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сторії становлення двосторонніх міждержавних відносин між Україною та 
Республікою Польща, їх розвитку та поглиблення в нових геополітичних 
умовах присвячені десятки видань як українських, так і зарубіжних 

авторів. Неминучими були політико-ідеологічні та міфотворчі впливи на 
історіографічний процес, маніпуляції з державними документами і матеріалами 
міжнародних організацій, які тривають й досі. Це обумовлює необхідність 
детального дослідження особливостей формування професійної та методичної 
думки та переосмислення численних стереотипів і штампів щодо українсько-
польських відносин, їх деідеологізації. Без цього неможливе вироблення 
теоретично-методологічних засад дослідження, які дозволяють реалізувати 
когнітивний підхід до вивчення складних процесів розбудови взаємин між 
Україною та Польщею в контексті інтеграційних і глобалізаційних координат. 

Українська наукова історико-суспільна думка упродовж доби Незалежності 
нагромадила значний потенціал вивчення розвитку зв’язків між Україною та 
Польщею. Із здобуттям Україною незалежності та отримання Республікою 
Польща політичної свободи розпочалося формування якісно нової моделі 
двосторонніх міждержавних стосунків між ними. Завдяки зусиллям політичних 
та інтелектуальних еліт обох країн вдалося досягнути вагомих результатів у 
міжнаціональному примиренні й порозумінні, визначити пріоритетні напрями 
стратегічного партнерства між нашими державами. Тож дослідження розвитку 
українсько-польських відносин здійснювалось паралельно поглибленню цих 
взаємин у суспільно-політичному житті. Активний процес нагромадження 
інформації стосовно формування зв’язків між двома державами та виокремлення 
важливості повноцінного поступу українсько-польської взаємодії, як важливого 
чинника новітнього національного державотворення, на думку авторки, 
розпочався на початку 90-х років минулого століття. Започаткований у цей час 
процес формування якісно нової моделі відносин між Україною та Республікою 
Польща, як незалежними державами триває й надалі, а у вказаному континуумі 
подальший розвиток взаємин поглиблюється і видозмінюється до нових реалій, 
внаслідок чого первинні наявні оцінки втрачатимуть своє значення, 
вимагатимуть переосмислення на перспективу їх здійснення. Актуалізація та 
насиченість українсько-польських стосунків 90-х років ХХ – початку ХХІ ст. 
вимагають все більш повного й всебічного висвітлення та аналізу. До того ж, у 
світлі подій Євромайдану, у Криму та на сході України, зміцнення співпраці з 
Європейським Союзом та НАТО через імплементацію Угоди про асоціацію, 
актуальність започаткованого дослідження відносин України і Польщі для 
сучасної історичної науки посилюватиметься. В умовах все тіснішого 
міжнародного співробітництва та поглиблення інтеграційних процесів це 
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питання набуває все більш вагомого значення, а відтак привертає увагу як 
українських, так і зарубіжних дослідників. 

Зауважимо, що одночасно із встановленням якісно нового етапу українсько-
польських відносин на рубежі 90-х рр. минулого століття, на думку авторки, 
розпочинається перебудова національних історіографій обох країн. Фактично 
розпочинається новітній етап у розвитку історичної науки: про що свідчить 
проведення міжнародних наукових семінарів, симпозіумів, конференцій, круглих 
столів, розширення проблематики і поява наукових концепцій щодо розбудови 
взаємин між Україною та Польщею, великої кількості різнопланового, 
фактологічного матеріалу, документів, статистичних даних, значного масиву 
фахових праць, напрацювань історико-публіцистичного характеру. 
Відрізняючись між собою за науково-теоретичним рівнем аналізу, оціночними 
характеристиками, а також багатьма іншими параметрами, усі вони разом з тим, 
займають певне місце у становленні історіографії розвитку українсько-польських 
двосторонніх міждержавних відносин у досліджуваний період. Здійснення таким 
шляхом обміну інформацією, поглядами та оцінками дозволяє окреслити стан 
дослідження проблеми, узгодити підходи, створити підстави для узгодження 
розбіжностей і протилежних версій інтерпретацій подій й формування висновків, 
що забезпечує поступове вироблення спільних позицій обох сторін і створення 
на нових методологічних засадах джерелознавчої бази. 

При здійсненні аналізу та класифікації історичних джерел з українсько-
польських відносин означеного часу перевагу традиційним формально-
функціональним критеріям надано тематично-хронологічному та генетичному 
критерію, що зумовлено специфікою предмета дослідження, оскільки він є 
дотичним до сучасності та постає перед науковцями не як довершений 
історичний процес, а змінним, на етапі свого поглиблення. Відтак, на рівні з 
ґрунтовними спеціальними монографіями постають аналітичні статті як 
найбільш оперативні форми публікації наукової інформації і джерело 
найновіших міркувань та оцінок щодо підходів у відносинах України з Польщею. 
Також варто зазначити, що в огляді опинилися не тільки історичні дослідження, 
але і праці міждисциплінарного характеру на стику геополітики й міжнародних 
відносин, політології, соціології, політекономії та історії. Втім, на нашу думку, 
це лише збагачує історіографічну базу проблеми та відповідає новітнім підходам 
до розуміння історіографії котра включає в себе не лише суто історичні роботи, а 
й економічні, політичні розвідки, студії з міжнародних відносин тощо. 

Незважаючи на порівняно нетривалий із історичної точки зору період 
дослідження започаткованої проблеми, напрацьовано значний масив 
історіографічних праць, який доцільно групувати за двома тематичними 
напрямками; загальна та тематична історіографії в контексті їх розгляду за 
проблемно-хронологічним і країнознавчим принципами. Загальна історіографія – 
це теоретико-концептуальні праці узагальненого типу, в яких проблеми 
українсько-польських взаємин згадуються лише побіжно, проте висновки та 
оцінки авторів допомагають нам зрозуміти значення та причини багатьох подій й 
процесів, пов’язаних з розвитком стосунків України та Польщі у нових 
геополітичних умовах. 

До другої групи відносяться праці, в яких безпосередньо аналізуються 
відносини між Україною та Польщею, зокрема висвітлюються історичні аспекти 
становлення українсько-польських взаємовідносин у політичній площині та в 
економічній сфері, досліджуються аспекти військово-політичного 
співробітництва в системі європейської та євроатлантичної інтеграції на предмет 
його відповідності задекларованим цілям стратегічного партнерства. 
З’ясовується також роль “великих держав”, зокрема російського фактора та 
впливу ЄС та НАТО на побудову двосторонніх відносин між обома державами, 
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значення Помаранчевої і Революції Гідності для розвитку співпраці України та 
Польщі, зміцнення зв’язків між ними в форматі підготовки, підписання та 
імплементації Угоди про асоціацію та інші аспекти. 

Праці першої групи визначають історію творення новітньої системи 
міжнародних відносин, її інституалізації, характеризують правову базу, 
організаційні форми та основні напрямки функціонування європейських та 
світових організацій. Нами взято до уваги ті роботи, у яких поданий матеріал 
перегукується з Україною, її зовнішньою політикою і діяльністю на міжнародній 
арені, місця й значення у створенні системи відносин на дво- та багатосторонніх 
основах. Назвемо наукові праці, які у цьому плані є найбільш значимими. 
Окремої уваги серед них, на нашу думку, заслуговують дослідження 
А. Слюсаренка, В. Гусєва і В. Дрожжина [1], О. Бойка [2], А. Гальчинського [3], 
О. Горенка [4], О. Ковальової [5], П. Демчука [6], М. Дністрянського [7], 
І. Мельникової [8], Л. Дещинського та А. Панюка [9], С. Василенко [10] та ін. 
Зауважимо, що вивчення еволюції міжнародної діяльності України важливе як з 
наукової, так практичної точки зору, оскільки дає можливість не лише реально 
оцінити її стан, а й виявити недоліки й прорахунки, основні тенденції і 
можливості її розвитку із зарубіжними країнами в політичній, економічній, 
культурній та гуманітарній площинах. Тому злободенним з науково-
теоретичного погляду є цілісний аналіз сучасної національної історіографії 
зовнішньої політики і відносин України із зарубіжними державами. Такий 
методологічний підхід уможливить оцінити її становлення, розвиток, нинішній 
стан та висвітлення основних тенденцій, розбудови й перспектив співпраці між 
нашими народами в українській історичній науці. 

До праць теоретико-концептуального характеру, в яких піднімається питання 
політичних і економічних трансформаційних процесів в Україні та її місця й 
діяльності у новій системі міжнародних відносин відносимо праці 
О. Брусиловської [11–12], С. Віднянського [13], В. Горбуліна [14], О. Івченка 
[15], Я. Ісаєвича [16], Г. Касьянова [17], А. Кудряченка [18–20], В. Литвина [21], 
Ю. Макара [22], А. Мартинова [23–24], А. Орла [25], Б. Параховського [26–27], 
М. Алексієвця і Я. Сека [28]. У працях означених авторів фахово висвітлюються 
проблеми зовнішньополітичної діяльності України, аналізуються її пріоритети та 
основні етапи становлення у добу Незалежності, зроблені висновки й оцінки, які 
допомагають зрозуміти причини і зміст багатьох подій й процесів, пов’язаних із 
розвитком зв’язків між Україною та зарубіжними країнами в сучасних 
геополітичних умовах. Ці праці закладають теоретичне підґрунтя для 
формування міжнародної активності незалежної України, будучи передумовою 
для подальшої її вивчення. 

Винятковий інтерес у світлі вивчення проблеми викликає робота відомих 
львівських істориків Л. Зашкільняка, М. Крикуна “Історія Польщі. Від 
найдавніших часів до наших днів” [29], яка стала узагальнюючим підсумком у 
розвитку сучасної української полоністики. Факти політичного, соціально-
економічного та культурного розвитку Польщі, її зовнішньополітичної 
діяльності, наведені й професійно проаналізовані авторами у цьому 
фундаментальному дослідженні, уможливлює глибше розуміння становлення 
українсько-польських взаємин упродовж тривалого історичного періоду. 

Питання особливості зовнішньої політики України, її місця у новітній системі 
міжнародних координат, перспектив просування нашої держави шляхом 
європейської та євроатлантичної інтеграції ґрунтовно й професійно 
розкриваються у працях Л. Чекаленко [30–31]. Відома українська дослідниця 
предметно аналізує основні етапи становлення й розвитку зовнішньої політики, 
головні напрями й завдання Української держави в зовнішньополітичній 
площині, висвітлює механізми суверенного існування країни, застосування 



Україна–Європа–Світ 264 

дипломатичних засобів і методів обстоювання українських інтересів на 
міжнародній арені. 

Важливими у контексті започаткованої теми є дослідження Л. Гайдукова, 
В. Кременя і Л. Губерського [32], С. Андрущенко (Грицько) [33], колективна 
монографія за редакцією Ф. Рудича [34], а також спільна розвідка “Україна 2000 і 
далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку” [35]. Характерною рисою 
вказаних робіт є предметний аналіз кардинальних змін міжнародного становища 
на рубежі ХХ–ХХІ ст. і геополітичної ситуації упродовж означеного часу, 
обґрунтування зовнішньої політики України, її ролі й мети у системі відносин на 
європейському континенті. У цьому аспекті виокремимо колективні 
фундаментальні монографічні праці під редакцією проф. А. Кудряченка 
Інституту європейських досліджень НАН України (нині Інститут всесвітньої 
історії НАН України) [36–38]. Тут науковці, спираючись на архівні матеріали, 
широку джерельну та історіографічну базу, здійснили всебічний й професійний 
аналіз існування й визнання України як європейської держави, політико-
правових, економічних, світоглядних і духовно-культурних засад нинішніх 
взаємин України з далекими й близькими сусідами по спільному європейському 
ділі, їх становлення, трансформації й сучасного стану; висвітлено феномен 
розвитку Європи, її культурно-цивілізаційні параметри і залученість України до 
цих процесів. Окремо проаналізовано європейський вибір України, його 
цивілізаційну складову, а також розкрито актуальні проблеми міжнародних 
відносин України з європейськими країнами упродовж ІХ–ХХІ ст. У цьому 
контексті зацікавлення викликає монографія відомого українського усесвітника 
Ю. Алексєєва [39], в якій на високому фаховому рівні досліджено місце України 
у світлі глобальних змін у Європі, її міждержавних двосторонніх відносин із 
європейськими країнами. Аналізуючи історичну спадщину з дослідження 
проблеми, варто також виокремити працю чернівецьких науковців Ю. Макара, 
Б. Гдичинського, В. Макара, С. Попика та Н. Ротар “Україна в міжнародних 
організаціях” [40], в якій показано цілісне уявлення про роль України у 
функціонуванні міжнародних організацій, членом яких вона є, та визначення 
перспективи набуття членства у найбільш потужних міжнародних організаціях 
сучасності – Європейському Союзі і НАТО. 

У вивченні досліджуваної наукової проблеми важливе місце займають 
тематичні збірники загального характеру, зокрема “Україна в міжнародних 
відносинах з країнами Центральної та Південно-Східної Європи” [41], “Україна і 
Польща – стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє” [42], 
“20 років українсько-польських відносин: випробування часом і спільна 
перспектива та майбутнє” [43], “Україна на міжнародній арені” [44] та ін. У цих 
виданнях вміщено різноманітні матеріали про глибокі трансформації 
європейського геополітичного простору, що мали місце на межі 80–90-х рр. 
ХХ ст. та обумовили початок нового етапу українсько-польських стосунків, 
розглянуто основні аспекти співпраці обох сторін і фактори, що на неї 
впливають. 

До першої групи належать також дослідження зарубіжних авторів, які 
присвячені проблемам створення новітньої системи міжнародних відносин, 
європейської та євроатлантичної інтеграції, історії окремих європейських країн, у 
т. ч. і Республіки Польщі, її зовнішньої політики, міждержавних відносин, 
наукові праці з питань політичної й економічної трансформацій України та 
Польщі, їх геополітичної орієнтації у нових історичних умовах. Серед праць, які 
стосуються означених питань, варто відзначити колективні монографічні 
дослідження зарубіжних авторів під загальною редакцією Ю. С. Новопашина 
[45], А. А. Язькової [46], А. Ф. Носкової [47]. На початку 1990-х рр. значимі 
роботи опублікували польські науковці Б. Візімірська [48], Я. Новаковський [49], 
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Я. Онишкевич [50], В. Зайончковський [51], Б. Геремек [52]. До головних рис 
указаних праць слід віднести наукову систематизацію та узагальнення великого 
й різноманітного матеріалу, який дозволяє скласти цілісну картину про зміни в 
країнах Центральної і Південно-Східної Європи, а також сучасний 
концептуальний підхід до їх висвітлення на основі новітніх науково-
методологічних підходів. Значну увагу автори привертають у контексті 
запропонованої теми до внутрішньо- та зовнішньополітичних перетворень у 
Республіці Польща після розпаду соціалістичної системи, висвітлення 
зовнішньої політики країни та розвитку відносин з державами ЦСЄ, а також з 
Україною у новітній період. Нову сторінку у багатовіковій історії зв’язків 
українського і польського народів автори вищеозначених наукових публікацій 
пов’язують з процесом формування й реалізації стратегічного партнерства й 
співробітництва двох держав. Характеризуючи ці праці, варто підкреслити їх 
комплексний характер, де поряд з оцінкою змін міжнародної ситуації та 
облаштування світового устрою, висвітлюються проблеми геополітичної 
орієнтації обох держав в нових умовах розширення ЄС та НАТО, розвитку 
інтеграції, а також процеси політичної та економічної трансформації, що їх 
пережили і Польща і Україна у першій половині 90-х рр. ХХ ст. Висновки та 
оцінки авторів сприятимуть нам зрозуміти місце і роль обох держав у новітній 
системі геополітичних координат, значення багатьох подій і процесів, органічно 
пов’язаних з становленням українсько-польських відносин у досліджуваний 
період. 

Другу групу літератури із запропонованої нами проблеми складають праці 
науковців, предметом дослідження яких є власне розвиток українсько-польських 
відносин сучасного періоду. З’являються роботи, які мають багато спільних рис. 
Вони, як правило, висвітлюють окремі аспекти політичної, економічної та 
культурно-освітньої співпраці обох країн, а також акцентують увагу на 
необхідності їх зміцнення як важливого стабілізуючого чинника у Центрально-
Східній Європі. Доробок, малочисельнний упродовж 1990-х рр., відчутно зріс 
упродовж першого-другого десятиліття ХХІ ст. на, думку авторки, продовжує 
поповнюватися новими дослідженнями різноманітних проблем розбудови 
взаємин між Україною та Польщею. Зауважимо, що на початковому етапі 
становлення національної історіографії українсько-польських відносин 
публікації, переважно, мали надто загальний характер, автори намагалися 
з’ясувати історичні передумови становлення й розвитку зв’язків між обома 
країнами, проаналізувати окремі аспекти міждержавного двостороннього 
співробітництва у світлі трансформації європейського геополітичного простору. 
До числа перших історичних праць, в яких достатньою мірою порушуються 
питання українсько-польських зв’язків у нових геополітичних умовах, можна 
віднести праці Д. Павличка [53], С. Тарана [54], І. Афанасьєва [55], Є. Бершади 
[56], С. Буранта [57], В. Будкіна [58], Д. Васильєва і Л. Чекаленко [59], В. Глібова 
і Д. Горуна [60], Д. Горуна [61], В. Куйбіди [62], А. Мартинова [63], Л. Токара 
[64], Р. Шпорлюка [65], Ю. Зайцева [66], С. Заброварного [67], Н. Житорюк [68], 
ін. Прикметою цих праць є трактування історії українсько-польських відносин як 
невід’ємної органічної складової усієї системи міжнародних відносин у нових 
геополітичних умовах. У них вміщено цінні матеріали про глибокі трансформації 
європейського геополітичного простору, про історичні передумови й конкретні 
події формування якісно нових взаємин між Україною і Польщею. Автори 
намагалися осмислити початкові кроки новітньої доби розбудови взаємодії між 
двома країнами, подолати залишки старої заангажованості та виробити нові 
підходи до спільного минулого, об’єктивно осмислити проблеми співпраці у 
контексті новітніх викликів. Загалом, як засвідчив їх аналіз, зазначені праці 
характеризуються різною глибиною та об’єктивністю відображення конкретно-
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історичних подій, процесів, явищ, а відтак і неоднаковою науковою вартістю, 
вузькістю джерельної бази. Зазначимо, що питання стосунків між Україною та 
Польщею висвітлювалися як безпосередньо із сучасних подій, так і в 
ретроспективному плані. Ці дослідження, як правило, опиралися на існуючу на 
той час політичну ситуацію, однак у них помітним було прагнення авторів 
осмислити проблему загалом. 

Наприкінці 90-х рр. минулого століття, на думку авторки розпочався етап 
поглибленого й системного вивчення взаємодії двох держав. Дослідження 
означених проблем вийшли на якісно новий рівень, якому притаманні більш 
широка джерельна база і сучасні методологічні підходи, що забезпечило 
підвищення аргументованості висновків та оцінок, поновлення їх новим 
предметним змістом. Такий методологічний підхід, зокрема характерний для 
праць львівських науковців К. Кіндрата та С. Трохимчука [69], В. Борщевського 
[70, 71], Г. Зеленько [72], В. Струтинського [73], Л. Алексієвець і В. Гевко [74], 
Т. Герасимчук [75], О. Знахоренко [76–77], А. Киридон [78–79], В. Колесника 
[80], Т. М. і Л. Ф. Кондратюків [81], В. Кучера [82], О. Малиновської [83] та ін. 
Чільне місце у своїх працях автори приділяють, передусім, політичним та 
економічним взаєминам України та Польщі. Автори зазначають, що стосунки 
між двома країнами пройшли тривалий, не позбавлений суперечностей, але, 
разом з тим, динамічний та конструктивний шлях. Вони відзначають їхню 
насиченість, результативність та переважаючу виваженість на урядовому, 
дипломатичному і міжпарламентському рівнях. Проблеми формування та 
розвитку українсько-польських відносин, пошуку свого місця України в нових 
геополітичних умовах та значення поглиблення двостороннього міждержавного 
співробітництва простежуються у названих доробках. У них висвітлюються 
історико-політичні передумови становлення зв’язків між Україною та Польщею, 
їх перебіг та можливі вектори конфліктності, перспективи між обома країнами. 
Загальною ознакою вказаних праць є виявлення основних етапів еволюції 
українсько-польських відносин у новітню добу. Поклавши в основу періодизації 
взаємин між Україною та Республікою Польща різні критерії, українські 
дослідники запропонували різне бачення їхніх основних етапів. Попри це у 
відносинах між нашими країнами більшість із науковців виділяє три етапи, 
основним змістом яких, відповідно, є “активізація”, “стагнація” та “пожвавлення 
з наступним виходом на рівень стратегічного партнерства”, наявними є спроби 
виокремити у них чотири-шість етапів [84, с. 45]. Вище вказані праці українських 
науковців значно збагатили знання про становлення й розвиток взаємин між 
Україною і Польщею. Зібрані ними матеріали стали доброю основою для 
подальшого їх вивчення. Більшість з цих напрацювань відзначається новою 
документальною базою, намаганням якнайповніше подати основні напрями 
розгортання українсько-польських відносин кінця ХХ – початку ХХІ ст., 
охарактеризувати їхній зміст та основні тенденції й особливості розвитку в нових 
історичних умовах облаштування міждержавних відносин та європейському 
континенті. 

Окремі аспекти економічного співробітництва України та Польщі у 90- х рр. 
ХХ ст. розглянули у своїй праці тернопільські науковці Є. Савельєв, В. Мельник, 
С. Чеботар “Українсько-польські економічні відносини у контексті стратегічного 
партнерства” [85]. Відзначимо, що це дослідження є одним з перших в 
українській історіографії, в якому фахово проаналізовано деякі аспекти співпраці 
двох держав в економічній сфері, з’ясовано міру її відповідності формату 
стратегічного партнерства. У цьому контексті важливою є праця львівського 
науковця М. Янкова “Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі 
геополітичних координат (політико-економічний та секторальний аналіз)” [86]. У 
монографії автор висвітлює проблеми формування стратегічного партнерства 
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між Україною та Польщею, аналізує історичні аспекти становлення українсько-
польських взаємовідносин у політичній та економічній площині, досліджує 
секторальні аспекти двосторонніх стосунків, розглядає їх у світлі 
євроінтеграційних та геополітичних трансформацій сучасності. Наведені у роботі 
авторські висновки визначають орієнтири подальшого розвитку українсько-
польського стратегічного партнерства в політичному та інституційно-
економічному аспектах. Автор всебічно обґрунтовує тезу, що Польща 
залишається важливим партнером і союзником у питаннях європейської та 
євроатлантичної інтеграції України, а стратегічне партнерство двох держав є 
джерелом стабільності в регіоні та запорукою успішного розвитку співпраці в 
чорноморсько-балтійському геоекономічному просторі. Економічний аспект 
співпраці України й Польщі висвітлюється також у працях В. Глібова та 
Д. Горуна [87], С. Пирожкова та О. Крамаревського [88], П. Чернеги [89], 
О. Бабак [90], О. Мітрофанової [91], С. Писаренко [92], Н. Рудіченко [93], 
О. Дашевської [94], С. Стоєцького [95]. Окремі питання торгівельно-економічної 
взаємодії обох країн проаналізували В. Васюк [96], Ф. Медвідь [97], Л. Садула 
[98], Н. Климець [99] та ін. Дослідники наголошують на необхідності оновлення 
стратегії економічних відносин, наповнення їх конкретним змістом. 

Знаковими для української історіографії українсько-польських відносин стали 
монографічні дослідження відомої в Україні дослідниці Л. Стрільчук [100–101]. 
У першій праці авторка професійно дослідила інституційні складові українсько-
польських гуманітарних взаємин і співробітництва, а у другій роботі на основі 
значної кількості документального та фактологічного матеріалу у поєднанні з 
неупередженими авторськими інтерпретаціями вона зуміла виважено оцінити 
політичні, економічні та гуманітарні взаємини двох держав, транскордонну 
співпрацю між нашими народами. Зауважимо, що помітне місце у висвітленні 
транскордонного співробітництва України та Польщі займають дослідження 
Н. Буглай [102], С. Кулини [103], Н. Роїк [104], Т. Терещенка [105], 
О. Харчинської [106], О. Передрія та С. П’ясецької-Устич [107], Я. Ошуркевича 
[108], О. Каплинського [109], О. Філіповської [110], О. Яніної [111] та ін. Їх 
прикметною рисою є висвітлення транскордонних взаємин обох країн у 
нерозривному взаємозв’язку з іншими складовими українсько-польських 
відносин у нових історичних умовах. 

Як засвідчив історіографічний аналіз, українські науковці значної уваги 
приділяють соціокультурному компоненту взаємин України і Польщі. Окремі 
аспекти у гуманітарній сфері у своїх публікаціях розглянули І. Винниченко [112], 
В. Кирилич [113], В. Лишко [114], Н. Медведчук [115], А. Олещук [116], 
В. Петрик [117], В. Каспрук [118], М. Павлюк [119], В. Тютюн [120], 
А. Пивоваров [121] та ін. Автори глибоко проаналізували діяльність громадських 
організацій і культурних центрів в Україні та Польщі, проведення у кожній із 
держав спільних наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, фестивалів 
української та польської культури тощо. Ознакою більшість праць є констатація 
неповного використання співпраці двох держав у гуманітарній площині. 

Чимало уваги українські науковці приділяють питанням взаємин України та 
Польщі в контексті їх участі у процесах європейської та євроатлантичної 
інтеграції, підтримки у Європі безпеки та стабільності, осмислення використання 
відповідного польського досвіду, а також ролі Республіки Польща у розбудові 
стосунків нашої держави з Євроспільнотою. З-поміж багатьох дослідників на 
цьому наголошують В. Бочаров [122], В. Бурдяк та І. Мороз [123], В. Малік [124], 
В. Моцок [125], О. Полторацький [126], В. Трофимович [127], С. Федуняк [128], 
І. Тодоров [129]. На основі аналізу історіографічних джерел виявлено, що різні 
аспекти євроатлантичного вибору України та місця Польщі в його реалізації, 
трансформації українсько-польських відносин у світлі інтеграції Польщі до 
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НАТО та ЄС піднімають у своїх працях такі українські дослідники, як 
О. Санджаревський [130], О. Їжак [131], Л. Алексієвець, М. Алексієвець, 
Н. Чорна [132], Ю. Котляр [133], О. Ващенко [134], В. Гевко [135], О. Мороз 
[136], Б. Губський [137], М. Кордон [138]. Значний інтерес у контексті інтеграції 
Польщі до міжнародних організацій та вивчення й використання польського 
досвіду у процесі набуття у них членства України викликають роботи В. Бадрака 
[139], А. Березного [140], У. Ільницької [141], Л. Голопатюка [142], Я. Матійчика 
[143], П. Сардачука та І. Цепенди [144], Ю. Макара [145], М. Куницького та 
О. Обухової [146]. Автори вважають розбудову взаємин з НАТО та ЄС цілком 
виправданою та прихильно ставляться до неї, фактично доводять відсутність для 
Польщі, а разом з нею для України інших альтернатив, окрім співпраці з ними. 
Вони обгрунтовують наявність зв’язку між динамікою реалізації Польщею 
стратегії євроатлантичної інтеграції та характером її відносин з Українською 
державою. 

Певне місце в історіографії українсько-польських зв’язків займають проблеми 
наукового осмислення військово-політичного співробітництва України і Польщі 
в контексті євроатлантичної інтеграції. Важливі аспекти означеної проблеми 
проаналізовано у дослідженнях П. Грицака [147], В. Борохвостова [148], 
І. Фаніна [149] та ін. Праці містять конкретний фактологічний матеріал, 
характеризуються неупередженим аналізом проблеми, а тому можуть скласти 
добре підґрунтя для подальшого вивчення військово-політичного 
співробітництва двох держав. 

Винятково важливе місце в осмисленні різних сторін становлення й розвитку 
українсько-польських відносин у досліджуваний період займають захищені 
кандидатські дисертації Д. Горуна [150], В. Моцока [151], В. Лишко [152], 
Л. Ковач [153], І. Афанасьєва [154], В. Гевко [155], О. Знахоренко [156], А. Октисюк 
[157], В. Стоєцького [158], О. Урбан [159], І. Бебеця [160], В. Мельника [161], ін. 
Деякі дисертації опосередковано стосуються досліджуваної проблеми. Зазначені 
роботи лежать у досить близькій проблематичній площині до досліджуваної 
нами теми і окремими фактами можуть доповнити українсько-польські стосунки 
на новому етапі геополітичних змін. При цьому, з одного боку, відзначаючи їх 
професійну ґрунтовність та новизну, варто, з другого, підкреслити що 
подальшого вивчення вимагають питання узагальнення нового фактичного 
матеріалу з даної проблеми, дослідження новітніх етапів розвитку українсько-
польських відносин, особливо останнього десятиріччя, які ще не знайшли 
достатнього відображення у працях науковців. Деякі твердження та висновки 
вказаних науковців є дискусійними, і вимагають теоретичного осмислення з 
використанням нової історіографічної бази і сучасних науково-методологічних 
підходів. У названих роботах проаналізовано теоретико-методичні положення, 
висловлено й обґрунтовано практичні рекомендації щодо активізації українсько-
польських відносин, а також визначено актуальні проблеми і завдання 
української історичної науки їх дальшого вивчення. 

Здобуття справжньої політичної незалежності й економічної свободи привело 
до кардинальної перебудови польської історіографії. З проголошенням нового 
курсу Польщі, ліквідацією цензури і надмірної політизації у засобах масової 
інформації та розвитку історичної науки розпочався якісно новий етап у її 
розвитку. Польські історики почали по-новому, спираючись на недоступні 
раніше джерела, висвітлювати зовнішню політику країни, її міжнародні 
відносини на дво- і багатосторонній основі, переглянути деякі традиційні оцінки 
й стереотипи щодо українсько-польських відносин. Зокрема, широким аналізом 
становлення відносин між Польщею та Україною позначені праці польських 
дослідників В. Гілла, Н. Гілла [162], Б. Сурмач [163], К. Федоровича [164], 
В. Серчика [165], Т. Ольшанського [166], В. Малендовського [167], 
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Є. Новаковського [168], Р. Вишнєвського [169], М. Чієшліка [170]. Із інших 
опублікованих робіт з історії українсько-польських взаємин новітнього часу 
заслуговує на увагу дослідження А. Камінського та Є. Козакевича “Польсько-
українські відносини у 1992–1996 рр.” [171]. Ця праця є однією із найбільш 
фахових розвідок розбудови взаємин між Польщею та Україною на початковому 
етапі їх становлення. Поряд з оцінкою міжнародної ситуації після розпаду СРСР 
і соціалістичної системи автори визначили напрями відносин Республіки Польща 
з європейськими державами, розглянули передумови формування сучасних 
стосунків з Україною, їх нормативно-правової бази та концептуальних засад 
співпраці між двома країнами. 

Серед праць, що висвітлюють основні чинники становлення українсько-
польських відносин у досліджуваний період, варто виокремити дослідження 
А. Хойновської [172], Є. Бара [173], А. Мєжви [174], Є. Костшевського [175] та 
Р. Станішевського [176]. Незмінне зацікавлення польських науковців викликає 
проблематика співробітництва між Польщею та Україною у політичній та 
економічній сферах, його основних етапів та напрямків, поглиблення у різних 
сферах із подальшим виходом на рівень стратегічного партнерства. Загальною 
ознакою праць є змістовний і професійний аналіз історичних аспектів польсько-
українських взаємин, їх трансформації та перспектив розвитку на майбутнє. 

Відзначимо, що прикметною рисою праць польських авторів наприкінці ХХ – 
на початку ХХІ ст. стало розширення спектру досліджуваних проблем польсько-
українських відносин. Підсумки першого десятиліття українсько-польської 
взаємодії у політичній площині розглянуто у працях М. Зюлковські [177], 
В. Боярського [178], Я. Браткевича [179], М. Цалки [180], М. Сівеця [181] та 
відомого польського вченого, ректора Державної вищої східноєвропейської 
школи Я. Драуса [182–183]. Наскрізною ідеєю його робіт є висвітлення 
міжнародного співробітництва у світлі геополітичних розрахунків. Учений у свої 
працях простежує становлення і розвиток політичних відносин між Польщею та 
Україною, висвітлює їх здобутки, проблеми, взаємозв’язок з європейськими і 
світовими подіями. Ян Драус запропонував власне бачення складних перипетій 
українсько-польських відносин у період 1991 – 2010 років, зазначивши, що 
Польська Республіка прихильно поставилася до проголошення Україною 
незалежності й виступає на міжнародній арені свого роду “адвокатом” у 
відстоюванні українських інтересів. 

Серед досліджень польських авторів проблеми, що нас цікавлять, чільне місце 
продовжують займати праці, присвячені співпраці України і Польщі у політичній 
площині. У цьому зв’язку варто виокремити праці Т. Іванського [184], 
Ф. Мемхеса [185], Л. Ошінської [186], С. Дебскі [187], К. Чорнік [188], 
А. Шептицького [189]. Будучи дослідженнями різної вартості, вони мають 
комплексний характер щодо зв’язків України та Польщі, їх формування та 
розвитку, переважно, в контексті інтеграційних і глобалізаційних процесів. 
Науковці намагалися проаналізувати політичну, економічну та військову 
складову взаємин сторін крізь призму східної політики Польщі. У 1999 р. за 
редакцією відомого польського дипломата, колишнього посла Республіки 
Польща в Україні Є. Козакевича було видано цілісне дослідження “Стосунки 
польсько-українські” [190], яке містить добірку праць польських та українських 
авторів присвячених різним аспектам взаємодії двох держав. 

Значну цінність у контексті досліджуваної проблеми становлять ґрунтовні 
праці таких польських авторів, як А. Тошь [191], В. Бонусяк [192], З. Шмид 
[193], Б. Запала [194], З. Лєщинський [195] та ін. Найбільшої уваги питанням 
євроінтеграційної складової взаємин України та Польщі приділяються у 
дослідженнях В. Балюка [196], А. та З. Доліви-Клєпацьких [197], З. Найдара 
[198], Є. Помяновського [199], А. Харашімовича [200]. Політичну складову 
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українсько-польського партнерства комплексно проаналізувала у своїй праці 
К. Єндращик “Українсько-польське стратегічне партнерство. Польща у політиці 
незалежної України” [201]. Проаналізувавши багато джерел та зібравши велику 
кількість фактологічного матеріалу, авторка цілісно проаналізувала українсько-
польські стосунки 1991–2004 рр. у різних сферах міждержавної співпраці, 
обґрунтовує необхідність звернення України до польського досвіду європейської 
та євроатлантичної інтеграції. 

Щодо сучасної російської полоністики, то в цілому можна зауважити, що 
погляд на багато проблем українсько-польських взаємовідносин, як і, до речі, 
російсько-польських, науковці переглядають чи уточнюють, він стає об’ємнішим 
і обгрунтованішим, хоча загалом тема розбудови стосунків України та Польщі 
ще не стала предметом спеціальних історичних досліджень. Російські науковці, 
переважно, торкаються означеної проблеми у континуумі вивчення інших тем, 
зокрема відносин Росії і Заходу, російсько-українських відносин, розширення 
НАТО на схід, вступу України до ЄС і т. д. Певною мірою погляди та оцінки 
української міжнародної діяльності й проблем українсько-польських відносин 
порушуються у працях І. Кобринської [202], Л. Мошеса [203], Ю. Пушкарьова 
[204], М. Бухаріна [205], О. Арбатової [206]. Спільною рисою праць російських 
дослідників є думка негативного ставлення до прозахідної політики Української 
держави, зокрема розширення північноатлантичної і загальноєвропейської 
інтеграції та обстоювання збереження статус-кво у Центрально-Східній Європі. 
Не заперечуючи право України на політичну незалежність, російські автори 
вважають оптимальним з погляду російських інтересів тісний зв’язок України з 
Росією та її позаблоковість. 

Серед західних дослідників українсько-польських відносин досліджуваної 
нами доби є екс-держсекретар США З. Бжезинський [207] та працівник 
держдепартаменту Сполучених Штатів Америки С. Бурант [208], які, на відмінну 
від російських учених, акцентують на актуальності, перспективності і 
необхідності стратегічних українсько-польських відносин та високо їх оцінюють 
у підтримці й збереженні безпеки на Європейському континенті, підкреслюють 
важливу роль Республіки Польща у зближенні України з Євроспільнотою, її 
вступу до НАТО та ЄС. 

Зауважимо, якісні зміни в історіографії українсько-польських відносин 
відкрили нові можливості для їх об’єктивного висвітлення, показу основних 
здобутків і проблем у контексті новітніх реалій облаштування європейської та 
світової системи міжнародних зв’язків у відповідності їх задекларованим 
завданням стратегічного партнерства. Переконливим свідченням є значний 
прогрес у сучасному дослідженні українсько-польських взаємовідносин на 
рубежі ХХ–ХХІ ст., нагромаджений великий масив різножанрової літератури, що 
визначає головні напрацювання, прогалини та перспективи подальшого вивчення 
цієї багатогранної, складної і практично значимої теми для наших народів. 
Синтетичним виявом вивчення історіографії українсько-польських відносин 
новітньої доби стала фундаментальна праця історіографічного характеру 
вінницької дослідниці Н. Чорної “Україна і Польща: історіографія відносин (кін. 
ХХ – поч. ХХІ ст.)” [84]. Авторка у своїй праці комплексно й системно 
узагальнила понад двадцятирічні здобутки вітчизняної і зарубіжної історіографії 
українсько-польських взаємин означеного часу, предметно й фахово виявляє 
основні напрямки історіографії сучасних взаємин між двома державами, 
характеризує їхній зміст та тенденції розвитку. Відзначимо, що праця Н. Чорної 
отримала суспільне схвалення не лише в Україні, але й у Польщі.  

Проте, зауважимо, що у висвітленні українсько-польських відносин у 
досліджуваний нами період спостерігається деякий дисбаланс між кількістю 
публікацій, а, отже, ступенем вивченості й висвітлення в історичній літературі й 
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окремих її етапів, і за тематичною спрямованістю. Аналіз історичної літератури в 
Україні засвідчує, що деякі аспекти українсько-польського співробітництва 
потребують подальшого дослідження з використанням нових історичних джерел 
і сучасних науково-методологічних підходів у контексті європейської та 
євроатлантичної інтеграції. 

До того ж процеси сучасних аспектів міждержавного двостороннього 
співробітництва ведуть до пошуку аналогій, переосмислення важливих проблем 
взаємодії двох держав із врахуванням викликів сьогодення. До таких багатьох 
важливих проблем, безперечно, відносять нове бачення нинішньої Європи та 
Української держави, її зовнішньої політики, бажанням вступу її до 
Північноатлантичного альянсу й Європейського Союзу. Аналіз історіографічних 
джерел переконливо свідчить, що сучасні українсько-польські відносини 
становлять собою складний і багатоаспектний комплекс партнерства й 
співробітництва у політичній, торгівельно-економічній, інвестиційно-
господарській, військово-технічній, гуманітарній, транскордонній, інших сферах 
та вимагають подальшого дослідження і є важливим завданням української 
історичної науки. Велика кількість, різноманітність, змістовність удоступненого 
фактологічного матеріалу, а також широке використання Інтернет-ресурсів 
сприяють тому, щоб вдатися до поглибленішого теоретичного розгляду 
означеної у дисертаційному дослідженні проблематики.  
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УКРАИНСКО-ПОЛЬСКОГО 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ И 
ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ (1991 – 2014 ГГ.) 

Статья     посвящена анализу основных работ украинской и зарубежной историо-
графии, касающихся вопросов украинско-польского межгосударственно-
го сотрудничества, акцентируя внимание на европейское и евроатлан-
тическое направление сотрудничества в 1991 – 2014 годах. 
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HISTORIOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE PROBLEMS UKRAINIAN-POLISH 
INTERSTATE COOPERATION IN THE OF EUROPEAN AND EUROATLANTIC 

CONTEXT (1991–2014) 
Article analyzes publications in Ukrainian and foreign historiography concerning issues of 

Ukrainian-Polish of interstate cooperation, focusing on European and Euro-
Atlantic cooperation in the direction of 1991–2014 years. 
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