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ПРАВОВІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ УКРАЇНCЬКО-УГОРСЬКИХ ВІДНОСИН:
ВІД ТРІАНОНУ ДО СЬОГОДЕННЯ
В статті коротко розкриті історичні передумови сучасних українсько-угорських відносин, а
саме підписання Тріанонського мирного договору, згідно якого територію Королівства Угорщина
було розділено. Зокрема, Закарпаття стало частиною Чехословацької республіки. Про важливість
цієї віхи в історії Угорщини свідчить те, що вона увійшла до підручників з історії під назвою
“Тріанонська трагедія”. Ті події є одним із основних чинників формування відносини між Україною
та Угорщиною сьогодні. Також, в статті “Правові основи сучасних українсько-угорських відносин:
від Тріанону до сьогодення” розглянуто міжнародну нормативно-правову базу, що має вплив
на сучасні відносини між двома країнами.
Слід зазначати, що сьогодні надзвичайно гостро стоїть питання створення та розвитку
культурної автономії угорців, що проживають у Закарпатській області. Нова редакція Законів
України “Про освіту”, а також “Про забезпечення функціонування української мови як державної”
піддається нищівній критиці офіційних осіб Угорщини. До прикладу, під час останнього візиту
міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто до Києва, угорська сторона запропонувала
дві новації до українського законодавства: прирівняти угорську мову до мови корінного народу та
збільшити кількість годин на вивчення української мови за рахунок збільшення годин на вивчення
предмета “Українська мова”. Реакція Міністерства освіти України є однозначною: пропозиції
угорської сторони є неприйнятними. Як наслідок, Угорщина продовжує блокування засідання Ради
Україна-НАТО до тих пір, поки в Україні “не будуть відновлені права меншин”. Зважаючи на те,
що Російська Федерація безпосередньо впливає на політику Угорщини, слід очікувати, що гібридний
вплив на Україну з боку її західного сусіда поглиблюватиметься.
Ключові слова: Тріанонський мирний договір, Закарпаття, дипломатія, міжнародне право,
міжнародні організації, міждержавні відносини, нормативно-правова база, українське
законодавство, національна безпека України.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Сьогодні Україна постала перед цілим рядом
зовнішніх та внутрішніх загроз, які потребують адекватного реагування з боку всієї владної
вертикалі. Поряд з агресією з боку Російської Федерації існує багато інших питань, які потребують
вирішення.
Після ухвалення Верховною Радою України нової редакції Закону “Про освіту” Угорщина
почала активно протидіяти євроінтеграційним прагненням нашої держави та блокувати роботу
комісії “Україна – НАТО”, аргументуючи це порушенням прав угорської діаспори, що проживає
в Закарпатській області. Влада Угорщини активно підігріває антиукраїнські настрої як всередині
своєї країни, так і на міжнародній арені, виступає за надання угорській меншині в Україні автономії,
а представники різних політичних сил висловлюються про необхідність відновлення “Великої
Мадярщини”, що припинила своє існування після укладання мирного договору між союзними
©1Аблазов І. В., Терпяк П. А., 2020

84

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
державами Антанти та у Першій світовій війні та Королівством Угорщина. Тому, вплив історичної
спадщини на сучасні українсько-угорські відносини є досить суттєвим.
Потребує особливої уваги процес концентрації угорських військ поблизу українського кордону,
формальною причиною якої Міністр оборони Угорщини називає “триваючий збройний конфлікт
на території України та тимчасове перемир’я на Західних Балканах” [1].
Не може не викликати занепокоєння створення в уряді Угорщини посади "уповноваженого
міністра з питань розвитку Закарпаття і розвитку дошкільних навчальних закладів Карпатського
басейну", яку обійняв Іштван Грежа. Через протести української дипломатії назву цієї посади було
змінено так: "уповноважений міністра, відповідальний за розвиток співпраці Сабольч-СатмарБерезької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих
навчальних закладів Карпатського басейну" [2].
Актуальність проблеми визначається необхідністю протидії політиці Угорщини, що може мати
негативні наслідки для України в дипломатичній та правовій площині.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику відносин України та Угорщини
досліджують українські та іноземні автори, такі, як Д. Тужанський, М. Держалюк, М. Гал,
І. Семенова. Наслідки укладання Тріанонського мирного договору досить широко висвітлені серед
угорських науковців, таких як М. Сароз, Б. Луціан, проте сучасні безпекові виклики в українськоугорських відносинах не досліджені. Важливим є той факт, що аналіз міжнародної нормативноправової бази, що регламентує українсько-угорські відносини, на предмет можливої загрози для
національної безпеки України, раніше не здійснювався.
Мета статті. Розглянути сучасний досвід застосування міжнародної правової бази у вирішенні
конфліктів міждержавного рівня.
Виклад основного матеріалу. Сучасні відносини між Україною та Угорщиною як суб’єктів
міжнародного права регламентуються двосторонніми, а також міжнародними багатосторонніми
договорами.
Двосторонні дипломатичні відносини між Україною та Угорщиною почались в червні
1991 року, коли Президент України Леонід Кравчук підписав дев’ять двосторонніх документів, які
заклали фундамент договірно-правової бази українсько-угорського співробітництва. Це, зокрема,
Декларація про основи відносин між Україною та Угорщиною, Консульська конвенція, Декларація
про принципи співробітництва щодо забезпечення прав національних меншин. Угорщина стала
першою державою, з якою Україна вступила в міжнародні відносини після проголошення
незалежності. У червні 1993 року відбувся обмін ратифікаційними грамотами. Того ж року було
відкрито посольство Угорщини, знову ж таки перше серед іноземних дипломатичних
представництв. Розпочалось активне співробітництво в торгівельно-економічній, науково-технічній,
культурно-гуманітарній сферах [3].
Участь Угорщини в ряді міжнародних організацій суттєво впливає на реалізацію її міжнародної
політики. До основних принципів міжнародного права, що викладено в Статуті ООН і Декларації
“Про засади міжнародного права”, відносять такі:
– незастосування сили або загрози сили;
– невтручання у справи, які входять до внутрішньої компетенції держави;
– мирного вирішення міжнародних суперечок;
– обов'язок держав співпрацювати один з одним відповідно до Статуту ООН;
– рівноправності і самовизначення народів;
– суверенної рівності держав;
– сумлінного виконання державами зобов'язань, прийнятих ними відповідно до Статуту ООН.
Згодом система міжнародного права поповнилася новими принципами, наприклад, принципом
непорушності кордонів, територіальної цілісності держав, поваги прав людини та основних її
свобод, що знайшли своє юридичне закріплення в Акті Гельсінської наради з безпеки та
співробітництва в Європі 1975 року.
Система міждержавних договорів була дієвим інструментом двосторонніх відносин до часу
прийняття Україною нового закону “Про освіту” від 5 вересня 2017 року. Серед усіх сусідніх
з Україною держав тільки в Угорщині цей закон викликав найгостріше невдоволення, зокрема
в частині, що стосується освіти угорської національної меншини. Урядові, парламентські, освітні й
наукові, громадські кола Угорщини та угорські товариства Закарпаття виступили єдиним фронтом
на захист права угорської 150-тисячної меншини навчатися національною мовою і звернулись
до керівництва України з вимогою скасувати або модифікувати цей закон, залишивши порядок
навчання угорської національної меншини без змін [4].
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У заяві МЗС Угорщини від 7 вересня 2017 року зазначалося: “Ганебно, що країна, яка прагне
розвивати дедалі тісніші відносини з ЄС, ухвалила рішення, яке прямо суперечить європейським
цінностям. Це неприпустимо, що Україна позбавила угорців їхнього права здобувати освіту рідною
мовою в школах та університетах і залишила їм таку можливість тільки в дитячих садках і
початкових класах”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оцінив цей закон як
особливо недружній акт, удар у спину Угорщині та угорцям Закарпаття саме тоді, коли Угорщина
останнім часом так багато зробила для України на її євроатлантичному шляху [5]. Міністерство
закордонних справ заявило, що Угорщина на всіх рівнях блокуватиме Україну на міжнародній арені,
допоки закон не буде скасовано.
Керівництво Міністерства освіти і науки України не бачило порушень прав національних
меншин в освітній сфері, вважаючи, що стаття 7 цього закону забезпечує однакові умови для
національних меншин щодо доступу до повної загальної середньої та вищої освіти в Україні.
Українська сторона продемонструвала готовність до конструктивного і двостороннього діалогу для
врегулювання цього питання. Фахівці міністерства наголошували на тому, що запровадження
державної мови навчання (з 5 класу) в школах національних меншин із збереженням викладання
окремих предметів угорською мовою спрямоване на те, щоб підвищити рівень знань учнів
з української мови і тим самим забезпечити випускникам таких шкіл широкі можливості для
подальшого життя як в Україні, так і в Угорщині.
Усі спроби України впродовж жовтня 2017 – лютого 2018 років досягти компромісу в мовному
питанні з Будапештом та керівництвом угорських товариств Закарпаття, між якими існує повна
узгодженість дій, були безрезультатними. Позиції української та угорської сторін в оцінках закону
не збігаються. Порозуміння було досягнуто лише в тому, що обидві країни приймуть до виконання
рекомендації Венеціанської комісії (ВК) щодо виконання закону [6].
Венеціанська комісія своїм рішенням від 8 грудня 2017 року підтримала розширене
застосування української мови як державної в освітньому процесі на всій території України
з одночасним забезпеченням широких освітніх прав меншин на навчання національною мовою.
Визнаючи пріоритет державної мови в освітньому процесі України, ВК рекомендувала
забезпечувати достатню кількість уроків мовами меншин у початковій та середній школах
поліпшити якість викладання державної мови; забезпечити перехідний період упровадження мовних
норм закону, що стосуються національних меншин; звільнити приватні школи від нових мовних
вимог; розпочати консультації з представниками нацменшин щодо запровадження положень цього
закону в системі освіти.
Ознайомившись з рекомендаціями ВК міністр Петер Сіярто озвучив такі умови поліпшення
відносин Угорщини з Україною:
1) залишити освітні права угорської нацменшини недоторканними, унеможливити їх звуження;
2) розпочати консультації з представниками угорської меншини в Закарпатті щодо застосування
цього закону;
3) беззастережно виконати рекомендації ВК.
Допоки Україна не виконає вимоги резолюції ВК, Угорщина не буде підтримувати її
на міжнародній арені. Угорська влада боротиметься за збереження права угорців Закарпаття
навчатися рідною мовою[7].
12 лютого 2018 року Петер Сіярто у своїй заяві наголосив на тому, що право вето – “єдиний
інструмент, за допомогою якого Угорщина може захистити закарпатських угорців та примусити
Україну діяти відповідно до міжнародних норм” [8].
Узгодженість рекомендацій ВК з положеннями освітнього закону України є очевидною, однак
Угорщина оцінює їх з власних позицій і продовжує вимагати цілковитого скасування статті 7
закону, аби залишити нині сформовану систему освіти угорців Закарпаття без змін. Українська
сторона всі рекомендації ВК виконує, зокрема перехідний період імплементації мовної статті
подовжено до 2023 року.
Чергове збурення в Угорщині викликало рішення Конституційного Суду України 28 лютого
2018 р. про неконституційність Закону України “Про засади державної мовної політики”
від 10 серпня 2012 року та його скасування. Угорська сторона вважає, що права національних
меншин, зокрема культурно-освітні, найбільш-повно забезпечувалися законом 2012 року.
В Угорщині припускають, що в Україні може бути скасовано право на практичне використання мов
національних меншин. Міністр Петер Сіярто назвав це “брутальним наступом на права
національних меншин”, розкритикував рішення КСУ про скасування закону 2012 року, оцінив
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українську політику як “націоналістичну” і закликав “не сприймати Україну як серйозну країну, що
прагне увійти до складу ЄС та НАТО” [9].
Керівництво Угорщини продовжує вживати заходи, що спрямовані на створення єдиного
політико-економічного простору на територіях суміжних країн, де живуть етнічні угорці. Це може
стати підґрунтям для формування автономій, зокрема в Закарпатській області України, що
становить потенційну загрозу національній безпеці нашої держави.
Питання захисту національних меншин активно використовував у політичних цілях Прем’єрміністр Угорщини В. Орбан, щоб зберегти рейтинг керівної партії “Фідес-УГС” напередодні виборів
до Європарламенту, що пройшли у травні 2019 року. Подібна стратегія повністю себе виправдала, про
що свідчать результати виборів. Показовим є те, що уряд Угорщини збільшив фінансово-економічну
допомогу нацменшинам та запровадив широкий спектр соціальних програм. Найбільш важливою
в 2018 році вважалася програма з підтримки етнічних угорців “Угорська сім’я за кордоном”, на яку
було виділено близько 18 млн. дол. США. За результатами першого етапу реалізації урядової
ініціативи “Будівництво дитячих садків та шкіл у населених пунктах на території Закарпаття” вже
здано в експлуатацію 19 відновлених дитячих садків. Планувалося, що на час завершення
інфраструктурного проекту у 2019 році на Закарпатті функціонуватиме близько 130 угорських
закладів дошкільної та шкільної освіти, що практично у повному обсязі було реалізовано. Основною
метою таких дій є популяризація угорської мови й культури в регіоні [10]. Крім того, Будапешт планує
додатково виділити з державного бюджету близько 3,7 млн. дол. США на фінансування проектів
з підтримки угорського сімейного бізнесу в суміжних державах. Угорська влада ініціювала програму
“Пуповина”, яка передбачає виділення кожній новонародженій дитині в угорській діаспорі
одноразової допомоги в розмірі до 260 дол. США, а також надає право придбання “облігацій
новонародженого” вартістю до 170 дол. США, на які нараховуватимуться щорічні відсотки.
Здійснюючи політику підтримки нацменшин за кордоном, Будапешт водночас посилює сектор
безпеки та оборони країни. 5 жовтня 2018 року в м. Ніредьгаза (угорська область Саболч-СатмарБерег) Міністр оборони Угорщини генерал-полковник Т. Бенкьо оголосив про розгортання 2 полку
територіальної оборони (чисельність підрозділу складає 360 військовослужбовців). Керівник
оборонного відомства обґрунтував такі дії наявністю збройного конфлікту на території України та
тимчасовим перемир’ям на Західних Балканах. На базі 2 полку сил спеціальних операцій
(м. Сольнок) угорська сторона сформувала бригаду сил спеціальних операцій, а на базі
24 батальйону розвідки (м. Дебрецен) полк розвідки. З метою розширення військової
інфраструктури Будапешт розпочав модернізацію цивільного аеродрому (м. Дебрецен) для його
подальшого використання у військових цілях [1].
12 вересня 2018 року Європейський парламент вперше у своїй історії почав процедуру
запровадження дисциплінарних санкцій проти одного з 28 членів Європейського Союзу. Можливим
покаранням країни могло бути те, що вона втратить право голосу в Раді ЄС через серйозні
порушення демократичних цінностей, які в Євросоюзі вважають базовими. Серед них – рівність і
верховенство закону, незалежність країн-судів, свобода думки, захист прав людини та прав меншин
зокрема. Європарламент закликав Раду ЄС вжити заходів щодо Угорщини, "щоб запобігти
системним загрозам основоположним цінностям Євросоюзу". За резолюцію Європарламенту, яка
вимагала підтримки з боку щонайменше двох третин депутатів, проголосували 448 осіб (197 проти,
48 утрималися) [11].
Проаналізувавши позицію владної верхівки Угорщини щодо освітнього закону України, можна
сказати, Будапешт не дотримується певних принципів міжнародного права, а саме принципу
невтручання у справи, які входять до внутрішньої компетенції держави. Хоча на офіційному рівні
Угорщина підтримує територіальну цілісність України, але її дії свідчать про ознаки порушення
принципу недоторканості кордонів [12]. Ідеї повернення Закарпаття до складу Угорщини активно
обговорюються в політичних колах і мають підтримку з боку угорського населення.
Слід зауважити, що відкрите збройне протистояння Угорщини з Україною практично
неможливе, оскільки Україна є партнером НАТО, членом якого є Угорщина. Проте вона може
здійснювати економічний вплив на Україну через міжнародні фінансові установи, але це є
малоймовірно. Слід розуміти, що останнє слово завжди залишатиметься за країнамиважковаговиками міжнародної політики, такими як США, Німеччина, Франція, Великобританія, а
також за Китаєм та Російською Федерацією.
Висновки. Міждержавні відносини України та Угорщини чітко регламентовано нормами
міжнародного права, міждержавними угодами. У разі їх недотримання обома сторонами будь-які
конфлікти вирішуються шляхом дипломатичних переговорів.
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Але коли мова йде про інтереси Угорщини в Україні, важливо розуміти, що політичні плани та
бажання сусідньої держави виходять далеко за рамки партнерських відносин. Угорщина вважає
територію Закарпатської області спірною. Угорці, що проживають на території України, вимагають
для себе особливий правовий статус, що передбачає в тому числі і наявність представників
угорської меншини в українських органах державної влади.
Відверте порушення міжнародного права або норм, прописаних в уставних документах
міжнародних організацій, членом яких є Угорщина, призведе до впровадження санкцій та
погіршення міжнародного становища країни. Зважаючи на те, що Російська Федерація
безпосередньо впливає на політику Угорщини, слід сказати, що гібридний вплив на Україну з боку її
західного сусіда поглиблюватиметься. Українська дипломатія та силові органи мають працювати
злагоджено, відстоюючи національні інтереси України на міжнародній арені, не допускати
втручання у внутрішні процеси.
Перспективи подальших досліджень – створення механізму дій української дипломатії та
силових органів у разі порушення державами порушення міжнародного права, що становить загрозу
національній безпеці України.
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Ablazov I. V., Terpiak P. A. Legal Foundations of Modern Ukrainian-Hungarian Relations:
from Trianon to the Present
The article briefly describes the historical prerequisites of modern Ukrainian-Hungarian relations,
namely the signing of the Trianon Peace Treaty, according to which the territory of the Kingdom of
Hungary was divided. In particular, Transcarpathia became part of the Czechoslovak Republic. The
importance of this milestone in the history of Hungary is evidenced by the fact that it was included in
history books under the name "The Trianon Tragedy". These events are one of the main factors in the
formation of relations between Ukraine and Hungary today. Also, the article "The Legal Foundations of
Modern Ukrainian-Hungarian Relations: From Trianon to the Present" examines the international legal
framework that has an impact on modern relations between the two countries.
It should be noted that the issue of the creation and development of cultural autonomy of Hungarians
living in the Transcarpathian region is extremely acute today. The new wording of the Laws of Ukraine
“On Education” as well as “On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as a State” is being
crushed by Hungarian officials. For example, during the last visit of Hungarian Foreign Minister Peter
Siarto to Kiev, the Hungarian side offered two innovations to Ukrainian law: to equate Hungarian with the
language of indigenous people and to increase the number of hours for learning Ukrainian by increasing
the hours of studying the subject “Ukrainian ". The reaction of the Ministry of Education of Ukraine is
unambiguous: the Hungarian side's proposals are unacceptable. As a result, Hungary continues to block
the NATO-Ukraine Council until "minority rights are restored" in Ukraine. Given that the Russian
Federation has a direct influence on Hungary's policies, it should be expected Hungary's hybrid influence
on Ukraine will deepen.
Key words: Trianon Peace Treaty, Transcarpathia, diplomacy, international law, international
organizations, interstate relations, legal framework, Ukrainian legislation, national security of Ukraine.
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