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У статті аналізуються основні етапи розвитку українсько-польських 
відносин протягом останнього десятиліття XX – початку XXI 
ст. З’ясовуються причини пожвавлення і певного охолодження 
стосунків. Розкриваються основні здобутки, проблеми та пер-
спективи подальшої двосторонньої співпраці України і Респу-
бліки Польща. 
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ослідження сучасного періоду у розвитку українсько-польських відносин  завжди 
було предметом глибокого інтересу з боку наукових кіл як України, так і Польщі. 
Політологи, історики, політики, журналісти, громадські діячі намагаються 

проаналізувати процеси останнього десятиріччя XX ст. – початку  XXI ст., визначити основні 
здобутки та  перспективи українсько-польського співробітництва про що свідчить 
проведення міжнародних наукових семінарів, симпозіумів, конференцій, круглих столів. 
Протягом 1990–2011 рр. українськими та польськими науковими центрами було 
організовано велику кількість наукових конференцій, які проводились почергово в Польщі та 
Україні. 22 жовтня 2010 р у Києві відбулася міжнародна конференція “20 років українсько-
польських відносин: випробування часом і спільна перспектива на майбутнє”, організована 
Інститутом зовнішньої політики Дипломатичної академії України при Міністерстві 
Зовнішніх Справ України у співпраці з Посольством Республіки Польща в Україні [1]. 

Участь в конференції взяли представники світу науки і політики, які порушували 
питання актуальних аспектів та перешкод в українсько-польській співпраці, місця держав 
нашого регіону у новому європейському устрої. Здійснений обмін інформацією, поглядами 
та оцінками дозволив узгодити спільні підходи, створити підстави для узгодження 
розбіжностей і протилежних версій інтерпретації подій й формулювання висновків, 
визначити перспективи подальшої співпраці. 

Історія відносин двох держав завжди привертала увагу вчених. Окремі аспекти 
українсько-польської взаємодії вивчали такі дослідники як: Л. Чекаленко [2], С. Антонюк [3],  
О. Похльовська [4],  Л. Зашкільняк [5], С. Бурант [6–7], З. Бжезинський [8], В. Балюк [9], 
Е. Орльоф [10] та ін. 

Українсько-польські відносини є прикладом толерантності і виваженості. Обидві країни 
спромоглися віднайти формулу подолання негативних стереотипів і нашарувань, що 
складалися впродовж століть, толерантно поставилися до політичних устремлінь. При цьому, 
попри важкий тягар історичних образ та історичної пам’яті, вибудували міждержавні 
відносини на засадах міжнародного права, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність. 
Тим самим піднесли відносини до рівня стратегічного партнерства. В статті авторка робить 
спробу об’єктивно та неупереджено проаналізувати розвиток українсько-польських відносин 
протягом 20 років. З’ясувати основні здобутки, проблеми, перешкоди та перспективи 
подальшої співпраці.  

Взаємовідносини України і Республіки Польща відрізняються багатоплановістю, 
насиченістю подій, проблемним характером становлення. Особливістю двосторонніх 
стосунків стало те, що українсько-польський діалог розпочався в умовах неповного 
суверенітету України, коли наша держава ще не була повноцінним суб’єктом міжнародних 
відносин. 

Д 
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Офіційні політичні контакти української керівної еліти цього часу ще не були в повній 
мірі проявом повноцінної зовнішньополітичної діяльності незалежної держави, проте 
українське керівництво поступово виводить Україну на рівень суб’єкта міжнародних 
відносин. 

Важливим кроком Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) на шляху 
до національної незалежності та загальновизнаної правосуб’єктності стали 
зовнішньополітичні акти 1990 р., насамперед  “Декларація про державний суверенітет 
України”, яку Верховна Рада України прийняла 16 липня 1990 р. [12].  

Із оголошенням суверенності України та інших радянських республік фактично 
розпочався інтенсивний розвиток відносин Польщі із східними сусідами. У зв’язку з тими 
бурхливими змінами, які відбувалися в Радянському Союзі, польський уряд 7 вересня 1990 р. 
прийняв постанову, яка стосувалася східної політики Польщі. Було чітко окреслено 
напрямки польської політики на східному напрямку. Визнавалася непорушність кордонів 
Польської Республіки, а існуючий кордон на Сході було визнано як остаточний. Виражалося 
також прагнення “закрити рахунки минулого”  і подальшого розвитку взаємних і 
безпосередніх контактів з сусідами Польщі: Росією, Україною, Литвою та Білоруссю [13, 
с. 55–56]. 

Польський уряд надіслав цим республікам проекти політичних декларацій про 
добросусідство, які планувалося підписати найближчим часом. У другій половині 1990 р. 
Міністерство закордонних справ Польщі оголошує програму активної східної політики в 
стосунках з СРСР та радянськими республіками. Вона отримала назву “двотурової”, 
“двовекторної” політики чи “політики двох шляхів” і була розроблена міністром 
закордонних справ Польщі К. Скубішевським. Ця політика полягала в збереженні 
“перебудованих” стосунків з СРСР при рівнозначному формуванні і розвитку відносин з 
радянськими республіками [14, с. 71]. Першим елементом реалізації “двотурової” політики і 
сигналом про готовність польського уряду до діалогу на урядовому рівні був візит міністра 
закордонних справ Польщі К. Скубішевського в Київ, Мінськ та Москву 12–15 жовтня 
1990 р. У ході візиту у Києві 13 жовтня 1990 р. міністри закордонних справ Польщі 
К. Скубішевський та України А. Зленко підписали “Декларацію про основні принципи та 
напрямки розвитку українсько-польських відносин” [15]. Така ж угода про дружбу і 
співпрацю була підписана із РРФСР [14, с. 71]. 

Підписаний документ містив елементи державного договору. Насамперед сторони 
декларували в ньому своє прагнення до утвердження між ними як суверенними державами 
добросусідських відносин, підтримання і розвитку взаємного співробітництва, що 
відповідають їх національним інтересам (стаття 1) [15, арк. 1]. У статті 3 стверджувалося, що 
сторони не мають територіальних претензій одна до одної. 

Для України підписання першої офіційної угоди з Республікою  Польща було важливою 
подією. З погляду Української держави Декларація – це фактично перший документ, який 
стверджував українсько-польські відносини на рівні двох незалежних держав і свідчив про 
те, що  Україна не є вже виключно зорієнтована на Росію, а ідентифікує себе з Центральною 
Європою і прагне зміцнення з нею зв’язків. Українська сторона хотіла бачити в цій угоді, 
насамперед, факт офіційного визнання суверенності республіки. Однак підписання 
документа не означало встановлення дипломатичних зв’язків, хоча було домовлено 
налагодити їх в майбутньому.  

Події 19–21 серпня 1991 р. у Москві та “Акт проголошення незалежності України” 24 
серпня сприяли інституалізації українсько-польських відносин. Проте Польща офіційно ще 
не визнала незалежність України відразу після її проголошення і не було встановлено 
дипломатичні відносини.  

Для України ж не було майбутнього без її визнання країнами світу і, в першу чергу, 
найближчими сусідами. І тому головним завданням зовнішньої політики України на даному 
етапі було налагодження стосунків і встановлення дипломатичних відносин з країнами-
сусідами.  Уже 6 вересня 1991 р. до Республіки Польща прибула офіційна делегація України 
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на чолі з міністром закордонних справ Анатолієм Зленком. Під час візиту обговорено 
широкий спектр важливих питань, які мали б становити основу майбутніх двосторонніх 
відносин. В результаті зустрічі було підписано “Протокол про консультації між 
Міністерством закордонних справ України і Міністерством Закордонних справ Республіки 
Польща” [16]. У ньому сторони домовилися, що “з метою вирішення питань, що виникають, 
регулярно проводити консультації з міжнародних, загальноєвропейських та регіональних 
проблем, а також проблем двосторонніх відносин на рівні Міністерств закордонних справ та 
інших рівнях, включаючи заступників міністрів” [16, арк. 1]. Зустрічі міністрів закордонних 
справ або інших осіб, які мають їх повноваження, проводитимуться один раз на рік 
почергово в кожній країні, а також в ході чергових засідань сесій Генеральної Асамблеї ООН 
(стаття 2) [16, арк. 1].  

1 грудня 1991 р. Л. Кравчук, за результатами виборів Президента України, які відбулися 
одночасно з Всеукраїнським референдумом, був обраний Президентом. 2 грудня 1991 р, 
після оголошення результатів референдуму, Польща визнала незалежність України. 
Незалежність України стала історично завершеним фактом. Це в свою чергу відобразилось 
на українсько-польських відносинах, в розвитку яких розпочався новий етап стосунків, як 
незалежних держав та повноцінних суб’єктів міжнародної політики. 4 січня 1992 р. країни 
встановили дипломатичні  відносини на рівні посольств [17]. Важливим  кроком у 
формуванні нової системи двостороннього співробітництва стало підписання під час візиту у 
Варшаву президента України Л. Кравчука міждержавного Договору про добросусідство, 
дружні взаємини та співробітництво [18]. Угода складається із 21 статті; 1–6, 10, 16 статті 
торкаються сфер політичного співробітництва на міжнародному та регіональному рівнях, 
відсутності територіальних претензій між двома державами, відмови від війни як засобу 
вирішення спірних питань та проблем міжнародної безпеки. 

Угодою визнавалось, що суперечності мають регулюватися європейськими нормами, а 
Україна і Польща прагнуть “з метою зміцнення безпеки, довіри, стабільності та 
співробітництва активно співпрацювати у відповідних європейських механізмах та 
структурах” (стаття 3) [18, с. 142].  

Також обидві держави висловили спільну зацікавленість у розвитку багатосторонньої 
регіональної співпраці: “Сторони сприятимуть встановленню і розвиткові безпосередніх 
зв’язків та співробітництва між регіонами, адміністративно-територіальними одиницями та 
містами України і Республіки Польщі. Особлива увага приділятиметься прикордонному 
співробітництву” (стаття 10.1) [18, с. 145].  

В ході візиту Л. Кравчука було підписано також низку угод і домовленостей, які 
створювали повноцінну договірно-правову базу українсько-польських торгово-економічних 
відносин, зокрема, “Угоду про господарське і науково-технічне співробітництво”; “Угоду 
про економічне, науково-технічне та виробниче співробітництво між Міністерствами 
сільського господарства України та Польщі” а також “Угоду про міжнародні автомобільні 
перевезення” [19, с. 2]. 

У грудні 1992 р. до України з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ 
Польщі К. Скубішевський. Відбувся обмін ратифікаційними грамотами “Договору між 
Україною та Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини та 
співробітництво”. Для налагодження міжрегіональних відносин 18 грудня 1992 р. було 
підписано “Угоду про співробітництво прикордонних воєводств областей України та 
Польщі” [19, с. 2]. 

На думку впливового польського тижневика “Політика”, на цьому етапі польсько-
українським відносинам не вистачало конкретної роботи по зміцненню співробітництва, 
польська сторона обережно ставилась до спроб української дипломатії встановити більш 
тісні зв’язки з Німеччиною.  

 Нині українсько-польські відносини охоплюють практично усі площини двосторонньої 
взаємодії і характеризуються як стратегічні. Можна цілком слушно вважати, що українсько-
польське стратегічне партнерство в головних рисах вже формалізувалось інституційно і 



Збірник наукових праць   129

функціонально. Зазначимо, що всього правову базу українсько-польських відносин складають 
вже понад 200 угод, які забезпечують ефективне функціонування двосторонніх механізмів 
співпраці. Як будь-якій системі, що розвивається, для них характерні періоди активізації та 
гальмування, пошук компромісів і певного охолодження. Такі коливання можна пояснити 
внутрішньополітичними чинниками, світовою кон’юктурою, а також економічною 
взаємозалежністю як на двосторонньому так  і на багатосторонньому рівні [2, с. 28]. 

Починаючи з офіційного визнання незалежності України, діяльність українських та 
польських політичних сил була спрямована на створення політично-правових засад 
двостороннього співробітництва та пошуку оптимальних форм взаємодії. Протягом 1991–
1993 рр. було створено повноцінну правову основу двостороннього співробітництва в усіх 
сферах. Проте з другої половини 1993 р. спостерігається певна інертність у розвитку 
стосунків і лише з середини 1990-х рр. відбувається значне розширення, поглиблення, 
стабілізація українсько-польських стосунків та вихід їх на рівень стратегічного партнерства. 
До цього часу українська дипломатія ще перебувала у процесі пошуку власних 
зовнішньополітичних пріоритетів, хоча доцільність повноцінних відносин з Республікою 
Польща вже була визначена. Польща ж відразу після здобуття політичної незалежності своїм 
стратегічним курсом обрала інтеграцію в євроатлантичні структури. 

Стівен Р. Бурант вважає, що застій в українсько-польських відносинах був зумовлений 
методами, до яких вдалися поляки задля своїх зовнішньополітичних цілей, 
внутрішньополітичною боротьбою у Польщі та позицією Росії стосовно змін геополітичної 
ситуації в Центральній та Східній Європі [20, с. 102]. У 1993 р. активізувалося питання 
розширення Північноатлантичного альянсу, Росія різко висловилась проти розширення 
НАТО на схід, а українська політична еліта ще не сформувала остаточної позиції щодо даної 
проблеми. Така позиція східних сусідів Польщі не відповідала зовнішньополітичному курсу 
Польської держави – інтеграції до Організації Північноатлантичного договору та 
Європейського Союзу, тому співробітництво з Україною не належало до основних 
пріоритетів зовнішньополітичного відомства Польщі на даному етапі, і Україна не була 
ідентифікована як головний пріоритет Польщі.  

Цю ж думку висловив і В. Моцок, який твердить, що стагнацію в українсько-польських 
взаємовідносинах у першій половині 1990-х років потрібно пов’язувати з фактором 
зовнішньополітичної участі впливових західних країн у міжнародних відносинах України та 
Польщі. Прагнення Польщі якнайшвидше інтегруватися у євроатлантичні інституції 
змушувало представників офіційної Варшави узгоджувати свою зовнішню політику, в тому 
числі і на східному напрямку, з позицією впливових країн Заходу. В умовах, коли офіційний 
Київ не наважився проводити цілеспрямовану політику на вступ своєї країни до НАТО, 
Центральноєвропейські країни не були зацікавлені у розвитку своїх відносин з Україною. У 
середовищі польської політичної еліти та аналітиків міжнародних відносин було 
побоювання, що домовленості і договори з Україною можуть негативно вплинути на 
інтеграцію Польщі до Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу [21, с. 26–29]. 

Певний вплив на інертність українсько-польських взаємин мала також проблема 
ліквідації ядерної зброї колишнього СРСР, яка частково знаходилася й на українській 
території. З огляду на те, що українська керівна еліта зволікала з вирішенням долі ядерних 
арсеналів, це зумовило ситуацію майже повної зовнішньополітичної ізоляції офіційного 
Києва. Це ж заблокувало і зовнішньополітичні ініціативи між Україною та Польщею, 
оскільки польське керівництво підтримало позицію Заходу щодо ядерного роззброєння 
України [21, с. 30]. 

У цьому контексті значні зрушення в політиці Заходу щодо офіційного Києва відбулися 
внаслідок підписання 14 січня 1994 р. у Москві тристоронньої угоди між президентами Росії, 
США, України щодо ліквідації ядерної зброї на території України. Цей факт було визнано 
досягненням головної тактичної мети американської політики та підняло авторитет 
української дипломатії [21, с. 30]. Одночасно з цим спостерігаються й зміни у розвитку 
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українсько-польських відносин, які свідчать про початок переходу стосунків до нового 
етапу, з використанням елементів стратегічного партнерства. 

У жовтні 1994 р. Л. Кучма оголосив також про початок проведення далекосяжних 
економічних реформ, здійснення яких залежало у певній мірі від західної допомоги. Офіційний 
Київ задекларував також зовнішньополітичну стратегію на інтеграцію до європейських 
структур [21, с. 31]. Таким чином, перед провідними західними країнами, а відтак і перед 
Польщею з’являлися підстави формування нової зовнішньої політики щодо України. 

Крім того, головне питання зовнішньої політики Польщі, а саме інтеграція до структур 
Північноатлантичного альянсу, на цей час уже було позитивно оцінено з боку українського 
керівництва, що також сприяло новому пожвавленню українсько-польського діалогу. 
Аналітики у Варшаві зрозуміли, що Польща повинна налагодити тісніші стосунки з 
Україною для вдосконалення системи європейської безпеки та забезпечення національних 
інтересів обох країн. У свою чергу, представники українського керівництва зрозуміли, що 
після вступу Польщі до трансатлантичної зони безпеки стабільність України буде мати ще 
більше значення для США та загалом для Заходу [21, с. 33]. 

Таким чином, у 1994 р. створюються сприятливі передумови для поглиблення і 
стабілізації українсько-польських відносин, яким, насамперед, сприяли кардинальні зміни у 
зовнішній та внутрішній політиці України. В червні 1994 р. Україна підписала “Угоду про 
партнерство і співробітництво” з Європейським Союзом, яка стала першим з подібних 
документів, прийнятих державами СНД, та першою серед держав СНД підписала договір з 
НАТО про співробітництво у рамках програми “Партнерство заради миру”. Нова міжнародна 
ситуація, а саме вихід офіційного Києва з стану міжнародної ізоляції після вирішення долі 
ядерної зброї, яка знаходилась на території України, і поява нових можливостей, пов’язаних 
з участю обох держав в програмі “Партнерство заради миру”, також позитивно позначилась 
на подальшому тіснішому розвитку українсько-польських відносин. І хоча умовною датою 
офіційного оголошення виходу українсько-польських відносин на рівень стратегічного 
партнерства вважається 1996 р., уже починаючи з 1994 р., українсько-польським відносинам 
притаманна динаміка нарощування потенціалів двосторонньої взаємодії, що дало привід в 
майбутньому оголосити відносини стратегічними. 

Практичним проявом цього стала й активна підтримка Польщею України у її прагненні 
інтегруватись в Європу. Варшава спробувала себе у ролі активного посередника України на 
Заході. Починаючи з 1995 р., Варшава виступила з низкою нових ініціатив стосовно Києва. 
Польща, яка головувала в ЦЄІ у 1995 р., підтримала курс України на здобуття членства в 
“ініціативі”. Польща захищала інтереси України і у питанні входження до Ради Європи у 
вересні 1995 р.  

На парламентській сесії західноєвропейської співдружності у Парижі у червні 1996 р. 
український Президент заявив, що стратегічною метою України є вступ до європейських і 
трансатлантичних структур [21, с. 31], що збігалося із зовнішньополітичним курсом Польщі, 
обраним ще на початку 90-х років, та взаємопідтримка обох країн у досягненні цієї мети, про 
що свідчили останні події, то з’явились певні підстави говорити, що українсько-польські 
відносини почали дедалі більше набувати ознак стратегічного партнерства. Взаємна 
орієнтація на вступ до ЄС та НАТО спричинила новий погляд на сутність українсько-
польського стратегічного партнерства. У контексті все більшого поглиблення процесу 
євроатлантичної інтеграції цілі обох країн стали співпадати і отримали стратегічний вимір. 
Центральним документом та легітимною, (хоча і декларативною) підставою для переходу 
українсько-польських відносин на рівень стратегічного партнерства стала укладена в ході 
візиту Л. Кучми у Польщу “Спільна Декларація Президента України і Президента 
Республіки Польща” від 25 червня 1996 р. [22]. 

У Декларації сторони підтвердили обраний ними курс на розвиток стратегічного 
партнерства (стаття1) [22, арк. 1] і заявили, що “Україна і Республіка Польща виступають за 
реалізацію ідеї спільної Європи і створення нової системи європейської безпеки, в якій обидві 
держави займуть місце, що відповідатиме їхнім прагненням і потребам” (стаття 2) [22, арк.1]. 
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Аналіз даної декларації показує, що, як і раніше, політичні відносини між державами 
перебувають у пріоритетному становищі. Так, із 13 статей декларації 8 стосуються розвитку 
політичних взаємин. З них чотири (статті 1, 2, 4, 8) підтверджують перспективність 
двосторонніх відносин. Інші присвячені різним аспектам співробітництва з такими 
організаціями, як ОБСЄ, Рада Європи та Центральноєвропейська ініціатива (стаття 3) 
[22, арк. 2], Північноатлантичний альянс (стаття 6, 9) [22, арк. 2–3], ООН (стаття 10) [22, арк. 3].  

У Декларації сторони домовились поглиблювати українсько-польські економічні 
стосунки (стаття 5) [22, арк. 2] та розвивати співробітництво з державами євроатлантичного 
регіону (стаття 6) [22, арк. 2]. Україна та Польща, підтримуючи стратегічні пріоритети 
співробітництва, зобов’язалися надавати взаємну допомогу в прагненні інтегруватись у 
європейські політичні, економічні структури та структури безпеки (стаття 7) [22, арк. 2]. 
Республіка Польща погодилася сприяти приєднанню України до угоди про 
Центральноєвропейську зону вільної торгівлі (ЦЕФТА) (стаття 5) [22, арк. 2�.  

Розбудова українсько-польських відносин поза глобальним рівнем відбувалася на 
регіональному: Європа – Польща – Україна, а також субрегіональному рівні: Польща – Росія 
– Україна. Водночас, якщо з середини 90-х років українсько-польські відносини нарощували 
потенціали двосторонньої взаємодії, що дало привід оголосити відносини стратегічними, то 
від кінця століття спостерігається своєрідне відсторонення і певне охолодження у 
двосторонніх стосунках. Протягом 2001–2002 рр. відбувається декілька неприємних 
інцидентів, які внесли певне напруження у розвиток відносин, хоча загалом це не призвело 
до радикальних змін у стосунках. 

У цей період спостерігаються випробування на міцність стратегічних українсько-
польських відносин, що було викликано поглибленням політичної кризи в Україні на тлі 
“касетного скандалу” та непорозумінням відносно відкриття Польського військового 
меморіалу у Львові на Личаківському кладовищі. Серед причин, що викликало певне 
охолодження стосунків, на думку доктора політичних наук Л. Чекаленко, “можна назвати 
певну політичну переорієнтацію Варшави і Києва, активізацію українсько-російських 
відносин” [2, с. 28]. Така ж думка висловлювалась і в польських ЗМІ. “Українське 
керівництво форсуватиме зближення з Росією, а інтеграцію з Європою в Києві розуміють як 
інтеграцію з її східною Європейською частиною – окреслили український вектор 
європейської політики Варшаві. “Захід не інвестуватиме українську економіку, оскільки 
стратегічним інвестором можуть бути тільки росіяни” [23, с. 2]. 

Водночас Польща намагалася розвивати самостійні активні відносини з Росією. На 
цьому не простому тлі тодішній глава польської держави А. Кваснєвський вів чітку лінію на 
підтримку України в очах Заходу: українська тема порушувалась ним під час досить частих 
зустрічах з президентом США за лобіюванням якого Польща успішно просувалася в 
європейські та євроатлантичні структури.  

Об’єктивно Польща розглядає Україну як широкий ринок збуту, тобто зону 
потенційного розширення економічної експансії. Рівень торгово-економічного обороту 
задовольняє польську сторону, але за значного від’ємного торговельного сальдо – майже 2 
млрд. дол. (2008 р. експорт товарів до Польщі становив 2,3 млрд., а імпорт – 4,2 млрд. дол.) 
не може задовольняти Україну. 

Польська сторона пояснює цей факт, передусім широким спектром своїх товарів і 
більшою гнучкістю польського експорту, які здійснюють неважно середні і малі 
підприємства. Україна ж постачає на польський ринок переважно сировину та чорні метали. 
На економічному  співробітництві двох країн відбиваються й політичні нашарування і 
глобальні економічні коливання. 

У польських урядових та наукових колах на початку 2000-х рр. перемагало 
антиукраїнське лобі: було проведено широку кампанію з критикою доцільності та 
ефективності українського напрямку політики Польщі, позитивність якого була названа 
“політичним романтизмом та ірраціоналізмом”. Дехто з дослідників пов’язує таке 
охолодження взаємин з просуванням Польщі до Євросоюзу. Країна доводила європейським 
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партнерам, як і американському союзникові свою солідарність [2, с. 29]. У геостратегічному 
вимірі до цього додавалося ще й хитке положення самої Польщі щодо провідних країн 
Європи – Франції та Німеччини, які насторожено ставилися до неї як “проамериканського 
троянського коня” [2, c. 29]. Намагання керівництва країни підтримати Україну в цей період 
наштовхувалося на негатив низки  країн Євросоюзу. Дехто застерігав Польщу від активного 
лобіювання інтересів України, давав зрозуміти, що тим самим польське просування до ЄС 
уповільниться. У такій ситуації спостерігається переорієнтація Польщі, дистанціювання від 
зовнішніх проблем партнерів, яким для заходу на той час була Україна. 

Переорієнтацію в українсько-польських відносинах польські урядові кола також 
пов’язували із покращенням польсько-російських відносин. Відносини Республіки Польща і 
Російської Федерації на початку нового тисячоліття, за висловлюванням урядових польських 
ЗМІ, набули “здорового прагматизму та історичної відповідальності” [2, с. 29]. На 
переконання проросійських кіл у Варшаві, тодішній президент В. Путін спромігся 
переконати росіян у необхідності співробітництва з поляками [2, с. 29]. 

Певна періорієнтація поглядів відбулася у складній політичній ситуації. За цим 
криються  глибокі стратегічні (питання Калінінграда) і економічної проблеми (виживання в 
складних умовах передбачуваності поведінки російського партнера, світової енергетичної 
політики). В результаті Польща зробила вибір на користь російської нафти та газу. 

Дослідники схиляються до думки, що охолодження у відносинах Києва і Варшави 
зазначеного періоду не можна розглядати тільки як наслідок політичних причин. Росія та 
Польща – два ключових партнера України. Вони мають різні вектори, різні умови, різну мету 
щодо побудови співпраці і враховують власні економічні і політичні інтереси. Польща шукає в 
Україні геополітичного захисту та протидії російському тиску. Росія – вбачає в Україні 
політичне, культурне, економічне примноження своєї могутності на противагу Заходу. Обидві 
країни – і Росія, і Польща – є стратегічними партнерами України, хоча кожен із учасників 
вкладає в це поняття суто своє бачення. Хоча не можна порівнювати політичний вплив Польщі 
і Росії на Україну. За останні роки значно посилився російський вплив на українську 
економіку. Натомість Польща не має енергоресурсів, не є стратегічним ринком ні для 
української металургії, ні для інших сировинних чи напівсировинних товарів, які є основою 
українського експорту. Польські компанії не мають в Україні відповідного політичного лобі. 

Водночас, Польща зацікавлена у заможній економічно модернізованій і успішній 
Україні. Наприкінці 2002 р. були оприлюднені пропозиції польського зовнішньополітичного 
відомства щодо східного виміру ЄС (“Non-paper”), де вказувалося, що рівень відносин ЄС із 
Україною не має бути нижчим за рівень відносин ЄС – Росія; що Україна має отримати чітку 
перспективу свого можливого вступу до ЄС у разі виконання умов копенгагенських 
критеріїв (демократичний політичний розвиток, конкурентоспроможна ринкова економіка, 
свобода преси тощо). Виваженішими пропозиціями стосовно політики ЄС з європейськими 
країнами – не членами ЄС, на думку експертів, вбачається Східне партнерство, підготовлене 
Швецією і Польщею у 2008 р. Українська сторона позитивно сприйняла основну мету 
Східного партнерства, що полягає у сприянні ефективній політичній асоціації та економічній 
інтеграції між ЄС та європейськими державами-партнерами. Проте запропоноване 
Варшавою і Стокгольмом “Східне партнерство” не згадує про членство країн-адресатів 
(Азербайджану, Вірменії, Грузії, Білорусії, Молдови та України) в ЄС [24, с. 21]. 

Така ситуація виглядає логічною з огляду на те, що процес політичних і економічних 
перетворень в країнах східної Європи та Південного Кавказу привів до встановлення 
диктатур чи безнадійно сповільнився, тому не можна вважати реальним виконання ними 
критеріїв членства в ЄС і НАТО в недалекому майбутньому. Окрім того, процес 
європейської інтеграції знаходиться як внутрішньо, так і зовнішньо в кризовому стані. А 
також  США скорочують свою присутність в Європі. Вони не займатимуться програмою 
перетворення пострадянського простору через світову економічну кризу, що вибухнула, 
проблеми з власною економікою. 
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Дехто з дослідників зовнішню політику Польщі 1990-х років характеризує, як “втечу зі 
Сходу на Захід” [24, с. 19], натомість з “2000 р. відбувається поступове переключення її 
уваги з регіону Центральної Європи на Україну, Білорусь і навіть Кавказ (через ГУАМ) [24, 
с. 19]. Тобто після вступу до НАТО (1999 р.) і ЄС ( 2004 р.) пріоритети польської зовнішньої 
політики змінилися, і її головним вектором став Схід. “Членство в ЄС і НАТО дозволяє нам 
почуватися безпечно. Це дає також  можливість визначення абсолютно нової та позбавленої 
старих комплексів і стереотипів “російської політики“ [25, с. 24]. 

З приходом в Польщі до влади консервативної та “євроскептичної” партії “Право і 
Справедливість” активна східна політика взагалі стала загальнодержавним пріоритетом. 
Найважливішим завданням польського політикуму було додання своїй східній політиці 
міжнародної підтримки. 

Спочатку після вступу до ЄС, Польща орієнтувалася на формування скоординованої 
стратегії і тактики зовнішньої політики Євросоюзу в східному напрямку через себе. 
Політична еліта Польщі з літа 2009 р. остаточно розкололася на два табори. Ліберальна 
“Громадська платформа”  (лідер – Д. Туск), вважає, що основним завданням є переконання 
решти країни ЄС в правильності польського бачення політики на пострадянському просторі. 
Партія “Право і Справедливість” (лідер – Я. Качинський) вважає, що коли неможливе 
формування європейської політики за запропонованими Польщею схемами, то їй необхідно 
робити вибір на користь самостійності в ЄС і проводити власний незалежний східний курс.  

Набуття Польщею членства в Євросоюзі справді привнесло певні зміни в схему 
двосторонньої співпраці. На цьому новому етапі країни були змушені шукати компромісних 
рішень і прийнятних виходів з ситуації, що складалася. Майбутню модель розвитку відносин 
України – Польщі після здобуття членства останньою певним чином  формує готовність 
української влади до модернізаційного ривка і розвиток подій у самому ЄС. 

Відведена Варшаві роль регіонального лідера залишається за Республікою Польща, яка 
користується загальним бюджетом ЄС для реалізації нової конструкції східного виміру 
європейської політики [2, с. 30]. В цьому контексті важливого значення набуває співробітництво 
України Польщі в регіональних проектах, розвиток двостороннього прикордонного 
(транскордонного) співробітництва. Проекти міжрегіональної співпраці активно підтримує 
Європейський Союз, який вбачає в цьому напрямі шлях до впровадження стабільності навколо 
ЄС і усунення можливих загроз ззовні. На спільні програми добросусідства ЄС ( з 2004 р.) 
призначив чималі кошти, з яких певні суми надходитимуть на співпрацю Волинської, 
Одеської, Луганської та Львівської областей України, а також Люблінського воєводства 
Польщі та Брестської області Білорусі. Таким чином, членство Польщі в ЄС формує нову 
модель міжрегіонального співробітництва. Об’єднавши зусилля, прикордонні регіони Польщі 
та України зможуть ширше використовувати можливості єврорегіону в ролі лобістської у 
відносинах з європейськими фінансовими організаціями [2, с. 31]. 

Розбудову відносин з Республікою Польща у найближчій і подальшій перспективі 
дослідники оцінюють по-різному. З однієї сторони Україна виходитиме з необхідності 
поглиблення стратегічного партнерства. Вступ Польщі до Європейського Союзу створив для 
України нову реальність: серед його членів уперше з’явилася країна яка активно лобіювала 
український курс на членство. З огляду на це, зміцнення українсько-польських відносин при 
збереженні попередньої позиції Польщі в ролі адвоката України в Європі, сприяло б 
досягненню стратегічної мети зовнішньої політики України – інтеграції в ЄС.  З іншої – 
політикумум Польщі продовжує заявляти, що незалежна Україна є головною перешкодою 
відновленню Російської імперії. Проте, як зазначають автори статті “Польща до і після 
Cмоленська: Quo vadis?”: “Загибель  президента  Леха Качинського позбавила  Польщу 
звання адвоката України в Європі” і означає для Києва кінець усемірної підтримки 
Варшавою будь-яких його євроатлантичних устремлінь” [26, c. 24]. Тому, можна припустити, 
що активно виступати за якнайшвидшу інтеграцію України в НАТО та ЄС, і бути активним 
лобістом інтересів Києва в Брюсселі Варшава вже не буде.  Таким чином об’єктивні реалії 
вимагають від обох країн тісної взаємодії, готовність української влади до послідовної і 
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виваженої зовнішньої політики, модернізаційного ривка в політичні та економічній сферах. 
Тому, підтримка і розвиток нинішнього рівня партнерства між Україною і Польщею значною 
мірою залежатиме від збереження політичних контактів, зміцнення суспільного діалогу, а 
також успіху реформаторської політики в Україні. І, попри низку проблем, Республіка 
Польща надалі залишатиметься вигідним і корисним партнером для України, адже відносини 
мають добре підґрунтя та перспективи для розвитку.  
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