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продовж кінця 80-х рр. ХХ ст. − початку ХХІ ст. польсько-українські відносини 
перебували під впливом низки чинників, які різною мірою визначали характер 
та динаміку їх здійснення. Безпосередня підпорядкованість зовнішньополітичної 

діяльності Польщі успіхам її інтеграції в євроатлантичні та європейські структури була 
одним із факторів, які значною мірою зумовлювали взаємини двох держав.  

Необхідність вивчення проблеми співробітництва Польщі й України у період реалізації 
офіційною Варшавою стратегії інтеграції до НАТО та ЄС обумовлюється існуючим 
науковим та практичним запитом. Звернення до здобутків української та зарубіжної 
історіографії, застосування опублікованих документів та неопублікованих архівних 
матеріалів дозволяють здійснити ґрунтовне дослідження проблеми. 

Попри зростання наукової розробки даної проблеми та наявність значної кількості 
наукових публікацій, питання реалізації відносин Польщі та України у контексті 
інтеграційних успіхів урядової Варшави до сьогодні не зазнало комплексного вивчення. Різні 
аспекти проблеми знайшли відображення у працях С. Буранта [1], Д. Васильєва [2], 
С. Віднянського [3], В. Гевко [4], Т. Герасимчук [5], Л. Зашкільняка [6], О. Знахоренко [7], 
Б. Кісєля [8], А. Крамарєвського [9], М. Крикуна [6], Л. Мартинова [3], В. Моцока [10], 
С. Пірожкова [9], Л. Чекаленко [2], В. Ярового [10]. Разом з цим, більшість із наявних 
досліджень лежать у площині політологічної науки, що обумовлює необхідність наступного 
ґрунтовного вивчення проблеми в історичному контексті. 

Таким чином, метою даної статті є наступне: на основі використання джерел і публікацій 
представників української та зарубіжної історіографії проаналізувати розвиток польсько-
українських відносин протягом кінця 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст., простежити зв’язок 
між характером взаємин Польщі з НАТО і ЄС та її стосунками з Україною. 

Маючи тривалу історичну традицію, польсько-українські відносини набули нового 
підґрунтя в період, який розпочався з подій демократичної революції 1989 р. у Польщі та 
проголошення у 1991 р. державної незалежності України. Будучи однозначно переконаною у 
необхідності інтеграції до структур НАТО та ЄС, офіційна Варшава почала вибудовувати 
свою політику відповідно до вимог європейського та євроатлантичного співробітництва. 
Після здобуття незалежності Україною та проголошення нею прагнення інституціалізації 
відносин зі структурами НАТО і ЄС стосунки двох держав почали позначатися реалізацією 
спільної зовнішньополітичної мети. 

Основи польсько-українського співробітництва було закладено з підписанням 
сторонами “Декларації про принципи та основні напрямки розвитку українсько-польських 
відносин” (1990 р.) [11] та “Договору між Україною і Республікою Польща про 
добросусідство, дружні відносини і співробітництво” (1992 р.) [12]. Зважаючи на наявність 
значного впливу на польсько-українське співробітництво з боку Росії, США, ЄС та НАТО, 
його здійснення значною мірою визначалося зовнішніми факторами. Польські дипломати 
означили політику Польщі щодо України на початку 90-х рр. ХХ ст. терміном “пасивний 
нейтралітет” [13, с.  57]. 

У 
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Упродовж другої половини 1993 р. – початку 1996 р. польсько-українські відносини 
перебували у стадії стагнації. Причинами подальшого охолодження офіційних стосунків 
Варшави та Києва були прихід до влади у Польщі проросійських посткомуністичних сил, 
активізація реакції Росії на можливе розширення НАТО на Схід, а також початок 
прогресивних змін у відношенні Заходу до проблем Польщі. Протягом зазначеного періоду 
зовнішньополітичну активність Варшави значною мірою зумовлювали поглиблення відносин з 
Європейським Союзом та подання у квітні 1994 р. офіційної заяви на вступ до нього, а також 
активна підготовка до членства в НАТО шляхом реалізації численних програм Альянсу.  

Із підписанням сторонами низки договорів, повним виведенням з території Польщі 
російських військових частин та наданням Україні статусу без’ядерної держави, польсько-
українські відносини перетворюються на помірно інертні. Активізації зазнало військово-
політичне співробітництво Польщі та України, яке здійснювалося, головним чином, шляхом 
участі країн у проголошеній в січні 1994 р. програмі НАТО “Партнерство заради миру”. 
Реалізовуючи завдання забезпечення спільної безпеки і оборони, польські та українські 
військові з’єднання були задіяні в навчаннях НАТО “Міст співпраці − 1994”, що відбулися у 
Польщі, та тренуваннях, які пройшли в Голландії [14, с. 241]. За сприяння Польщі у червні 
1994 р. Україна підписала Угоду про партнерство та співробітництво з Європейським Союзом. 

Унаслідок урядової кризи та відходу в лютому 1995 р. від керівництва Польщею 
проросійських політиків, польсько-російське співробітництво зазнало різкого сповільнення. 
Україна ж через відсутність однозначної позиції у ставленні до проблеми розширення НАТО 
на Схід та часту зміну зовнішньополітичних пріоритетів на деякий час також перестала бути 
для Польщі важливим партнером. У польській зовнішній політиці відбувається часткове 
згортання східного напряму, а на центральне місце виходить співробітництво з НАТО, ЄС та 
провідними західними державами [15, с. 59].  

У 1996 р. польсько-українські відносини активізуються і переходять на новий рівень. 26 
квітня 1996 р. у ході офіційного візиту польського міністра національної оборони 
С. Добжанського до Києва було підписано “Протокол про подальший розвиток 
співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони 
Республіки Польща” [16], положеннями якого визначалися високий рівень співробітництва 
між збройними силами Польщі та України, а також необхідність його поглиблення. 25 
червня 1996 р. під час робочого візиту українського президента Л. Кучми до Варшави 
відбулося підписання Спільної декларації Президента України і Президента Республіки 
Польща, положення якої визначали взаємний курс двох держав на стратегічне партнерство 
[17]. Одним із наслідків трансформації польсько-українських відносин у стратегічні стало 
зростання взаємної активності сторін у напрямку посилення співробітництва в рамках 
євроатлантичних та європейських структур, а також реґіональних об’єднань. 

Упродовж 1996−1997 рр. українські дипломати досягли значних успіхів у стабілізації 
відносин з НАТО: реалізовувалася Індивідуальна програма партнерства, 9 липня 1997 р. було 
підписано “Хартію про особливе партнерство між Україною та Організацією 
Північноатлантичного Договору”. Спостерігалося пожвавлення в стосунках України з ЄС: у 
грудні 1996 р. керівництво Євросоюзу ухвалило План дій щодо України, у вересні 1997 р. в 
Києві відбувся Перший саміт Україна – ЄС, на якому було розглянуто проблеми нормативно-
правового забезпечення європейського вибору України, а також можливі варіанти 
економічної співпраці сторін [18, с. 314]. 

Успіхи України в справі поглиблення відносин з НАТО та ЄС супроводжувалися 
активною підтримкою польського керівництва. Намагаючись уникнути становища 
“прикордонної держави”, якою Польща автоматично ставала у разі здійснення “східного 
розширення” Північноатлантичного альянсу і неохоплення ним України, та прослідковуючи 
вплив української підтримки на прискорення інтеграції Польщі в НАТО і ЄС, польські 
дипломати продовжували надавати українським колегам діяльну допомогу. 20−23 травня 
1997 р. в Києві відбулася зустріч українського та польського президентів Л. Кучми та 
А. Кваснєвського, під час якої було підписано Спільну заяву “До порозуміння і єднання” [19]. 
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Її положення підтверджували принцип стратегічності у відносинах двох держав, закладали 
підвалини поглиблення політичного, економічного й гуманітарного співробітництва між ними. 

Стратегічне партнерство Польщі й України, їх успіхи у налагодженні та здійсненні 
відносин зі структурами НАТО та ЄС значною мірою визначали характер військово-
політичного та політико-економічного співробітництва двох країн у другій половині 90-х рр. 
ХХ ст. Військово-політичні відносини Польщі та України перебували в підпорядкуванні до 
процесу євроатлантичної інтеграції Польщі. Так, підписання “Хартії про особливе партнерство 
між Україною та НАТО” відбулося одночасно із запрошенням Польщі розпочати переговори 
про вступ до структури в липні 1997 р. Інтеграції до НАТО підпорядковувалося 
співробітництво сторін у рамках реалізації програми “Партнерство заради миру”, виконання 
спільних військових та миротворчих навчань. З метою здійснення гарантій миру та безпеки в 
Європі й світі 26 листопада 1997 р. сторони підписали Угоду про створення спільної 
військової частини для участі в міжнародних операціях з підтримання миру та захисту прав 
людини під егідою міжнародних організацій [20, с. 14]. Практична реалізація військового 
співробітництва Польщі та України відбувалася у ході проведення щорічних почергових 
польсько-українсько-британських військових навчань “Козацький степ” (вересень 1997 р., 
серпень−вересень 2003 р.), польсько-українських навчань “Широкий степ” (серпень 1997 р.) та 
“Хоробрий орел” (вересень 1997 р.), багатосторонніх навчань “Спільний сусід” (липень 
1997 р.) тощо. 

Політико-економічні відносини офіційних Варшави та Києва визначалися прагненням 
сторін до інтеграції у Європейський Союз. Усвідомлюючи відсутність реальної перспективи 
набуття асоційованого чи повного членства в ЄС, офіційний Київ за підтримки польських 
колег у 1996 р. домігся вступу України до Центральноєвропейської ініціативи [21, с. 322]. 

З початком переговорів Польщі з Євросоюзом (31 березня 1998 р.) більшість питань її 
співробітництва з Україною почали розглядатися через призму євроінтеграційного курсу 
двох держав. У рамках реалізації відносин України з Європейським Союзом у червні 1998 р. 
президент Л. Кучма підписав указ “Про затвердження стратегії інтеграції України до 
Європейського Союзу”, у якій набуття Україною повноправного членства в ЄС 
оголошувалося стратегічною метою [22, с. 314−315]. Визначальний вплив на здійснення 
відносин України з Євросоюзом мало прийняття в грудні 1999 р. на Гельсінському саміті 
Ради Євросоюзу Спільної стратегії щодо України, положення якої визнавали європейські 
інтереси нашої держави та вітали її європейський вибір. З метою виконання критеріїв вступу 
та досягнення членства у ЄС, 14 вересня 2000 р. у Києві було прийнято “Програму інтеграції 
України до Європейського Союзу” [23, с. 315]. 

Зі вступом Польщі до НАТО в польсько-українських відносинах відбулися якісні зміни: 
якщо раніше сторони будували взаємини на паритетних засадах, то відтепер вони почали 
здійснюватися з урахуванням статусу Польщі як члена трансатлантичної системи безпеки. 
Відповідно до положення про відкритість “дверей Альянсу” для вступу нових членів, 
прийнятої на Вашингтонському саміті 1999 р. нової Стратегічної концепції НАТО, а також 
виходячи з активної позиції Польщі щодо розширення кордонів НАТО на Схід та прагнення 
України домогтися інтеграції під “парасольку НАТО”, офіційна Варшава перетворилася на 
свого роду “міст” між розширеним Альянсом та Україною [24, с. 116].  

Своєрідною перевіркою для двосторонніх відносин Польщі та України, а також їх 
взаємин з провідними державами євроатлантичного простору стала війна в Іраку. Участь 
польських та українських миротворців в іракській кампанії була неоднозначно оцінена на 
міжнародній арені. Гостро критикуючи присутність Польщі у війні в Іраку на боці 
пронатовських сил, Німеччина та Франція ставили під сумнів успішність завершення 
процедури ратифікації Договору про вступ Польщі до ЄС. Неочікуваним виявився фінал 
миротворчої місії на Близькому Сході і для України: керівництво НАТО визначило її 
значення як таке, що є замалим, аби запрошувати державу до вступу в Альянс. Згідно з 
результатами засідання Ради партнерства Україна – НАТО, що відбулося у ході 



Збірник наукових праць   

 

153

Стамбульського саміту 2004 р., з Військової доктрини України було вилучено положення 
про підготовку держави до військово-політичної інтеграції в структуру НАТО [25, с. 40].  

Новий відлік співробітництва офіційних Варшави та Києва розпочався зі вступом 
Польщі до Євросоюзу 1 травня 2004 р. З цього часу керівництво РП почало вибудовувати 
свою зовнішню політику, насамперед її “східний напрямок”, відповідно до загальних цілей 
Євроспільноти. Активно захищаючи політичний курс щодо України, Польща офіційно 
задекларувала готовність здійснювати політику ЄС на Сході, у тому числі стосовно 
вирішення проблеми вступу до нього офіційного Києва. Спеціальні повноваження щодо 
здійснення “східної політики” структури за Польщею було закріплено за погодженням з 
керівництвом Євросоюзу. Активне лобіювання українських інтересів у Брюсселі та 
підтримку прагнень Києва увійти до Євросоюзу було визначено “новою східною політикою 
Польщі”, в основі якої перебуває розроблений польським керівництвом ще в жовтні 2002 р. 
офіційний документ “Східна політика Європейського Союзу в перспективі його розширення 
за рахунок держав Центральної та Східної Європи – польська точка зору” [26, с. 12]. 

Черговим випробуванням для польсько-українського партнерства стали події 
листопада − грудня 2004 р. в Україні. “Помаранчева революція” зазнала неабиякої підтримки 
в польському суспільстві: дії українського народу вітали як вищі органи державної влади РП, 
так і пересічні польські громадяни. До вирішення внутрішньополітичної кризи в Україні 
приєдналися президент Польщі А. Кваснєвський та колишній президент Польщі, екс-лідер 
“Солідарності” Л. Валенса, які особисто приїжджали до української столиці.  

Перемога на повторних президентських виборах В. Ющенка та прихід до влади 
опозиційних до “режиму Кучми” сил ознаменували початок змін у зовнішній політиці 
України. Відтепер її пріоритетними напрямами визначалися вступ у НАТО і ЄС, розвиток 
якісно нових відносин зі США та Росією, інтеграція у світовий економічний простір. 
Протягом 2005 р. Україна отримала статус “спеціального сусіда” ЄС, скасувала візовий 
режим для громадян ЄС, отримала право відповіді на зовнішньополітичні заяви Євросоюзу, 
набула статусу країни з ринковою економікою.  

Глибокі політичні, економічні та суспільні трансформації, а також проголошення 
Україною європейського вектора визначальним напрямом її зовнішньої політики були 
схвально зустрінуті у Польщі. Активну підтримку новому політичному курсу Української 
держави надав польський президент А. Кваснєвський [27, с. 63]. Зміни в Україні вітали вище 
державне керівництво та фактично всі політичні сили РП. 

Оцінюючи роль Польщі в здійсненні Україною європейського напрямку її зовнішньої 
політики на сьогодні, маємо відзначити, що з приходом до влади в Україні В. Ющенка та 
політиків з його оточення, воно дещо змінилося. Незважаючи на те, що урядова Варшава і 
надалі продовжує залишатися активним представником українських інтересів на Заході, 
офіційний Київ власними зусиллями почав здійснювати практику політичних контактів з 
керівництвом НАТО і ЄС, а також провідних європейських країн.  

Таким чином, дослідження процесу становлення та здійснення польсько-українських 
відносин протягом 1989–2005 рр. дає підстави стверджувати про наявність безпосереднього 
зв’язку між динамікою реалізації Польщею стратегії інтеграції до євроатлантичних та 
європейських структур та характером її взаємин з Україною. Упродовж досліджуваного 
періоду Польща активно представляла українські інтереси у структурах НАТО та ЄС, а 
також у колі впливових держав Європи і США, співробітничала з Україною у рамках 
реалізації низки ініціатив НАТО, здійснювала прикордонне та реґіональне співробітництво. 
Незмінною ознакою політики Польщі щодо України при цьому залишалася її 
підпорядкованість успіхам виконання офіційною Варшавою стратегії вступу до НАТО та ЄС.  
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