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ктуальним завданням сучасної історичної науки є всебічне вивчення процесів 
євроатлантичної та європейської інтеграції. Звернення до польського досвіду 
інтеграції в НАТО і ЄС становить особливий інтерес для України. Зважаючи на 

спільність історичного минулого, стратегічність відносин двох держав, а також проголошення 
Україною “європейського вибору” зовнішньої політики та надання Польщі повноважень 
представляти інтереси нашої держави у європейських та євроатлантичних структурах, вивчення 
проблеми реалізації офіційною Варшавою стратегії інтеграції у НАТО і ЄС визначається одним 
із першочергових завдань для сучасних українських дослідників та науковців.  

Звернення до здобутків сучасної історіографії у вивченні проблем євроатлантичної та 
європейської інтеграції засвідчило наявність значної кількості наукових праць, у яких різною 
мірою висвітлюються питання трансформації внутрішньої та зовнішньої політики Польщі після 
набуття справжньої державної незалежності, здійснення нею міждержавних відносин з 
провідними учасниками європейської та світової політики, а також реалізації стратегії вступу в 
структури НАТО і ЄС. Разом із цим, аналіз наукової літератури засвідчив відсутність 
комплексного дослідження проблеми євроатлантичної та європейської інтеграції Польщі. 
Виходячи з її важливості та значущості, а також її недостатньої вивченості, автором було 
визначено мету даної публікації − проаналізувати досягнення зарубіжної та української 
історіографії у вивченні питання інтеграції Польщі до НАТО і ЄС, визначити його перспективи. 

Проблема реалізації Польщею інтеграційної стратегії найбільш ґрунтовної розробки 
зазнала у середовищі польських науковців. Авторами перших праць, присвячених вивченню 
політичної та економічної трансформації в Польщі наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст., 
були такі вчені, як С. Бєлєнь [1], А. Міцевскі [2], М. Морачевскі [3], Е. Новак [4], Й. Фішер [5]. У 
наукових розвідках дослідників проаналізовано перебіг подій 1989−1991 рр. у регіоні 
Центрально-Східної Європи та визначено місце в них Польщі, а також спрогнозовано 
перспективу зростання її геополітичного впливу через активізацію участі в здійсненні 
європейської політики. 

Ґрунтовним дослідженням проблеми ліквідації комуністичного режиму в Польщі 
відзначається праця Е. Внук-Ліпінскі “Зміна системи” [6]. У ній автор детально аналізує 
специфіку системних трансформацій у країні і зазначає, що Польща стала першою серед країн 
Центрально-Східної Європи, у якій комуністичний режим увійшов у кризу легітимності. Серед 
причин цього науковець називає “деідеологізацію” комунізму, вибір Карла Войтили Римським 
Папою, посилення дисидентського руху та запровадження в країні воєнного стану.  

Одним із напрямків політики розбудови “нової Польщі” було проголошено запровадження 
змін у її економіці, відомих як “шокова терапія”. В опублікованій ініціатором та виконавцем 
системи економічних реформ Л. Бальцеровичем монографії “Соціалізм, капіталізм, 
трансформація: нариси на рубежі століть” автор аналітично висвітлив специфіку польського 
варіанту економічних реформ, показав його основні проблеми та методи їх розв’язання [7]. 

А 
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Низка наукових праць провідних польських істориків та політологів стосується 
дослідження проблеми зовнішньополітичної діяльності Польщі, в першу чергу вибору нею 
нових орієнтирів та шляхів їх досягнення. У публікаціях А. Бромке [8], Р. Война [9], А. Луббе 
[10], Б. Рихловскі [11] проаналізовано процес налагодження відносин Польщі з державами, які 
здійснюють визначальний вплив на хід європейської і світової політики − Німеччиною, 
Францією та США. Дослідження проблеми залежності процесів євроатлантичної і європейської 
інтеграції Польщі від характеру розгортання її відносин з провідними учасниками міжнародних 
відносин продовжено у працях Й. Бауха [12], Б. Керскі [13], Б. Козель [14], Й. Кранз [15], 
П. Мадайчик [16]. У них науковці доводять наявність прямого зв’язку між характером 
співробітництва Польщі з країнами-лідерами євроатлантичного простору та її успіхами на шляху 
інтеграції у НАТО і ЄС.  

Фактично впродовж усього періоду підготовки Польщі до вступу в НАТО і ЄС цей процес 
перебував під загрозою зриву, незмінним джерелом якої була зовнішня політика Росії, 
спрямована на недопущення розширення кордонів європейських і євроатлантичних інституцій 
на Схід та вступу в них колишніх кремлівських сателітів. Зважаючи на значення “російської 
реакції” для реалізації Польщею інтеграційної стратегії, дослідження проблеми стало особливо 
значущим для польських дослідників. У наукових працях, авторами яких є А. Магдзяк-Мішевска 
[17], Р. Піпес [18], Е. Стадтмуллєр [19], політика Росії відносно країн Центрально-Східної 
Європи, у першу чергу щодо Польщі, зазнала детального аналізу.  

Упродовж останнього десятиліття польські науковці з особливою активністю досліджували 
проблеми інституціалізації відносин Польщі з євроатлантичними та європейськими 
структурами. У вивчення процесу “східного розширення” кордонів НАТО і ЄС внесок зробили 
М. Венерска [20], С. Козєй [21], Ч. Мойсєвіч [22]. Наукова цінність їх публікацій полягає у 
визначенні основних етапів інтеграції Польщі у НАТО і ЄС, їх особливостей та характерних рис. 

Комплексним дослідженням проблеми європейської інтеграції Польщі характеризується 
монографія колективу польських дослідників “Переговори про членство: Польща на дорозі до 
Європейського Союзу” (за редакцією А. Бєгай) [23]. Відповідно до хронологічних рамок праці, 
відносини Варшави з Брюсселем прослідковано протягом 1988−2000 рр. Серйозного значення 
надано аналізу основних документів, підписаних сторонами в процесі реалізації стратегії 
інтеграції, а також динаміці інституціалізації відносин між ними. Автори праці аргументовано 
доводять, що членство Польщі в ЄС матиме однозначно позитивний вплив на її місце в 
міжнародній політиці, сприятиме її економічному розвитку, соціальному благополуччю та 
безпеці. 

Зі вступом Польщі до НАТО і ЄС у коло дослідницьких інтересів потрапили питання 
адаптації країни до нових умов державної розбудови, а також здійснення нею політики в рамках 
інтеграційних об’єднань. Окремі аспекти проблеми пристосування офіційної Варшави до 
членства в євроатлантичних та європейських структурах досліджувалися такими істориками, як 
Р. Купєцкі [24], Д. Валевська [25], П. Турчиньскі [26], С. Цьок [27]. Окрім огляду системних 
перетворень у Польщі протягом 2004−2005 рр., динаміки економічних та соціальних змін у ній, 
публікації містять суспільні оцінки першого року членства країни у Євросоюзі. 

Певне місце у польській науковій літературі відведено дослідженню проблеми здійснення 
польсько-українських відносин у контексті євроатлантичної та європейської інтеграції Польщі. 
Найбільш ґрунтовно проблеми двостороннього співробітництва вивчено у працях В. Гілла, 
Н. Гілла “Стосунки Польщі з Україною у 1989–1993 роках” [28], Б. Кісель “Шляхи включення 
Польщі та України до загальноєвропейського процесу: проблеми і перспективи” [29], 
А. Крамарєвського, С. Пірозкова “Стосунки польсько-українські: погляд з України” [30]. Попри 
вузькі хронологічні рамки, дослідження відзначаються високим науковим рівнем та змістовним 
аналізом проблеми. 

Велику кількість публікацій із зазначених проблем містять періодичні видання Польщі, 
найпопулярнішими з яких є “Газета виборча” (Gazeta Wyborcza), “Життя Варшави” (Zycie 
Warszawy), “Політика” (Polityka), “Річ Посполита” (Rzeczpospolita), “Справи міжнародні” 
(Sprawy Międzynarodowe). 
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Сучасний стан розвитку української історичної науки визначається необхідністю 
ґрунтовного вивчення проблеми інтеграції Польщі в НАТО і ЄС. Проголошення Україною 
державної незалежності та посилення її активності у західноєвропейському напрямі стали свого 
роду активізатором для українських дослідників: проблемі “східного розширення” кордонів 
НАТО і ЄС щораз починають надавати більшої ваги, а отже, уваги. Зі вступом Польщі до 
євроатлантичних і європейських структур та наближенням їх кордонів до України, актуальність 
та значимість проблеми інтеграції зросла не лише для науковців, але і для широкої 
громадськості. 

Перші наукові праці українських істориків та політологів, предметом дослідження у яких 
стали питання посткомуністичного розвитку країн Центрально-Східної Європи, у тому числі 
Польщі, реалізації ними міждержавних відносин та вироблення стратегії інтеграції у НАТО та 
ЄС, з’являються лише на середину 90-х рр. ХХ ст. Серед них на увагу заслуговують дослідження 
Б. Забарка [31], Є. Камінського [32], Є. Кіш [33], Г. Шманько [33]. У наукових розвідках вчених 
проаналізовано наслідки розпаду СРСР для регіону ЦСЄ, визначено перші кроки керівництва 
країн колишнього соціалістичного табору на шляху державної розбудови, а також показано 
реакцію світової громадськості і міжнародних інституцій на ці події. 

У другій половині 90-х рр. ХХ ст. кількість праць, опублікованих українськими 
науковцями, суттєво зростає. Дослідження відзначаються ґрунтовним аналізом проблеми 
реалізації країнами Центрально-Східної Європи стратегії інтеграції у НАТО і ЄС, здійснення 
відносин між ними, співробітництва з Україною. Значним внеском у вивчення питання падіння 
комуністичного режиму в країнах регіону, виконання ними складних внутрішніх трансформацій 
та пошуку нових зовнішньополітичних орієнтирів стала наукова розвідка львівських істориків 
Н. Бокало та С. Трохимчука “Проблеми і перспективи демократизації в країнах Центрально-
Східної Європи (на прикладі Вишеградської четвірки)” [34]. У ній на основі ґрунтовного 
фактологічного аналізу зарубіжної літератури автори систематизують чинники, які спричинили 
кардинальні перетворення у Центрально-Східній Європі, а також визначають особливості 
перебігу процесів демократизації для кожної з країн Вишеградського об’єднання – Польщі, 
Угорщини, Чехії та Словаччини. 

Визначення місця країн Центрально-Східної Європи в політиці впливових європейських 
держав і США, а також НАТО і Євросоюзу стало предметом дослідження у праці В. Вакулича 
“Відносини “США – ЄС” і перспективи поширення інтеграційного процесу в Європі” [35]. Як 
зазначає автор, після розпаду СРСР вирішення проблем його колишніх сателітів стало одним із 
першочергових завдань для усього трансатлантичного простору: перебуваючи перед загрозою 
поширення хаосу у центрі Європи, США та держави Європейського Союзу намагалися діяти 
разом. З метою уникнення ситуації неконтрольованого перебігу подій у регіоні ЦСЄ, сторони 
погодилися на здійснення спільної політики, суть якої визначалася положеннями 
“Трансатлантичної декларації”. 

З розширенням кордонів НАТО і ЄС на Схід дослідження проблеми євроатлантичної та 
європейської інтеграції (насамперед її польського досвіду) отримало в Україні нове підґрунтя. Її 
розробкою були зайняті такі дослідники і науковці, як О. Власюк [36], П. Грицак [37], 
Г. Зеленько [38], М. Микієвич [39]. Проблема формування та реалізації стратегії європейського 
вибору країнами Центрально-Східної Європи визначається предметом дослідження у науковій 
публікації О. Ковальової [40] “Інтеграційні стратегії країн Центральної і Східної Європи на 
сучасному етапі розширення Євросоюзу”. У ній авторка детально характеризує процес п’ятого 
(тоді ще нереалізованого) розширення ЄС, виділяє його основні етапи та їх особливості. 
Важливе місце у публікації відводиться аналізу документів, які були прийняті інституціями ЄС у 
ході здійснення переговорів з представниками країн-претендентів на членство у структурі. 
Аналізуючи досвід європейської інтеграції країн ЦСЄ, О. Ковальова переконана у його важливості 
для України, європейський вибір якої дослідниця вважає безальтернативним [40, с. 20]. 

Глибокий різнорівневий аналіз процесу європейської інтеграції зроблено у монографії 
В. Копійки “Європейський Союз: досвід розширення і Україна” [41]. У ній автор здійснює 
історичний екскурс у період становлення Європейського Співтовариства і прослідковує процес 
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його трансформації до сучасного стану. Окреме місце у праці відводиться питанню “східного 
розширення” ЄС та відносинам Євросоюзу з Україною і Росією. Звернення до першоджерел 
нормативно-правової бази Євросоюзу надає науковій розвідці дослідника особливої цінності. 

Певним внеском у дослідження різних аспектів проблеми євроатлантичної та європейської 
інтеграції Польщі є публікації автора цієї статті [42−45]. 

Звернення до проблем євроатлантичної та європейської інтеграції обумовлює необхідність 
вивчення досвіду польсько-українських відносин у контексті вступу Польщі в структури НАТО 
та ЄС. Дослідженням взаємозв’язку між динамікою реалізації Польщею стратегії інтеграції та 
характером її взаємин з Україною займалися Д. Васильєв [46], Т. Герасимчук [47], В. Моцок 
[48], Л. Чекаленко [46].  

Важливі питання, пов’язані з розширенням на Схід кордонів НАТО і ЄС, висвітлено на 
сторінках збірників наукових праць “Актуальні проблеми міжнародних відносин” (Інститут 
міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка), “Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки й 
знахідки” (Інститут історії України НАН України), аналітичного щоквартальника “Розширення 
ЄС”, а також фахових видань, що публікуються низкою університетів України. 

Про зростання в Україні наукового та суспільного інтересу до проблем євроатлантичної та 
європейської інтеграції свідчить поява великої кількості публікацій на сторінках історичних та 
політологічних видань, зокрема таких, як “Людина і політика”, “Нова політика”, “Політика і 
час”, “Політична думка”, “Стратегічна панорама”, “Сучасність”. 

Серйозні здобутки у вивченні проблеми зовнішньополітичного вибору центрально-
східноєвропейських країн належать представникам російської історичної науки. Перші наукові 
публікації російських істориків та політологів, присвячені проблемам регіону після його виходу 
зі сфери впливу політики офіційної Москви, з’явилися на початку 90-х рр. ХХ ст. У цей час 
позицію російської наукової історичної думки щодо подій у Центрально-Східній Європі 
найбільш вичерпно було репрезентовано у працях В. Мусатова [49], Б. Філіппова [50]. 

Різні аспекти суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку країн регіону, 
особливості їх зовнішньої політики зазнали наукового висвітлення у публікації О. Богомолова та 
С. Глінкіної [51]. Серйозним здобутком російської полоністики є праці О. Майорової [52, 53]. У 
статті “Роль і місце Польщі в сучасній Європі (дискусії в польському суспільстві)” [52] 
дослідницею було проаналізовано зміни, що відбулися у зовнішній політиці країни після 
здобуття нею справжньої державної незалежності. Як зазначає дослідниця, одним із результатів 
зовнішньополітичних трансформацій у Польщі стало посилення її геополітичної ваги на 
Європейському континенті.  

Високим науковим рівнем та детальним аналізом дослідження проблеми взаємовідносин 
Польщі з НАТО відзначається публікація Д. Сергєєва “Польща: чотири роки в НАТО” [54]. У 
ній увага автора зосереджується на висвітленні позитивних наслідків, яких зазнала країна від 
приєднання до Альянсу: польському керівництву вдалося досягти значних успіхів у розбудові 
національних військово-політичних структур та посиленні позиції у міжнародній політиці. 
Серйозної уваги науковець надає аналізу специфіки співробітництва Польщі з державами-
членами НАТО та державами, які не є її учасниками (насамперед Росією та Україною). 

Вагомим доробком у дослідження проблем, які поставали перед усіма учасниками 
“східного розширення” НАТО і ЄС, стали праці С. Ганжі [55], Л. Глухарьова [56], І. Іванова [57], 
В. Позднякова [55]. У них проаналізовано структурні зміни, які відбулися в НАТО та Євросоюзі 
в процесі їх підготовки до прийому нових членів, з’ясовано місце країн-учасниць об’єднань у 
цьому процесі, а також визначено особливості реалізації інтеграційної стратегії Польщею. 

Загальні аспекти проблеми євроатлантичної та європейської інтеграції знайшли своє 
відображення у монографіях російських науковців: на особливу увагу серед них заслуговують 
такі праці, як “Європа: вчора, сьогодні, завтра” (за загальною редакцією М. Шмельова) [58], 
“Глобалізація: процес і розуміння” (А. Уткін) [59], “Росія і Захід: історія цивілізацій” (А. Уткін) 
[60].  

Велика кількість актуальних публікацій із зазначеної проблематики міститься на сторінках 
російських періодичних видань: “Зарубежное военное обозрение”, “Международная жизнь”, 
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“Мировая экономика и международные отношения”, “Новая и новейшая история”, “Свободная 
мысль”, “Современная Европа”, “США – экономика, политика, идеология”. 

Вивчення процесу інтеграції Польщі у структури НАТО і ЄС передбачає необхідність 
звернення до здобутків західної історіографії. Беззаперечним авторитетом у досліджені проблем 
посткомуністичного розвитку країн Центрально-Східної Європи користується праця 
американського історика П. Вандича “Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від 
Середньовіччя до сьогодення” [61]. Серед причин падіння комунізму у країнах ЦСЄ історик 
називає такі, як заперечення національної традиції і культурно-релігійної спадщини, наруга над 
свободою та непридатність існуючого режиму до реформування [61, с. 334]. 

Вагоме місце в осмисленні геополітичних трансформацій Європейського континенту 
належить американському політологу З. Бжезінському [62]. Відповідно до запропонованої ним 
доктрини, зміни в Європі створили виключно сприятливі перспективи для Польщі: у ситуації, 
коли з втратою України та Білорусі, Росія зміщується на Схід, а Європа внаслідок об’єднання 
Німеччини відходить на Захід, Польща отримує можливість заповнити утворену між ними 
порожнину і набути ролі регіонального лідера. Традиційно високі оцінки польсько-
американському альянсу у З. Бжезінського поєднуються із пророкуванням геополітичного 
впливу польсько-українському союзу.  

Деякі аспекти розвитку Європи у посткомуністичну добу розглянуто у праці П. Джонсона 
“Сучасність. Світ з двадцятих по дев’яності роки” [63]. Аналізуючи проблеми глобального 
розвитку сучасної цивілізації, автор зосереджується на вивченні трансформаційних процесів, які 
відбулися на рубежі 80−90-х рр. ХХ ст. у країнах Центрально-Східної Європи. Здійснений 
дослідником аналіз політичного, економічного та соціального розвитку кожної з країн регіону на 
момент набуття справжньої державної незалежності дозволив визначити їх відсталість та 
неадекватність рівню Західної Європи. 

Певну наукову цінність для дослідження проблеми європейської інтеграції становлять такі 
наукові праці, як “Абетка законодавства Європейського співтовариства” (К.-Д. Боршарт) [64], 
“Творення політики в Європейському Союзі” (В. Волес та Г. Волес) [65], “Право Європейського 
Союзу” (А. Татам) [66], “Нарис історії Європейського Союзу” (Ф. Тоді) [67], “Трансформація та 
інтеграція. Формування майбутнього Центрально-Східної Європи” (Дж. Ітвелл та М. Еллан) 
[68]. 

Таким чином, короткий історіографічний огляд засвідчив недостатню вивченість проблеми 
інтеграції Польщі у європейські і євроатлантичні структури та її впливу на розвиток польсько-
українських відносин. Незважаючи на наявність великої кількості наукових досліджень, 
більшість із них є поверховими і висвітлюють лише окремі аспекти проблеми. Відсутність 
комплексного дослідження, а також наукова актуальність проблеми обумовлюють необхідність 
здійснення подальшого її вивчення та відповідного висвітлення у наукових працях.  
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POLAND’S INTEGRATION INTO NATO AND THE EU, ITS INFLUENCE ON THE 
DEVELOPMENT OF THE POLISH-UKRAINIAN RELATIONS AT THE END OF THE 

80S OF THE 20TH CENT. − 2005: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM 
 
The works of foreign and Ukrainian historian are analysed in the article that is devoted to the 

problem of  Poland’s integration to the Euro-Atlantic  and European organizations,  its influence 
on the development of the Polish-Ukrainian relations at the end of  the 80s of  the 20th cent.  till 
2005. 
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