем’єра Е. Балладура прискорило процес 
укладання угоди [8]. 

«Угорське питання» було досить важливим для політичних сил, які 
сформували уряд наприкінці 1994 р. Апелюючи до спільної словацько- 
угорської історичної спадщини, вони розглядали Росію як альтернатив-
ний полюс сили в регіоні Центральної Європи для послаблення впливу 
Німеччини та Угорщини. На цьому ґрунті почали формуватися ідеї нео-
панславізму та «словацького нейтралітету» [4, p. 76], хоча участь у системі 
колективної безпеки в рамках євроатлантичної інтеграції декларувалася 
в Оборонній доктрині Словацької Республіки, схваленій 30 червня 1994 р. 
та Основних цілях та принципах національної безпеки, прийнятих пар-
ламентом 21 червня 1996 р. [6]. Словацькі політики активно пропагували 
концепцію «третього шляху» для розвитку Словаччини і її роль економіч-
ного та політичного мосту між Заходом і Сходом.

У червні 1995 р. словацький прем’єр-міністр у Каннах на сесії Єв-
ропейського Союзу подав офіційну заяву про вступ Словаччини до цієї 
організації, яка супроводжувалася меморандумом про координацію зов-
нішньої політики та політики безпеки Брюсселя і Братислави [26]. Проте 
задекларований зовнішньополітичний вектор країни не відповідав реаль-
ним крокам влади у сфері внутрішньої та зовнішньої політики. Посилен-
ня критики з боку західних країн через недемократичний стиль правління 
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В. Мечʹяра супроводжувалося інтенсифікацією східного вектору зовніш-
ньої політики Словаччини.8-9 липня 1997 р. на саміті НАТО в Мадриді 
Словаччина не була в числі країн, запрошених до вступу в організацію[9]. 
Під час засідання в Люксембурзі 12-13 грудня 1997 р. Європейська Рада 
схвалила концепцію розширення Європейського Союзу. Пропозицію 
розпочати процедуру прийому до ЄС отримали Кіпр, Угорщина, Чехія, 
Польща, Словенія, Естонія. Інтеграція Словаччини до ЄС була призупи-
нена [17]. 

Акцентуючи увагу на східному векторі зовнішньої політики держави, 
уряд Словаччини гальмував співробітництво з країнами Вишеградської 
четвірки, зовнішня політика яких мала чітко виражений проєвропей-
ський характер [11]. Незважаючи на міцні культурні та господарські зв’яз-
ки між чеським та словацьким народами та відносно узгоджений обома 
сторонами процес припинення існування єдиної держави, відносини між 
Словаччиною та Чехією у середині 90-х рр. були досить складними і су-
перечливими. Відмінності у внутрішньополітичному розвитку та міжна-
родному становищі держав ускладнили політичний діалог на найвищому 
рівні і гальмували розвиток двостороннього співробітництва. Перша зу-
стріч В. Клауса та В. Мечяра починаючи з 1993 р. відбулася лише у жовт-
ні 1997 р. у словацькому місті Пештяни і не мала вагомих наслідків для 
вирішення існуючих проблем [1, c. 88-89]. Відносини з Польщею також 
погіршилися після посилення авторитарного курсу В. Меч’яра та при-
зупинення Словаччини на шляху до ЄС та НАТО. Складними та напру-
женими від самого початку виникнення незалежної словацької держави 
залишалися стосунки з Угорщиною. Таким чином, регіональна співпраця 
між державами, передбачена Декларацією про співробітництво Чеської і 
Словацької Федеративної Республіки, Республіки Польща і Угорської Рес-
публіки на шляху європейської інтеграції, яка була підписана 15 лютого у 
м. Вишеград, перебувала у стані глибокої кризи. Внутрішньо- та зовніш-
ньополітичний розвиток Словаччини суперечили основним положенням 
документа, які передбачали встановлення парламентської демократії та 
правової держави, створення розвиненої ринкової економіки та інтегра-
цію до європейської політичної, економічної, безпекової і правової систем 
[7].

Що стосується словацько-українських відносин 1994-1998 рр., то вони 
розвивалися «глибоко у тіні» політичної та економічної співпраці Братис-
лави та Москви. 29-30 червня 1993 р. президент М. Ковач здійснив офіцій-
ний візит в Україну, під час якого був підписаний базовий договір про до-
бросусідство, дружні відносини і співробітництво між Україною і Словач-
чиною[2]. У 1994-1997 р. у відносинах між державами домінувала міжуря-
дова взаємодія для вирішення переважно економічних питань, а основні 
документи укладалися «пакетами» під час офіційних зустрічей [3, c. 87]. 

Другий період словацької зовнішньої політики розпочався у 1998 р. 
з приходом до влади демократичних сил і формуванням першого уряду 
М. Дзурінди. 2 грудня 1998 р. парламент Словаччини схвалив програму 
дій уряду, в якій зазначалося, що уряд має намір досягти єдності і взаємо-
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залежності у питаннях внутрішньої та зовнішньої політики для того, щоб 
Словацька Республіка надалі розвивалася як демократична та стабільна 
країна регіону. Стратегічними цілями та пріоритетами держави прого-
лошувалися якнайшвидша інтеграція до ЄС та НАТО. Уряд брав на себе 
відповідальність у найкоротший термін виконати всі необхідні вимоги для 
включення Словаччини до країн-кандидатів на вступ до цих організацій. 
Пріоритетним напрямом зовнішньої політики декларувалося також від-
новлення і розвиток співпраці у рамках Вишеградської четвірки, співро-
бітництво з Австрією як членом ЄС та Україною як найбільшим сусідом. 
Росія згадувалася у документі як один із найважливіших торговельних 
партнерів Словаччини [18].

На Вашингтонському саміті НАТО в квітні 1999 р. були зазначені по-
зитивні зміни щодо демократичного розвитку Словаччини, і країна була 
включена до списку кандидатів на членство в Альянсі [25].  У червні 1999 
року, відповідно до Плану дій щодо членства, який був прийнятий на Ва-
шингтонському саміті, уряд Словаччини затвердив Програму з підготовки 
країни до вступу в НАТО. На саміті ЄС в Гельсінкі в грудні 1999 р. розпоча-
лися переговори щодо вступу до ЄС [16]. 

Важливу роль у процесі перетворення Словаччини на демократичну 
країну та активного учасника євроінтеграційних процесів зіграли партне-
ри країни по Вишеградській четвірці. Після приходу до влади демокра-
тичної коаліції Словаччина знову стала активним членом цього утворення. 
Лідери Чехії, Польщі та Угорщини відкрито заявляли про свою підтрим-
ку євроінтеграційних прагнень Словаччини. На цьому робили особливий 
акцент як президент Р. Шустер [24], так і прем’єр-міністр М. Дзурінда [15].

За результатами парламентських виборів, які відбулися у вересні 
2002 р., до влади знову прийшла коаліція демократичних політичних сил, 
очолювана М. Дзуріндою. У представленій урядом у листопаді 2002 р. 
Програмі дій пріоритетними завданнями зовнішньої політики Словаччи-
ни декларується інтеграція до ЄС та НАТО. Документ також передбачав 
посилення співпраці з Чехією, Польщею та Угорщиною з метою підви-
щення ефективності функціонування Вишеградської четвірки. Співпраця 
з Росією не згадувалася окремим пунктом, лише в контексті розвитку від-
носин з країнами Центральної та Східної Європи, які перебувають у стані 
трансформації [19]. 

21 листопада 2002 р. на Празькому саміті НАТО Словаччина отримала 
офіційне запрошення на вступ до Альянсу [14]. В той же час керівництво 
країни намагалося нормалізувати відносини з Російською Федерацією. В 
2003 р. робочі візити до Російської Федерації здійснило все найвище керів-
ництво країни – спікер парламенту, прем’єр-міністр, президент.

16 квітня 2003 р. в Афінах був підписаний договір про вступ Словач-
чини до ЄС, який набрав чинності 1 травня 2004 р. 29 березня2004року 
Словаччина, разом з Болгарією, Румунією, Словенією, Литвою, Латвією 
та Естонією стала членом НАТО. У зв’язку з цим у 2005 р. були прийняті 
два важливі документи стратегічного характеру у галузі безпеки: Страте-
гія безпеки Словацької Республіки [5] та Оборонна стратегія Словацької 
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Республіки [12], схвалені Народною Радою у вересні 2005 р. Ці документи 
за змістом та механізмами реалізації повністю відповідали Стратегічній 
концепції НАТО та Концепції європейської стратегії безпеки. Нова стра-
тегія безпеки відображає фундаментальні зміни в середовищі безпеки 
Словацької Республіки, появу нових обов’язків і розширення відповідаль-
ності. 

Успішне входження Словаччини до ЄС та НАТО значно зміцнило 
позиції держави на міжнародній арені. Наслідком цих позитивних змін 
можна назвати успішне голосування за кандидатуру Словаччини як не-
постійного члена Ради Безпеки ООН на період 2006-2007 рр., яке відбулося 
10 жовтня 2005 р. у Нью-Йорку [22].

Після парламентських виборів, які відбулися у червні 2006 р., був сфор-
мований коаліційний уряд, який очолив Р. Фіцо. Представлена на розгляд 
парламенту програма дій нового уряду не містила положень, які могли 
б кардинально змінити вектор зовнішньої політики держави. Уряд брав 
на себе відповідальність і надалі розвивати та поглиблювати партнерське 
та стратегічне співробітництво в рамках ЄС та НАТО, сприяти реалізації 
спільної європейської зовнішньої та безпекової політики. Документ пе-
редбачав також продовження співпраці Словаччини з країнами-членами 
Вишеградської четвірки, насамперед через реалізацію спільних регіональ-
них проєктів. Співпраця з Україною у програмі не згадувалася, натомість 
зазначалося, що «Словацька Республіка … буде активізувати відносини з 
Російською Федерацією – важливим фактором безпеки та успішності ЄС» 
[20]. 

Проте після приходу до влади Р. Фіцо словацька дипломатія стала де-
далі частіше поглядати у бік Москви, а сам прем’єр неодноразово займав 
проросійську позицію у низці питань зовнішньополітичного характеру. 
Однак документи міністерства закордонних справ містять положення ви-
нятково щодо посилення економічного співробітництва з Російською Фе-
дерацією. 

Отже, можна зробити висновок, що зовнішня політика Словацької 
Республіки щодо регіону Центральної Європи з моменту виникнення 
незалежної держави розвивалася у тісній залежності від позиції влади 
стосовно таких впливових міжнародних гравців, як Європейський Союз, 
США, Росія. У 90-х рр. ХХ ст., з огляду на авторитарний курс правління 
В. Мечʹяра, країна орієнтувалася головним чином на співпрацю з Росією, 
в той час як Чехія, Польща, Угорщина активно впроваджували реформи 
та впевнено рухалися у напрямі євроінтеграції. У словацькому суспільстві 
дедалі сильніше наростало невдоволення внутрішньополітичним розвит-
ком держави та її зовнішньополітичними пріоритетами. На парламент-
ських виборах 1998 р. до влади прийшли політичні сили, які ставили за 
мету інтеграцію Словаччини до ЄС та НАТО. У цей період також активізу-
валося співробітництво у рамках Вишеградської четвірки. Зменшилася на-
пруга у відносинах з Угорщиною. Активна підтримка країн-сусідів дозво-
лила Словаччині у короткий термін здійснити ряд важливих перетворень 
у всіх сферах життя. У 2004 р. Словаччина стала членом НАТО та разом з 
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Чехією, Польщею і Угорщиною вступила до Європейського Союзу. Досяг-
нення євроінтеграційних цілей дещо змінило формат співпраці між краї-
нами Вишеградської четвірки. Національні уряди зосередилися головним 
чином на вирішенні власних проблем, а багатостороннє співробітництво 
здійснюється головним чином з метою реалізації загальноєвропейських 
проєктів. Водночас упродовж останніх років значно посилюється вплив 
Росії на політику країн регіону, що в майбутньому може мати непередба-
чувані наслідки для всієї Європи.
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