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МІЖКУЛЬТУРНА СПІВПРАЦЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЧЕСЬКО-

УКРАЇНСЬКИХ ВЗАЄМИН 

 

Резюме 

 

У статті аналізуються основні напрями, форми і механізми 

міжкультурної співпраці Чеської Республіки та України в рамках їхніх 

двосторонніх взаємин та загальноєвропейського співробітництва кінця ХХ – 

початку ХХІ ст.  

mailto:l.bilovus@wunu.edu.ua
http://orcid.org/0000-0003-4882-4511
mailto:o.homotiuk@wunu.edu.ua
http://orcid.org/0000-0002-2856-8541
mailto:o.stefanyshyn@wunu.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-6218-6985
https://publons.com/researcher/H-4237-2017/


Зроблено огляд договірно-правової бази чесько-української співпраці в 

культурній сфері. Досліджено взаємозв’язки в гуманітарній сфері, зокрема у 

напрямах культурного обміну, збереження історико-культурної спадщини, 

проведення спільних досліджень, культурно-мистецьких заходів. Розглянуто 

особливості підходів сторін до взаємної ґарантії прав національних меншин. 

З’ясовано, що спільна діяльність зі збереження історичної культурної 

спадщини обох країн (масові поховання та місця захоронення видатних діячів, 

меморіали, меморіальні таблиці й пам’ятні знаки, літературні, бібліотечні, 

архівні фонди) є одним із ключових напрямів міжкультурної співпраці.  

На основі конкретних прикладів, доведено ефективність спільних 

культурно-політичних, освітньо-наукових і благодійно-гуманітарних заходів для 

поглиблення двостороннього співробітництва на усіх напрямах та рівнях. 

Ініціаторами їх організації та проведення, як правило, стають посольські 

установи, уряди обох країн, профільні міністерства і відомства, культурні 

центри, діаспорні та громадські організації. Найпопулярнішими серед них 

визнано як традиційні акції української громади в Чехії «Українські зустрічі», 

«Український день», «Маланчин вечір», «Зустріч культур», «Шевченківські дні», 

так і нові, що відбуваються на підтримку України в умовах воєнного стану. 

Встановлено, що як Чеська Республіка, так і Україна створюють 

необхідні умови для участі національних меншин у культурному, соціальному, 

економічному житті країни проживання та державних справах.  

Доведено, що міжкультурні взаємини Чеської Республіки та України 

мають давню історію, включають широкий спектр і базуються на стійкій 

договірно-правовій основі. Їх інтенсивність упродовж майже 30-літнього 

періоду сучасних чесько-українських відносин була різною, однак залишалася 

дієвим механізмом для поглиблення двостороннього співробітництва на інших 

напрямах та в рамках європейської культурної політики. 
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