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ВСТУП 

Актуальність теми. У сучасній історіографії посиливсь інтерес до 

дослідження українсько-польських відносин у новітній геополітичній системі. 

Означена проблема набуває ще більшої ваги як у науково-теоретичному аспекті, 

так і в практичному плані. В умовах глобальних трансформацій сучасності, анексії 

Росією Криму й агресії на Донбасі, курсу України до Європейського Союзу (ЄС) 

та Північноатлантичного альянсу (НАТО) співпраця обох держав стає одним з 

найдієвіших засобів у європейсько-атлантичній інтеграції з погляду використання 

польського досвіду і виявлення резервів та ресурсів взаємного розвитку, в 

облаштуванні світового устрою й здобуття гідного місця Української держави та 

Республіки Польща (РП) в об’єднаній Європі й світі. Процеси сучасного 

співробітництва України і Польщі ведуть до пошуку аналогій, переосмислення 

важливих проблем та виявлення ключових чинників впливу на поглиблення 

двосторонньої взаємодії і пошуку й обґрунтування відповідей на найактуальніші 

питання міжнародного життя. 

Вивчення досліджуваної проблеми обумовленості розбудови взаємин між 

Україною і Польщею увиразнюється багатовіковим історичним минулим, 

територіальною близькістю, тісними культурними зв’язками та поєднанням 

політико-стратегічних інтересів. Від результатів і гармонізації українсько-

польських відносин й ефективності подальшого зміцнення та реалізації 

своєчасних заходів щодо здійснення суспільного діалогу залежить доля наших 

народів, їх майбутнє. Відносини між Україною і РП, двома великими країнами 

Центрально-Східної Європи (ЦСЄ), мають геополітичну важливість, оскільки від 

них значною мірою залежать стабільність і безпека Європейського континенту. 

Сучасні євроінтеграційні й глобалізаційні процеси надають особливого значення 

дослідженню розвитку українсько-польських відносин. Наукова актуальність 

теми зумовлена і тим фактом, що у запропонованому контексті вона розроблена 

ще недостатньо. В питанні сучасних українсько-польських відносин домінують 
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дослідження, що охоплюють період до 2004 р., тим часом власне після 2004 р. 

проблеми взаємозв’язків обох держав стають все складнішими. Це пояснюється 

їх змінною інтенсивністю й, таким чином, варіативністю взаємодії між Україною 

та Польщею, яка перебуває у постійному русі, в такій співпраці практично немає 

нічого закінченого, вона розвивається разом з часом, відображає сьогодення й 

перспективи в європейсько-атлантичному контексті. Проблема стосунків між 

країнами і народами, як і загалом міжнародні відносини, є споконвічною і, разом 

з тим, завжди новою, а, отже, потребує постійного ґрунтовного, цілісного та 

об’єктивного вивчення. Поява започаткованої праці визначається завданнями 

з’ясування змісту й напрямків українських історичних течій та шкіл з 

полоністики, а також розширення проблематики з означеної наукової проблеми. 

Все це актуалізує наше дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана у межах науково-дослідницьких тем кафедри нової і 

новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка “Україна 

в контексті європейської історії” та “Україна–Європа–Світ: історичні, 

соціально-економічні та духовні аспекти розвитку” (Рішення вченої ради ТНПУ 

ім. В. Гнатюка від 29. 12. 2010 р., протокол № 4). 

Метою дослідження є встановлення системи та закономірностей 

розвитку сучасних відносин України і РП шляхом аналізу змісту й характеру із 

виявленням найзначущіших напрямків, здобутків і перспектив у їх поглибленні 

та підвищенні ефективності в європейсько-атлантичному процесі. 

Реалізація наміченої мети передбачає виконання наступних науково-

дослідницьких завдань: 

–  проаналізувати стан вивчення проблеми в українській і зарубіжній 

(переважно польській) історіографії, джерельну базу й теоретико-

методологічні засади дослідження; 

–  розглянути історико-геополітичні передумови розвитку українсько-

польських взаємин і трансформацію до нової системи міжнародних 

координат, вплив зовнішньополітичних стратегій України і Польщі на 
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їх модернізацію й основні етапи, враховуючи особливості 

внутрішньополітичного становища і специфіку діяльності на світовій 

арені; 

–  охарактеризувати особливості створення договірно-правової бази 

двосторонньої співпраці між Україною й Польщею та її 

інституалізації; 

–  висвітлити пріоритетні напрямки і характерні риси державно-

політичних зв’язків України та Польщі у форматі європейсько-

атлантичної інтеграції та геополітичної трансформації сучасності; 

–  виявити основні форми, тенденції, досягнення і проблеми 

торговельно-економічного співробітництва, динаміку двосторонньої 

торгівлі й перспективи подальшого розвитку; 

–  дослідити найновіші напрацювання у безпеко-оборонній розбудові 

взаємин України і Республіки Польща у світлі глобалізаційних 

процесів та їх вплив на розвиток українсько-польських зв’язків. 

Об’єктом дослідження є історія міжнародних відносин і 

зовнішньополітичної діяльності України та Польщі в сучасних геополітичних 

умовах. 

Предмет дослідження становлять основні напрямки, пріоритети, хід і 

динаміка та підсумки українсько-польських міжнародних відносин у 1991–

2014 роках. З метою забезпечення глибини дослідження акцентовано на 

політико-економічному і безпеко-оборонному аспектах взаємин у континуумі 

європейсько-атлантичної інтеграції. Інші сфери стосунків (культурно-освітня, 

транскордонна співпраця) розглянуті в міру потреби й можливості. 

Хронологічні рамки праці охоплюють період від визнання Польщею 

незалежності України (1991 р.) до подій Євромайдану й анексії Росією Криму і 

агресії на Донбасі (2014 р.), які суттєво поглибили розвиток українсько-

польського стратегічного партнерства. 

Територіальні межі охоплюють Україну та Республіку Польщу в 

сучасних державних кордонах. 
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Методологічні основи роботи становлять принципи об’єктивності та 

історизму, загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, індукція й 

дедукція, абстрагування, аналіз та ін.), спеціально-історичні (синхронний, 

метод періодизації, хронологічний, порівняльно-історичний, системно-

структурний, ретроспективний, статистичний) та деякі інші наукові методи 

дослідження, а також системно-комплексний і плюралістичний підходи до 

висвітлення сучасних українсько-польських відносин на основі цілісного 

використання всієї сукупності історичних джерел з проблеми, що мають 

спільну просторово-хронологічну локалізацію та предметну площину. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у концептуальному 

формулюванні проблеми та комплексному дослідженні українсько-польських 

відносин упродовж 1991–2014 років. 

У дисертації уперше: 

– в українській історіографії пропонується новий підхід щодо 

дослідження сучасних українсько-польських відносин в європейсько-

атлантичному процесі; 

– подано авторський погляд на створення якісно нової системи 

двосторонніх міждержавних відносин України та Польщі, їх місце і 

значення у новітній системі геополітичних умов. 

Уточнено: 

– здобутки української і зарубіжної історіографії й наукової думки в 

аналізі доробку з проблеми, його узагальнення та систематизації; 

– тенденції та напрямки взаємин у політичній та економічній площинах, 

характерні з 1996 р. тенденцією розвитку в руслі стратегічного 

партнерства; 

– суть та головні етапи співробітництва України й Польщі в питаннях 

безпеки у контексті новітнього облаштування світового порядку. 
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Набули подальшого розвитку: 

– положення про двостороннє міждержавне співробітництво України та 

РП як історично зумовлений процес взаємодії двох держав і 

закономірного їх подальшого розвитку; 

– теза про українсько-польську безпеко-оборонну співпрацю як 

невід’ємну складову частину загальноісторичного процесу 

європейсько-атлантичної інтеграції. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання науковцями теоретичних висновків і конкретно-фактичного 

матеріалу для розробки посібників, інших навчально-методичних матеріалів, 

які сприятимуть підвищенню ефективності навчання, а також науково-

дослідницької та просвітницько-пропагандистської діяльності на українсько-

польську тематику. Наукові положення та узагальнення також будуть 

корисними для врахування у зовнішньополітичній діяльності урядів, 

міністерств і відомств України та Республіки Польща. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорені на засіданні кафедри нової і новітньої історії та методики 

викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка й апробовані на всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференціях, науково-практичних семінарах, зокрема: 

Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку 

права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів” 

(Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р.), IV Міжнародній науково-практичній 

конференції “Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, 

економічні, правові аспекти” (Львів, 23–24 жовтня 2014 р.), науково-

практичних семінарах “Національна освіта: європейський вибір” (Тернопіль, 

3 жовтня 2014 р.) та “Інноваційно-методичні виміри підготовки вчителя історії” 

(Тернопіль, 22 жовтня 2014 р.). Апробація теми відбувалась у формі доповідей, 

повідомлень, дискусій, участі у роботі “круглих столів”, окремих секцій і 

тематичних семінарів. 
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Публікації. Основні положення дисертації відображені в 6 фахових 

публікаціях, з них 3 – у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних 

баз даних.  

Структура дисертації. Робота побудована за проблемно-хронологічним 

принципом і складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (445 позицій). Загальний обсяг дисертації 230 сторінок, з 

них 184 основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Стан наукового розроблення проблеми 

Історії становлення двосторонніх міждержавних відносин між Україною 

та Республікою Польща, їх розвитку й поглиблення в нових геополітичних 

умовах присвячені десятки видань як українських, так і зарубіжних авторів.  

Зауважимо, що одночасно зі встановленням нового етапу українсько-

польських відносин на рубежі 1990-х рр., розпочинається перебудова 

національних історіографій обох країн. Фактично започатковано новітній етап у 

розвитку історичної науки, про що свідчать проведення міжнародних наукових 

семінарів, симпозіумів, конференцій, круглих столів, розширення 

проблематики і розроблення наукових концепцій щодо розбудови взаємин між 

Україною та Польщею, великої кількості різнопланового, фактологічного 

матеріалу, документів, статистичних даних, значного масиву фахових праць, 

історико-публіцистичних напрацювань. Відрізняючись між собою за науково-

теоретичним рівнем аналізу, оціночними характеристиками, а також багатьма 

іншими параметрами, всі вони разом з тим займають певне місце у становленні 

історіографії розвитку українсько-польських відносин упродовж 

досліджуваного періоду. Здійснення таким шляхом обміну інформацією, 

поглядами та оцінками дає змогу окреслити стан дослідження проблеми, 

узгодити підходи, створити підстави для узгодження розбіжностей і 

протилежних версій інтерпретацій подій та формування висновків, що 

забезпечує поступове вироблення спільних позицій обох сторін і створення 

джерелознавчої бази на нових методологічних засадах. 

При аналізі й класифікації історичних джерел з українсько-польських 

стосунків означеного часу перевагу над традиційними формально-

функціональними критеріями надано тематично-хронологічному та 
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генетичному критерію, що зумовлено специфікою предмета дослідження, 

оскільки він є дотичним до сучасності й постає перед науковцями не як 

довершений історичний процес, а змінним, на етапі свого поглиблення. Відтак, 

на рівні з ґрунтовними спеціальними монографіями є аналітичні статті як 

найоперативніші 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, а й 

праці міждисциплінарного змісту на стику геополітики і міжнародних відносин, 

політології, соціології, політекономії та історії. Втім, на наше переконання, це 

лише збагачує історіографічну базу проблеми та відповідає новітнім підходам 

до розуміння історіографії, котра охоплює не лише суто історичні роботи, а й 

економічні, політичні розвідки, студії з міжнародних відносин тощо. 

Незважаючи на порівняно нетривалий з історичного погляду період 

дослідження започаткованої проблеми, напрацьовано масив історіографічних 

праць, який доцільно, на наш погляд, групувати за двома тематичними 

напрямками: загальна й тематична історіографії в контексті їх розгляду за 

проблемно-хронологічним і країнознавчим принципами. Загальна історіографія 

– це теоретико-концептуальні праці, в яких проблеми українсько-польських 

взаємин згадувані лише побіжно, проте висновки та оцінки авторів 

допомагають нам зрозуміти значення й причини багатьох подій і процесів, 

пов’язаних з розвитком зв’язків України та Польщі у нових геополітичних 

умовах. 

До другої групи належать праці, автори яких безпосередньо аналізують 

відносини між Україною та Польщею, зокрема висвітлюють історичні аспекти 

становлення українсько-польських взаємин у політичній площині та в 

економічній сфері, досліджують аспекти військово-політичного 

співробітництва у системі європейської та євроатлантичної інтеграції щодо 

його відповідності задекларованим цілям стратегічного партнерства. 

З’ясовують також роль “великих держав”, зокрема російського фактору та 

впливу ЄС і НАТО на побудову двосторонніх відносин між державами, 
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значення Помаранчевої та Революції Гідності для розвитку співпраці України й 

Польщі, зміцнення стосунків між ними у форматі підготовки, підписання та 

імплементації Угоди про асоціацію й інші аспекти. 

Праці першої групи визначають історію творення новітньої системи 

міжнародних відносин, її інституалізації, характеризують правову базу, 

організаційні форми та основні напрямки функціонування європейсько-

світових організацій. Ми взяли до уваги ті роботи, в яких поданий матеріал 

перегукується з Україною, її зовнішньою політикою та діяльністю на 

міжнародній арені, місцем й значенням у створенні системи відносин на дво- та 

багатосторонніх основах. Назвемо найзначиміші з цього погляду наукові праці. 

Окремої уваги серед них заслуговують, на нашу думку, 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 й А. Панюка [9], С. Василенко [10] та ін. 

Зауважимо, що вивчення еволюції міжнародної діяльності України важливе як з 

наукового, так і практичного погляду, оскільки дає змогу 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 та міжнародних відносин України. Такий методологічний 

підхід уможливить оцінити її становлення, розвиток, нинішній стан і 

висвітлення основних тенденцій, розбудови й перспектив співпраці між 

нашими народами в українській історичній науці. 

До теоретико-концептуальних праць, в яких певною мірою розкриті 

політичні й економічні трансформаційні процеси в Україні та її місце й 

діяльність у новій системі міжнародних відносин відносимо дослідження 

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], 
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Б. Параховського [26–27], М. Алексієвця і Я. Сека [28]. У роботах означених 

авторів фахово висвітлені проблеми зовнішньополітичної діяльності України, 

проаналізовані її пріоритети й основні етапи становлення у добу Незалежності, 

зроблені висновки та оцінки, які допомагають зрозуміти причини і зміст 

багатьох подій та процесів, пов’язаних із розвитком зв’язків між Україною і 

зарубіжними країнами в сучасних геополітичних умовах. Ці праці закладають 

теоретичне підґрунтя для формування міжнародної активності незалежної 

України, будучи передумовою для подальшого 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, які навели й професійно проаналізували автори у цьому 

фундаментальному дослідженні, уможливлює глибше розуміння становлення 

українсько-польських взаємин упродовж тривалого історичного періоду. 

Питання особливостей зовнішньої політики України, її місця у новітній 

системі міжнародних координат, перспектив поступу нашої держави шляхом 

європейської та євроатлантичної інтеграції ґрунтовно й професійно розкриті у 

працях Л. Чекаленко [30–31]. Відома українська дослідниця предметно аналізує 

основні етапи становлення та розвитку зовнішньої політики, головні напрями й 

завдання Української держави в зовнішньополітичній площині, висвітлює 

механізми суверенного існування країни, застосування 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]. Характерна риса 

згаданих робіт – предметний аналіз кардинальних змін міжнародного 

становища на рубежі ХХ–ХХІ ст. і геополітичної ситуації впродовж означеного 
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часу, обґрунтування зовнішньої політики України, її ролі й мети у системі 

відносин на європейському континенті. У цьому аспекті виокремимо 

колективні фундаментальні монографічні праці за 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, всебічно й 

професійно проаналізували існування й визнання України як європейської 

держави, політико-правових, економічних, світоглядних і духовно-культурних 

засад нинішніх взаємин України з далекими і близькими сусідами у спільному 

європейському домі, їх становлення, трансформації та 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 впродовж 

ІХ–ХХІ ст. У цьому контексті зацікавлення викликає монографія відомого 

українського всесвітника Ю. Алексєєва [39], в якій на високому фаховому рівні 

досліджено місце України у контексті глобальних змін у Європі, її 

міждержавних відносин з 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 найпотужнвших 

міжнародних організаціях сучасності – Європейському Союзі й 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 
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виданнях вміщено різноманітні матеріали про глибокі трансформації 

європейського геополітичного простору на межі 80–90-х рр. ХХ ст., які 

обумовили початок нового етапу українсько-польських взаємин, розглянуто 

основні аспекти співпраці обох сторін і фактори, що на неї впливають. 

До першої групи належать також дослідження зарубіжних авторів, 

присвячені проблемам створення новітньої системи міжнародних відносин, 

європейської та євроатлантичної інтеграції, історії окремих європейських країн, 

у т. ч. Республіки Польщі, її зовнішньої політики, міждержавних відносин, 

наукові праці з питань політичної та економічної трансформацій України й 

Польщі, їх геополітичної орієнтації у нових історичних умовах. Серед праць, 

що стосуються означених питань, варто відзначити колективні монографічні 

дослідження зарубіжних авторів під загальною редакцією Ю. Новопашина [45], 

А. Язькової [46], А. Носкової [47]. На початку 1990-х рр. значимі роботи 

опублікували польські науковці Б. Візімірська [48], Я. Новаковський [49], 

Я. Онишкевич [50], В. Зайончковський [51], Б. Геремек [52]. До головних рис 

згаданих праць доцільно віднести наукову систематизацію та узагальнення 

великого й різноманітного матеріалу, який дає змогу скласти цілісну картину 

про зміни в країнах Центральної та Південно-Східної Європи, а також сучасний 

концептуальний підхід до їх висвітлення на основі новітніх науково-

методологічних підходів. Значну увагу в контексті вказаної теми автори 

привертають до внутрішньо- та зовнішньополітичних перетворень у Польщі 

після розпаду соціалістичної системи, висвітлення зовнішньої політики країни 

та розвитку відносин з державами ЦСЄ, а також з Україною в новітній період. 

Нову сторінку в багатовіковій історії зв’язків українського і польського народів 

автори згаданих наукових публікацій пов’язують з процесом формування та 

реалізації стратегічного партнерства й співробітництва двох держав. 

Характеризуючи ці праці, варто підкреслити їх комплексність, адже поряд з 

оцінкою змін міжнародної ситуації та облаштування світового устрою 

висвітлені проблеми геополітичної орієнтації обох держав у нових умовах 

розширення ЄС і НАТО, розвитку інтеграції, а також процеси політичної та 
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економічної трансформації, що їх пережили і Польща, й Україна у першій 

половині 90-х рр. ХХ ст. Висновки та оцінки авторів сприятимуть нам у 

кращому розумінні місця і ролі обох держав у новітній системі геополітичних 

координат, значення багатьох подій та процесів, органічно пов’язаних із 

становленням українсько-польських відносин досліджуваного періоду. 

Другу групу літератури, що ми запропонували для аналізу, становлять 

праці науковців, предметом дослідження яких є саме розвиток українсько-

польських відносин сучасного періоду. Опубліковані роботи мають багато 

спільних рис, висвітлюють, як правило, окремі аспекти багатогранної співпраці 

обох країн, а також акцентують увагу на необхідності їх зміцнення як 

важливого стабілізуючого чинника у ЦСЄ. Малочисельні напрацювання 

упродовж 1990-х рр., відчутно зросли на початку 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 були, переважно, надто загальними, автори намагалися з’ясувати 

історичні передумови становлення й розвитку зв’язків між обома країнами, 

проаналізувати окремі аспекти міждержавного співробітництва у світлі 

трансформації європейського геополітичного простору і часу. До числа перших 

історичних праць, в яких достатньою мірою порушені питання українсько-

польських зв’язків у нових геополітичних умовах, можна віднести дослідження 

Д. Павличка [53], С. Тарана [54], І. Афанасьєва [55], Є. Бершади [56], 

Є. Макаренка [57], В. Будкіна [58], М. Литвина [30], Л. Чекаленко [31], 

І. Дацківа [59], В. Глібова і Д. Горуна [60], Д. Горуна [61], О. Полторацького 

[62], А. Мартинова [63], Л. Токара [64], Р. Шпорлюка [65], Ю. Зайцева [66], 

С. Заброварного [67], Н. Житарюк [68] та інших авторів. Прикметою цих робіт є 

трактування історії українсько-польських відносин як невід’ємної органічної 

складової всієї системи міжнародних відносин у новихітній системі 

міжнародних відносин. У згаданих працях вміщено цінні матеріали про глибокі 

перетворення у європейському геополітичному просторі, про історичні 
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передумови й конкретні події формування якісно нових взаємин між Україною і 

Польщею. Автори намагались осмислити перші 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 викликів часу. Загалом, як засвідчив 

аналіз цих досліджень, вони характерні різною глибиною та об’єктивністю 

відображення конкретно-історичних подій, процесів, явищ, а відтак і 

неоднаковою науковою вартістю, вузькістю джерельної бази. Зазначимо, що 

питання відносин між Україною та Польщею автори висвітлювали на основі як 

безпосередньо сучасних подій, так і ретроспективно. Ці дослідження, 

опирались, як правило, на тогочасну політичну ситуацію, разом з тим у них 

помітним було прагнення осмислити проблему загалом. 

Наприкінці 1990-х рр., розпочався на думку авторки, етап поглибленого й 

системного вивчення взаємодії двох держав. Дослідження означених проблем 

вийшли на професійно новий рівень, якому притаманні ширша джерельна база і 

сучасні методологічні підходи, що забезпечило підвищення аргументованості 

висновків та оцінок, наповнення їх новим предметним змістом. Такий 

методологічний підхід характерний, зокрема, для праць львівських науковців 

К. Кіндрата та С. Трохимчука [69], В. Борщевського [70, 71], а також 

Г. Зеленько [72], В. Струтинського [73], Л. Алексієвець і В. Гевко [74], 

Т. Герасимчук [75], О. Знахоренко [76],  О. Михальського [77], А. Киридон [78], 

С. В. Бочарова [79], В. Колесника [80], Т. М. і Л. Ф. Кондратюків [81], 

В. Кучера [82], О. Малиновської [83] та ін. Чільне місце у працях автори 

приділили політичним та економічним взаєминам України та Польщі. 

Проблеми формування та розвитку українсько-польських відносин, пошуку 

Україною свого місця в новій архітектурі Європи і значення поглиблення 

двостороннього міждержавного співробітництва теж можна простежити в 

названих доробках. У них висвітлені історико-політичні передумови 

становлення зв’язків між Україною та Польщею, їх перебіг і можливі вектори 

конфліктності, перспективи розвитку взаємин. Загальною ознакою згаданих 
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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 обома країнами 

більшість науковців виділяє три етапи, основним змістом яких, є відповідно, 

“активізація”, “стагнація” та “пожвавлення з наступним виходом на рівень 

стратегічного партнерства”, наявні спроби виокремити у них чотири-шість 

етапів [84, с. 45]. Згадані праці українських науковців значно збагатили знання 

про становлення й розвиток взаємин між Україною і Польщею. Матеріали, що 

зібрали ці дослідники, стали доброю основою для подальшого розкриття теми. 

Більшість з їхніх напрацювань відзначаються новою документальною базою, 

намаганням якнайповніше висвітлити основні напрями розгортання українсько-

польських відносин кінця ХХ – початку ХХІ ст., охарактеризувати їх зміст та 

основні тенденції й особливості розвитку в нових історичних умовах 

облаштування міждержавних відносин на Європейському континенті. 

Окремі аспекти економічного співробітництва України та Польщі у         

90-х рр. ХХ ст. тернопільські науковці Є. Савельєв, В. Мельник, С. Чеботар 

розглянули у праці “Українсько-польські економічні відносини у контексті 

стратегічного партнерства” [85]. Зазначимо, що це дослідження стало одним з 

перших в українській історіографії, в якому фахово проаналізовано деякі 

аспекти співпраці двох держав у економічній сфері, з’ясовано міру її 

відповідності формату стратегічного партнерства. У цьому контексті важливою 

також є праця львівського науковця М. Янкова “Україна і Польща: стратегічне 

партнерство в системі геополітичних координат (політико-економічний та 

секторальний аналіз)” [86]. У монографії автор висвітлив проблеми формування 

стратегічного партнерства між Україною та Польщею, проаналізував історичні 

аспекти становлення українсько-польських відносин у політичній та 

економічній площинах, дослідив секторальні аспекти двосторонніх стосунків, 

розглянувши їх у світлі євроінтеграційних та геополітичних трансформацій 

сучасності. Наведені у роботі авторські висновки визначили орієнтири 
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подальшого розвитку українсько-польського стратегічного партнерства в 

політичному та інституційно-економічному аспектах. Автор всебічно 

обґрунтував  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 й запорукою 

успішного розвитку співпраці в чорноморсько-балтійському геоекономічному 

просторі. Економічні аспекти співпраці України й Польщі висвітлені також у 

працях В. Глібова і 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 

торговельно-економічної взаємодії обох країн проаналізували В. Васюк [96], 

Ф. Медвідь [97], Л. Садула [98], Н. Климець [99] та ін. Дослідники наголосили 

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-польськихої гуманітарної взаємодії, а в другій – роботі розглянула 

суспільно-політичні, гуманітарні взаємини та транскордонну співпрацю двох 

держав. Зауважимо, що помітне місце у висвітленні транскордонного 

співробітництва України та Польщі зайняли дослідження Н. Буглай [102], 

С. Кулини [103], Н. Роїк [104], Т. Терещенка [105], О. Харчинської [106], 

О. Передрія і С. П’ясецької-Устич [107], Я. Ошуркевича [108], О. Каплинського 

[109], О. Філіповської [110], О. Яніної [111] та ін. Їх характерною 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 значну увагу 

приділяють соціокультурній компоненті взаємин України і Польщі. Окремі 

аспекти у гуманітарній сфері у публікаціях висвітлили І. Винниченко [112], 
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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 з цих країн спільних наукових конференцій, симпозіумів, круглих 

столів, фестивалів української та польської культури тощо. Ознакою більшості 

публікацій є констатація неповного використання співпраці двох держав у 

гуманітарній площині. 

Чимало уваги українські науковці приділяють питанням взаємин України 

і Польщі в контексті їх участі у процесах європейської та євроатлантичної 

інтеграції, підтримки в Європі безпеки й стабільності, осмислення 

використання відповідного польського досвіду, а також ролі Республіки 

Польща у розбудові відносин нашої держави з Євроспільнотою. З-поміж 

багатьох дослідників на цьому наголосили 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 й місця Польщі в його реалізації, трансформації українсько-польських 

відносин у світлі інтеграції Польщі до НАТО та ЄС висвітлюють у 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], Ю. Поліщук [136], Б. Губський [137], М. Кордон [138]. 

Значний інтерес у контексті інтеграції Польщі до міжнародних організацій та 

вивчення й використання польського досвіду в 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 і прихильно 

ставляться до неї, фактично доводять відсутність для Польщі, а разом з нею для 

України інших альтернатив, окрім співпраці з ними. Вони обґрунтовують 
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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, характерні неупередженим аналізом проблеми, тому 

можуть скласти добре підґрунтя для подальшого вивчення військово-

політичного співробітництва двох держав. 

Винятково важливе місце в осмисленні різних аспектів становлення й 

розвитку українсько-польських відносин упродовж досліджуваного періоду 

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. Мельник [161], ін. Деякі дисертації опосередковано 

стосуються досліджуваної проблеми. Зазначені роботи лежать у близькій 

проблематичній площині до нашої теми й окремими фактами можуть 

доповнити українсько-польські взаємини на новому етапі геополітичних змін. 

При цьому, відзначаючи, з одного боку, їх професійну ґрунтовність та новизну, 

варто, з іншого, підкреслити, що подальшого вивчення потребують питання 

узагальнення нового фактичного матеріалу з даної проблеми, дослідження 

новітніх етапів розвитку українсько-польських відносин, особливо впродовж 

останнього десятиріччя, які ще недостатньо відображені у працях науковців. 

Деякі твердження та висновки згаданих науковців є дискусійними і потребують 

теоретичного осмислення з використанням нової історіографічної бази та 

сучасних науково-методологічних підходів.  

Здобуття політичної незалежності привело до кардинальної перебудови 

польської історіографії. З проголошенням нового курсу Польщі, ліквідацією 

цензури і надмірної політизації у засобах масової інформації та розвитком 
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історичної науки розпочалася нова доба її розвитку. Польські історики почали, 

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 взаємин між Польщею та Україною 

позначені праці дослідників В. Гілла, Н. Гілла [162], Б. Сурмач [163], 

К. Федоровича [164], В. Серчика [165], Т. Ольшанського [166], 

В. Малендовського [167], Є. Новаковського [168], Р. Вишнєвського [169], 

М. Чієшліка [170]. Із інших опублікованих робіт з історії українсько-польських 

взаємин новітнього часу заслуговує на увагу, насамперед, дослідження 

А. Камінського та Є. Козакевича “Польсько-українські відносини у 1992–

1996 рр.” [171]. Ця праця є однією із найфаховіших 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 зв’язків 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 і 

економічній сферах, його основних етапів та напрямків, поглиблення у різних 

сферах з виходом на рівень стратегічного партнерства. Загальною ознакою 

праць є змістовний і професійний аналіз історичних аспектів польсько-

українських взаємин, їх трансформації та перспектив розвитку. 

Зазначимо, що прикметною рисою праць польських авторів наприкінці 

ХХ – на початку ХХІ ст. стало розширення спектру досліджуваних проблем 

польсько-українських відносин. Підсумки першого десятиліття українсько-
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польської взаємодії у політичній площині розглянуто у працях М. Зюлковські 

[177], В. Боярського [178], Я. Браткевича [179], М. Цалки [180], М. Сівеця [181], 

Я. Драуса [182–183]. Наскрізною ідеєю їх робіт є висвітлення міжнародного 

співробітництва у світлі геополітичних розрахунків. Науковці простежують 

становлення і розвиток політичних відносин між Польщею та Україною, 

висвітлюють їх здобутки, проблеми, взаємозв’язок з європейськими і світовими 

подіями. Останній запропонував власне бачення складних перипетій 

українсько-польських відносин упродовж 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 польських досліджень проблем, що нас цікавлять, чільне місце 

продовжують займати роботи, присвячені співпраці України і Польщі у 

політичній площині. У цьому зв’язку варто виокремити публікації 

Т. Іванського [184], Ф. Мемхеса [185], Л. Ошінської [186], С. Дебскі [187], 

К. Чорнік [188], А. Шептицького [189]. Будучи дослідженнями різної вартості, 

вони висвітлюють зв’язки України й Польщі, їх формування і розвиток, 

переважно в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів. Автори 

намагалися проаналізувати політичну, економічну та військову складові 

взаємин сторін крізь призму східної політики Польщі. У 1999 р. за редакцією 

польського дипломата, колишнього посла РП в Україні Є. Козакевича було 

видано дослідження “Стосунки польсько-українські” [190], яке містить праці 

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. Найбільшу увагу 

питанням євроінтеграційної складової взаємин України та Польщі приділено у 

дослідженнях В. Балюка [196], А. та З. Доліви-Клєпацьких [197], 

З. Найдара [198], Є. Помяновського [199], А. Харашімовича [200]. Політичну 
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складову українсько-польського партнерства комплексно проаналізувала у 

праці “Українсько-польське стратегічне партнерство. Польща у політиці 

незалежної України” К. Єндращик [201]. Використавши багато джерел, та, 

зібравши велику кількість фактологічного матеріалу, авторка розглянула 

українсько-польські взаємини протягом 1991–2004 рр. у різних сферах 

міждержавної співпраці, обґрунтувала необхідність звернення України до 

польського досвіду європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Стосовно сучасної російської полоністики, то в цілому можна зауважити, 

що погляд на багато проблем українсько-польських відносин, як і, до речі 

російсько-польських, науковці переглядають чи уточнюють, він набуває 

об’ємності й обґрунтованості, хоча загалом тема розбудови взаємин України та 

Польщі ще не стала предметом спеціальних історичних досліджень. Російські 

науковці торкаються означеної проблеми переважно у континуумі вивчення 

інших тем, зокрема відносин Росії та Заходу, російсько-українських взаємин, 

розширення НАТО на схід, вступу України до ЄС і т. д. Певною мірою погляди 

й оцінки української міжнародної діяльності та проблем українсько-польських 

відносин порушені у працях І. Кобринської [202], Л. Мошеса [203], 

Ю. Пушкарьова [204], М. Бухаріна [205], О. Арбатової [206]. Спільною рисою 

праць російських дослідників є думка про негативне ставлення до прозахідної 

політики Української держави, зокрема розширення північноатлантичної і 

загальноєвропейської інтеграції та обстоювання збереження статус-кво у 

Центрально-Східній Європі. Не заперечуючи права України на політичну 

незалежність, автори вважають оптимальним з погляду російських інтересів 

тісний зв’язок України з Росією та її позаблоковість. 

Серед західних дослідників українсько-польських відносин доби, яку ми 

досліджуємо, є екс-держсекретар США З. Бжезинський [207] і працівник 

держдепартаменту С. Бурант [208], які, на відміну від російських учених, 

акцентують на актуальності, перспективності й необхідності стратегічних 

українсько-польських відносин та високо їх оцінюють у підтримці й збереженні 
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безпеки на Європейському континенті, підкреслюють важливу роль Польщі 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 відповідно до їх задекларованих завдань 

стратегічного партнерства. Переконливим свідченням є значний прогрес у 

сучасному дослідженні українсько-польських відносин на рубежі ХХ–ХХІ ст., 

нагромаджений 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 історіографічна праця вінницької 

дослідниці Н. Чорної “Україна і Польща: історіографія відносин (кін. ХХ – поч. 

ХХІ ст.)” [84]. Ця авторка комплексно й системно узагальнила понад 

двадцятирічні здобутки вітчизняної і зарубіжної історіографії українсько-

польських взаємин упродовж означеного часу, предметно й фахово виявила 

основні напрямки історіографії сучасних взаємин між двома державами, 

охарактеризувала їхній зміст і тенденції розвитку. Зазначимо, що праця 

Н. Чорної отримала суспільне схвалення не лише в Україні, а й у Польщі. 

Проблеми поглиблення українсько-польських взаємин на сучасному етапі 

порушувала також авторка цієї дисертаційної праці [209–214]. 

Проте зауважимо, що у висвітленні українсько-польських відносин 

упродовж періоду, який ми досліджуємо, спостерігався деякий дисбаланс між 

кількістю публікацій, а, отже, ступенем вивченості й дослідження в історичній 

літературі й окремих її етапів, і за тематичною спрямованістю. Аналіз 

історичної літератури в Україні засвідчує, що деякі аспекти українсько-

польського співробітництва потребують поглибленішого вивчення з 

використанням нових історичних джерел і сучасних науково-методологічних 

підходів у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції. 
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До того ж, сучасні процеси міждержавного двостороннього 

співробітництва ведуть до пошуку аналогій, переосмислення важливих проблем 

взаємодії двох держав з урахуванням викликів сьогодення. До таких багатьох 

важливих проблем відносять, безперечно, нове бачення нинішньої Європи й 

Української держави, її зовнішньої політики, бажання вступу до НАТО та ЄС. 

Аналіз історіографічних джерел переконливо свідчить, що система сучасних 

українсько-польських відносин – це складний і багатоаспектний комплекс 

партнерства й співробітництва у політичній, торговельно-економічній, 

інвестиційно-господарській, військово-технічній, гуманітарній, 

транскордонній, інших сферах, що потребує подальшого вивчення, 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 

теоретичного розгляду означеної проблематики, уточнення деяких 

формулювань, розширеного показу окремих подій і фактів у єдності і 

суперечностях тенденцій з новим їх осмисленням у загальному руслі розбудови 

сучасних відносин між двома країнами. 

 

1.2. Джерельна база праці 

Необхідність комплексного дослідження проблеми формування й 

розвитку українсько-польських відносин на рубежі ХХ–ХХІ ст. потребувала 

пошуку відповідної джерелознавчої бази для нового бачення складної й 

багатоаспектної системи взаємодії України і Польщі у політичній, соціально-

економічній та безпеко-оборонній сферах, об’єктивної інтерпретації фактів і 

подій. 

Аналіз джерельної бази цієї проблеми свідчить, що з активізацією 

відносин між двома державами прискорився процес нагромадження 

археографічних джерел для її вивчення. Предметне їх осмислення дає змогу 

стверджувати, що характер усього масиву історичних джерел із теми та їх 

спрямованість репрезентують численні документи і матеріали, різні за 
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походженням й інформаційною наповненістю, які відображають основні етапи 

й напрямки становлення сучасних українсько-польських відносин. У зв’язку з 

тим, що археографія проблеми достатньо нагромаджена для об’єктивного 

вивчення співпраці двох держав у нових геополітичних умовах, головним 

завданням ми вбачали наукову систематизацію, узагальнення та інтерпретацію 

й використання різножанрових історичних джерел у контексті даної теми і з 

урахуванням запропонувати власний авторський погляд розвитку українсько-

польських відносин на новітній теоретико-методологічній основі. 

Зауважимо, що джерельна база дослідження продовжує поповнюватися 

новими історичними джерелами, стає із здобуттям незалежності України і 

політичної свободи Польщі доступнішою для дослідників указаної проблеми. Їх 

становлять офіційні документи двосторонніх українсько-польських взаємин та 

відносин у міжнародних організаціях, нормативні акти відповідних державних 

установ України і РП, постанови урядів двох держав, матеріали державної 

статистики. Значний науковий інтерес викликають конкретні факти суспільно-

політичного, соціально-економічного, культурного життя обох країн, виступи 

їх політиків і громадських діячів, які широко представлені у засобах масової 

інформації та всесвітньої мережі Інтернет. 

Використання відповідних історичних джерел, їх критичний та 

об’єктивний аналіз, безумовно, сприяє цілісному теоретичному дослідженню 

обраної теми. Вивчаючи створення нової моделі розбудови взаємин між 

Україною та Польщею протягом окресленого у праці періоду, авторка 

намагалась охопити весь спектр репрезентованого кола вітчизняних і 

зарубіжних, здебільшого польських, джерел. Із урахуванням їх походження, 

змісту, специфіки викладу і характеру, зважаючи на багатоаспектну тематику 

історичних питань, пов’язаних з темою, доречно обрати проблемно-

хронологічний принцип історіографічного аналізу й умовно опрацьовану 

джерелознавчу базу диференціювати на наступні групи: документальні 

матеріали державних установ України і Польщі; нормативні акти, а саме 

договори, угоди, протоколи тощо; міжнародно-правові документи; мемуари та 



27 

спогади, державних і громадських діячів, їхні записи, листи, кореспонденція; 

матеріали української і зарубіжної періодики; спеціальні аналітичні праці 

українських та зарубіжних авторів; статистичні матеріали; довідково-

енциклопедичні матеріали;  синтетично-наукова література і науково-

публіцистичні праці лідерів державних, громадсько-політичних організацій; 

Інтернет-ресурси. 

Виявлені та впорядковані історичні джерела створили умови для 

предметного аналізу сучасних українсько-польських відносин, їх наукової 

систематизації та використання. Відзначимо, що для реалізації намічених у 

праці мети й завдань окреслені історичні джерела мають різну наукову 

значимість та історико-пізнавальну цінність, є далеко не рівнозначними за 

походженням і ступенем документальної достовірності. Проте означений 

комплекс робіт, який представлений значною кількістю різноманітних 

історичних джерел, цілком достатній для ґрунтовного вивчення українсько-

польських відносин у період 1991–2014 рр. 

Безпосередньою джерельною базою даної роботи стала сукупність 

різноманітних офіційних документів державних органів та 

зовнішньополітичних відомств України й Польщі. Першоджерелами 

дослідження становлення та розвитку взаємин між Україною і РП є законодавчі 

акти вищих державних органів влади двох держав, парламентів, президентів, 

Ради Міністрів, матеріали відомчого підпорядкування, регіональних органів 

влади. Джерельний комплекс праці представлений також комплексом 

договорів, конвенцій, угод, протокольних зустрічей очільників держав, 

матеріалами участі урядових делегацій у переговорних процесах, документами 

громадсько-політичних і соціально-економічних структур, що регламентують 

взаємини між народами у досліджуваний період, угодами та постановами 

інститутів міждержавної співпраці, діяльність яких сприяє збереженню 

нинішніх політичних контактів та зміцненню взаємодії.  

У процесі вивчення обраної проблеми використано масив матеріалів 

Історико-архівного управління Міністерства закордонних справ України. Тут 
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представлені міждержавні документи на рівні офіційних стосунків між 

країнами, президентами та урядами України й Польщі протягом 

досліджуваного періоду, що дає змогу отримати цінну інформацію про стан і 

перспективи українсько-польських відносин. Ми використовували насамперед 

матеріали фондів “Міжнародні договори” та “Основний” [216–227], де 

зосереджено офіційні документи, що уможливлюють вивчення створення та 

еволюцію нормативно-правової бази українсько-польських відносин у новітню 

добу. У фонді “Міжнародні договори” зберігаються тексти угод, спільних 

декларацій, протоколів, комюніке. На основі цього фонду можна простежити 

особливості зовнішньої політики України щодо Польщі впродовж тривалого 

часу, детально аналізувати розвиток українсько-польських відносин. В 

“Основному фонді” містяться листування МЗС з українськими дипломатами, 

різноманітні звіти, повідомлення, інформації, що надходили із-за кордону, в 

т. ч. з Республіки Польща [228]. Їх використання дає змогу розкрити перебіг і 

зміст українсько-польських міждержавних відносин, а також простежити 

динаміку контактів між обома державами у політичній, соціально-економічній 

та військово-технічній площинах. 

Політично-правовим підґрунтям для налагодження добросусідських і 

союзницьких відносин стало прийняття важливих міждержавних документів, 

зокрема “Декларації про основні принципи та напрямки розвитку українсько-

польських відносин (жовтень 1990 р.)” [229], “Договору між Україною і 

Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво” 

(травень 1992 р.) [230], “Декларації про принципи формування українсько-

польського партнерства” (березень 1994 р.) [231], “Спільної декларації 

Президента України та Президента Республіки Польща” (червень 1996 р.) [232], 

“Спільної заяви Президента України і Республіки Польща “До порозуміння і 

єднання” (травень 1997 р.) [233] та інших документів, що регламентують 

відносини двох держав у всіх галузях. Особливо підкреслимо, що авторка 

виявила і проаналізувала нормативно-правові акти, розміщені у Інтернет-

ресурсах різного державного рівня та відомчого підпорядкування, які сприяють 
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повнішому і глибшому розкриттю історичного процесу формування й розвитку 

українсько-польських відносин у нових історичних умовах, зокрема виходу їх 

на якісно новий рівень після вступу Польщі до Північноатлантичного альянсу 

(1999 р.) та Європейського Союзу (2004 р.). 

Важливу роль у з’ясуванні окремих аспектів досліджуваної проблеми 

відіграв значний масив документів, що містять протоколи до укладених угод, 

які ґрунтуються на положеннях відповідних угод та вносять певні доповнення 

до окремих статей. Серед них виокремимо наступні документи: “Протокол до 

угоди між Міністерством оборони України та Міністерством національної 

оборони Республіки Польща про двостороннє співробітництво відносно основ 

взаємного повітряного руху військових повітряних суден України та Республіка 

Польща у повітряному просторі обох держав” [234], “Протокол про подальший 

розвиток співробітництва між Міністерством оборони України і Міністерством 

національної оборони Республіки Польща” [235], “Протокол переговорів між 

делегаціями урядових експертів України і Республіки Польща щодо вироблення 

Угоди між урядом України і Урядом Республіки Польща про пункти пропуску 

через державний кордон” [236], “Протокол переговорів між делегаціями 

Республіки Польща та України з розроблення проекту Угоди про залізничне 

сполучення через державний кордон” [237], “Протокол про створення 

Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща” [238]. 

Певне значення для дослідження проблеми мають укладені між Україною та 

Республікою Польща документи, що регламентують становлення та розвиток 

відносин двох держав у різних сферах суспільно-політичного життя сторін. 

Серед них варто назвати “Угоду між Урядом України та Урядом Республіки 

Польща про повітряне сполучення” [239], “Угоду між Урядом України і 

Урядом Республіки Польща про залізничне сполучення через Державний 

кордон” [240], “Угоду між Міністерством зв’язку України і Міністерством 

зв’язку Республіки Польща про співробітництво у галузі поштового і 

електронного зв’язку” [241], “Угоду про співробітництво між Міністерством 

України у справах будівництва і архітектури та Міністерством територіального 
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планування і будівництва Республіки Польща” [242] та ін. Зауважимо, що 

перелік цих документів постійно поновлюється і розширюється, і це дає змогу 

поглибленіше вивчати окремі галузі міждержавного двостороннього 

співробітництва на новій нормативно-правовій основі. 

Історичні факти щодо характеру та основних пріоритетів розгортання 

українсько-польських відносин також взято з опублікованих збірників 

документів і матеріалів. У контексті досліджуваної теми першочергової уваги 

заслуговують такі видання, як “Зібрання чинних міжнародних договорів 

України” [243], “Україна–Польща: міждержавні документи” [244], “Україна в 

ХХ столітті (1990–2000 рр.)” [245], “Україна і Європа (1990–2000 рр.)” [246], 

“Україна на міжнародній арені” [247] та ін. Своєчасною і корисною є праця 

М. Сороки “Світ відкриває Україну: про зовнішню політику Української 

держави у 90-х рр. ХХ ст.” [248], в якій автор зібрав низку документів і 

коментарів щодо міжнародної діяльності України у новітній час. Серед видань 

не можна не згадати такі зібрання документальних матеріалів “Міжнародні 

відносини України та Республіки Польща: збірник документів” [249], 

“Зовнішня та безпекова України політика” [250], Двосторонні документи з 

державами-членами ЄС щодо співробітництва в сфері інтеграції [251] та ін. 

Щодо документальних джерел, то неабияку цінність для дослідження мають, на 

думку авторки, матеріали загального характеру, зокрема: “Декларація про 

державний суверенітет України” [252], Закони України “Про 

зовнішньополітичну діяльність” [253], “Про основні напрями зовнішньої 

політики України” [254], “Про транскордонне співробітництво” [255], Указ 

Президента України “Про затвердження стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу” [256] та ін. На жаль, мусимо констатувати відсутність 

збірників нормативно-правових договірних актів і домовленостей, укладених 

Україною на міжнародній арені впродовж першого-другого десятиліття ХХ 

століття. Оприлюднені на рівні офіційних періодичних видань, ці документи ще 

й досі належним чином не систематизовані та не узагальнені. 
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Для розуміння духу доби, в якій відроджувалась Українська держава, 

здобувалася політична свобода Польщі та були вироблені основні напрями їх 

зовнішньої політики й діяльності на міжнародній арені в нових історичних 

умовах, а також еволюції поглядів провідних громадсько-політичних діячів 

щодо головних параметрів та пріоритетів сучасних українсько-польських 

відносин неабияке значення мають промови, аналітичні матеріали відомих 

українських і польських політиків, дипломатів. Важлива інформація про 

становлення та розвиток взаємин між Україною і Польщею, їх 

зовнішньополітичної діяльності міститься у роботах українських державних 

діячів А. Зленка [257–258], А. Кінаха [259], Л. Кучми [260], В. Литвина [261–

262], А. Орла [263], Д. Павличка [264], а також їхніх польських колег 

В. Бартошевського [265], Є. Бузека [266], Є. Гедройца [267], П. Залевського 

[268], А. Кваснєвського [269], Д. Росаті [270], К. Скубішевського [271], 

В. Цімошевича [272] та ін. Окрім багатого фактологічного матеріалу, їх роботи 

привертають увагу авторськими інтерпретаціями та оцінками добросусідського 

українсько-польського партнерства, осмислення відносин між Україною і РП у 

процесах євроатлантичної інтеграції та європейської співпраці, їхнього внеску в 

підтримання на Європейському континенті безпеки й стабільності у новітній 

системі міжнародних відносин. 

Об’єктивне вивчення впливу суспільно-політичних сил в українському й 

польському суспільствах на розвиток та зміцнення розбудови взаємин між 

Україною і Польщею в контексті новітньої конфігурації геополітичних 

координат неможливе без аналізу поглядів громадсько-політичних діячів двох 

держав, їх спогадів, мемуарів, наукових біографій тощо. Специфічна прикмета 

цієї літератури – те, що значна її частина є не лише інформаційною, а й 

науково-дослідницькою. Це знаходить вияв у тому, що, як правило, в ній не 

просто подані виклад та опис хронології перебігу українсько-польських 

відносин, а охарактеризовано їх особливості, визначено специфіку стану й 

динаміки, обґрунтовано роль окремих політичних постатей у їх розвиткові з 

урахуванням міжнародних змін в сучасних історичних умовах. Разом з тим не 
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слід забувати й про, по суті, класичні вади мемуаристики, а саме суб’єктивізм, 

тенденційний добір та інтерпретацію матеріалу, свідоме замовчування окремих 

сюжетів, значний вплив на зміст і характер викладу темпераменту й емоційного 

стану автора спогадів, пряме та приховане викривлення власних дій, 

заповнення вимислом прогалин у пам’яті тощо, що певною мірою характерне 

для цих історичних джерел. Та, незважаючи на деяку тенденційність, а іноді 

нестачу самокритичності й схильність ідеалізувати власну поведінку і погляди, 

непересічну цінність мають праці Л. Кравчука [273], Л. Кучми [260], 

В. Литвина [274], В. Огризка [275], Б. Осадчука [276], В. Горбуліна [277], 

Ю. Щербака [278], В. Ющенка [279], а також польських громадсько-державних 

діячів Б. Геремека [280], Є. Козакевича [281], А. Шептицького [282], 

А. Кваснєвського [283], Л. Валенси [284] та ін. Використання спогадів 

потребувало глибокого аналізу, оскільки партійна приналежність авторів могла 

істотно вплинути на їх інтерпретацію історичних фактів щодо розвитку 

українсько-польських взаємин. Однак варто зазначити, що ці видання написані, 

як правило, на широкому фактичному матеріалі, який віддзеркалює важливі 

питання зовнішньої політики України і Польщі, їх взаємодії в усіх сферах 

суспільно-політичного та соціально-економічного життя обох сторін. 

Джерельну базу дослідження доповнюють численні інтерв’ю українських 

і польських політичних та громадських діячів, за участі яких відбувалась 

еволюція сучасних українсько-польських міждержавних відносин. Деяку 

наукову цінність становлять офіційні виступи та промови політичних лідерів 

України і Польщі, очільників інших зарубіжних держав, повноважних 

представників НАТО, ЄС та різноманітних міжнародних організацій. 

Інформація “з перших уст” викликає інтерес, насамперед, з огляду на 

максимальне наближення оповідача до подій, про які йдеться, співучасть у них. 

Зважаючи на необхідність продовження наукового вивчення українсько-

польських взаємин, обґрунтування низки дискусійних та спірних їх аспектів, 

нагромадження різного роду мемуарної літератури залишається нагальним 

завданням української історичної науки й надалі. 
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У процесі дослідження проблеми авторка важливого значення надавала 

використанню українських і зарубіжних, здебільшого польських, періодичних 

видань. У ході роботи над працею було переглянуто й вивчено видання майже 

50 найменувань – періодичних органів державних установ, громадсько-

політичних об’єднань, що представляли різні сфери суспільно-політичного, 

соціально-економічного, культурного життя обох країн, у т. ч. незалежні 

політичні часописи. У газетах та журналах суспільно-політичного, літературно-

художнього і наукового профілю, а також в історичних, політичних, 

економічних, соціологічних та етнокультурних збірниках регулярно були 

подані різноманітні матеріали, в яких наведені конкретні факти, події та 

відомості про процеси формування й розвитку українсько-польських відносин 

охарактеризовані стан і перспективи їх зміцнення у нових історичних умовах. 

В Україні найвартісніші, на нашу думку, роботи опубліковані у газетах 

центральних органів законодавчої і виконавчої влади “Урядовий кур’єр”, 

“Голос України”, а також у часописах “День”, “Дзеркало тижня”, “Віче”, 

“Грані”, “Економіка України”, “Національна безпека і оборона”, “Зовнішні 

справи (“Політика і час”)”, “Людина і політика”, “Політична думка”, 

“Політичний менеджмент”, “Стратегічна панорама”, “Сучасність” та ін. 

Виняткової уваги заслуговують, безумовно, “Український історичний журнал”, 

“Історичний журнал”, міжнародний збірник наукових праць “Україна–Європа–

Світ”, в яких упродовж трохи більше, ніж двох десятиліть, представники 

широкої громадськості опублікували чимало тематичних праць з досліджуваної 

проблеми. Звернення до них за умови паралельного опрацювання інших груп 

історичних джерел дало змогу комплексно проаналізувати сучасні відносини 

між Україною і Польщею, розглянути їх у взаємозв’язку з подіями, які 

невіддільні від розбудови взаємин між цими двома державами. Значний 

практичний інтерес становлять матеріали регіональних друкованих 

періодичних видань. 

Польська періодика в аналізованому сегменті репрезентована виданнями 

“Газета виборча”, “Річ Посполита”, “Тигоднік Повшехний”, “Політика”, 
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“Європейські студії”, “Польща в Європі”, “Нова Польща”, “Справи 

міжнародні”, а також спеціальним виданням “Щорічник польської зовнішньої 

політики”, в якому своє бачення українсько-польських відносин висловлюють 

відомі політичні та громадські діячі Польщі. 

Представники російської наукової думки, інших зарубіжних країн 

друкували дотичні до проблем взаємин між Україною і Польщею матеріали на 

сторінках таких видань, як “Восточная Европа. Перспектива”, “Международная 

экономика и международные отношения”, “Новая и новейшая история”, 

“Политическая наука”, “Обозреватель”, “Современная Европа”, “Россия и 

современний мир”, “Pro et Contra” та ін. Означені українські й зарубіжні 

періодичні видання є органічною складовою джерельного комплексу із 

запропонованої проблеми, вивчення якого сприяло розумінню суті 

внутрішнього та зовнішньополітичного курсів України і Республіки Польща, їх 

міждержавних двосторонніх взаємин, перебігу подій та конкретних фактів, 

давало змогу простежити головні етапи й пріоритети, умови подальшого 

зміцнення. Цьому також сприяли матеріали державної влади обох країн, заяви й 

інтерв’ю керівників країн, виступи і статті діячів політичних партій та 

громадських організацій. Згадані видання, як правило, також публікували 

законодавчі акти держав. Матеріали засобів масової інформації становлять 

своєрідний хронологічно послідовний літопис подій, відображають позицію 

урядів, парламентів, погляди впливових політичних кіл і суспільних 

організацій. Саме на основі використання матеріалів преси у поєднанні з 

іншими джерелами вимальовується cистема еволюції сучасних українсько-

польських відносин та взаємодії України й Польщі в контексті інтеграційних і 

глобалізаційних процесів. Будучи свого роду віддзеркаленням суспільних 

інтересів, публікації у пресі свідчать про актуальність досліджуваної проблеми, 

показують варіанти її “прочитання” в українському і польському соціумах. 

Для об’єктивного висвітлення становлення українсько-польських 

відносин у новітню добу виняткове значення мають спеціальні аналітичні праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів. Під спеціальними історичними 
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дослідженнями авторка розуміє роботи, що всебічно висвітлюють окремі 

наукові аспекти теми, конкретно-історичні питання. Значущість подібних 

публікацій зумовлена глибиною осмислення у них ролі й місця подій, фактів, 

що визначають розуміння сучасних взаємин України й Польщі. У цьому зв’язку 

виокремимо колективні праці українських і закордонних дослідників “Історія 

України: нове бачення” [285], “Політична історія України. ХХ століття” [286], 

“Європа: вчора, сьогодні, завтра” [287], “Центрально-Східна Європа у другій 

половині ХХ ст.” [288], “Європейський Союз на порозі ХХІ століття: вибір 

стратегії розвитку” [289], “Країни Центральної і Східної Європи на шляху до 

Європейського Союзу” [290], М. Михальченка і В. Андрущенка “Украина, 

разделенная в себе: от Леонидии к Виктории” [291, 292], Ю. Алексєєва 

“Україна і європейський глобалізм (1989–2009 рр. )” [293], польських 

дослідників Г. Дильонгової “Історія Польщі. 1795–1990 рр.” [294], Н. Дейвіса 

“Боже ігрище. Історія Польщі” [295], А. Дудека “Політична історія Польщі. 

1989–2005” [296], Й. Карпінського “Третя незалежність. Новітня історія 

Польщі” [297], Р. Кузняра “Зовнішня політика ІІІ Речі Посполитої” [298], 

Р. Гродзкого “Зовнішня політика Польщі в ХХ і ХХІ ст. Головні напрямки: 

факти–люди–події” [299] та ін. У зазначених роботах предметом дослідження є 

питання внутрішньо- та зовнішньополітичного розвитку України та Польщі, їх 

міжнародної діяльності, еволюції зовнішньої політики в контексті 

геополітичних трансформацій у Європі та світі. Автори здебільшого, не 

приділяли уваги висвітленню конкретних питань українсько-польських 

відносин, але проаналізували важливі питання державотворення в сучасних 

умовах, що дало змогу реконструювати ситуації, в яких офіційний Київ та 

Варшава розбудовували міждержавні двосторонні взаємини, визначити 

об’єктивні й суб’єктивні чинники впливу на їх поглиблення та зміцнення. 

Значне місце науковці обох держав приділяють дослідженню 

зовнішньополітичних аспектів на міжнародній арені крізь призму інтеграційних 

процесів та їхньої участі у них. У цьому зв’язку особливе значення має 
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фундаментальна праця російських учених “Польща в ХХ ст. Нариси політичної 

історії” [47]. 

Через специфіку проблеми важливу групу джерельних засад дослідження 

становлять матеріали офіційної статистики України та Польщі, статистичні 

збірники, аналітичні довідкові й енциклопедичні видання, а також 

загальнодержавні та місцеві інформаційні бюлетені. Ці джерела містять 

обширну інформацію про різні секторальні аспекти українсько-польських 

відносин, конкретні показники стану й розвитку взаємодії двох країн, важливі 

статистичні дані тощо, становлять дослідницький інтерес у контексті теми 

дисертаційної роботи. У процесі вивчення використано аналітично-

бібліографічні видання, присвячені зовнішній політиці України, її 

інтеграційним успіхам та взаєминам з міжнародними організаціями [300–303]. 

Бібліографічні матеріали подають значну кількість фактичних відомостей про 

сучасну розбудову відносин між двома країнами, вивчення яких має наукову 

цінність і вагу. 

Не обійдемо увагою матеріали наукових та науково-практичних 

конференцій, семінарів, “круглих столів”, наукові результати інших конкретних 

соціально-гуманітарних наук. При цьому використано їхні досягнення у 

вивченні різних аспектів зовнішньої політики України і Польщі, розвитку 

міждержавних двосторонніх зв’язків, їх основних тенденцій та особливостей, 

запозичено деякі теоретичні поняття, категорії, що використовують ці науки 

для поглиблення аналізу проблем і результатів відносин між двома країнами, 

органічніше залучаючи у ролі повноцінних наукових джерел оцінки процесів і 

фактів, що розглянуті в роботі, з погляду інших галузей знань, стало можливе 

історичне, комплексне, системне дослідження історії становлення й розвитку 

сучасних українсько-польських взаємин, специфіки їх еволюції та зміцнення й 

інтеграції і реального об’єктивного створення цілісної картини складних 

процесів, котрі обрано для історичного аналізу. 

У праці також широко використано численні Інтернет-ресурси, з яких 

почерпнуто наукову й поточну інформацію про формування та розвиток 
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українсько-польських відносин, особливо публікації прийнятих законів і 

постанов законодавчих органів України та РП й найважливіших міждержавних 

документів і матеріалів про стан та перспективи поглиблення двосторонніх 

стосунків між українським і польським народами. 

Таким чином, джерелознавчий аналіз свідчить, що в умовах 

глобалізаційних викликів і становлення нової моделі взаємин між Україною й 

Польщею та неодмінної активізації конкретно-історичних досліджень 

виняткового значення набувають питання їх джерельної бази, її виявлення, 

аналізу та узагальнення, уточнення й розширення видової структури, 

вдосконалення методів вивчення важливих історичних документів і матеріалів, 

утворення цілісного комплексу сучасних українсько-польських взаємозв’язків у 

континуумі новітньої системи міжнародних відносин. Позитивним у створенні 

документальної бази дослідження є те, що на сучасному етапі накопичено 

достатню кількість різноманітного теоретичного й фактологічного матеріалу з 

даного питання, на основі чого реконструйовано складний процес українсько-

польської взаємодії, встановлено історичні фактори й конкретні обставини, які 

сприяли формуванню їх нової моделі, основні етапи розвитку і загальні 

закономірності. Репрезентативність і достатня забезпеченість історичними 

матеріалами та створення необхідної джерелознавчої бази уможливили 

виконання намічених науково-дослідницьких завдань.  

 

1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

Вивчення та відкриття різноманіття складних процесів геополітичного 

самовизначення, формування зовнішньополітичної стратегії і вибору 

новопосталими на рубежі ХХ–ХХІ ст. національними державами пріоритетів 

міжнародної діяльності, переосмислення свого місця у світовому співтоваристві 

базуються на методології як науковій системі принципів та методів 

аналізування зазначеної проблематики, використання новітнього понятійно-

термінологічного інструментарію. Теоретико-методологічні засади студіювання 

українсько-польських відносин сприяють теоретичному синтезові необхідних 
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знань, що дає змогу перетворити їх певну суму з багатоаспектного комплексу 

співробітництва України і Польщі у різних сферах з простого чи лише 

емпіричного осмисленого набору окремих подій і фактів в єдину органічну 

наукову систему знань з порушеної у цій роботі проблеми. 

Важливим методологічним акцентом сучасної історичної науки є 

підвищення науково-концептуального значення методології при розробленні 

теоретичних основ дослідження проблеми, з’ясування поняттєво-

категоріального апарату. В цьому зв’язку доречно розглянути термінологічні 

питання та виявити особливості розвитку української історичної науки з 

досліджуваної теми, що уможливить всебічне та об’єктивне з’ясування 

основних етапів закономірності й тенденції розбудови відносин між Україною і 

Республікою Польща. У контексті запропонованого дослідження набуває 

важливого значення виявлення суті й змісту таких базових понять, як 

“міжнародні відносини”, “міждержавні взаємини”, “стратегічне партнерство”, 

“політичні”, “економічні” відносини, “безпеко-оборонна співпраця”, 

“європейська та євроатлантична інтеграція”. Варто зазначити, що досвід 

світового історіописання засвідчує наявність змін у найпоширеніших у науці 

історичних категорій і понять, кожне з них раніше чи пізніше, залежно від 

епохи й стану суспільств, набуває особливих рис та змісту, витісняючи інші 

попередні. 

У контексті дослідження українсько-польських відносин вагоме значення 

має уточнення такого базового поняття, як “міжнародне співробітництво”. Тим 

більше, у переддень нового значення України як держави у світі особливу увагу 

привертають її зовнішньополітичні взаємини з країнами-сусідами. Це було 

одним із першорядних завдань у 1991 р., і як бачимо, від його розв’язання 

напряму залежить українська державність й у 2015 році. Українсько-польське 

співробітництво завжди виокремлювалось особливо значимим питанням у долі 

України, в її історії. З огляду на це, українська історична наука паралельно з 

державністю, у гармонії з нею витворює своє визначення міжнародних 

відносин у нових геополітичних умовах. Теоретичною базою для розуміння 
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змісту цих відносин на сучасному етапі, їхньої постійної еволюції значною 

мірою служать праці таких відомих українських учених, як С. Віднянський [13, 

245, 246], Л. Зашкільняк [29], О. Івченко [15], А. Кудряченко [18, 19, 20], 

О. Майборода [286], Ю. Макар [25, 40, 145], С. Троян [367], Л. Чекаленко [30, 

31, 59], В. Яровий [304] та ін. У них вміщено цінні аналітичні матеріали про 

проблеми міжнародних відносин сучасного періоду, проаналізовано основні 

напрямки й пріоритети зовнішньополітичної діяльності України і Польщі, 

радикальні зміни європейського геополітичного простору на зламі ХХ–ХХІ ст. 

Науковці пропонують новітні методологічні підходи й теоретичні інтерпретації 

емпіричного матеріалу, тим самим сприяючи осмисленню міжнародного життя, 

зовнішньополітичної діяльності окремих держав. Проте варто зауважити, що, 

незважаючи на помітне зростання останнім часом кількості наукових праць з 

означеної проблеми, в сучасній історичній науці нема єдиної дефініції 

феномена міжнародних відносин. На думку А. Суботіна, існує принаймні три 

макроконцепції міжнародних відносин: “політологічна, яка спирається на тезу 

про примат держави як єдиного актора міжнародного і в структурі МВ віддає 

перевагу міждержавним; соціологічна, яка визнає міжнародний характер певної 

трансакції залежно від характеру її об’єкта; системна, що виходить із 

вторинності будь-якого міжнародного актора щодо системи МВ” [305, с. 103]. 

На його погляд, “найпоширенішими критеріями диференціації МВ за 

атрибутивними ознаками є: критерій географічної локалізації (глобальні, 

регіональні, субрегіональні, локальні); критерії часової локалізації 

(короткотермінові, середньотермінові, довготермінові); критерії кількості 

взаємодіючих акторів (двосторонні, багатосторонні, універсальні); критерії 

статусного співвідношення акторів (симетричні, асиметричні); критерій сфери, 

яка служить об’єктом взаємин (економічні, наукові, культурні, військові тощо); 

критерій характеру взаємодії інтересів акторів (співробітництво, конфлікт)” 

[305, с. 103–104]. У праці міждержавні відносини розглянуті як велика, складна, 

динамічна система, котра має власну структуру. Процеси міждержавної 

співпраці мають бути підпорядковані потребам розвитку окремих країн, а 
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також цінностям усіх держав світового співтовариства, їх безпеці й 

стабільності. Таке твердження аргументоване численними історичними даними. 

Україну і Польщу пов’язують не лише спільне історичне минуле, а й взаємні 

інтереси, які сьогодні наявні в усіх сферах суспільно-політичного буття кожної 

з них. Дослідження історичних джерел із даної проблеми свідчить, що нова 

модель українсько-польського співробітництва становить складну і 

багатоаспектну систему міждержавної взаємодії між Україною і РП у 

політично-економічній, гуманітарній та безпеко-оборонній сферах в загальному 

європейсько-атлантичному історичному процесі.  

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття українсько-польські відносини 

набули якісно нових форм міждержавної співпраці, вийшли із середини      

1990- х рр. на рівень стратегічного партнерства й співробітництва. У цьому 

зв’язку слушним буде з’ясувати термінологічні питання щодо поняття 

“стратегічне партнерство”. Це дасть змогу краще зрозуміти пріоритетні 

напрями, зміст та основні форми міждержавної взаємодії, її специфічні риси й 

особливості. Категорія “стратегічне партнерство” кристалізувалась у 

конкретному поняттєвому просторі, шляхом ускладнення й абстрагування, 

просуваючись до уявної конструкції зі широким спектром значень. Основна 

проблема стратегічного партнерства полягає у відсутності єдиного визначення 

даного терміну. На думку А. Пивоварова, “стратегічне партнерство… такий 

інструмент зовнішньополітичної діяльності держави”, що “охоплює співпрацю 

між державами, яка зосереджена на всьому комплексі їхніх національних 

інтересів, проте основний акцент необхідно робити саме на життєво важливих 

стратегічних національних інтересах та зовнішньополітичних завданнях 

держави, які є довготерміновими” [306, с. 8].  

Стратегічне партнерство є вищою сходинкою співробітництва порівняно 

зі звичайними відносинами. Під стратегічним партнерством ми розуміємо 

такий рівень співпраці між державами, який передбачає спільне здійснення 

ними своїх ключових національних інтересів. Серед головних сфер 

стратегічного партнерства України можна виділити економічну, політичну та 
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військову, адже  кожна галузь зокрема і всі вони разом мають винятково 

важливе значення для забезпечення життєвих потреб держави. З огляду на таке 

бачення стратегічного партнерства і побудована архітектоніка дослідження 

українсько-польських відносин упродовж досліджуваного періоду.  

У контексті дослідження українсько-польських відносин у системі 

євроатлантичної інтеграції означеного періоду важливе значення мають 

теоретико-концептуальне з’ясування також таких понять, як “політичні 

відносини”, “економічні відносини”, “відносини в гуманітарні сфері”, 

“військово-політичне співробітництво” та “євроатлантична інтеграція”. Адже 

від змісту, який у них вкладений, залежить виявлення у взаєминах між 

Україною та Польщею основних тенденцій і пріоритетів та здійснення їх 

всебічного й об’єктивного аналізу. Під взаєминами у політичній сфері авторка 

розуміє складову частину міжнародної діяльності України як сукупність різних 

форм і засобів її співробітництва у сфері дипломатичних відносин, взаємин на 

державному рівні (візити державних та громадських діячів, політичних 

консультацій тощо), на рівні політичних партій. Державно-політичні відносини 

здійснюють через офіційні та робочі візити керівників держави (президентів, 

глав урядів, парламентів), лідерів політичних партій, неформальні зустрічі 

політиків, у ході яких обговорюють або законодавчо оформляють основні 

аспекти двосторонніх відносин. 

Міждержавні економічні відносини ми розглядаємо як процес створення 

системи різноманітних господарських (виробничих, валютно-фінансових, 

науково-технічних та ін.) зв’язків між національними економіками різних країн, 

що базується на міжнародному розподілі праці. Становлення і трансформація 

міжнародних економічних відносин визначаються посиленням взаємозв’язків 

та взаємозалежності економік окремих країн. Особливо впливають на них 

розгортання науково-технічного прогресу, лібералізація та посилення 

глобалізації економічного життя [308, с. 104]. Міжнародні взаємини в 

гуманітарній площині ми розглядаємо як підсистему міжнародних відносин, що 
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спрямована на реалізацію багатогранних взаємозв’язків у науково-освітній, 

соціально-культурних сферах й інших сферах між окремими державами.  

Безпеко-оборонна співпраця між Україною та Польщею займає особливе 

місце в системі міждержавних двосторонніх стосунків, оскільки стабільність та 

добробут неможливі без надійних гарантій її військової безпеки. Для України 

співпраця у безпеко-оборонній сфері набуває особливої ваги з огляду на 

реформи, що відбуваються сьогодні у збройних силах, й агресії Росії в Криму і 

на Сході України. Понад двадцятирічна співпраця показала, що військово-

політичне співробітництво між Україною та Польщею відображає насамперед 

геополітичний аспект двосторонніх стосунків і особливо значиміше щодо 

перспектив реалізації доктрини українсько-польського стратегічного 

партнерства в безпековому контексті. 

У розумінні авторки дослідження європейська інтеграція – це процес 

політичної, юридичної, економічної, а в деяких випадках соціальної та 

культурної інтеграції європейських держав, у т. ч. частково розташованих у 

Європі. На наш погляд, європейську інтеграцію нині розглядають в основному 

за рахунок розширення ЄС і Ради Європи. Користь із співпраці України з 

Польщею, а також реалістична оцінка тенденції розвитку ситуації в Європі та 

світі схиляють нашу країну до вибору безпосереднього зближення й інтеграції з 

європейськими і євроатлантичними структурами, зокрема з НАТО та 

Європейським Союзом. 

Зауважимо, що тільки системне бачення і використання теоретично-

концептуальних засад у поєднанні з науковою методологією уможливлює 

цілісне висвітлення сучасних українсько-польських відносин. Авторка цієї 

праці розглядає теоретико-методологічний інструментарій як органічно 

взаємообумовлений комплекс поєднання наукових принципів, методів та 

підходів до історичних досліджень. У вивченні історичного процесу 

становлення й розвитку відносин між Україною та Польщею застосовані такі 

основоположні методологічні принципи, як історизм та об’єктивність. 
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Принцип історизму передбачає розгляд фактів і подій та явищ з даної 

проблеми в конкретно-історичній обстановці, у взаємозв’язку і 

взаємозумовленості, з урахуванням розстановки й орієнтації всіх державних 

інституцій. На основі використання принципу історизму забезпечено розгляд 

процесів у їх секторально-історичному відображенні, а також визначено 

пріоритетні сфери для розбудови між обома державами на коротко- та 

довготермінову перспективу українсько-польського співробітництва, 

наповнення їх реальним змістом і вагою у контексті євроатлантичної інтеграції. 

Принцип історизму спонукає нас розглядати сучасні міждержавні двосторонні 

стосунки між Україною та Польщею в їхній еволюції у світлі якісно нової 

системи міжнародних відносин, дав змогу виокремити в їх розвитку основні 

етапи та пріоритетні напрями й розкрити зміст співпраці двох країн, 

узагальнити вплив внутрішніх і зовнішніх факторів, конкретних обставин на 

теперішній стан та зміцнення й поглиблення цієї співпраці.  

Принцип об’єктивності нерозривно пов’язаний з принципом історизму в 

дослідженні відносин між Україною та Польщею на міжнародному рівні, що 

охоплює співпрацю у галузі міжнародної політики, зокрема, європейської 

інтеграції, економіки, освіти, науки, культури та ін. Принцип об’єктивності 

означає вивчення об’єктивних закономірностей, якими визначаються 

українсько-польські відносини у теперішній час. Кожне явище розглядаємо як 

багатогранне й суперечливе. При цьому визначаємо всю систему факторів 

позитивних і негативних. Об’єктивність історичних знань з окремої проблеми 

передбачає, що процес їх здобуття відповідає реальній дійсності, незалежним 

від людини законам пізнання. Об’єктивність наукових висновків має базуватися 

на доказовості наукових фактів. При здобутті фактів, їх аналізі авторка 

домагалася об’єктивної перевірки, уточнення отриманого фактологічного 

матеріалу, встановлення подібностей та відмінностей у характеристиці подій, 

явищ і процесів. Такий підхід забезпечив подання українсько-польських 

відносин у динаміці об’єктивного розвитку, виявлення особливостей у процесі 

їх становлення на довготривалу перспективу. 
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Предмет дисертаційного дослідження зумовив розгляд сучасних 

українсько-польських відносин в різних аспектах, зобов’язував до 

використання наукових методів, чільне місце серед яких займають як 

загальнонаукові, так і спеціально-наукові методи. Серед них окремо розглянемо 

ті, до яких найчастіше зверталась авторка у процесі дослідження цієї теми. 

Принагідно зауважимо, що означені методи ми використовували, як правило, у 

взаємодії, оскільки лише за умови їх системного застосування було можливо 

виконати завдання пропонованої праці та досягти її мети. 

На всіх етапах дослідження становлення й розвитку сучасних українсько-

польських відносин, забезпечення органічного взаємозв’язку цілого та його 

частин варто дотримуватися методу аналізу й синтезу. Саме цей метод дав 

змогу поєднати різноманітну інформацію на основі широкого використання 

історичних джерел та сформувати цілісні знання про відносини між двома 

країнами у новітню добу. Значну увагу в роботі приділено аналізові 

документальної бази та ступеня її наукового розроблення. Істотне значення для 

розуміння розбудови українсько-польського співробітництва в різних 

секторальних аспектах, виявлення проблем, що гальмували його становлення, а 

також ключових чинників впливу на прогресивний розвиток має емпірико-

аналітичний аналіз пріоритетних форм, напрямків, головних тенденцій 

розбудови взаємин між Україною та Польщею в новітній соціально-

економічній та військово-політичних сферах у контексті сучасних викликів, 

охоплюючи при цьому прогноз щодо можливих сценаріїв їхнього поглиблення 

відповідно до закладеним стратегічних цілей.  

Загальним і обов’язковим спеціально-конкретним методом дослідження є 

історико-хронологічний метод, використання якого дало змогу розглянути 

явища та події у часовій послідовності, в динаміці їхнього розвитку й з’ясувати 

їх сутність і особливості основних етапів формування та розвитку 

багатоаспектних українсько-польських відносин упродовж досліджуваного 

періоду. Проблемно-хронологічний метод дав змогу розділити тему 

дослідження на ряд вужчих та конкретних питань за проблемністю та 
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розглянути кожне з них у хронологічному порядку. Таким чином були 

вибудувані загальна структура дисертації, а також структура кожного окремого 

розділу дослідження. 

Важливого значення набуває питання про можливість і правомірне 

застосування у праці порівняльно-історичного методу. Цей метод сприяв 

усвідомленню цілісності, взаємопов’язаності, а подекуди й суперечливості 

українсько-польського співробітництва, орієнтуючи на пошук у ньому як 

спільних рис, так і відмінностей. Компаративний метод слугував розкриттю 

специфіки сучасного стану взаємин між Україною і Польщею, з’ясуванню 

відповіді на питання про ступінь їх значимості та місця в системі знань про 

міжнародну політику обох держав. Історико-типологічний метод забезпечив 

групування історіографічної і джерельної бази, визначення основних напрямків 

та пріоритетів українсько-польської взаємодії в нових історичних умовах, 

кожний з яких має власні сутнісні характеристики й типологічні підрівні. 

Використання історико-типологічного методу сприяло впорядкуванню та 

узагальненню історичних подій і фактів, їх типологізації та визначенню 

ключових характеристик двостороннього співробітництва між Україною й 

Польщею. 

При висвітленні окресленої проблеми у праці використані також такі 

конкретно-історичні методи наукового пізнання, як системно-структурний і 

статистичний. Перший з них уможливлює встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків між подіями і фактами, усвідомлення змісту взаємодії між двома 

державами, аналізування суттєвих її зв’язків, подій та основних тенденцій, а 

другий – встановлення різноманітних аспектів співпраці двох держав завдяки 

використанню конкретних даних, добору й аналізу статистичної інформації, 

наведення кількісних показників співробітництва України й Польщі у різних 

сферах міждержавної взаємодії, з’ясування її окремих етапів і 

найпріоритетніших напрямів та форм. Аналіз цифрового матеріалу дав змогу 

зробити узагальнюючі висновки про події і тенденції, які в статистиці не 

відображають, а також обґрунтувати ймовірні аспекти подальшого розвитку. 
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Таким чином, глибоке і всебічне дослідження сучасних українсько-

польських відносин, з’ясування їх сутності, якісних характеристик, динаміки 

формування й розвитку в усій багатоманітності об’єктивної реальності стало 

можливим лише за умови використання відповідного теоретичного й 

методологічного інструментарію. Розгляд основних питань теоретично-

методологічного забезпечення всебічного вивчення проблеми і в той же час їх 

опанування слугували запорукою успішного наукового дослідження складного 

комплексу багатоаспектних відносин між Україною та Республікою Польща, 

реалізації у дисертаційній роботі намічених мети і завдань. 

Історіографічний аналіз проблеми свідчить про необхідність дальшого 

розширення наукових досліджень історії становлення та розвитку сучасних 

українсько-польських відносин. Закономірно, що в умовах незалежної 

Української держави та європейських інтеграційних і глобалізаційних процесів 

науковці дедалі більше акумулюють інтерес навколо проблем зовнішньої 

політики країни, її діяльності на міжнародній арені, розвитку міждержавних 

взаємин. Складні процеси геополітичного самовизначення, вироблення 

концептуальних засад зовнішньополітичної стратегії, вступу України до ЄС і 

НАТО потребують нового прочитання й осмислення її міжнародної діяльності. 

У цьому зв’язку наукове вивчення розбудови співробітництва України з 

Польщею набуває важливого значення для новітнього українського 

державотворення, тим більше, воно поки що далеко не сповна розкрило свій 

потенціал, тому вимальовуються нові перспективи його подальшого розвитку. 

Це природно, якщо мати на увазі, що співпраця двох держав перебуває у 

постійному русі, що у ній, практично, нема нічого закінченого, вона 

розвивається разом із часом, відображає вимоги сьогодення у контексті 

європейсько-атлантичної інтеграції. Дослідження відносин України і Польщі є 

одним з ключових завдань вітчизняної історичної науки, оскільки нові 

узагальнення мають, насамперед, прикладне значення для національного 

державотворення на сучасному етапі історичного розвитку після здобуття 

незалежності на рубежі ХХ–ХХІ ст. Саме ці обставини обумовили вибір теми 
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дисертаційної роботи та відповідних теоретично-методологічних засад 

дослідження. Велика кількість, різноманітність, змістовність удоступненого 

нині документального матеріалу сприяють тому, щоби вдатися до 

поглибленішого теоретичного розгляду означеної проблематики. Пропонуючи 

власне бачення, авторка залишає простір для дискусій та зіставлення з іншими 

поглядами на складний процес вивчення сучасних українсько-польських 

відносин у напрямі зростання рівня та якості життя громадян України і Польщі 

й підвищення їх глобальної конкурентоспроможності.  
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РОЗДІЛ 2 

УКРАЇНА–ПОЛЬЩА: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В НОВІТНІЙ 

СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

2.1. Історичко-геополітичні передумови та періодизація розвитку 

сучасної українсько-польської співпраці  

Становлення новітньої системи українсько-польського міждержавного 

співробітництва як повноправних суб’єктів міжнародних відносин стало 

можливим завдяки збігові історичних і сучасних геополітичних умов, як 

міжнародного так і внутрішнього характеру. Стратегія двосторонніх взаємин 

між Україною і Республікою Польща почала формуватися з урахуванням 

тривалої історичної традиції, котра заповнена як спільною звитягою й 

співробітництвом, так і протистоянням. Варто зауважити, що будь-які 

міжсусідські взаємини не бувають простими й однозначними; ця істина 

уможливлює перегляд і набуття досвіду для наших відносин на майбутнє.  

Зауважимо, що з’ясуванню історичних передумов формування нової 

системи відносин України та Польщі українські й зарубіжні історики 

приділяють значну увагу. Аналізуючи чинники, що зумовили вихід взаємин 

між двома країнами на якісно новий рівень, вони умовно поділяють їх на дві 

групи: зовнішні, пов’язані з трансформацією європейського геополітичного 

простору, та внутрішні, зумовлені особливостями розвитку національних 

суспільств. Показово, що науковці В. Васюк, В. Гевко, В. Глібов, Д. Горун, 

В. Моцок, П. Чернега, Н. Чорна та інші надають перевагу зовнішньополітичним 

чинникам, нерідко недооцінюючи роль внутрішніх суспільно-політичних, 

соціально-економічних та гуманітарних факторів. На думку авторки, аналіз 

історичних передумов та подальшої інтенсифікації новітньої системи 

міждержавних відносин України і Польщі приводить до висновку, що вони 

склалися на початку 1990-х рр. й визначались як зовнішніми геополітичними 

змінами в Європі й світі, так і внутрішніми факторами та конкретними 
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обставинами. Не впадаючи в крайнощі, слід визнати зовнішньополітичні 

чинники, а також вагомість внутрішніх національно-патріотичних рухів і 

починань, які адекватно відображали суть, масштаби, зміст та форми 

незалежницької боротьби обох народів за свободу й самостійність, розширення 

політичного діалогу опозиційних еліт, розпочатого ще в умовах радикальних 

змін в СРСР. У цей період політичні партії та позаурядові структури Польщі, 

зокрема, представники “Солідарності”, починали налагоджувати відносини з 

українською опозицією. Значну увагу встановленню неформальних українсько-

польських взаємин приділяли “Польська група поєднання”, ліберально-

демократична партія “Незалежність”, політичний рух “Визволення”, “Польське 

самостійницьке порозуміння”, “Свобода і мир”, “Свобода–Справедливість–

Незалежність”, політична група “Воля” та ін. Контакти українських і польських 

опозиційних сил, перші неофіційні зустрічі, спільні дискусії закладали 

підвалини нової моделі українсько-польських взаємин. На нашу думку, 

створення сучасної системи розбудови відносин між Україною та Польщею 

спричинене комбінованою дією зовнішніх та внутрішніх чинників, але, 

насамперед, збігом національних інтересів та міжнародної ситуації. 

Зазначимо, період кінця ХХ – початку ХХІ ст. характерний 

геополітичними змінами і трансформаційними процесами, що кардинально 

вплинули на подальший світоустрій та, відповідно, на розвиток відносин між 

Україною і Польщею. Тому розглядати історичні передумови й особливості 

процесу становлення міждержавних стосунків між країнами, незважаючи на 

глобальні світові процеси і, не заглиблюючись у них, на думку авторки, просто 

неможливо. 

Перші кроки формування міждержавних взаємин між Україною та 

Республікою Польща у ХХ ст. відбувалися в несприятливих історичних умовах. 

Після Другої світової війни світ поділився на два ворогуючих табори, які 

керувалися цілком відмінними між собою ідеологіями. Відбувся розподіл 

світового панування між окремими центрами – полюсами; одним із них став 

СРСР, іншим – США. Радянське керівництво здобуло прихильність у 
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Центрально-Східній Європі й мало там значний політичний вплив. Україна та 

Польща опинились у сфері впливу СРСР. Зважаючи на те, що Радянський Союз 

був тоталітарною системою, офіційні контакти між обома державами в цей час 

залишалися мінімальними, а якщо й були, то лише за посередництвом Москви. 

Україна, будучи активним учасником радянсько-польського співробітництва, 

брала участь у співпраці в економічній сфері між українськими і польськими 

підприємствами (Київське об’єднання “Електронмаш” і польська фірма 

“Матронекс”; заводи “Ера” і “Мера-Зап” у Польщі та підприємство кранів в 

Одесі; Львівське об’єднання “Електрон” і Варшавський завод телевізорів, ін.). 

В культурних і наукових сферах тісно співробітничали університети Києва і 

Кракова, Львова та Любліна, Харкова й Вроцлава, в обох державах діяли і 

підтримували між собою зв’язки науково-дослідні інститути 

електрозварювання, кібернетики, ядерної фізики, біології, історії. До здобутків 

означеного періоду в українсько-польських відносинах можна зарахувати 

відкриття у місті Львові консульського представництва, а також початок роботи 

спільної українсько-польської торговельної палати [59, c. 13]. Проте, зважаючи 

на деякі напрямки співпраці, потрібно врахувати той факт, що Київ практично 

не міг діяти самостійно, а лише за посередництвом і узгодженням з радянським 

вищим керівництвом, що гальмувало розвиток міждержавного співробітництва 

й унеможливлювало становлення власної стратегії взаємин між Україною та 

Польщею. 

Кінець 1970–1980-х років – це час постійного погіршення становища 

Радянського Союзу, в тому числі його впливу на країни Центрально-Східної 

Європи – Східного блоку. Соціальне невдоволення зростало, що привело до 

виникнення опозиційно-налаштованих стосовно влади громадських рухів. Одне 

з найорганізованиших об’єднань утворилося в Польщі у вересні 1980 р. під 

назвою Незалежна самоврядна професійна спілка “Солідарність” [309]. Вона 

відразу ж почала завойовувати популярність у країні. Із 1989 року в Польщі 

відбувалися революційні зміни, серед яких – перші демократичні вибори та 

прихід до влади демократичного уряду [59, c. 13]. Ці події сприяли 
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формуванню самостійного курсу Польщі й вагомих перетворень у суспільно-

політичних і економічних сферах, тобто відбулося народження якісно нової 

Польщі. 

І звісно, після демократичних зрушень у Польщі перед суспільством 

постало питання нової зовнішньої політики: якою вона має бути і, на які 

принципи спиратись. Особливо – стосовно найближчих сусідів. У політичних 

колах активно обговорювали проблеми колишніх окраїн – “кресів” Речі 

Посполитої; це, як відомо, Західна Україна, Західна Білорусь і Віленщина [310, 

c. 34]. Зазначимо, що в загальному ході численних дискусій про майбутнє 

держави звучала нота сентиментальної прив’язаності до згаданих територій. У 

цьому контексті назвемо основні парадигми зовнішньої політики, які виділяє 

польська історіографія. Їхні назви походять від основних польських династій у 

Середньовіччі – П’ястська і Ягеллонська. Перша передбачає активні відносини 

з німцями і порівняно пасивний погляд на схід. Ягеллонська, навпаки, 

орієнтована на Схід з проникненням до Литви і в “руські землі” [311]. 

Історично склалося так, що з 1920-х років розгорнулася полеміка між двома 

польськими патріотами – Ю. Пілсудським та Р. Дмовським. Обидва базували 

концепції на стратегічних інтересах Польщі, але по-різному бачили шляхи 

їхньої реалізації [312]. Зокрема, лідер НДП вважав, що головна небезпека для 

Польщі виходить з Німеччини, тому необхідно створити польську моноетнічну 

державу з міцним кордоном на сході з Росією. Це забезпечило б змогу 

спокійних і, можливо, й союзницьких міждержавних відносин перед загальною 

німецькою загрозою. Також Р. Дмовський підкреслював ключове значення 

Української держави для процвітання Польщі. Щоб запобігти майбутньому 

українсько-німецькому союзові Україна мала існувати на правах автономії з 

Польщею [312]. 

Юзеф Пілсудський відстоював думку, що для польської державності 

вкрай необхідний Польсько-Білорусько-Український військово-політичний 

союз для спільного протистояння Росії [312]. Вбачаючи головного ворога в 

Росії, Ю. Пілсудський обґрунтовував необхідність створення сильної Польщі, 
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яка спроможна б була відбити натиск як із Заходу, так і зі Сходу. Ключову роль 

у гарантуванні національної безпеки Польщі політик та його прихильники 

бачили в незалежності України, але при тому, що західноукраїнські землі мали 

безумовно залишитись у складі Польщі [313].  

Можна зробити висновок, що в 30-х роках ХХ ст. польська еліта відкрито 

виступала за надання деяким територіям України незалежності. Хоча потрібно 

розуміти, що ці бачення випливали з геополітичних інтересів наших західних 

сусідів, зокрема захисту власної країни і стратегії боротьби проти Росії. Дещо 

згодом, дані ідеї вилились у становлення політичної ідеології під назвою 

“польський прометеїзм”. Згідно з нею, основним змістом глобальної світової 

політики найближчого майбутнього була оголошена боротьба “цивілізації 

Заходу” в особі Польщі та її союзників з “східним варварством”, тобто Росією 

[311]. Для втілення цієї ідеї в життя було створено спеціальний Східний 

інститут у Варшаві. Згодом ідеї “прометеїзму” поширилися й у Францію [314]. 

Саме там ця течія набула неабиякої популярності серед польської еміграції. Як 

зазначила дослідниця Л. Стрільчук, кінець 1940-х – початок 1950-х років був 

складним для розвитку ідеї примирення між українцями і поляками. Українські 

емігранти мріяли про самостійну Україну в нових кордонах, а поляки – про 

свою державу й повернення Львова та Вільнюса. В атмосфері взаємних образ та 

недовіри потрібно було розпочати діалог. Врегулювання українсько-польських 

взаємин розпочав на своїх шпальтах польський часопис у Франції під назвою 

“Культура” [101, c. 134]. Упродовж 50–70-х років ХХ ст. польські політики 

сформували нову ідеологічну доктрину зовнішньої політики, що наполягала на 

визнанні необхідності добросусідських відносин демократичної Польщі з 

незалежною Україною. Найголовнішу історичну роль у переформатуванні 

зовнішніх орієнтирів Польщі та переборенні колишніх польсько-українських 

конфліктів відіграв редактор журналу “Культура” Єжи Гедройц. Вдало 

підкреслюють значення цієї особистості слова його сучасника Б. Осадчука: 

“Нікому перед ним не вдалося – без армії, грошей, могутніх союзників – 

розвинути на еміграції у політичну доктрину щодо східних сусідів Польщі: 



53 

Білорусії, Литви та України на базі нових повоєнних кордонів і рівноправності 

партнерів та, незважаючи на супротив комуністів і націоналістів, осягнути те, 

щоб ідеї “Культури” стали програмою масового опозиційного руху 

“Солідарність”, а після упадку комунізму – змістом нової східної політики 

Варшави” [276, c. 5]. 

Переоцінюючи історичне минуле, польська сторона зробила висновок, що 

міжнаціональні конфлікти та боротьба націоналізмів, які досягли апогею під 

час Другої світової війни, призвели до втрати незалежності як Польщі, так і її 

східних сусідів, в т. ч. України. З метою подолання радянського домінування й 

відновлення суверенності поневолених народів, “Культура” закликала до 

міжнаціонального примирення та підтримки ідеї української державності, 

таким чином сприяючи актуалізації українського питання на міжнародній арені. 

Концепція, що запропоновав Є. Гедройц, передбачала необхідність 

міжнаціонального примирення народів ЦСЄ, спільної боротьби за 

незалежність, подолання тоталітаризму та формування нової архітектури 

безпеки регіону, для якої суверенна Україна мала б особливе значення. Трьома 

китами, на яких мають триматися польсько-українські відносини, діяч вважав 

підтримку незалежницьких прагнень українців, непорушність повоєнних 

кордонів і толерантну політику щодо національних меншин [315, c. 50]. 

Доктрина Є. Гедройца ознаменувала принциповий розрив з Ягеллонською 

парадигмою, оголосивши її імперською і тому неприпустимою в сучасному 

світі. Однак вона і не закликала повернутися до п’ястівських часів. Навпаки, 

вся її увага була загострена на необхідності нової активної політики на Сході, 

політики на нових підставах і з новими цілями. Тепер головною метою Польщі 

стала незалежність регіону ЦСЄ від Росії. Запорукою ж цього вважали 

становлення повноцінного польського впливу на цих територіях [311]. Так, 

коли Польща стала вільною державою, Є. Гедройц закликав до визнання й 

сприяння українській незалежності. Він схилявся до думки, що поява вільної 

України як буферної держави між Росією і Польщею мала б першочергове 

значення для зміцнення безпеки РП та інших країн ЦСЄ. Тому Польща мала 
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докласти всіх зусиль для збереження суверенітету України. Єжи Гедройц 

стверджував: якщо б Київ повернувся до сфер впливу Москви, Польща надалі 

межувала б з імперською Росією [315, c. 53]. Проголошення Україною 

незалежності ознаменувало собою новий етап польсько-українських відносин. 

Їх змістом мало стати примирення на трьох рівнях – урядовому, рівні 

культурних еліт та суспільств. Першими кроками на шляху взаємозближення Є. 

Гедройц визначив офіційні домовленості стосовно проблеми кордонів і 

національних меншин. На його думку, Польща мала запевнити Україну, що не 

претендує на Львів. “Немає жодної змоги повернення Львова до Польщі, як і не 

мають жодних шансів ті, хто хотів би приєднати Перемишль до України”, – 

висловлювався він з цього приводу [315, c. 53]. 

Діяльність редактора журналу “Культури” і представників польської 

політичної еліти, які були послідовниками його ідей, мала неоціненне значення 

для вироблення новітньої східної політики Польщі щодо України. Завдяки 

цьому встановлювалися дружні взаємини й із українськими емігрантськими 

колами, серед яких уже згаданий нами Богдан Осадчук. Цей діалог двох еліт 

наших народів сприяв зближенню і безконфліктному вирішенню гострих 

питань між Україною та Польщею. 

Доктрина, яку висловлювали Є. Гедройц та його послідовники, знайшла 

своє продовження і практичне застосування у діяльності членів опозиційної 

“Солідарності”, яка в цей час почала відігравати важливу роль у житті 

польського суспільства. Члени спілки, підтримуючи ідеї незалежності східних 

сусідів, налагодили активний діалог з опозиційними силами в Україні. Тобто 

дані ідеї перейшли від обговорень у колах еліт до реальних практичних 

політичних втілень у майбутньому і до вироблення неагресивної, дружньої 

зовнішньої політики Польщі [443, с. 120]. 

В Україні, з 1989 р. розпочався період реалізації програми ліквідації 

компартійного режиму і закономірно відбувалася демократизація політичних 

структур. У цей час виникли або набули нового вияву неформальні опозиційні 

організації. Найвпливовіша організація, що була заснована на базі численних 
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демократичних угруповань, у вересні 1989 р. провела в Києві Установчий з’їзд, 

“Народний Рух України за перебудову”. Рух організовував низку масових 

заходів, метою яких була боротьба за державну незалежність. Особливу увагу 

учасники українського руху опору приділяли безпосереднім контактам з 

польською “Солідарністю”. Від 20 травня до 22 липня 1989 р. в Польщі 

перебував один з лідерів опозиції України – Богдан Горинь. Офіційно візит 

належав до приватних, але все ж таки відбувалися зустрічі й консультації з 

керівниками польської опозиції та інтелігенції А. Міхником, Я. Куронем, 

З. Буяком, Е. Османьчиком, Б. Геремеком, лідерами товариства “Помост”, 

керівником клубу католицької інтелігенції у Варшаві проф. 

А. Стельмаховським, редактором студентського часопису “Зустріч” М. Чехом, 

доктором М. Сивіцьким, молодим науковцем з Любліна Б. Бердиховською, 

професором Українського вільного університету в Мюнхені Б. Осадчуком 

[316, c. 30]. 

На початку вересня 1989 р. в Польщі утворився уряд національної довіри 

на чолі з Тадеушем Мазовецьким – редактором часопису “Солідарність”, 

міністром закордонних справ якого став відомий професор Кшиштоф 

Скубішевський. З утворенням нового уряду розпочали процес деконструкції 

тоталітарного режиму і поступове запровадження елементів демократичного 

устрою. Уряд Т. Мазовецького взявся здійснювати самостійну зовнішню 

політику, його основним завданням стало вироблення нової концепції 

зовнішньої політики, враховуючи зміни в Європі та СРСР [29, c. 660]. 

“Батьком” сучасної польської політики часто називають Б. Скубішевського. 

Зокрема, зовнішню політику наші сусіди будували на грунті “польського 

традиційного мислення про Схід”. Визначальну роль у її формуванні відіграли, 

як ми вже зазначали, емігранти паризького кола, а також загальний контекст 

східної політики Ватикану та польської церкви, і тут варто наголосити на 

впливові діяльності “великого поляка” Іоанна Павла II, Папи Римського [311]. 

Розробниками східної політики також були, крім міністерства 

закордонних справ, Сейм, Сенат, політичні партії та неурядові організації. Як 
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зазначив С. Дембський, “дипломати більшою мірою зосереджували свої 

зусилля на підтримці добрих відносин з Москвою, у той час, як інші інститути 

могли проявляти більшу активність у підтримці дезінтеграційних сил в 

європейських республіках Радянського Союзу” [309].  

Містком побудови польсько-українського діалогу стала спільна зустріч-

конференція польських депутатів з представниками українського “Руху” на 

початку травня 1990 року. Ініціатива скликання належала польській стороні. У 

цей період парламентська фракція “Солідарності” намагалася налагодити 

контакти з представниками демократичних рухів у різних країнах. Конференція 

в Яблонній відбувалася після парламентських виборів в Українській РСР у 

березні 1990 року, коли представники “Руху” та інших опозиційних 

громадських і політичних організацій України увійшли до складу Верховної 

Ради. Співорганізатором цієї конференції був Яцек Куронь, який тоді активно 

займався українським питанням, питанням національних меншин та східною 

політикою Польщі [317]. Учасники конференції розуміли, що розпад 

Радянського Союзу стає дедалі ймовірнішим, тому обидві сторони погодилися, 

що в їх інтересах добросусідські відносини [309]. 

Процеси системної дезінтеграції в державі, суспільстві, громадській і 

політичній сферах Радянського Союзу привели до його розпаду. Результатом 

цього процесу стала поява на світовій політичні арені п’ятнадцяти нових 

держав, що спричинило кардинальні зміни в світі. Геополітична ситуація була 

характерна тотальною невизначеністю, відходом від прогнозованості та 

визначеності світових процесів. Виникла гостра потреба у перебудові 

міждержавних відносин. Зникнення біполярної системи протиборства, падіння 

“залізної завіси” сприяли оптимізації міжнародно-правових взаємин, переходу 

від блокової системи (наявної в умовах холодної війни) до позаблокової, яку 

називають інтеграційною [2, c. 624]. Такий перебіг подій багато хто 

небезпідставно сприймав як перемогу Заходу, лібералізму та утвердження 

геополітичного домінування США у межах майже світового простору [19]. 
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Розпад СРСР і виникнення на його теренах нових незалежних держав 

зумовили зміну конфігурації політичних сил у східній частині Європи. 

Новоутворені держави, обтяжені нещодавнім соціалістичним минулим, 

отримали, окрім складної внутрішньої ситуації, низку зовнішньополітичних 

проблем. Тому одним з нагальних питань, що постало перед незалежними 

урядами, було налагодження між державами таких взаємин, які б посприяли 

визначенню пріоритетів їхнього майбутнього зовнішньополітичного курсу [318, 

c. 212]. Геополітичні реалії кінця 80-х – початку 90-х рр. минулого століття 

радикально змінили структуру міжнародних відносин у ЦСЄ, позаяк на місці 

соціалістичного блоку утворився своєрідний вакуум. Країни регіону, серед яких 

і Україна, і Польща, опинилися перед проблемою визначення своєї міжнародної 

поведінки в цілому і на європейському просторі зокрема. Чимало 

постсоціалістичних країн, зважаючи на нову геополітичну ситуацію, обирали 

європейський напрямок [32, с. 571]. Важливо зазначити, що за оцінками 

світового банку, на початку 1990-х років потенційні геополітичні можливості 

України серед новопосталих незалежних держав вважали найвищими і це був 

не лише військово-технічний потенціал, а й кадровий, науковий, економічний 

ресурс тощо [20, с. 11]. Після розпаду ОВД і СРСР перед країнами постала ще й 

проблема гарантування національної безпеки. 

Перед Україною і Польщею з огляду на стратегічні цілі зовнішньої 

політики були різні можливості геополітичного вибору: залишатись у рамках 

модернізованого Східного блоку, де домінувала Росія, або приєднатися до 

європейських  та євроатлантичних структур – ЄС і НАТО, або перебувати в 

позаблоковому статусі. Останній варіант був неможливим через недостатність 

внутрішнього потенціалу як України й Польщі, так і зважаючи на вектор 

розвитку геополітичних процесів тогочасного періоду. Враховуючи потенціал у 

той момент навіть ослабленої України, варто мати на увазі, що долучення її до 

того чи іншого полюсу спроможне було відчутно змінити розклад 

геополітичних сил у світі [19]. 
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Вибір нового шляху геополітичної орієнтації України і РП мав деякі 

особливості реалізації проголошених цілей. Польща, не вагаючись, обрала 

новий вектор геополітичної орієнтації. Результатом став пошук можливостей 

економічного й політичного союзу з країнами Західної Європи і США. За 

словами міністра закордонних справ Польщі К. Скубішевського, пріоритетним 

напрямком були співпраця і встановлення якомога тісніших відносин зі 

Сполученими Штатами, інтеграція із Західною Європою, протегування 

демократії та суверенітету держав колишнього СРСР. Ця теза відображена у 

правових документах польського уряду таких, як “Основи польської зовнішньої 

політики” та “Оборонна стратегія Польської Республіки”. Співпраця з 

новоутвореними державами спиралася на концепцію “прометеїзму” Є. 

Гедройца та сприйняття Росії як регіонального суперника і навіть потенційного 

агресора. Це була раціональна політика, що відповідала реаліям тієї епохи 

[319]. Окрім питань інтеграції до НАТО та ЄС, Польща концентрувала увагу на 

дальшому розвиткові відносин з Німеччиною, Францією та Великобританією як 

головними своїми партнерами, а також на поглиблення зв’язків із тими 

державами, з якими пов’язуватимуть союзницькі обов’язки і зв’язки 

європейського партнерства. Серед пріоритетів – розвиток добросусідських 

відносин на засадах рівноправності та взаємовигоди з Росією й іншими 

країнами ЦСЄ, поглиблення стратегічного партнерства з Україною та Литвою 

[52, c. 63–64].  

Зауважимо, що Україна ж у виборі векторів геополітичного розвитку не 

могла визначитись одностайно. Це спричинене низкою факторів. Проблемою 

було те, що Україна отримала незалежність, не маючи державницьких традицій, 

успадкувавши з радянської імперії державні інституції з єдиною легальною 

комуністичною партією та кількома незалежними дисидентськими 

угрупованнями, була у фазі розбудови внутрішніх демократичних структур. У 

царині закордонної політики викристалізувалися загалом чотири концепції: так 

звана концепція нейтральності (доктрина Д. Павличка); концепція 

“урівноважених інтересів”, зорієнтована на співпрацю зі східними, західними 
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та південними країнами; євроатлантична концепція, тобто відкритості на Захід; 

також концепція євразійська, з проголошенням реінтеграції пострадянських 

засад [182, c. 33]. Однак жодна з цих концепцій не отримала повної реалізації. 

Перед новим українським керівництвом постало невідкладне завдання – 

розробити власну геополітичну стратегію. В перші роки незалежності України 

становлення національної ідентичності відбувалося здебільшого в руслі 

позиціонування себе щодо Росії як колишнього імперського ядра. Тому 

пріоритетними напрямками зовнішньої політики визначено розширення участі 

в європейському регіональному співробітництві та дієву співпрацю з 

державами європейської співдружності й НАТО. Ідеї задекларовані в 

прийнятому Верховною Радою 2 липня 1993 р. документі під назвою “Основні 

напрямки зовнішньої політики України” [2, c. 620]. Цілком виправдано був 

визначений курс на встановлення і розвиток стосунків України з 

європейськими країнами, входження в європейські економічні та політичні 

структури, але в глобальному значенні зовнішньополітичний курс нашої 

держави оголошений багатовекторним. Тобто, європейський та 

євроатлантичний вектори української геополітичної стратегії були не 

домінантними, пріоритетними, а лише одним з напрямів зовнішньополітичної 

діяльності.  

В умовах багатополярного світу та зміни параметрів міжнародної 

політики питання щодо пріоритетів зовнішньої політики і способів їх 

впровадження потребувало чіткої та зрозумілої відповіді. Неконкретність 

призводить до сумнівів у надійності того чи іншого гравця міжнародної 

політики як суб’єкта міжнародних відносин. Фактично наша держава, 

дотримуючись принципу багатовекторності та позаблоковості, намагалася 

стверджувати себе на світовій арені балансуванням між різними 

геополітичними силами, переймаючись радше питаннями власного виживання, 

ніж стратегічного розвитку. Очевидно, Україна не є суб’єктом, який формує 

геополітичний простір навколо себе, а залишається здебільшого об’єктом 
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політики інших держав і елементом масштабних процесів, що розгортаються на 

Європейському континенті [27, c. 15–16]. 

Україна опинилась у ситуації, коли її значення для системи міжнародних 

відносин і в Європі та світі загалом виявилося невідповідним тій ролі, яку вона 

спроможна відігравати на міжнародній арені. Перебування в системі 

геополітичної невизначеності затягнулося. Міжнародна ситуація не сприяла 

реалізації стратегічних зовнішньополітичних завдань, а внутрішня ситуація у 

країні, в умовах відсутності єдності серед української політичної еліти і браку 

ефективної системи державного врядування заважала консолідації 

зовнішньополітичної лінії [27, c. 40]. За означенням професора Мюнхенського 

університету В. Вайденфельда, Україна – це держава, яка зазнала геополітичної 

поразки у процесі радикальних перетворень зі слабкою економікою та є 

повністю енергетично залежною, через що її нестійка етнічна цілісність стає 

надзвичайно вразливою [4, c. 16]. 

За нинішніх умов слід брати до уваги спрямованість геополітичних змін, 

майбутні розклади сил у світі. Визначальною спрямованістю є процес 

трансформації монополярного світу в багатополярний. Природно розпочався 

процес формування нових потужних геополітичних центрів світу – 

Європейського Союзу, США, Китаю, Росії, значне піднесення інших держав 

світу. І ці зміни можна розглядати в контексті конструктивних перетворень 

міжнародного порядку, що відкривають можливості для розв’язання ключових 

проблем загальноцивілізаційного розвитку [19]. 

Підкреслимо, що паралельно з європейсько-атлантичним розвивався і 

регіональний напрям зовнішньої політики України. Специфіка геополітичного 

становища України щодо держав ЦСЄ полягала у тому, що її територія, разом з 

територіями Литви, Білорусі та Молдови, утворювала буферну зону, яка 

оберігала європейські країни від безпосереднього контакту з Російською 

Федерацією, котра не відходила від намірів зберегти статус “наддержави” [15, 

c. 502]. Міжнародне співтовариство розглядало незалежну Україну як запоруку 

стабільності на теренах колишнього СРСР і гарантію незворотності 
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демократичних процесів у Центрально-Східній Європі [21, с. 9]. Активізація 

співробітництва на регіональному рівні для України – один з найреальніших 

шляхів до нової Європи. З іншого боку, зміцнення лідируючих позицій України 

в регіоні давало їй змогу використовувати співробітництво з європейськими та 

світовими структурами для утвердження в ролі єднальної ланки між Сходом і 

Заходом. 

Стосунки між Україною та Польщею мають значне підґрунтя для 

розвитку. Найважливішим чинником є геополітичне розташування. Україна та 

Республіка Польща перебувають у так званій “сфері міжмор’я” – території 

поміж Балтійським та Чорним морями, на головних транспортних коридорах, 

що сполучають Північ–Південь та Захід–Схід Євразії. На півдні Україна має 

широкий вихід до незамерзаючої акваторії Чорного моря, а відтак – у 

Середземномор’я та Близький Схід. Обидві держави розташовані в регіоні 

ЦСЄ, який, є мабуть, одним з найперспективніших з погляду динаміки розвитку 

в найближчому майбутньому регіоном Європи, він дуже вигідно розташований, 

володіє великими природними і людськими ресурсами [77, c. 91]. За 

твердженням чеського політолога В. Чігака, виняткова важливість співпраці РП 

та України для збереження стабільності у Центрально-Східній Європі базовані 

на п’ятьох чинниках, спільних для обох теренів: 

1) стратегічно-географічному. Обидві держави розташовані у реґіоні 

Центрально-Східної Європи. Україна та Польща – безпосередні сусіди, їхній 

взаємний кордон доволі довгий. Через територію України й Польщі пролягає 

так звана “історико-стратегічна межа” між Росією та рештою Європи [320]. 

2) політично-оборонному. Україна та Польща – це держави, котрі у 

рамках блокового розподілу світу були членами одного й того самого 

політичного та військового об’єднання – Варшавського договору. Обидві 

держави переходили від однопартійної до плюралістичної системи й 

запроваджували демократичні цінності, але кожна з них досягнула різних 

успіхів та перебуває на різних ступенях розвитку. Вони політично орієнтовані 

на співпрацю із західноєвропейськими оборонними структурами й НАТО.  
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3) економічно-господарському. Україна і Польща впродовж більш ніж 

40 років належали до єдиної економічно-політичної структури – РЕВ, і їхнє 

становище було детерміноване структурою національних економік цієї 

організації. Україна та Польща переходили від системи державного управління 

економікою до вільного ринку, але Польща на цьому шляху просунулася 

значно швидше, ніж Україна. Економіки двох держав, кожна іншою мірою, 

потребували економічних інвестицій і матеріальної допомоги з боку 

розвинених держав Європи. Польща й Україна прагнули до співпраці та 

членства в європейських економічних структурах; 

4) соціально-демографічному. Україна і Польща за територіями та 

кількістю населення належать до європейських держав середніх розмірів. 

Обидві країни з огляду на низку демографічних показників за європейськими 

мірками доволі близькі; 

5) традиційно-історичному. На теренах обох держав у минулому існували 

спільні державні утворення (польське, польсько-литовське, польсько-

українське, російське, німецьке). Наприкінці Другої світової війни відбувся 

зсув теренів обох держав на захід, одним з результатів чого став перехід 

значної частини польських земель (Волинь, Галичина, Полісся) до України. 

Внаслідок історичного розвитку в громадян обох держав виробилось уже 

традиційне негативне ставлення до Москви. Польща в результаті політичних 

змін початку 1990-х рр. однозначно декларувала як мету своєї зовнішньої 

політики намір вступити до НАТО і ЄС. Своєю послідовною орієнтацією 

зовнішньої політики ця країна довела, що польські економіка та суспільство 

наближаються до європейських стандартів. Орієнтація на “вступ держави до 

Європи” недвозначно задекларувало зовнішньополітичне відомство Польщі, 

але, що не менш важливо, була результатом досягнення консенсусу щодо цього 

питання в польському суспільстві, яке, незважаючи на політичні розбіжності, 

висловило одностайність у необхідності й бажаності вступу до європейських 

політико-оборонних та економічних структур, передусім НАТО [320]. Отже, 

українсько-польська взаємодія має цілком обґрунтовані підстави і практичний 
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інтерес. Перелічені чинники зближують Україну та Польщу. Схожість 

геополітичної стратегії у напрямі європейсько-атлантичної інтеграції стала 

об’єктивною передумовою розвитку міждержавних стосунків якісно нового 

рівня. Враховуючи згадані чинники становлення українсько-польських взаємин 

– історичні передумови та геополітичні зміни останнього десятиріччя ХХ ст. 

можна погодитись із твердженням, що одним з найоптимальніших партнерів 

України в Центрально-Східній Європі є Республіка Польща [320]. Як Україна, 

так і Польща в цей час здобули незалежність і стали окремими, повноправними 

суб’єктами міжнародного права. У зв’язку з цим, враховуючи, що обидві країни 

є найближчими сусідами, почали формуватися стратегії майбутніх 

міждержавних відносин, зважаючи на переоцінку історичних та геополітичних 

факторів. Держави зуміли знайти спільне єднання і започаткували перші 

сторінки своїх взаємин на демократичних засадах, без претензій на території, 

що згодом дало можливість відносинам змогу перерости до рівня стратегічного 

партнерства. 

Аналіз історичних передумов становлення та розвитку сучасних 

українсько-польських взаємин був би неповним без з’ясування їхніх основних 

етапів. Загальноприйнятої періодизації новітнього українсько-польського 

міждержавного співробітництва немає. Більше того, встановлення його навряд 

чи взагалі можливе, оскільки, на думку фахівців, суперечки про періодизацію 

триватимуть доки існуватиме історична наука. Проте є низка особливостей 

розвитку міждержавних стосунків упродовж досліджуваного періоду, що дають 

змогу виділити кілька окремих етапів, які сприятимуть повнішому розумінню 

співпраці двох держав. Дотримуючись поширеного підходу в українській 

історіографії (В. Глібов, Д. Горун, Д. Васильєв, Л. Чекаленко, Ю. Присяжнюк, 

Т. Герасимчук, І. Афанасьєв, В. Васюк, Т. та Л. Кондратюки та ін.), основним 

критерієм при виокремленні етапів двостороннього співробітництва та їх меж 

можна вважати базові договори, які ухвалювали держави чи періодизацію 

зовнішньополітичної діяльності України та Польщі. На наш погляд, хоча 

окреслені критерії поділу співробітництва на етапи і мають право на існування, 
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але не є кращими для відображення реального стану двосторонньої співпраці 

України та Польщі, а критерій внутрішніх змін не враховує всієї динаміки 

постсоціалістичного українсько-польського співробітництва і потребує 

коригування та деталізації. 

На думку авторки, основними критеріями є кількісні та якісні зміни 

політичного діалогу двох країн, особливості внутрішнього становища України і 

Польщі, які впливали на їх зовнішньополітичні орієнтири, а також те, що 

специфіку взаємодії двох країн визначали зовнішні партнери. Аналізуючи 

хронологію стосунків двох держав упродовж зазначеного періоду, можна 

стверджувати, що вони характерні змінною інтенсивністю. Окремі фази цих 

стосунків, як наголосила К. Єндращик, були наслідком внутрішньої ситуації в 

обох країнах, а також дії зовнішніх чинників, передусім позиції щодо Росії, ЄС, 

НАТО, США [200, с. 47]. Безумовно, українсько-польські взаємини, котрі нині 

визначають як стратегічне партнерство, зазнали еволюції. Йшли шляхом від 

ейфорії, через взаємні розчарування та охолодження до найінтенсивніших 

політичних контактів, від добросусідських відносин до стратегічного 

партнерства. На основі зазначених критеріїв, але спираючись передусім на 

особливості політичного діалогу, в сучасному співробітництві двох держав 

можна виділити, на нашу думку, наступні етапи: 

1) налагодження взаємин і перші кроки на шляху до зміцнення, від 

прийняття Декларації про засади та основні напрями розвитку українсько-

польських відносин (13 жовтня 1990 р.) до визнання Польщею України 

2 грудня 1991 року. Саме протягом літа 1990 – грудня 1991 р. було закладено 

основу майбутніх відносин України з Республікою Польща та іншими країнами 

(1989/1990–1991); 

2) із референдуму про незалежність та міжнародного визнання України 

розпочався другий етап новітнього розвитку українсько-польського 

співробітництва. Першими незалежну Україну визнали Польща і Канада 

(2. 12. 1991), Угорщина (3. 12. 1991), Литва і Латвія (4. 12. 1991), Росія, 

Хорватія, Болгарія, Аргентина (5. 12. 1991) і т. д. 4 січня між Україною і 
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Польщею було встановлено дипломатичні відносини. Загалом протягом 1992 р. 

Україну визнали 132 держави, зі 106 з них ж відразу було встановлено 

дипломатичні відносини. У взаєминах між Україною та РП було закладено 

основи для подальшого конструктивного діалогу з наступним виходом на 

рівень стратегічного партнерства, творення інституційних основ співпраці 

(1991–1992); 

3) позначений деякою стагнацією у відносинах України та Польщі, обидві 

країни підходили до співпраці прагматично, сторони наповнювали змістом 

домовленості, яких зуміли досягти раніше (1993–1995); 

4) упродовж четвертого етапу відносини пожвавились і піднялись до 

рівня стратегічного партнерства, нагромадження договірно-правової бази 

(1995–1999); 

5) остаточне перетворення Польщі в одного з найважливіших партнерів 

України, інтеграція Польщі до НАТО та ЄС, закріплення за нею ролі захисника 

європейсько-атлантичних прагнень України (1996–2004); 

6) розвиток відносин двох держав у контексті реалій вступу Польщі до 

ЄС (1 травня 2004 р.) та Шенгенської зони (21 грудня 2007 р.), продовження 

поглиблення за Варшавою ролі “провідника” інтересів України на міжнародній 

арені, посилення значення Польщі як лобіста українських інтересів і курсу 

України на інтеграцію в європейські та євроатлантичні структури (2004–2010); 

7) розширення політичних, торговельно-економічних та соціокультурних 

зв’язків, спільна заявка і проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 (2010–

2012); 

8) нова доба в українсько-польських відносинах, під час якої потужним 

імпульсом до активізації співпраці між Україною та Польщею стала Революція 

гідності (2012–2014). 

Детальніше на згаданих етапах ми зупинимося в наступних розділах 

дослідження, що уможливить поділ усієї співпраці між обома країнами на 

коротші часові відрізки, дасть змогу глибше і детальніше проаналізувати 
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динаміку політичного діалогу й розвиток та інтенсифікацію міждержавних 

взаємин між Україною і РП. 

Таким чином, формування сучасних українсько-польських міждержавних 

відносин стало можливим завдяки докорінним змінам в Європі наприкінці 

ХХ ст. Розпад СРСР, поява нових держав, їх демократизація та розбудова на 

початку 1990-х рр., геополітичне розташування, територіальна близькість, 

традиційно тісні зв’язки і взаємний інтерес створили сприятливі передумови 

для встановлення й розвитку нової системи українсько-польських взаємин. На 

них також вплинули міжнародний контекст і позиція найвпливовіших держав, 

зокрема США, Росії та ЄС. Традиційні відносини між Україною та Польщею 

набули якісно нового вигляду. Упродовж досліджуваного періоду українсько-

польські відносини еволюціонізували від становлення до найвищого ступеня їх 

розвитку – до стратегічного партнерства. В державно-політичному 

співробітництві двох країн з 1991 до 2014 р. можна чітко простежити вісім 

етапів, характерних динамікою політичного діалогу та інтенсифікацією 

співпраці двох держав в європейсько-атлантичному аспекті. 

 

2.2. Особливості договірно-правового та інституційного забезпечення 

міждержавних взаємин між Україною і Польщею 

Участь України як незалежного суб’єкта в міжнародних відносинах 

викликала необхідність обрання державою вектору зовнішньополітичної 

стратегії та створення повноцінної системи міждержавних зв’язків. Основою 

гармонійних і взаємовигідних таких зв’язків є, як відомо, добре впорядкована 

договірно-правова база, що спирається на загальноприйняті принципи 

міжнародного права. Основу сучасних міжнародних відносин у світі становлять 

міжнародні договори. Для кожної новоутвореної держави питання договірно-

правового оформлення зв’язків із зовнішнім світом займає одну з 

найголовніших позицій. Зрозуміло, це було у 1990-х рр.. пріоритетним 

завданням для України і Польщі. Розроблення договірно-правової бази 

міждержавних українсько-польських стосунків виявилося тривалим процесом, 
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який зазнав значного впливу демократичних змін у ЦСЄ. На сучасному етапі 

договірно-правова база між Україною та РП налічує понад 350 міжнародних 

договорів, що належним чином регулюють більшість сфер українсько-

польського співробітництва. Офіційні акти, а саме договори, угоди, декларації, 

спільні заяви, протоколи та ін., відображають об’єктивний стан відносин між 

країнами. Україна і Польща співпрацюють у суспільно-політичній, соціально-

економічній, культурно-освітній сферах та у розв’язанні транскордонних 

проблем. Щодо політичного співробітництва, то відбуваються зустрічі на 

державному рівні, а також контакти громадсько-політичних організацій та 

об’єднань. 

На нашу думку, можна умовно виділити такі етапи формування бази 

договірно-правових відносин між Україною та Республікою Польща. Перший 

етап – початковий (1991–1999 рр.) – характерний налагодженням зв’язків між 

незалежними, повноправними суб’єктами міжнародних відносин – державами 

Україною та Польщею, офіційними візитами вищого керівництва, 

встановленням дипломатичних відносин. Саме протягом цього періоду 

сформувалася певна структура співробітництва, відбулося закладання міцного 

фундаменту договірно-правової бази в політичній, економічній, культурно-

освітній галузі. Другий етап – 2000–2014 рр. – етап конструктивних українсько-

польських дипломатичних контактів і період поглиблення відносин, 

характерний зміцненням довіри й взаєморозуміння, підтримкою Польщею 

України в європейських структурах та міжнародних організаціях. Підписання 

наступних офіційних двосторонніх угод уможливлювало формування відносин 

рівня стратегічного партнерства, з акцентом на інтеграції з європейськими та 

світовими спільнотами. 

За часів СРСР українська та польська сторони почали будувати відносини 

в умовах неповного політичного суверенітету. Підготовчий період у взаєминах 

між нашими країнами був надзвичайно важливим. 16 липня 1990 року 

Верховна Рада УРСР прийняла “Декларацію про державний суверенітет”, а 27 

липня 1990 року Сейм Республіки Польща утвердив Ухвалу, в якій привітав 
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прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет як 

вираз прагнення України до незалежності [321, c. 226]. У цій Ухвалі, зокрема, 

зазначено: “Поляки, які свободу і незалежність Батьківщини вважають своїми 

основними цінностями, цілком розуміють той переломний момент в історії 

України, – сусіда, з яким бажають жити як рівні та близькі собі народи, а також 

розвивати співпрацю в усіх сферах життя. Наша епоха відкриває нову сторінку 

в історії Європи. Бажаємо народові українському, аби ви могли вільно 

формувати власне обличчя, розкрити тисячолітні корені, зміцнити свою 

ідентичність і багату духовність та прагнути до процвітаючого майбутнього” 

[322]. Саме в цей період у посткомуністичній Польщі тривав  офіційний 

перегляд власної історичної політики стосовно східних сусідів, насамперед 

щодо України. Так, 3 серпня 1990 року Сенат Республіки Польща прийняв 

Ухвалу, в якій дав політичну і моральну оцінку операції “Вісла”. У документі 

зазначено, що “…комуністична влада, приступивши до ліквідації відділів 

Української повстанської армії, здійснила в той же час насильницьке 

переселення осіб, в основному української національності. Протягом трьох 

місяців було виселено з різних територій близько 150 тисяч осіб, які були 

позбавлені свого майна, будинків і святинь. Багато років їм не давали змоги 

повернутися назад, а потім всіляко перешкоджали їхньому поверненню. Сенат 

Республіки Польща засуджує акцію “Вісла”, характерну для тоталітарних 

режимів, і буде старатися відшкодувати збитки, що випливають з неї” [323]. 

Цим рішенням Сенат засудив операцію як несправедливий крок стосовно 

українців і фактично визнав часткову відповідальність польської сторони за 

акцію, яку організував режим Болеслава Берута [321, c. 224]. 

У відповідь 9 жовтня 1990 р. Верховна Рада Української РСР 

оприлюднила Заяву з приводу постанови Сенату Республіки Польща від 3 

серпня 1990 р. щодо акції “Вісла”. У заяві наголошено, що народ України з 

розумінням сприйняв постанову сенату Польщі щодо осуду акції “Вісла”, 

здійсненої польським урядом 1947 р. Визнання Сенатом протиправності  цієї 

операції Верховна Рада УРСР розцінила як серйозний крок до виправлення 
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кривд, заподіяних українцям у Польщі. Разом з тим, визнано, що поляки так 

само зазнали в ті часи з українського боку немало горя і страждань. У Заяві 

Верховної Ради Української РСР засуджено злочини сталінського режиму 

проти поляків [333]. Згадані документи стали першими кроками до українсько-

польського примирення. 

Від осені 1990 р. одним із ключових елементів політичної стратегії уряду  

Польщі була так звана “двоколійність” (dwutorowość) східної політики. 

Усвідомлюючи глибину процесів розпаду, які відбувалися в СРСР, польський 

уряд вирішив, підтримуючи за можливості якнайкращі стосунки зі Кремлем, 

нав’язати і частково сформувати контакти з сусідами: Литвою, Україною, 

Білоруссю та Російською Федерацією. Тобто, відносини розвивались одночасно 

із союзним центром і окремими республіками [334, с. 26]. Фактично політика 

РП у східному напрямку зводилася до трьох концепцій: збереження радянських 

структур і підтримка реформ, що започаткував М. Горбачов; підтримка деяких 

республік СРСР, особливо України як свого найближчого східного сусіда 

(“прометеїзм”); дотримання тісних відносин з Росією як спадкоємницею СРСР 

[49, c. 87].  

У випадку з Литвою, яка ще в березні 1990 р. проголосила незалежність, 

відбувалось очікування повного офіційного й дипломатичного визнання. Але 

щодо решти країн крок Польщі виглядав майже революційними. Перший візит 

міністра К. Скубішевського до Москви, Києва та Мінська восени 1990 р. мав на 

меті підписання декларації про добросусідство. По суті, ці документи були 

цілком банальними, однак вони підкреслювали статус міжнародного суб’єкта 

кожної з республік. І, зрозуміло, викликали глибоке незадоволення радянської 

компартії [334, c. 26]. Так відбувалося становлення договірно-правової бази 

українсько-польських відносин. Уже 13 жовтня 1990 р. в Києві міністр 

закордонних справ РП К. Скубішевський та міністр закордонних справ 

Української РСР А. Зленко підписали Декларацію про принципи й основні 

напрямки розвитку українсько-польських відносин. У ній зазначено: 

“Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка Польща не мають 
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одна до одної жодних територіальних претензій і не будуть висувати таких 

претензій у майбутньому. Існуючий між Українською Радянською 

Соціалістичною Республікою і Республікою Польщею державний кордон… 

сторони розглядають як непорушний тепер і в майбутньому і вважають це 

важливим елементом миру та стабільності в Європі” [229]. Сторони також 

заявили про своє прагнення до утвердження добросусідських відносин, про 

підтримання і розвиток взаємовигідної співпраці. Основою цих відносин, 

підкреслено у Декларації, є принципи міжнародного права, суверенної рівності, 

непорушності кордонів, територіальної цілісності та невтручання у внутрішні 

справи кожної зі сторін. Україна і Польща заявили про свою повагу до прав 

людини й основних свобод, зокрема свободи думки, совісті, політичних 

переконань для всіх громадян обох держав, незалежно від раси, національності, 

мови, статі, майнового стану й релігії. У цьому контексті сторони висловилися 

за поліпшення становища національних меншин – української в Польщі та 

польської в Україні, розуміючи, що ці меншини, зберігаючи й, розвиваючи 

національну самобутність, відіграватимуть істотну роль у зближенні обох 

народів. У Декларації йшлося, що УРСР і Республіка Польща будуть усебічно 

заохочувати українсько-польські зв’язки, усвідомлюючи етнічну й культурну 

спорідненість українців та поляків і, дбаючи про збереження позитивної 

спадщини їхніх багатовікових взаємин. Сторони зобов’язалися сприяти 

об’єктивному інформуванню населення про процеси, що відбуваються в обох 

державах, культурному, науковому й гуманітарному співробітництву. 

Приділятимуть необхідну увагу охороні пам’яток польської історії та культури 

в Україні й української історії та культури в Польщі. Країни також погодилися 

підготувати угоду про співробітництво в галузі молодіжного обміну, 

запланували розглянути питання про створення центрів інформації і культури, 

відповідно українського – у Варшаві та польського – в Києві. УРСР і 

Республіка Польща домовилися проводити консультації з усіх проблем їх 

двосторонніх відносин, співпраці на міжнародній арені, зокрема в 

загальноєвропейському процесі, у рамках ООН, інших міжнародних 
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організацій, а також з міжнародних проблем, що є предметом зацікавленості 

обох держав [335]. Особливо важливим пунктом була домовленість щодо 

проведення переговорів про обмін дипломатичними представництвами. Отже, 

можна констатувати факт, що даний документ містив усі ознаки міжнародного 

договору. Цей договір став однією з тих міждержавних угод, що закладали 

умови майбутнього широкого міжнародного визнання України. З позицій 

сьогодення результат здається нібито скромним, але насправді це був успіх 

української дипломатії, тим більше, зважаючи на системну протидію МЗС 

СРСР і тиск, який радянський уряд чинив на інші держави, переконуючи у 

недоцільності встановлювати дипломатичні контакти з Українською РСР. Для 

офіційного Києва це був фактично перший документ, що легітимізував 

українсько-польські відносини на рівні двох незалежних держав. І хоча перші 

варіанти проектів декларацій, що готували у Києві й Варшаві, відрізнялись 

один від одного, все ж зуміли досягнути спільного бачення завдяки узгодженню 

змісту обох документів. Декларація була схвально прийнята в колах української 

опозиції, яка отримала офіційне підтвердження польської підтримки процесу 

побудови незалежної держави [86, c. 63].  

Наприкінці жовтня 1990 р. розпочалися передвиборчі перегони у Польщі. 

Вибори президента проходили у два тури. 22 грудня того ж року новий 

президент Польщі, лауреат Нобелівської премії, Лех Валенса урочисто склав 

присягу. Новим прем’єром став, за пропозицією Л. Валенси Ян Кшиштоф 

Бєлєцький. На своїх посадах в уряді залишилися Л. Бальцерович, 

К. Скубішевський, П. Колодзєйчик, тому й уряд продовжував ту політику, яку 

започаткували попередники [29, c. 664]. Варто зазначити, що польсько-

українсько-польські відносини розпочали розвиватися ще до офіційного 

проголошення Україною незалежності. Підтвердженням цього є підписання 

Декларації про добросусідство і наступні кроки. 20 червня 1991 р. Голова 

Верховної Ради УРСР Л. Кравчук прийняв делегацію Сейму Республіки 

Польща, яка перебувала в Україні з офіційним візитом. Обговорювали питання 

поглиблення двосторонніх політичних контактів [336, c. 269]. 22 червня 1991 р. 
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в результаті візиту делегації Міністерства освіти України до Республіки 

Польща було підписано “Угоду про співробітництво молоді та молодіжні 

обміни” [223].  

Міжнародна обстановка сприяла становленню демократичних засад у 

Центрально-Східній Європі. Значно прискорилися дезінтеграційні процеси в 

СРСР, особливо після перемоги на президентських виборах у Росії в червні 

1991 р. Б. Єльцина. Невдалий путч консервативних комуністичних сил у 

Москві 19–21 серпня 1991 р. прискорив розпад СРСР. 24 серпня про повний 

суверенітет оголосила Україна, а потім це зробили й інші республіки. Після 

того, як 8 грудня 1991 р. керівники Білорусі, Росії та України (С. Шушкевич, 

Б. Єльцин, Л. Кравчук) підписали Біловезьку угоду, Радянський Союз припинив 

існування [29, c. 664]. 

Одразу після ухвалення Верховною Радою Акту про проголошення 

незалежності України українські  політики розпочали активну державно-

політичну діяльність. Головним її завданням було налагодження 

конструктивних відносин із країнами-сусідами з ЦСЄ. 6–8 вересня 1991 р. 

відбувся офіційний візит делегації на чолі з міністром закордонних справ А. 

Зленком у Республіку Польща. 4 жовтня в Польщу поїхав Прем’єр-міністр 

України В. Фокін. Метою цих візитів було обговорення широкого спектру 

важливих питань та підписання “Протоколу про консультації між 

Міністерством закордонних справ Української Радянської Соціалістичної 

Республіки і Міністерством закордонних справ Республіки Польщі” [244]. У 

документі зазначено: “… з метою вирішення питань, що виникають, регулярно 

проводити консультації з міжнародних, загальноєвропейських та регіональних 

проблем, що становлять взаємний інтерес, а також проблем двосторонніх 

відносин на рівні Міністерств закордонних справ та інших рівнях” [244]. У 

результаті цих зустрічей міністри закордонних справ Польщі й України 

підписали низку документів, серед яких “Спільна заява про встановлення 

консульських відносин” [244], “Спільне комюніке про встановлення ближчим 

часом дипломатичних відносин” [244], “Консульська конвенція між Україною і 



73 

Республікою Польща” [244] та “Угода про торгівлю й економічне 

співробітництво” [244], ін. Ці документи сприяли узгодженню засад розвитку 

українсько-польських взаємин на основі визнання суверенності обох держав, 

встановленню консульських відносин та потенційний перехід їх до рівня 

дипломатичних. 

1 грудня 1991 р. уряд України виніс питання про підтвердження Акту про 

незалежність на всенародне обговорення. Понад 90% тих, хто взяв участь у 

референдумі, підтвердили Акт. Одночасно з референдумом відбулися вибори 

Президента України. Перемогу отримав Леонід Кравчук. Після грудневого 

референдуму розпочався процес міжнародного визнання України. Польща була, 

як ми вже зазначали, однією з перших держав світу, яка без вагань 2 грудня 

1991 р. визнала незалежність України. Відразу ж після з оприлюднення 

результатів референдуму щодо проголошення незалежності України міністр 

закордонних справ Польщі Кшиштоф Скубішевський звернувся до польського 

парламенту з проханням визнати вибір українців. Не гаючи часу, Сейм 

протягом доби прийняв відповідну постанову. Зі слів Т. Івінського, депутата 

Сейму (Блок “Ліві та демократи”): “Я добре пам’ятаю той день, коли на 

обговорення винесли проект постанови про визнання незалежності України, – 

6 грудня 1991 р., тобто відразу після загальноукраїнського референдуму. У 

тексті були такі слова: “Сейм Республіки Польща із задоволенням вітає в 

родині вільних народів незалежну Україну”. Разом зі мною виступило ще 

декілька депутатів, і постанову було ухвалено. Результати голосування були 

такими: за – 360 голосів, проти – 5, утрималося – 16” [337]. Таким чином, 

Варшава стала першою у світі столицею, яка визнала незалежність України, а 

вже через місяць – 4 січня 1992 р. між обома державами було встановлено 

повноцінні дипломатичні стосунки. Це була не просто заява, а впевнений 

політичний крок. Адже Польща була “між молотом і ковадлом”. З одного боку, 

захоплений постаттю Горбачова Захід, який не вітав формування нових держав. 

З іншого – Росія, війська якої перебували на території Польщі. Ще 31 березня 

1991 р. політичний консультативний комітет Організації Варшавського 
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договору ухвалив припинити її діяльність. Незабаром перестала існувати РЕВ. 

Цим подіям передувала зустріч президентів трьох постсоціалістичних країн – 

Л. Валенси (Польща), В. Гавела (Чехословаччина) і Й. Антала (Угорщина) 

15 лютого 1991 р. в угорському м. Вишеград було підписано спільну 

декларацію про прагнення до інтеграції в європейські структури. Було 

започатковано Вишеградську групу, яка дала поштовх активізації політичного, 

економічного і культурного співробітництва трьох країн. У липні 1991 р. 

Польща приєдналася до групи держав, яка дещо згодом отримала назву 

Центральноєвропейська ініціатива (Австрія, Чехословаччина, Югославія, 

Угорщина, Італія), що дало змогу активізувати співробітництво з її учасниками 

[29, c. 665]. 

Українська сторона сподівалася на те, що зі здобуттям можливості 

провадити незалежну зовнішню політику Польща започаткує дружні й активні 

відносини з Україною. Але ці надії не виправдалися. Протягом 1989–1991 рр. 

Польща провадила політику, яка була компромісом між прихильниками 

“неопрометеївської” та “реалістичної” концепції східної політики. Цей період 

характерний становленням незалежної Української держави, формуванням 

двосторонніх міждержавних відносин, але зосередженістю польської політики 

на західному напрямі з актуалізацією проблеми регіональної безпеки у 

Центральній та Східній Європі [77, c. 94].  

Визначальним кроком у формуванні нової системи двостороннього 

співробітництва став перший офіційний візит Президента України Л. Кравчука 

до Польщі 18–19 травня 1992 р. Під час цієї зустрічі між Україною та 

Республікою Польща було підписано важливий документ – “Договір про 

добросусідство, дружні взаємини та співробітництво” [230]. У документі 

підтверджено непорушність кордонів, відсутність територіальних претензій 

однієї держави до іншої. Україна і Польща відмовилися від застосування сили у 

відносинах між собою і пообіцяли не допустити, щоб з їх території виходила 

агресія проти іншої сторони. Держави взяли зобов’язання співробітничати з 

європейськими структурами щодо роззброєння. Договором передбачене 
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широке політичне, економічне, наукове, культурне співробітництво, щорічні 

зустрічі міністрів закордонних справ. Також зазначено, що країни “активно 

співпрацюватимуть у відповідних європейських механізмах та структурах на 

основі Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі, 

Паризької Хартії для нової Європи… вживатимуть і підтримуватимуть заходи, 

спрямовані на збереження і розвиток позитивних традицій спільної спадщини, а 

також подолання упереджень та негативних стереотипів у відносинах між 

двома народами” [230].  

Після успішних кроків взаємин між двома країнами у політичній сфері 

економічне співробітництво перебувало на етапі первинного оформлення. Під 

час візиту Л. Кравчука в 1992 р. до Варшави було підписано угоди, які 

створювали повноцінну договірно-правову базу польсько-українських торгово-

економічних відносин. Для налагодження міжрегіональних відносин 18 грудня 

1992 р. підписано Угоду про співробітництво прикордонних воєводств-

областей Польщі та України, в січні 1993 р. – Угоду про взаємне заохочення 

захист інвестицій, у червні між Урядом України і Урядом Республіки Польща 

укладено угоду про залізничне сполучення через державний кордон. Для 

ефективного впровадження у життя документів було створено координаційні 

органи: Міжурядову українсько-польську змішану комісію з питань 

торговельного та економічного співробітництва в січні 1993 року й Міжурядову 

Координаційну раду з питань міжрегіонального співробітництва в травні 1993 

року з двох комісій: з політичних питань та безпеки, а також у справах 

національних меншин [375, с. 60–61]. 

У середині січня 1993 р. до Києва з робочим візитом прибула прем’єр-

міністр Польщі Ханна Сухоцька. Були проведені переговори з Президентом 

України Л. Кравчуком, Головою Верховної Ради України І. Плющем, Прем’єр-

міністром України Л. Кучмою. Також відбулися зустрічі з представниками 

бізнесових та культурних кіл України [336, c. 270]. Прем’єр Х. Сухоцька 

вперше з часу остаточного звільнення України з-під опіки Москви визначила 

відносини поміж Варшавою і Києвом терміном “стратегічне партнерство”, і 
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відтоді його трактували мало не як магічне заклинання, котрим обидві сторони 

зазвичай компенсували брак реального змісту політичних декларацій, що їх 

складають на різних рівнях [338]. У цей час було підписано Протокол про 

створення Консультативного комітету Президентів (ККП) Республіки Польща 

та України, а 30 квітня 1993 р. у Варшаві представник Президента України 

А. Бутейко узгодив з польською стороною текст Статуту Консультаційного 

комітету. До завдань Комітету, обумовлених у статуті, належали: 

– обмін думками та інформацією з питань розвитку добросусідської 

співпраці та підготовки відповідних пропозицій для Президентів обох держав; 

– сприяння реалізації домовленостей, яких досягли Президенти обох 

держав, спрямованих на поглиблення дружніх відносин між Україною і 

Республікою Польща; 

– інформування Президентів обох держав про реалізацію українсько-

польських угод; 

– консультації з питань багатосторонніх та регіональних контактів, а 

також визначення напрямків співробітництва на міжнародній арені; 

– стимулювання розвитку співробітництва в політичній, економічній, 

науковій, культурній та інших галузях, а також організація під егідою 

Президентів України й Польщі конференцій і зустрічей, які сприятимуть 

зближенню народів обох держав [238].  

Офіційно консультаційний комітет як своєрідний механізм “гарячої лінії” 

між президентами почав діяти за обопільною згодою керівників у квітні 1993 р., 

що було підтверджено відповідним протоколом, укладеним на тривалий час. 

Перше засідання комітету відбулося в Києві 24–27 травня 1993 р., тоді було 

створено комісію експертів у галузях безпеки, економіки, гуманітарних питань. 

На другому засіданні 24–25 листопада 1993 р. (м. Варшава) розглянуто 

доповідь комісії експертів з питань національних меншин. Також обговорено 

питання про створення зони стабільності та безпеки у ЦСЄ [339, с. 27]. Однак 

не всі пропозиції, які висловлювали політики на засіданнях комітету, 

відповідали інтересам двох країн. Наприклад, українська сторона 
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запропонувала створити зону безпеки у Центрально-Східній Європі на базі 

ядерної зброї, що була на території України. У Варшаві цю пропозицію, 

названу “планом Кравчука”, відкинули, оскільки її реалізація завадила би 

вступу Польщі до НАТО і ЄС [340].  

Під час засідань роль головуючих неодноразово виконували з української 

сторони керівники Ради національної безпеки і оборони, з польської – Бюро 

національної безпеки (BBN) [341, c. 17]. Першим вагомим результатом 

діяльності Комітету стало підписання меморандуму про співпрацю між 

міністерствами оборони обох держав. Робота Комітету сприяла 

конструктивному обговоренню питань, пов’язаних із започаткуванням 

діяльності українсько-польського Форуму, поглибленню військового 

співробітництва між обома державами, зокрема завдяки проведенню спільних 

військових навчань, а також створенню спільних українсько-польських 

військових формувань, що мали брати участь у миротворчих операціях під 

егідою ОБСЄ та ООН. Значне місце в роботі Комітету було відведене 

обговоренню проблем, пов’язаних з українсько-польським економічним 

співробітництвом, у т. ч., виконанням завдань зі створення ефективної системи 

обміну відповідною інформацією, поліпшенням системи взаєморозрахунків між 

Україною та Польщею, а також реалізацією конкретних господарських проектів 

[86, c. 66–67].  

Двосторонні угоди про юридичну допомогу, про інформаційний обмін, 

про співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіоактивної охорони було 

підписано в ході робочого візиту Л. Валенси до України у травні 1993 року 

[336, с. 271]. 

Протягом 1991–1993 рр. між Україною та Польщею укладено низку угод і 

домовленостей, які заклали основу договірно-правової бази для подальшого 

поглиблення співробітництва між країнами. Для реалізації прийнятих 

документів створювали відповідні організаційно-інституційні структури, 

покликані спростити міждержавні контакти. Але від початку осені 1993 р. 

політичний контекст відносин між Україною та Польщею дещо погіршився. 
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Причиною цього стало підписання польською стороною угоди з Російською 

Федерацією про будівництво газопроводу в обхід України. Іншим фактором, 

що не сприяв плідному розвиткові українсько-польської співпраці, була 

європейська та євроатлантична інтеграція Республіки Польща. Польська 

дипломатія активно працювала в даному напрямку, не приділяючи уваги 

поглибленню міждержавної співпраці з Україною. Серед причин зниження 

динаміки взаємних контактів були й усвідомлення польською стороною 

слабкості України й сумніви, що вона зможе зберегти незалежність, глибока 

економічна криза в Україні, а також суперечливість поглядів української 

правлячої еліти на гарантування безпеки держави та відмову від ядерної зброї, 

негативне ставлення до розширення НАТО [77, c. 94].  

Міждержавні українсько-польські контакти активізувалися з лютого 

1994 року. Важливим фактором відновлення українсько-польської співпраці 

була зміна польської політики стосовно України. Початок 1994 р. 

ознаменувався перемогою лівої коаліції на парламентських виборах та 

формуванням уряду В. Павляка. Міністерство закордонних справ очолив 

А. Олєховський, відомий, зокрема, і симпатіями до України. Таким чином, 

Польща переглянула відносини з Україною і запропонувала низку ініціатив. 

Голова Верховної Ради України І. Плющ провів переговори з делегацією Сейму 

Республіки Польщі на чолі з головою комісії у закордонних справах 

Б. Геремеком. Сторони наголосили на важливості інтенсифікації зв’язків між 

парламентами двох країн як важливої складової українсько-польського 

політичного діалогу [29, c. 270].  

Із 9 до 11 лютого 1994 р. у Києві з робочим візитом перебувала делегація 

польського парламенту. В ході візиту обговорювали необхідність розроблення 

обома країнами концепції взаємин, яка б стала основою нового механізму 

безпеки у регіоні. Цю тему було продовжено під час візиту очільника 

українського МЗС А. Зленка до Польщі [101, c. 187]. Міністри закордонних 

справ України та Республіки Польща А. Зленко й А. Олеховський 21 березня 

1994 р. підписали Декларацію про принципи формування українсько-
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польського партнерства, в якій уперше на міждержавному рівні оголосили: 

“Існування самостійної України має стратегічний вимір для Польщі і є 

історичним чинником, який сприяє незалежності Польщі так само як існування 

самостійної Польщі має стратегічний вимір для України” [231]. Важливим став 

факт виокремлення саме європейського контексту двосторонніх відносин; при 

цьому важлива роль була відведена розвитку співпраці в економічній сфері, 

запланували й активізацію військового співробітництва [231]. В ході зустрічі 

було зініційовано залучення України до франко-німецько-польської 

парламентської співпраці в межах Веймарської групи. У травні того ж 1994 р. у 

Львові відкрилося Генеральне консульство Республіки Польща, а через місяць –

Генеральне консульство України відкрито в Гданську.  

10 липня 1994 р. на виборах Президента України переміг Леонід Кучма. 

Відбулися зміни в акцентах зовнішньої політики України. Новий Президент 

офіційно задекларував європейську інтеграцію як зовнішньополітичну 

стратегію держави, а згодом зазначив, що стратегічною метою України є вступ 

до трансатлантичних структур [101, c. 188–189]. В листопаді 1995 р. відбулись 

президентські вибори у Польщі. На вищу державну посаду претендували 

30 осіб, проте Державна виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів. Серед 

них найреальніші шанси на успіх мали Я. Куронь, А. Кваснєвський, В. Павляк і 

Л. Валенса. Голосування відбулось у два тури. На виборах переміг 

А. Кваснєвський і 23 грудня 1995 року склав присягу як новий президент 

Республіки Польща [29, c. 680–681].  

На початку 1995 р. внаслідок зближення Мінська з Москвою виникла 

загроза утворення російсько-українсько-білоруської оcі. У цій ситуації 

керівництво Польщі дійшло висновку, що статус України є ключем для безпеки 

їх держави, незважаючи на те, чи належить остання до НАТО, чи ні. Відтоді 

Варшава активізувала свої відносини з Києвом. Польща предметно та 

послідовно підтримувала Україну в її зусиллях щодо вступу до Ради Європи 

[227, с. 124]. Україну цікавила повноцінна робота в структурах 

Центральноєвропейської ініціативи, асоційованим членом якої вона була з 
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1994 р. Польща, яка на той час головувала в ЦЄІ, підтримала це прагнення 

України під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЦЄІ у 

Кракові (квітень 1995 р.) та в двосторонніх українсько-польських консультаціях 

у Варшаві (липень 1995 р.) [342, c. 3]. 

У вересні 1995 р. Польща й Україна підписали угоду про створення 

єврорегіону “Буг”, до якого увійшли колишні Холмське, Люблінське, 

Тарнобжезьке і Замостське воєводства Польщі та Волинська область України. 

До цього єврорегіону також були зараховані Брестська область Білорусі, 

Більськопідляське воєводство Польщі та Сокальський і Жовківський райони 

Львівської області України [86, c. 67]. 

Свідченням активізації співпраці стало відновлення Консультативного 

комітету при президентах України та Польщі, що припинив діяти влітку 1994 р. 

27–28 вересня 1995 р. у Варшаві відбулося його засідання, на якому 

обговорювали проблеми розвитку транспортних систем “Балтика–Чорне море” 

та європейських регіонів, взаємодії у реалізації інтересів національних меншин.  

Кінець 1995-го та 1996 рр. стали для України важливими щодо активізації 

політичних контактів з Республікою Польща. Київ знову зайняв головне місце у 

польській східній політиці. Перша зустріч нового Президента Польщі 

А. Кваснєвского з Президентом України Л. Кучмою відбулася у січні 1996 р. у 

Парижі під час подій, пов’язаних з похоронами Ф. Міттерана. Президенти 

провели корисну розмову, в ході якої було вирішено відновити роботу 

Консультаційного комітету. Польський президент запросив свого українського 

колегу відвідати Польщу з офіційним візитом [181]. 

У червні 1996 р. відбувся візит Президента України Л. Кучми до міста 

Ланьцут (Польща), де зустрічалися очільники країн Європи. Під час форуму 

обговорювали питання щодо розширення ЄС і НАТО, до вирішення яких 

Україна поставилася позитивно. Участь української сторони у форумі 

засвідчила визнання ролі України в питаннях безпеки Європи [72, c. 184].  

Важливе значення для розвитку двосторонніх відносин мав візит у 

Польщу Президента України Л. Кучми 25–26 червня 1996 р. У ході зустрічі 
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відбулося підписання Спільної декларації Президента України і Президента 

Республіки Польща, де чітко сформульована ідея про стратегічне партнерство 

між Україною та Польщею. Саме з цього моменту двосторонні відносини 

вийшли на рівень стратегічного партнерства з відповідним динамізмом та 

цілеспрямованістю в політичній, економічній і гуманітарних сферах [343, c. 12].  

Польща погодилася допомагати Україні інтегруватися в 

західноєвропейські організації, насамперед у НАТО та ЄС. За словами 

надзвичайного і повноважного посла Польщі в Україні Марека Зюлковські, 

Україна у польській зовнішній політиці займає ключове місце, а головною 

цінністю в наших взаєминах стала ідея доброго сусідства. Стосунки між 

Польщею і Україною ми часто визначаємо як стратегічне партнерство. Це 

означає, що ми маємо не тільки схожі погляди на політичні проблеми, а й – що 

важливіше – поділяємо ті самі демократичні принципи і цінності. З нашого 

боку під стратегічним партнерством ми також розуміємо всіляке сприяння 

процесові інтеграції України в європейську спільноту, що є стратегічним 

фактором і без чого європейська архітектура була б неповною [177, c. 73].  

Зазначимо, що прагнення до окреслення відносин з Україною через 

формулу “стратегічне партнерство” продемонстрували також польські 

політичні сили правого спектру, що перебували у політичній опозиції, причому 

це було зроблено в порозумінні з українськими правими. У червні 1996 р. 

польський Рух і Народний Рух України підписали меморандум “Стратегічне 

партнерство Польщі й України”, в якому запропонована низка ініціатив з 

інтенсифікації контактів, удосконалення механізмів інституційної співпраці, а 

також заходи співпраці у сфері європейської інтеграції та у військовій сфері 

[444, с. 155]. 

25–27 березня 1996 р. в Луцьку відбулося спільне засідання депутатів 

Сейму Польщі і народних депутатів України. Обговорено питання боротьби з 

транскордонною кримінальною та митно-валютною злочинністю і правові 

аспекти співпраці. Наприкінці червня цього ж року, Л. Кучма й 

А. Кваснєвський підписали угоду про безвізовий туризм [244]. З ініціативи 
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президентів було створено Інститут Польської Культури в Україні та Польщі. 

Розуміючи нагальність вирішення питання стосовно охорони та повернення 

втрачених під час Другої світової війни культурних цінностей, було підписано 

спеціальну угоду, що регулювала цей процес [244]. Отже, у 1996–1997 рр. 

діапазон значення відносин з Україною розширився до загальноєвропейського 

рівня. 

Із поверненням до влади сил правого спектру – “Акції виборча 

солідарність” (AWS) та “Унії свободи” був утворений уряд Єжи Бузека. 

Концептуальні засади польської зовнішньої політики, зокрема щодо України, 

набули якісно нових рис. Певним чином це було пов’язане з особистістю 

керівника польського МЗС – Броніславом Геремеком. За часів уряду під 

орудою прем’єр-міністра Є. Бузека Польща розпочала переговорний процес про 

вступ до Євросоюзу. Одна з проблем, яку мали розв’язати політики, – зробити 

все для того, щоб східні та південні кордони не стали цивілізаційними, 

економічними чи військовими бар’єрами, а були відкриті для співпраці. 

Основні завдання польської політики щодо України полягали в поглибленні 

“стратегічного партнерства” як одного з пріоритетних напрямів зовнішньої 

політики, підтримці зближення з європейськими структурами, привернення 

якнайбільшої уваги США та ЄС до утвердження України в її європейському 

виборі, прямій підтримці процесів трансформації і внутрішніх реформ. Щоб 

створити найкращий клімат для польсько-українських взаємин, 

виокремлювалось завдання подолання тяжкої спадщини минулого [344].  

У травні 1997 р. президент Польщі А. Кваснєвський відвідав Україну з 

офіційним діловим візитом, в ході якого відбулося підписання “Спільної заяви 

президентів Республіки Польщі та України до порозуміння та єднання”, 

основною метою якої стало формалізоване декларування факту завершення 

періоду політичних суперечок щодо неоднозначних сторінок українсько-

польської історії, пов’язаних з конфліктами і взаємними претензіями, під час 

військових дій періоду Другої світової війни та в повоєнний період [86, c. 74]. У 

документі зазначено, що “замовчування або однобічне висвітлення фактів 
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(спільної польсько-української історії) не залікують біль скривджених та їхніх 

близьких, не сприятимуть поглибленню взаєморозуміння між нашими 

народами. Дорога до справжньої дружби лежить передусім через правду і 

взаєморозуміння. Визнаємо, що жодна мета не може бути виправданням 

злочину, насильства і застосування принципу колективної відповідальності” 

[86, с. 74]. Діалог про спільну, часто болісну історію передбачав форму 

регулярних зустрічей польських і українських істориків у рамках міжнародних 

історичних семінарів “Польсько-українські відносини в 1918–1947 рр.”, які 

організували спільно Світовий союз солдатів Армії Крайової та Союз українців 

у Польщі [181]. Для вирішення даного питання в листопаді 1998 р. український 

уряд створив Державну міжвідомчу комісію у справах жертв війни та 

політичних репресій, яка спільно з польською Радою збереження пам’яті жертв 

війн і страждань, з 1999 р. розпочала реалізацію міжнародного договору “Про 

охорону місць пам’яті і захоронень жертв війни і політичних репресій”. 

Реальним ефектом цієї діяльності було відкриття 17 вересня 1999 р. цвинтаря 

польським офіцерам, закатованих у Харкові [182, c. 34].  

Запропоновані урядом Є. Бузека ініціативи розвитку відносин між 

Україною та Польщею, виходили далеко за двосторонні рамки і були 

спрямовані на сприяння приєднанню України до загальноєвропейських 

процесів. Цьому мали слугувати Постійна польсько-українська конференція з 

питань європейської інтеграції, Польсько-американсько-українська ініціатива 

співпраці, ідея залучення України до миротворчих операцій НАТО та до 

процесу інтеграції з євроатлантичними структурами, підтримка якнайшвидшого 

прийняття України до СОТ. На цьому шляху вже 9 липня 1997 р. у Мадриді між 

Україною і НАТО була підписана Хартія про особливе партнерство, яка 

вплинула на зближення інтересів України та Республіки Польща. 13–14 лютого 

1998 р. відбувся візит делегації Сейму Польщі на чолі з головою комісії з 

питань зовнішньої політики Ч. Белецьким у Київ. На зустрічі обговорювали 

проблеми правового забезпечення інтенсивного розвитку двосторонніх 

відносин [336, c. 271].  
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Під час офіційного візиту міністра закордонних справ Б. Геремека до 

України 15–16 вересня 1998 р. сторони досягнули домовленості щодо 

інтенсифікації спільних дій з метою уникнення можливих негативних наслідків 

розширення ЄС. Також Б. Геремек зауважив, що його країна й надалі 

підтримуватиме інтеграційні прагнення України, зокрема стосовно набуття 

статусу асоційованого члена ЄС [336, c. 272]. 

Цілеспрямований розвиток польсько-української політичної взаємодії дав 

Україні змогу заручитися підтримкою Польщі в налагодженні діалогу з 

провідними державами Європи. У цьому контексті варто зазначити, що в 

Стратегії національної безпеки Польщі задекларовано підтримку Варшавою 

євроатлантичних прагнень України, зокрема у рамках продовження політики 

“відкритих дверей” до НАТО. Крім того, наголошено, що польсько-українська 

співпраця має сприяти закріпленню вагомої ролі України в європейській 

політиці безпеки. 

Імідж України на Заході, в тому числі у США, значно поліпшився. 29 

жовтня 1998 року в м. Києві відбулася зустріч Секретаря РНБО України 

В. Горбуліна та спеціального представника державного департаменту США 

Стівена Сестановича. Інтерес США в українсько-польській співпраці втілився у 

створення Польсько-Американсько-Української Ініціативи про Співпрацю 

(ПАУСІ). Це була унікальна тристороння програма, що спрямовувала свою 

діяльність на передавання успішного досвіду Польщі стосовно переходу до 

ринкової економіки та побудови демократичного громадянського суспільства. 

Місією ініціативи визначили розвиток спроможності України інтегруватися до 

європейських та євроатлантичних структур [353, с. 157]. 

У 1999 р. Польща увійшла до НАТО, що внесло певні зміни в розвиток 

українсько-польських відносин. Хоча деякі українські офіційні особи, вчені та 

політологи висловлювали побоювання, що після того, як Польща стане членом 

НАТО, Варшава відвернеться від України, однак, як виявилося згодом, 

характерною рисою “української політики” Польської держави була і 

залишилася підтримка співробітництва з Україною [86, c. 75]. 
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У березні 1999 р. відбулося перше, організаційне, засідання постійної 

Українсько-польської конференції з питань європейської інтеграції. В її роботі 

брали участь представники всіх зацікавлених міністерств та відомств обох 

держав. Патронат над конференцією був покладений на прем’єр-міністрів 

України та Польщі. Конференція стала формою передачі українським 

партнерам польського інтеграційного досвіду, знань про процес входження до 

ЄС, даючи змогу широко аналізувати українсько-польські відносини на тлі 

наближення до Європейського Союзу [86, c. 75]. Зазначимо: якщо зовнішню 

політику Польщі протягом 1990-х рр. можна охарактеризувати як “втечу” зі 

Сходу на Захід, то, з 2000 року, почалося поступове переключення її уваги з 

регіону Центральної Європи на Схід. Тобто після вступу в НАТО і ЄС 

пріоритети польської зовнішньої політики змінились, і її головним вектором 

стала Україна. Б. Коморовський зазначив: “Членство в НАТО та ЄС дозволяє 

нам почуватися безпечно. Це також дає змогу визначення абсолютно нової і 

позбавленої старих комплексів та стереотипів “російської політики” Варшави” 

[343, c. 19].  

Аналіз договірно-правового оформлення взаємин між Україною та 

Польщею впродовж 1990-х рр. показує, що в цей час було підписано й 

ратифіковано понад 100 двосторонніх договорів і угод, які склали основу як для 

налагодження добросусідських відносин, так і для їх всебічного висвітлення, 

серед них: “Декларація про принципи та основні напрямки розвитку 

українсько-польських відносин” (жовтень 1990 р.), “Договір між Україною та 

Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини та 

співробітництво” (травень 1992 р.), “Декларація про принципи формування 

українсько-польського партнерства” (березень 1994), “Спільна Декларація 

Президента України і Президента Республіки Польща” (червень 1996 р.), 

“Спільна заява Президентів України і Республіки Польща “До порозуміння і 

єднання” (травень 1997 р.) й інші базові документи, що становили законодавче 

підґрунтя українсько-польської взаємодії та які, на нашу думку, залишилися без 

особливих змін дотепер. Окрім згаданих договорів було, також підписано низку 
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міжвідомчих документів. З-поміж них варто виокремити численні двосторонні 

угоди у військово-політичній, економічній та гуманітарній площинах, зокрема 

Угоду між Міністерством оборони України та Міністерством національної 

оборони Республіки Польща про військове співробітництво [218], Угоду між 

Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємні поставки 

озброєння, військової техніки і надання послуг у військово-технічній галузі 

[221], Угоду між Урядом УРСР і Урядом Республіки Польща про 

співробітництво молоді та молодіжні обміни [223], Договір між Урядом 

України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері науки і 

технологій [225]; усього – близько 70 важливих документів, що визначили 

основні напрями співпраці відповідних відомств чи були продовженням 

ухвалених раніше на рівні глав урядів. Детальніше основних угод цих груп 

авторка висвітлить, розглядаючи торговельно-економічні, гуманітарні та 

військово-політичні взаємини між обома державами. 

Формування договірно-правових основ розвитку двосторонніх 

українсько-польських взаємин на початку 2000-х рр. сприяло створенню 

законодавчого фундаменту для конструктивного співробітництва в усіх сферах, 

подальший розвиток якого забезпечували новими договорами й угодами. 

Зауважимо, що з 2004 до 2014 р., в українсько-польських відносинах, як і в 

попередні роки, були періоди активізації та гальмування, пошуків компромісів і 

певного охолодження. Це пов’язано з внутрішніми та зовнішніми чинниками, 

зокрема з демократизацією національних суспільств, світовою кон’юнктурою, 

позицією США, Росії, ЄС стосовно подій у світі та їх впливом на зовнішню 

політику України і Польщі. Вступ Польщі до НАТО (1999 р.) і ЄС (2004 р.) 

створив для України нову реальність, серед їх членів уперше з’явилася країна, 

яка активно лобіювала український курс на членство в Альянсі й підтримувала 

нашу країну на шляху до вступу в Європейський Союз. Із активізацією 

політичного діалогу між країнами після приходу до влади відверто прозахідно 

налаштованого Президента В. Ющенка та після “помаранчевого” розвитку 

України виникла необхідність модернізації договірно-правової бази розбудови 
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зв’язків між двома державами, наповнення міждержавних документів новим 

змістом. Робота у цьому напрямку посилилася в результаті проєвропейської 

орієнтації нового Президента та його численних візитів до країн Західної 

Європи, у т. ч. до Республіки Польщі, відходу його від політики 

“багатовекторності” України й набуття її пріоритетом членства в ЄС і НАТО. 

21 лютого 2005 р. було підписано План дій для України (на три роки), за яким 

українська сторона зобов’язалася здійснити повну демократизацію державних 

структур, лібералізацію та врегулювання економічної сфери відповідно до 

стандартів ЄС [183, с. 42]. Інтенсифікація договірно-правової бази в цей час 

тривала, було укладено низку міжурядових та міжвідомчих документів, серед 

них, Заяву про спільне визнання нових обрисів стратегічного партнерства 

(грудень 2007 р.), Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про економічне співробітництво (березень 2005 р.) [244], 

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про 

співробітництво у сфері телекомунікації і поштового зв’язку (березень 2005 р.) 

[244], Угоду між Кабінетом Міністрів України й Урядом Республіки Польща 

про академічне взаємовизнання документів про освіту та рівноцінність ступенів 

(квітень 2005 р.) [244], Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про співробітництво в галузі туризму (травень 2005 р.) 

[244], Угоду між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством 

здоров’я Республіки Польща про співробітництво в галузі охорони здоров’я 

(березень 2008 р.) [244], Протокол засідання Українсько-Польського комітету в 

справах підготовки та проведення Євро-2012 (вересень 2010 р.) [244], Програма 

українсько-польського співробітництва на 2013–2015 рр. [244] та ін. Наведений 

перелік документів дає змогу зробити висновок про дальше поглиблення 

двосторонніх взаємин між державами в усіх сферах життя; модернізацію 

юридичної бази в новому міждержавному форматі. Лише від січня 2005 р. до 

2010 р. обидві сторони уклали в цілому близько 90 різноманітних двосторонніх 

документів, найбільше з них було угод економічного плану, про транскордонне 

співробітництво і туризму, розвиток зв’язків з українцями, які проживають за 
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межами України, із збереження, захисту та популяризації культурних надбань 

українства у світовому цивілізаційному просторі, відносин у галузі освіти, 

науки та охорони здоров’я, військово-технічної співпраці в європейсько-

атлантичному контексті тощо. Крім того, сторони на державному рівні 

періодично укладали виконавчі протоколи, а також протоколи про зміни раніше 

підписаних угод, що також уможливило розширення та адаптування до нових 

умов діалогу договірної правової бази. Зауважимо, що після 2010 р. через 

зменшення кількості зустрічей на високому рівні після приходу до влади В. 

Януковича зменшилась і кількість ухвалених до 2013 р. угод, але завдяки 

відновленню політичного діалогу після Революції гідності та підписанню 

Угоди про Асоціацію щодо вступу України в ЄС розвиток українсько-

польських відносин вийшов на якісно новий рівень, започаткувавши їх 

поглиблення. Потужний імпульс розвитку двосторонніх відносин дало дальше 

відстоювання Польщею українських інтересів у європейських та 

євроатлантичних структурах. 

Таким чином, одним з пріоритетних завдань України та Польщі після 

проголошення незалежності стало створення надійної договірно-правової бази, 

необхідної для ефективного розвитку співробітництва у різних сферах. Завдяки 

цьому в українсько-польській міждержавній співпраці підписано понад 

350 договорів і угод, враховуючи міждержавні, міжурядові та міжвідомчі. 

Робота зі створення договірно-правової бази міждержавних відносин 

розпочалася ще наприкінці 1990 р., проте активне її формування відбулося 

після визнання Польщею незалежності України та встановлення 

дипломатичних відносин, підписання основоположного “Договору про 

добросусідство, дружні відносини і співробітництво між Україною та 

Республікою Польща”, що визнає основні напрямки співробітництва, за яким 

країни передбачали укласти окремі угоди, що згодом і було зроблено на 

практиці. Протягом досліджуваного періоду створено широку і добре 

пророблену договірно-правову базу міждержавних відносин, яка давала змогу 

далі коригувати правовідносини у різних сферах співробітництва. Нині в 
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головних рисах стратегічне партнерство між Україною та Республікою Польща 

в усіх сферах сформувалось, у головних рисах, чому сприяло його договірно-

правове й інституційне забезпечення. Підтримка та розвиток сучасного 

стратегічного партнерства між Україною та Польщею залежать від збереження і 

дальшого розвитку нормативно-правових базових засад як вирішальної умови 

зміцнення суспільного діалогу, а також реформаторської зовнішньої політики 

України в європейсько-атлантичному контексті.  

 

2.3. Трансформація українсько-польських політичних відносин у 

форматі європейсько-атлантичної інтеграції 

Становлення та розвиток політичних відносин між Україною та 

Польщею, як двома незалежними суб’єктами, розпочався з кінця 1991 р., після 

того, як 2 грудня Варшава першою офіційно визнала незалежність України. І 

вже 4 січня 1992 р. між державами було встановлено дипломатичні відносини. 

Подальшим кроком у формуванні двосторонніх відносин були офіційні візити 

представників держав та підписання основоположних документів, що закріпили 

рівноправність партнерства між двома країнами. Основним документом став 

Договір про добросусідство, дружні взаємини та співробітництво від 18 травня 

1992 р. [217]. 

Новим аспектом у відносинах між Україною та Республікою Польща 

стало ініціювання Президентом України Л. Кравчуком у 1993 р. створення зони 

безпеки і стабільності у Центрально-Східній Європі, але з активізацією у 

Польщі питання входження до НАТО дана пропозиція не знайшла підтримки 

[57, с. 102]. Цього ж року підписано польсько-російську угоду про будівництво 

газопроводу в обхід України, а також звинувачення майора А. Лисенка у 

шпигунстві проти Польщі. Перелічені події не сприяли поглибленню відносин 

між обома країнами. Протягом 1991–1993 рр. Україна та Польща задекларували 

основи конструктивного політичного діалогу, але обидві країни підходили до 

співпраці прагматично. Україна на даному етапі лише визначалась із 
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зовнішньополітичною стратегією, а Республіка Польща чітко дотримувалась 

обраного західного вектору політики [217]. 

Активізація українсько-польських відносин пов’язана з процесом 

ядерного роззброєння України та загрозою для Польщі можливого утворення 

російсько-українсько-білоруського блоку. Офіційна Варшава виступала з 

пропозицією зміцнення міждержавних відносин та ініціативами щодо 

просування України в європейські та євроатлантичні структури. 

На політичному рівні тісно співпрацювали у вирішенні важливих питань 

двосторонніх стосунків вищі державні органи, зокрема парламенти, 

міністерства, дипломатичні служби України й Польщі. Успішний діалог, що 

відбувався регулярно, сприяв швидкій ратифікації підписаних угод, уніфікації 

правових норм і, що найважливіше, зміцненню взаєморозуміння політичних 

еліт. У березні 1994 р. підписано Декларацію МЗС України і Польщі про 

принципи формування українсько-польського партнерства, в якій уперше на 

міждержавному рівні оголошено про стратегічне значення відносин між 

Україною та Польщею [231]. Починаючи з другої половини 1990-х років, 

українсько-польські зв’язки у політичній сфері трансформувались у відносини 

стратегічного партнерства. Умовною датою офіційного оголошення виходу 

взаємин між обома країнами на цей рівень можна назвати 1996 рік, однак, ще з 

1994 року міждержавним відносинам притаманне нарощення взаємодії. 

Основними угодами, що засвідчили вихід українсько-польських відносин на 

цей рівень, стали: Спільна Декларація Президентів України і Республіки 

Польща (червень 1996 р.) [232] та Декларація до порозуміння і єднання 

(травень 1997 р.) [233]. 

Із другої половини 1990-х рр. Польщу почали називати адвокатом 

України в європейсько-атлантичному просуванні. Так, у червні 1994 р. було 

підписано Угоду про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, що 

набула чинності в 1998 р.; у вересні 1995 р. Україна стала повноправним 

членом Ради Європи; у червні 1996 р. було затверджено стратегію інтеграції 

України до ЄС; у липні 1996 р. Україна стала повноправним членом 
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Центральноєвропейської ініціативи; в липні 1997 р. було підписано “Хартію 

про особливе партнерство між Україною та НАТО”; у грудні 1999 р. прийнято 

прихильну до України Спільну стратегію ЄС, а у вересні 2000 р. створено 

довгоочікувану Національну раду з питань адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС й прийнято програму інтеграції України до ЄС [23, c. 37]. 

Входження української сторони у дані структури та участь у різноманітних 

програмах не обходилися без підтримки Польщі, а також стали можливими 

завдяки поступовому перетворенню європейського вектору на пріоритетний у 

зовнішній політиці України.  

Новий період розвитку українсько-польських політичних відносин 

характеризується спробами змінити декларативні заяви польського керівництва 

щодо підтримки європейсько-атлантичних прагнень України реальними 

практичними кроками. Після того, як 26 лютого 1999 р. президент 

А. Кваснєвський підписав документ, котрий ратифікував польське членство в 

НАТО, деякі українські експерти висловлювали занепокоєння, що зовнішній 

курс прихильного ставлення до України зміниться [82, c. 208]. Однак цього не 

сталося. Зважаючи на те, що у 2002 р. Київ усе ж таки обрав шлях на інтеграцію 

до Альянсу, Польща продовжувала підтримку співробітництва і зближення 

України з НАТО. А з 1 вересня 2000 року – Польща перебрала роль 

координатора дій НАТО в Україні [82, c. 208]. 

4–5 листопада 2000 р. в Києві відбулося розширене засідання українсько-

польського та польсько-українського форумів. Обговорювали внесок 

громадських організацій двох країн у двостороннє співробітництво. За станом 

на червень 2000 р. між Україною та Польщею було підписано 95 двосторонніх 

документів, що регламентують співпрацю у політичній, економічній, науково-

технічній, військовій та гуманітарній сферах [336, c. 274]. Підтвердженням 

активної співпраці обох держав є факт, що тільки впродовж 1999–2000 рр. 

президенти України та Польщі зустрічались як у двосторонньому, так і в 

багатосторонньому форматі понад 10 разів [343, c. 12]. 
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Під час другого президентського терміну Л. Кучми, тобто з листопада 

1999 р. політична ситуація в Україні ускладнилася. Вбивство журналіста 

Інтернет-видання “Українська правда” Георгія Гонгадзе чітко засвідчило 

політичну кризу в державі. Президент А. Кваснєвський, маючи добрі стосунки з 

Л. Кучмою, доклав певних зусиль, щоб виправити цю ситуацію. У березні 2001 

р. він організував у Казімєжі Дольному дві зустрічі: одну – з Президентом 

Л. Кучмою, іншу – з делегацією української опозиції де обговорювали про 

шляхи розв’язання політичної кризи в демократичних системах, а також було 

висловлено стурбованість із приводу подальшого розвитку подій та їх можливі 

наслідки для України [183, с. 40].  

Задля стабілізації ситуації і пошуку виходу з політичної кризи 3 лютого 

2002 р. голова Ради міністрів Польщі Л. Міллер відвідав Україну. Відбулися 

його переговори з Прем’єр-міністром України А. Кінахом. Л. Міллер заявив, що 

Варшава прагне бачити Україну незалежною, суверенною, стабільною, яка 

послідовно проводить політику економічних, політичних та суспільних 

перетворень. Також було підтвердження прагнення Польщі відігравати роль 

речника України у Західній Європі [336, c. 275]. Але в польському суспільстві 

обнадійливі слова владної верхівки сприймали скептично. Зокрема, газета “Річ 

Посполита” написала: “Хоча декларація прем’єрів Польщі та України звучала 

оптимістично, сумніви стосовно того, що стратегічне партнерство радше на 

папері, залишилися” [336, c. 275]. 

Незважаючи на події, що відбувалися в Україні 5–6 березня 2002 р., 

державний секретар МЗС України з питань європейської інтеграції О. Чалий 

провів у Варшаві двосторонні політичні консультації, зокрема з проблем 

польського досвіду європейської інтеграції [336, c. 276]. У Спільному протоколі 

за підсумками засідання Польща проголосила підтримку України в питанні 

набуття асоціації з ЄС, а також заявила про готовність до завершення 

укладення двостороннього Протоколу про доступ до ринків та послуг. 

Не додала позитиву в двосторонніх відносинах заява польського уряду 

про введення візового режиму для громадян України, Росії та Білорусі з 1 липня 
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2003 року. Особливе занепокоєння з цього приводу виявили польські 

організації в Україні: введення візового режиму вони розглядали як прагнення 

відштовхнути поляків від їхніх коренів, від національної культури. Згодом 

ситуація була певним чином виправлена: для поляків в Україні Варшава 

розробила спрощений порядок отримання віз, хоча проблеми з візовим 

забезпеченням ще залишилися [345, с. 75]. Невдовзі, у квітні 2002 р., майор 

М. Мельниченко оприлюднив нову серію магнітофонних записів розмов з 

кабінету Л. Кучми, з яких випливало, що український Президент не 

дотримувався ембарго ООН і погодився на продаж Іраку системи 

протиракетної оборони “Кольчуга”. Підтвердження автентичності цих записів 

американськими експертами викликало міжнародну ізоляцію Л. Кучми й навіть 

скасування раніше наданої економічної допомоги США. Водночас у Києві та 

багатьох інших містах України не припинялись антипрезидентські протести під 

гаслом “Повстань, Україно!”. Політична криза в Україні та втрата її авторитету 

на міжнародній арені не давали Польщі змоги виконувати роль партнера й 

адвоката України у відносинах з НАТО та Європейським Союзом. Варшава, хоч 

і висловлювала занепокоєння з приводу внутрішньої ситуації в Україні та її 

“відходу” від Європи, не мала наміру відмовлятися від “стратегічного 

партнерства” [183, с. 40].  

Не можна замовчувати той факт, що деякі представники польських 

урядовців і науковців висловлювали антиукраїнські гасла. Тривала широка 

кампанія з критикою доцільності та ефективності українського напряму 

політики Польщі, позитивність якого була названа “політичним романтизмом і 

ірраціоналізмом” [339, c. 29]. Не сприяла поліпшенню ситуації і розгорнута у 

польських засобах масової інформації кампанія конфронтаційного спрямування 

щодо минулого і майбутнього України, особливого поширення набула ідея 

українського сепаратизму. Можна припустити, що причиною такої поведінки 

було прагнення еліти не допустити складнощів у просуванні Польщі до 

Євросоюзу. В той період країна доводила європейським партнерам свою 

солідарність із прийнятим рішенням про ізоляцію України. 
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На рівні президентів у 2002–2003 рр. співпраця дещо припинилась. Але у 

відносинах обох країн почала зростати роль вищих органів влади – Верховної 

Ради України і Національних зборів Польщі. Парламентарі обох держав 

вважали за необхідне обмінюватися досвідом удосконалення законодавчих 

основ розвитку суспільства, зміцнювати договірно-правову базу українсько-

польських взаємин, активізувати міжнародну парламентську діяльність в 

інтересах зміцнення безпеки в Європі й у всьому світі [346, c. 5]. 12–13 

листопада 2002 р. відбувся візит у Варшаву Голови Верховної Ради України 

В. Литвина. Були проведені переговори з президентом Польщі 

А. Кваснєвським, маршалком сенату Л. Пастусяком, маршалком сейму 

М. Боровським. Наголошено на потребі активізації міжпарламентського 

співробітництва у контексті розвитку відносин України з Європейським 

Союзом [336, c. 281].  

У січні 2003 р. в Києві відбулася шоста сесія Постійної польсько-

української конференції з європейської інтеграції. Сюди ж прибув заступник 

міністра Польщі з питань європейської інтеграції [336, c. 282]. Польща 

висловила ініціативу розроблення “східного виміру” політики Європейського 

Союзу, який містив концепцію особливих відносин з Україною. Пропозиції 

Польщі охоплювали необхідність чіткого визначення перспективи членства в 

ЄС для України, а також негайного надання їй статусу країни з ринковою 

економікою. Крім того, Польща запропонувала створити в рамках ЄС 

Європейський фонд демократії для підтримки неурядових організацій в 

Україні; Європейську програму стажувань для підтримки обміну випускниками 

вищих навчальних закладів та молодими фахівцями; підтримувати програми і 

кафедри європейської інтеграції в університетах України й створити 

Європейський інвестиційний фонд для Східної Європи з метою підтримки 

малого та середнього бізнесу [342, c. 3]. 

Зазначимо, Польща й Україна сподівалися, що новий “східний вектор” 

стане невід’ємною складовою ЄС. Проте позиції Польщі так і не мали належної 

підтримки та розвитку в середині загальноєвропейських інституцій. Намагання 
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Польщі підтримати нашу країну негативно сприймали деякі члени Євросоюзу, 

що могло, як застерігали провідні європейські політики, уповільнити польське 

просування до ЄС [342, c. 4]. Потрібно також мати на увазі, що в Україні 

процес інтеграції дуже залежить від того, які політичні сили при владі. 

Польське керівництво не було задоволене реаліями тодішньої політики 

України, що надавала перевагу російському векторові. За такої ситуації Польща 

переорієнтувалася на поглиблене розв’язання внутрішньодержавних проблем і 

певне дистанціювання від зовнішніх проблемних партнерів [82, c. 224]. 

Міждержавні відносини дещо потепліли після 13 лютого 2003 р., коли 

Л. Кучма й А. Кваснєвський зустрілися в Синьогорах, резиденції українського 

Президента. Саме тоді глави сусідніх держав домовилися, що візи для українців 

до Польщі будуть безкоштовними, про вшанування 60-ї річниці волинської 

трагедії, а також про те, що 2004 рік стане роком Польщі в Україні, а 2005 рік – 

роком України в Польщі [101, c. 197]. Тривала співпраця двох держав у 

питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції. 11 березня 2003 р. до 

Варшави прибули делегації Комітету з питань європейської інтеграції та 

Комітету в закордонних справах Верховної Ради України. Обговорювали 

питання організації роботи Міжпарламентської асамблеї України та Польщі й 

вивчення українською стороною польського досвіду залучення до процесу 

інтеграції в європейські та євроатлантичні структури [336, c. 283]. 

У серпні 2003 р. відбувся дводенний робочий візит до України голови 

Ради Міністрів Республіки Польща Л. Міллера. Представники України і Польщі 

підписали міжурядову угоду про умови взаємних поїздок громадян [346]. Це 

питання актуалізувалось у зв’язку зі вступом Польщі до ЄС. Глава польського 

уряду погодився на введення спрощеного візового режиму, зазначивши, що візи 

для українських громадян з 1 жовтня 2003 р. будуть безкоштовними і 

безстроковими. “Наші уряди прагнуть, щоби введення візового режиму не 

заважало спілкуванню наших народів” – наголосив Л. Міллер. За його словами, 

“у відносинах двох країн немає ні найменших розбіжностей, що заважають 

розвитку політичних, економічних, культурних і людських зв’язків” [346].  
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Перед українським керівництвом у вересні 2003 р. назріла нова 

перспектива. Голова Голова Верховної Ради України В. Литвин, перебуваючи з 

візитом у США, зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США 

Деннісом Хастером. Під час зустрічі було досягнуто домовленості щодо 

“реалізації механізму співпраці в парламентському трикутнику Україна–

Польща–США”. Варто зазначити, що у розмовах з польськими урядовцями 

тодішній президент США Дж. Буш наголошував на вагомості співпраці з 

Україною, щоб впровадити у життя її євроінтеграційні прагнення [347]. 

Створена Верховною Радою України, Сеймом і Сенатом Польщі 

Парламентська Асамблея почала діяти 13 жовтня 2003 року в Києві. Метою 

діяльності стали розвиток та зміцнення дружби й співробітництва між 

Україною і Республікою Польща, шляхом обговорення питань, що становлять 

взаємний інтерес, сприяння розвитку міжпарламентських зв’язків, моніторинг 

стану двосторонніх відносин, внесення у парламенти і до урядів обох країн 

пропозицій і рекомендацій стосовно створення сприятливих законодавчих умов 

для їх поглиблення [348].  

Головною темою першого засідання Парламентської асамблеї став 

подальший розвиток українсько-польських відносин у контексті розширення 

ЄС у 2004 р. В Ухвалі Асамблеї “До спільного європейського майбутнього 

Польщі та України” зазначено про необхідність розвитку нової активної 

європейської політики щодо України, котра слугуватиме безпосереднім 

контактам з ЄС; підтримано дії на користь переговорів щодо входження до 

Світової Організації Торгівлі (СОТ), а також інші кроки, що сприятимуть 

майбутньому асоційованому членству, а потім членству України в ЄС [349]. Як 

наголосив Голова Верховної Ради України В. Литвин, у парламенті 

започаткували якісно нову структуру, яка логічно завершить, вибудує систему 

українсько-польських контактів на міжпарламентському рівні. Він назвав 

парламентську асамблею “унікальною інституцією”, перед якою – масштабні й 

амбітні завдання. Маршалок Сейму Марек Боровський висловив сподівання на 

подальшу плідну співпрацю в рамках міжпарламентської асамблеї [346, c. 4].  
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Зважаючи на слабо розвинену партійну систему як в Україні, так і в 

Польщі, жвавих зв’язків між політичними партіями не було, а нечисленні 

контакти не набули належного розголосу. Подальшому розвиткові 

двосторонніх відносин часто заважала і внутрішньополітична ситуація в обох 

країнах. В Україні загрозу майбутньому українсько-польських відносин 

становили партії як ультраправого крила, так і лівої орієнтації. Інтелектуальним 

осередком, який розроблятиме концептуальні основи зовнішньополітичного 

курсу на західному напрямкові в тому числі з орієнтацією на співпрацю з 

Польщею, можуть стати представники правоцентристських і національно-

демократичних сил. У Польщі прихильниками тіснішої співпраці з Україною є 

партія “Конфедерація незалежної Польщі”, а також партії “Демократична 

Унія”, “Порозуміння центру”, “Ліберально-демократичний Конгрес” [77, c. 95]. 

Визначальною подією як для Польщі, так і для України стало 

розширення1 травня 2004 р. Європейського Союзу на схід. Повноправне 

членство Польщі в ЄС не могло не вплинути на відносини між Україною та 

Польщею у всіх площинах. Вступ Польщі до Європейського Союзу створив для 

України нову реальність: серед його членів уперше з’явилася країна, яка 

лобіювала український курс на членство в ЄС, а також у НАТО. І водночас з 

1999 до 2004 року зі вступом Польщі до НАТО і набуттям членства в ЄС 

остаточно сформувалася роль Варшави як одного з найважливіших партнерів 

України на міжнародній арені, провідника євроатлантичних і європейських 

інтеграційних прагнень нашої держави [350, c. 19]. 

Якщо зовнішню політику Польщі 1990-х рр. можна охарактеризувати як 

“втечу” зі Сходу на Захід, то з 2000-х років відбувається поступове перенесення 

її уваги з Центральної Європи на Україну. Після вступу в НАТО та ЄС 

пріоритети польської зовнішньої політики змінились, і її головним вектором 

став Схід. Б. Коморовський зазначав: “Членство в НАТО та ЄС дозволяє нам 

почуватися безпечно. Це дає також змогу визначення абсолютно нової та 

позбавленої старих комплексів і стереотипів “російської політики” Варшави” 

[350, c. 19]. На думку О. Знахоренко, з набуттям Польщею у 1999 р. членства в 
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НАТО та у 2004 р. в ЄЄ характер їхніх відносин з Україною почав якісно 

змінюватися, перетворюючись із взаємин між державами з однаковим 

міжнародно-правовим статусом на взаємини з особливим регіональним 

напрямком по лінії НАТО–ЄС–східні сусіди [351, c. 643]. 

Кардинальна зміна у двосторонніх відносинах відбулася під час та після 

“Помаранчевої революції”. Ці події засвідчили зацікавленість Польщі у 

підтримці демократичних цінностей та політичної стабільності України. Як 

зазначав тодішній перший заступник Міністра закордонних справ України 

О. Моцик, президентські вибори 2004 р. стали періодом, коли тисячі польських 

громадян їхали в Україну, тривалий час стояли на київському Майдані, щоб 

підтримати український народ і його демократичний вибір [352, с. 4]. І в 

Польщі підтримали події “Помаранчевої революції”. У багатьох містах 

відбувалися мітинги, паради, концерти, на яких поляки висловлювали 

солідарність із Україною. “Помаранчеві” отримали підтримку всіх польських 

політичних партій, парламенту та уряду Республіки Польща, а на київський 

Майдан прибули: колишній президент Польщі Лех Валенса – лідер 

“Солідарності” та Лех Качинський – мер Варшави [283, с. 41]. У польському 

політикумі не існувало розбіжностей щодо необхідності подальшого розвитку 

добросусідських відносин з Україною і підтримки її європейських та 

євроатлантичних цілей. Першим висловив захоплення подіями в Києві 

колишній президент Польщі Лех Валенса. Президент Кваснєвський також 

почав лобіювати розгляд українського питання в ЄС. По суті, А. Кваснєвський 

змусив керівництво ЄС відректися від мовчазної позиції, яку Брюссель зайняв 

від початку революції. В дипломатичних колах прямо вказували на сильний 

тиск на керівництво ЄС з боку А. Кваснєвського та президента Литви Валдаса 

Адамкуса [351, c. 643]. 

Отже, під час „Помаранчевої революції” Польща не залишилась осторонь 

українських подій. Тодішній президент А. Кваснєвський розгорнув активну 

посередницьку та міжнародну діяльність. Він провів телефонні розмови з 

президентом США Дж. Бушем, президентом Франції Ж. Шираком, головуючим 
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в ЄС прем’єром Нідерландів Я. П. Балькленде, канцлером ФРН Г. Шредером, 

представником ЄС із зовнішньої політики та безпеки Х. Соланою, президентом 

Литви В. Адамкусом, президентом Чехії В. Клаусом, Президентом України 

Л. Кучмою і кандидатом у Президенти України В. Ющенком. В результаті 

консультацій було узгоджено приїзд в Україну 1 і 6 грудня 2004 р. групи 

посередників, до якої увійшов і А. Кваснєвський разом з В. Адамкусом, 

Х. Соланою та представником Ради Європи В. Тимошевичем. В 

Європарламенті польські депутати проявили значну активність при обговоренні 

перебігу подій в Україні й захисті української опозиції [353, c. 154]. 

Підтримка В. Ющенка була зумовлена тим, що він на відміну від 

В. Януковича, позиціонувався як політичний діяч, з яким пов’язана європейська 

перспектива України. Прихід до влади В. Ющенка розцінювали як 

автоматичний курс на приєднання до структур НАТО і ЄС та особливо дружні 

відносини з Польщею. Орієнтація В. Ющенка та його команди на пріоритетні 

відносини з Польщею проявилися вже 23 листопада 2004 р., коли він звернувся 

до першого президента Польщі Л. Валенси з проханням, щоб той якнайшвидше 

прибув до України. Лех Валенса погодився й зайняв позицію підтримки 

опозиції [354, с. 23]. Того ж дня, 23 листопада 2004 р., польський Сейм 

підтримав українські опозиційні сили на чолі з В. Ющенком, прийнявши три 

ухвали: “У справі забезпечення громадянських прав і вільного характеру 

виборів в Україні”, “Звернення до Верховної Ради України” та “Заяву Сейму 

Республіки Польща у зв’язку з президентськими виборами в Україні”. “У цих 

документах, – зазначив С. Швидюк, – засуджувалися фальсифікації і 

зловживання, вчинені під час проведення другого туру виборів Президента 

України. У них висловлювалася підтримка українських патріотичних і 

демократичних сил, котрі прагнуть до входження в європейські й атлантичні 

структури. Сейм пригадував, що підтримка незалежної і демократичної України 

є одним з найважливіших завдань зовнішньої політики Польщі. Депутати 

Сейму одноголосно звернулися до своїх колег з Верховної Ради України із 
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закликом зробити все, що у їхніх силах для перемоги правди, свободи, 

демократії” [354, с. 23].  

Велику роль у розв’язанні політичної кризи в Україні наприкінці 2004 р. 

та у приході до влади сил, які орієнтувалися на євроінтеграцію, відіграли 

президент Республіки Польща А. Кваснєвський та польські політики Міхал 

Каменський, Адам Білян, Єжи Бузек, Яцек Сврич-Вольський, Броніслав 

Геремек, Гражина Станішевська, Влодзімеж Цімошевич, які змінили ставлення 

європарламентарів до України, спонукали дещо активізувати політику ЄС в 

українському напрямі [354, c. 23].  

Отже, революція 2004 р. викликала значне зближення поляків та 

українців, і не лише політиків, а й простих громадян. 2004 рік, проголошений 

роком Польщі в Україні, проходив під гаслом “Польща і Україна разом у 

Європі”. Новий Президент В. Ющенко оголосив про вступ України в НАТО та 

Європейський Союз, а Республіка Польща, будучи членом цих організацій 

перебрала роль “посла” українських прагнень до членства в згаданих 

структурах [355]. У відповідь на “революцію гідності” (за означенням 

А. Кваснєвського) Європарламент 13 січня 2005 р. прийняв безпрецедентну для 

інституцій Євросоюзу резолюцію щодо України. У ній він закликав Раду, 

Комісію та держави-члени “розглянути, поза межами заходів Плану дій у 

рамках європейської політики сусідства, інші форми асоціації з Україною, 

надання чіткої європейської перспективи країні та відповіді на 

продемонстровані переважною більшістю українського народу прагнення, що в 

кінцевому рахунку може привести до вступу країни до ЄС” [355]. Окрім цього, 

Європарламент зобов’язався “допомогти і підтримати Україну” в процесі 

трансформації, що має на меті повноправне членство в Євросоюзі. Прийняття 

цього документу також стало можливим завдяки більшому залученню Польщі 

як повноправного члена ЄС до вироблення союзних документів [12, с. 644]. 

Після 2004 р. польським і українським політикам необхідно було вести 

діалог на нових засадах. Вони мали використати те, що Україна відновила свій 

авторитет, престиж в Європі, стала не другорядним актором в європейській 
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політиці. Але короткотермінові та довготермінові пріоритети нової влади 

залишалися незрозумілими ні для українців, ні, тим більше, для 

східноєвропейців [12, с. 644]. Внаслідок парламентських і президентських 

виборів, що відбулися в Польщі восени 2005 р., співвідношення політичних сил 

змінилося. Подвійна виборча перемога обох братів Качинських, усупереч 

прогнозам, не принесла із собою перелому в польській східній політиці. 

Команда Казімєжа Марчінкевича, а згодом – Ярослава Качинського частіше 

говорила про цілі зовнішньої політики на східному напрямку, ніж здійснювала 

реальні кроки, істотні для її реалізації. Урядові не вдалася спроба дієвої участі 

Варшави у творенні політики ЄС щодо східних партнерів [338, c. 4].  

Перший офіційний візит нового Президента Польщі – Л. Качинського – 

до України відбувся 28 лютого 2006 р., а 12–13 травня того ж року В. Ющенко 

здійснив візит до Польщі. Під час візиту польського президента були 

обговорені різні питання, зокрема, у сфері євроінтеграції. Польща зобов’язалася  

допомогти Україні в сфері реформ і адаптації її законодавства до європейських 

стандартів. Саме сфера євроінтеграції була визначена як найперспективніший 

напрям співпраці України та Польщі [99]. 

Поступовий спад “Помаранчевої революції”, відставка Ю. Тимошенко, 

розбіжності у “помаранчевому” таборі, перемога в парламентських виборах 

партії регіонів і прихід до влади уряду В. Януковича засвідчили, що українська 

демократія знову вийшла на дорогу балансування між Європою та Росією. 

Серед частини політиків проявилося негативне ставлення до проєвропейської 

та проатлантичної інтеграції в політиці В. Ющенка [442, с. 110].  

Політика Польщі стосовно України орієнтувалася на підтримку курсу 

президента, й 2006-й рік був характерний стабільним динамічним діалогом між 

Києвом та Варшавою. Поглибленню добросусідських відносин у всіх сферах 

сприяли механізми двосторонньої співпраці, зокрема, Консультаційний комітет 

президентів України і Польщі, Змішана комісія з питань економічного 

співробітництва, Українсько-Польська конференція з питань європейської 

інтеграції, Міжурядова координаційна рада з питань міжрегіональної співпраці, 
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Українсько-Польський форум [375], Польсько-Американсько-Українська 

ініціатива про співпрацю [378]. Разом з тим оновилась ідея Веймарського 

трикутника, механізм якого міг би бути використаний для забезпечення 

стабільності в регіоні. Напрями активізації співробітництва у форматі 

“Веймарський трикутник (Німеччина, Франція, Польща) + Україна” 

обговорювали під час обопільних візитів глав держав, а також учасники 

конференцій за участю України та держав Веймарського трикутника (17–18 

лютого 2006 р.) [361, c. 70]. Також у 2006 р. відбулась низка важливих робочих 

візитів, які в підсумку зміцнили взаємодію між Україною та Республікою 

Польща у різних сферах взаємної співпраці. Успішно пройшли офіційні візити 

міністра закордонних справ Польщі С. Меллера в Україну 9–10 січня, Прем’єр-

міністра Ю. Єханурова до Польщі 16–17 лютого, президента Польщі 

Л. Качинського в Україну 28 лютого –1 березня, Президента України 

В. Ющенка до Польщі 12–13 травня [361, c. 168]. Водночас двосторонні 

відносини, незважаючи на інтенсивні контакти президентів, не позбулися 

поверхневості й асиметричності, були надто залежними від стосунків вищих 

посадових осіб, вибудовувалися “згори” й часто не підкріплювалися 

повсякденним співробітництвом на рівні середньої ланки бюрократії і 

потребували істотної модернізації структури і наповнення політичного діалогу 

між Україною та Польщею [356, 132]. Наслідком такого стану стало різке 

зниження ефективності здійснюваних дипломатичних заходів, домінування 

протокольних церемоній над реальними результатами і часткова втрата довіри 

[338, c. 3]. 

Зміна уряду в Польщі й утворення в листопаді 2007 р. коаліції 

Громадянської Платформи і Польської Селянської Партії супроводжувалися 

обіцянками про надання польській зовнішній політиці нової динаміки. Відразу 

після сформування нового уряду міністр закордонних справ Радослав 

Сікорський на зустрічі у “Фундації Баторія” заявив, що політика стосовно 

України буде одним з п’яти пріоритетів уряду і польського МЗС, а за її 

безпосередню реалізацію відповідатиме міністр [338, c. 5–6]. 
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Восени 2007 р. в Республіці Польща та в Україні відбувалися позачергові 

парламентські вибори. Їх результатом стало створення в Польщі уряду 

Дональда Туска, а в Україні уряду – Юлії Тимошенко. Прихід цих урядів до 

влади збігся в часі з входженням нашого сусіда до Шенгенської зони. 

Практично на всі сфери двосторонніх відносин наклалися проблеми, пов’язані з 

новими процедурами й правилами перетину українсько-польського кордону, і 

це відповідно, створювало додаткові труднощі для розвитку та оптимізації 

співпраці між двома державами. Щоправда, польські громадяни й надалі 

перетинали український кордон без віз. Деяким поліпшенням ситуації стало 

підписання у березні 2008 р. угоди про малий прикордонний рух. 6 грудня 

2007 р. президенти Польщі та України підписали “Заяву про спільне визнання 

нових обрисів стратегічного партнерства”, в якій названо пріоритетні напрями 

співробітництва двох країн. Згідно з цим документом, стратегічне партнерство 

між обома країнами необхідно будувати на основі політичного та економічного 

консенсусу задля процвітання всієї Європи [357, c. 190]. Однак атмосфера у 

відносин на стадії діяльності уряду Дональда Туска дещо змінилася, хоча й 

було досягнуто незначного прогресу в історичному діалозі з питань охорони 

польсько-української культурної спадщини. Під час візиту польського прем’єра 

в Київ (березень 2008 р.) підкреслено продовження політики стратегічного 

українсько-польського партнерства, однак зазначимо факт попереднього візиту 

до Москви (січень 2008 р.), де звучали голоси критики в бік згаданого 

партнерства між нашими державами. Перший Президент України Л. Кравчук 

відреагував на ці події такими словами: “Уперше від часу набуття Україною 

незалежності маємо враження, що поляки не є з нами щирі. Виглядає на те, що 

кардинально змінилася політика” [182, c. 39]. Підкреслимо, незважаючи на 

негативні оцінки діяльності уряду Д. Туска, що звучали у колах еліти двох 

держав, політика щодо України все ж таки не зазнала кардинальних змін, й у 

відносинах країн не відбулося серйозного охолодження. Польща незмінно 

підтримувала зусилля України щодо інтеграції до євроатлантичних структур, 

збереження принципу відчинених дверей, який у довготерміновій перспективі 
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міг би уможливити членство України в НАТО, активно сприяла європейським 

прагненням Києва, котрі у середньотерміновій перспективі мали б привести до 

втілення у життя української концепції “політичної асоціації та економічної 

інтеграції”, а у довготерміновій – до повноправного членства України в 

Європейському Союзі. Парадоксально, але прагнення Польщі подолати холод у 

відносинах з Росією було позитивно сприйняте у Києві – з огляду на те, що 

візит прем’єра Д. Туска до російської столиці в Україні оцінили, передусім, 

через призму його впливу на стабільність відносин Москва–Київ [338, c. 5–6].  

Важливим кроком у розвитку міждержавних відносин між Україною та 

Польщею в напрямі європейської інтеграції стало ініціювання нашим сусідом 

активізації східного вектору у політиці Європейського Союзу. Ця ідея на 

2008 р. набула значення одного з пріоритетів зовнішньої політики Польщі, яка 

вважала себе лідером у цьому напрямі. 7 травня 2008 р. міністр закордонних 

справ Польщі Р. Сікорський представляв у сеймі документ про напрями 

зовнішньої політики Польщі на 2008 рік. У цьому посланні він задекларував 

ідею: “Польща має продовжувати спеціалізуватися на виробленні спільної 

зовнішньої політики щодо Сходу” [342, c. 5].  

Ще в 2005 р., з приходом до влади партії “Право та Справедливість” 

(лідер Я. Качинський), активна східна політика стала загальнодержавним 

пріоритетом, причому метою була нейтралізація впливу Росії в Європі. Проте 

власних сил для виконання намічених завдань у польського політикуму не 

вистачало, і тому найважливішим його завданням було додання своїй східній 

політиці міжнародної підтримки [350, c. 19]. Наміри Польщі були реалізовані та 

відображені у спільній польсько-шведській пропозиції “Східне Партнерство” 

від 23 травня 2008 р. Вона була представлена і схвалена на засіданні Ради ЄС із 

Загальної політики ЄС і Ради з питань міжнародних відносин 26 травня 2008 р. 

в Брюсселі й стала ініціативою всього ЄС. Ініціатива східної політики 

адресована Україні, Молдові, Грузії, Азербайджану та Вірменії, а також 

передбачена технічна й експертна співпраця з Білоруссю. Дана ініціатива – це 

набір конкретного інструментарію, який не гарантує перспективу членства в 
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Євросоюзі, але дає змогу відкривати канали ЄС для втілення інтеграційних 

проектів на теренах визначених країн [342, c. 5]. 

Ініціатива Східного Партнерства базована на трьох основних принципах: 

співвласності, диференціації та умовності. Співпраця між державами 

охопленими дією Партнерства, відбувається у таких сферах, як права людини, 

ринкова економіка, збалансований розвиток, ефективне управління, 

енергетична безпека й ін. Окрім цього, Східне Партнерство має на меті 

сприяння розвиткові та зміцненню транскордонних міжлюдських контактів, 

поглиблення наукового і культурного співробітництва. У програмі Східного 

Партнерства стратегічною метою цієї ініціативи, висунутої Польщею і 

Швецією, визначено встановлення політичної асоціації, створення поглиблених 

і комплексних зон вільної торгівлі держав-учасниць Програми з Європейським 

Союзом, поступова лібералізація візового режиму, котра має привести до 

скасування віз, і створення структури багатостороннього співробітництва з 

державами-учасницями у формі чотирьох тематичних платформ: у справах 

демократії, ефективного управління і стабільності; у справах економічної 

інтеграції та конвергенції з політиками Європейського Союзу; в справах 

енергетичної безпеки; у справах міжлюдських контактів. Програма “Східне 

Партнерство” уможливлює також багатостороннє співробітництво східних 

сусідів ЄС, охоплених Європейською Політикою Сусідства, у формі циклічних 

зустрічей глав держав і урядів та експертів [338, c. 9]. 

Свідченням високого рівня відносин між обома країнами були інтенсивні 

контакти керівництва двох країн. У 2008 р. на рівні президентів відбулося 

одинадцять зустрічей, у тому числі: три візити Президента України В. Ющенка 

до Польщі 13–14 березня, 14 квітня та 11 листопада; чотири візити Президента 

Республіки Польща Л. Качинського до України, а саме 23 травня, 20 липня, 

29 жовтня. Під час останнього візиту, 22 листопада 2008 р., Л. Качинський брав 

участь у пам’ятних заходах з приводу 75-ї річниці Голодомору в Україні. Ще 

чотири зустрічі президентів двох країн відбулись у рамках міжнародних 

заходів. Також тривала співпраця на рівні глав урядів. Протягом 2008 р. 
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відбулися три візити. Прем’єр-міністр республіки Польща Д. Туск відвідав 

Україну з офіційним візитом 28 березня 2008 р., а також з робочим візитом – 

19 вересня 2008 року. Робочий візит Прем’єр-міністра України Ю. Тимошенко 

до Польщі відбувся 14 липня 2008 р. [358, c. 221]. 

Інтенсивно розвивалося співробітництво між зовнішньополітичними 

відомствами України та Польщі. Потужними стимулами у цьому плані були 

офіційний візит міністра закордонних справ Польщі Р. Сікорського до України 

29 січня 2008 р. та робочий візит міністра закордонних справ України 

В. Огризка до Варшави 4 березня 2008 р., а також започаткування якісно нового 

механізму двосторонньої співпраці – засідання спільної Ради (Колегії) 

міністерств закордонних справ України та Польщі, у Варшаві 10 грудня 2008 р. 

[358, c. 221–222]. На засіданні Р. Сікорський акцентував увагу на 

євроінтеграційних прагненнях України й створеної Ініціативи, заявивши, що 

“Україна – найбільша країна серед тих, яких стосується “Східне Партнерство”. 

Також Р. Сікорський пообіцяв, що в рамках “Східного Партнерства” Польща і 

надалі прагнутиме до розв’язання проблем українців. Польща виступила за те, 

щоб навесні 2009 р. Рада Європи ухвалила рішення про виділення 600 млн євро 

на фінансування “Програми Східного Партнерства” [12, с. 146]. 

Зауважимо, що між обома країнами діє низка інституційних механізмів 

двосторонньої співпраці. Зокрема, 9–10 червня 2008 р. у м. Вінниця відбулося 

засідання Консультаційного комітету Президентів України та РП. У Варшаві 

19–20 березня 2008 р. засідала Міжурядова комісія з питань економічного 

співробітництва. 31 березня 2008 р. в Києві відбулося засідання Постійної 

конференції з питань європейської інтеграції [358, с. 222]. Україна та Польща 

продовжили активну роботу щодо організації фінальної частини Чемпіонату 

Європи з футболу “Євро-2012”. Була підписана міжурядова угода про 

співробітництво у підготовці цих змагань. Також був створений Українсько-

Польський комітет з питань підготовки “Євро-2012”, який провів два засідання 

під головуванням прем’єр-міністрів обох країн [358, c. 222]. 
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У 2009 р. стосунки між Україною і Польщею залишилися на високому 

рівні співробітництва. 14 січня Президент України В. Ющенко здійснив 

одноденний робочий візит до Польщі і зустрівся з Л. Качинським. Сторони 

обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, 

ініціативу ЄС “Східне Партнерство”, широкий спектр питань двосторонньої 

співпраці у політичній, торговельно-економічній, енергетичній та культурних 

сферах [360, c. 220]. 

Упродовж усього існування ініціативи “Східне Партнерство” Варшава 

активно демонструвала роль адвоката України, виступаючи за необхідність 

якнайшвидшого підписання Угоди про Асоціацію ЄС і надання Києву 

перспективи членства в ЄС [341, c. 19].  

У січні 2009 р. В. Огризко та Р. Сікорський почали підготовку дорожньої 

карти, що окреслила б українсько-польські відносини на 2009–2010 рр. Але 

політичні суперечності в Україні паралізували діяльність МЗС з усіх 

стратегічних напрямів, залишивши за зовнішньополітичним відомством 

України лише суто бюрократичні функції. Причиною довгої паузи у відносинах 

між Україною і нашими східноєвропейськими партнерами стала тривала 

політична криза [12, с. 146]. Усе ж під час чергової зустрічі 7 вересня 2009 р. 

Президент України В. Ющенко та Президент РП Л. Качинський підписали 

Дорожню карту українсько-польського співробітництва на 2009–2010 рр. Також 

лідери держав підписали спільну заяву президентів двох країн про енергетичне 

співробітництво. Віктор Ющенко відзначив важливість підтримки Польщею 

євроінтеграційного курсу України [360, c. 221]. 

Інтенсивна співпраця тривала і на рівні зовнішньополітичних відомств 

двох держав. Так, 19 червня 2009 р. заступник Міністра ЗСУ К. Єлисєєв провів 

робочу зустріч із заступником державного секретаря МЗС Польщі 

А. Кремером. У ході зустрічі обговорили питання розвитку політичного діалогу 

на високому рівні, співпрацю в енергетичному та економічному секторах, 

лібералізацію візового режиму [360, c. 221]. Польський уряд постійно, хоча й не 

завжди послідовно, підтримував євроінтеграційні прагнення України, але 
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поразка прозахідно налаштованої Ю. Тимошенко у президентських виборах 

2010 р. і прихід до влади в Україні команди Президента В. Януковича та 

Прем’єра М. Азарова, започаткували наступний етап у польсько-українських 

відносинах [338, c. 10–11]. 

Варто зазначити, що у перші місяці 2010 р. в Україні тривали зміни 

найвищого державного й політичного керівництва. Заступниця міністра 

закордонних справ Польщі Катаржина Пелчинська-Наленч зауважила, що 

протягом останнього періоду у Варшаві спостерігається певне розчарування 

контактами зі східними сусідами, що є, щоправда, закономірним: “Два 

десятиліття тому, півтора десятиліття тому польська східна політика 

концентрувалася довкола чіткої амбітної тези: розширення Європейського 

Союзу на схід. Ми сподівалися, що кордон ЄС сягатиме за Буг, і напевно 

охоплюватиме Україну та Білорусь. Але ця візія не була реалізована. Еліти 

країн Східної Європи не показали такого послідовного прагнення вступити до 

Євросоюзу, яким колись відзначалися польські політики. У цій ситуації єдине, в 

чому можна звинуватити польську дипломатію, – це надмір оптимізму. 

Усвідомлення цього прийшло власне під час кризи” [359].  

Із моменту приходу до влади в Україні В. Януковича та його уряду, 

формування провладної більшості в Парламенті відбулися кардинальні зміни у 

зовнішньополітичній стратегії України [362, c. 45]. Декларативне стратегічне 

партнерство з Республікою Польща, перші рішення нового Президента та уряду 

пов’язані з поглибленням зв’язків із Російською Федерацією, закриття 

інституцій, що займались інтеграцією з НАТО, свідчить про зміни у співпраці в 

європейсько-атлантичному напрямі та інтеграції і співробітництві з Польщею. 

У Варшаві усвідомили, що польсько-українські відносини входять у нову, 

складну фазу, а українська влада стане на довгі роки непростим партнером, 

особливо з огляду на зміцнення співпраці Києва з Москвою [338, c. 10–11].  

Президент В. Янукович зробив серію офіційних заяв про незмінність та 

пріоритетність курсу України на європейську інтеграцію. Формально діалог 

Україна–ЄС був у 2010 р. досить інтенсивним: проведено низку зустрічей з 
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керівництвом ЄС та главами держав-членів, тривали контакти на рівні 

міністерств та відомств. Однак якісних змін, “прориву” у відносинах з ЄС не 

відбулося. Нова влада повільно рухалася за раніше визначеними напрямами 

співпраці. А переговори щодо Угоди про асоціацію набули політичного 

забарвлення, з огляду на наполегливі пропозиції російської сторони про 

приєднання України до Митного Союзу, що розглядали як альтернативу 

європейському курсові [362, c. 47]. 

2010–2013 роки виявилися непростими для українсько-польських 

відносин. Зміна ключових засад зовнішньої політики призвела до розмивання 

тих сфер діалогу, які традиційно становили підґрунтя двостороннього 

стратегічного партнерства. Офіційна Варшава визнала демократичний характер 

президентських виборів в Україні та висловила готовність співпрацювати з 

новим керівництвом держави [363, c. 275]. Трагедія під Смоленськом і загибель 

президента Л. Качинського у квітні 2010 р. призвели до дострокових виборів 

глави польської держави та переосмислення нових політичних реалій [342, с. 2]. 

Саме ці історичні реалії України і Польщі наштовхують на твердження про 

настання з середини 2010 р. нового етапу в українсько-польських відносинах. 

Обрання Броніслава Коморовського на початку липня 2010 р. 

президентом Польщі було схвально прийнято в Україні. Загалом нова команда 

в Польщі не спричинила вагомих змін у її політиці щодо України [363, c. 277]. 

У другій половині 2010 р. поступово викарбувалися три ключові лінії, за якими 

Варшава реалізовувала свою політику щодо України: по-перше, вироблення 

консенсусу в середині ЄС щодо необхідності якнайтіснішого зближення з 

Україною; по-друге, лінія на стимулювання українського керівництва до 

необхідних кроків для переходу до змістовних форм співпраці; по-третє, 

використання двостороннього співробітництва в практичних сферах. 

Інтенсифікувалися контакти вищих посадових осіб. Так, наприкінці вересня 

2010 р. президент Польщі Б. Коморовський прибув до Харкова для відкриття 

разом з Прем’єр-міністром України М. Азаровим Меморіалу польських 

солдатів. 30 вересня 2010 р. М. Азаров здійснив офіційний візит до Польщі на 
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засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва та 

Комітету у справах підготовки до “Євро-2012”. Під час візиту М. Азаров 

зустрівся з президентом Польщі Б. Коморовським та прем’єр-міністром 

Д. Туском. Було підтверджено рівень співпраці України і Польщі як 

стратегічний, попри зміни міжнародної ситуації і влади в обох країнах [363, 

c. 278].  

Особливе значення для України у 2011 р. мало головування Польщі у Раді 

Європейського Союзу. Польща як країна – президент Ради ЄС виступила за 

подальше розширення Союзу та розвиток співпраці з сусідніми країнами. Під 

час свого головування Республіка Польща домагалася, щоб продовжувався 

динамічний процес розширення угод між країнами Східного партнерства та ЄС. 

Ішлося передусім про створення повноцінної розширеної зони вільної торгівлі 

та спрощеного візового режиму. При цьому сподівалися насамперед на перелом 

у стосунках з Україною – найбільшою країною Східного Партнерства [364, 

c. 198–199]. 

У 2011 році відбулося дев’ять зустрічей на рівні глав держав і низка 

зустрічей на міжурядовому рівні. Основними питаннями, які обговорювали, 

залишалися проблеми європейської інтеграції України, а саме підготовки 

підписання Україною Асоціації з Європейським Союзом, участь у Саміті 

“Східного Партнерства”, що відбувався у Варшаві, також зустрічі в рамках 

економічного форуму обох держав. Значну увагу приділили українсько-

польській співпраці при підготовці до “Євро-2012”. Водночас Президент 

України В. Янукович та Президент Республіки Польща Б. Коморовський 

навесні 2011 року підписали Дорожню карту українсько-польського 

співробітництва на 2011–2012 рр. Цей документ, передбачав співпрацю обох 

країн у сфері євроінтеграції, а також у рамках підготовки до футбольної 

першості Європи. Польща багаторазово висловлювала підтримку України на її 

шляху до європейської спільноти, висувала низку ініціатив. Але українська 

влада гальмувала динаміку демократичних перетворень, не реалізувала 
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необхідні структурні реформи, таким чином, уповільнюючи просування країни 

до ЄС [364, c. 199]. 

Польська сторона висловила задоволення результатами Київського саміту 

Україна–ЄС, що відбувся 19 грудня 2011 року, оскільки на ньому було 

проголошено про завершення переговорів щодо Угоди про Асоціацію. Але 

цілком зрозуміло, що допоки Угоду не підписано, цей процес залишається у 

“підвішеному стані”, а це аж ніяк не відповідало завданням політики Польщі на 

українському напрямі. Пом’якшити ефект політичних суперечностей Варшава 

намагалася за допомогою практичних кроків зі стимулювання реформ 

української судової системи й адміністративного апарату [365, c. 305]. 

Політичний діалог упродовж 2012 р. залишався активним. Відбулися 

21 зустріч на найвищому та високому рівнях, шість офіційних телефонних 

розмов президентів та прем’єр-міністрів двох держав, дев’ять засідань 

двосторонніх інституційних механізмів. Забезпечено успішне спільне 

проведення одного з наймасштабніших міжнародних спортивних заходів – 

Чемпіонату Європи з футболу “Євро-2012” [366. c. 221]. Варто зазначити, що 

чемпіонат Європи з футболу Євро-2012 був важливою подією, адже закладав 

потенціал для майбутньої співпраці. 

Офіційна Варшава впродовж 2012 року проводила виважену політику 

стосовно внутрішньополітичної ситуації в Україні, виступала за підписання 

Угоди про асоціацію з ЄС і надавала практичну підтримку нашій державі в 

європейських справах інтеграції [366, c. 222]. 

У зовнішній політиці України 2013 рік був надзвичайно суперечливим і 

непослідовним. Основною подією, що торкалась України і цікавила Польщу, 

стало остаточне підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. 

Упродовж минулих років Польща всіляко намагалась активізувати цей процес і 

лобіювала українські інтереси в європейському товаристві. Задля обговорення 

різних питань у 2013 році відбулося шість офіційних зустрічей Президента 

Республіки Польщі Б. Коморовського та Президента України В. Януковича. У 
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результаті було підписано програму українсько-польського співробітництва на 

2013–2015 рр. 

Відтермінування Кабінетом Міністрів України на чолі з М. Азаровим і 

президентом В. Януковичем підписання Угоди про асоціацію з ЄС 

21 листопада 2013 р. призвело до політичної кризи в Україні та Революції 

Гідності. Раптова відмова української влади від європейського шляху і 

жорстокий розгін учасників мирної акції спричинили напруження суспільно-

політичної ситуації. Відносини України й Польщі опинилися в замороженому 

стані, міждержавний діалог був зведений до мінімуму [367]. 

Новий етап українсько-польських відносин був започаткований у 2014 р. 

– зі зміною влади в Україні. Особливість періоду полягає в складності ситуації 

в нашій країні, яка після Революції Гідності опинилась у стані російсько-

української війни. 16 травня 2014 р. у Києві відбулося шосте засідання Ради 

МЗС України та МЗС Республіки Польща. Захід пройшов у рамках робочого 

візиту міністра закордонних справ Республіки Польща Р. Сікорського до 

України. У ході засідання Ради сторони обговорили питання українсько-

польського політичного діалогу, відносини Україна–ЄС, перспективи 

співробітництва у сфері безпеки та оборони, культурно-гуманітарної співпраці, 

а також взаємодію у рамках міжнародних організацій. Окремо йшлося про 

підвищення ефективності діяльності двосторонніх механізмів співробітництва, 

організацію візитів високого і найвищого рівнів. У центрі уваги переговорів 

була тематика врегулювання внутрішньополітичної ситуації в Україні. Під час 

засідання глави зовнішньополітичних відомств підписали План співробітництва 

між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних 

справ Республіки Польща на 2014–2015 рр. [367]. 

У Республіці Польща на 2014 р. також припадали зміни у владних 

структурах. Польський уряд 22 вересня 2014 р. очолила Єва Копач, замінивши 

на цій посаді Д. Туска, обраного президентом Європейської Ради. Першого ж 

дня перебування на посаді глави Європейської Ради Д. Туск, окресливши 

пріоритети діяльності, зупинився й на подіях в Україні [367]. 
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У середині вересня у Варшаві відбулася церемонія підписання Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та урядами Литви і Польщі про створення 

спільної литовсько-польсько-української бригади. Історичний документ 

Міністр оборони України генерал-полковник В. Гелетей, міністр національної 

оборони Республіки Польща Т. Семоняк та міністр охорони краю Литовської 

Республіки Ю. Олекас підписали у присутності Президента Польщі 

Б. Коморовського. Створення спільної бригади є, за словами Б. Коморовського,  

елементом домовленостей країн НАТО з модернізації української армії та 

прийнятого рішення про підтримку України. В рамках візиту до Польщі 

Міністр оборони України В. Гелетей провів переговори з главою польського 

оборонного відомства Т. Семоняком, у ході яких обговорені питання, пов’язані 

з поточною ситуацією в Україні й наданням допомоги нашій державі [368]. 

28 листопада 2014 р. польський Сейм ратифікував Угоду про асоціацію 

України з ЄС, а 4 грудня Угоду про асоціацію ратифікував Сенат Республіки 

Польща. Державний візит Президента України П. Порошенка до Варшави 

відбувся 17–18 грудня 2014 р. У ході візиту П. Порошенко зустрівся з 

Президентом Польщі Б. Коморовським, прем’єр-міністром Євою Копач, а 

також головами палат польського парламенту Б. Борусевичем і Р. Сікорським. 

Президент України виступив перед Національними зборами Польської 

держави. Під час візиту було укладено договори про розширення зони малого 

прикордонного руху, спрощення пересування українських і польських 

громадян через державний українсько-польський кордон, навчання українських 

студентів у Польщі та допомогу польських фахівців у проведенні реформ в 

Україні [367]. 

У ситуації, в якій опинилась Україна, а саме в умовах агресії з боку 

колишнього стратегічного партнера, одного з гарантів безпеки відповідно до 

Будапештського меморандуму дуже важливим для нашої держави є вибір 

партнерів та союзників. І саме нині слушний час для визначення істиних друзів, 

перевірки їхньої щирості й справжніх намірів. У цьому контексті варто 

відзначити динамічність, поступальність розвитку українсько-польських 
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відносин, що обумовлено збігом національних інтересів країн-сусідів, їхніми 

глибинними історичними та культурними зв’язками. Позитивний клімат 

українсько-польських відносин, взаємна довіра, зближення і всебічне 

співробітництво є важливими чинниками просування обох держав на шляху 

збереження європейських цінностей та формування в регіоні атмосфери довіри, 

миру й безпеки. 
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РОЗДІЛ 3 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

В СИСТЕМІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

3.1. Тенденції та проблеми співпраці України і Польщі в економічній 

сфері у сучасних умовах 

Економічний напрямок українсько-польських міждержавних відносин є 

стратегічно важливим для налагодження взаємодії України з європейським 

економічним простором. Польсько-українське співробітництво вибудовується 

на нових засадах європейського спрямування. Республіка Польща не лише 

позитивно поставилася до українського бажання бути в Європі, а й протягнула 

руку допомоги у непростий час криз, що особливо простежується в економічній 

сфері.  

Україна і Польща – дві постсоціалістичні держави, які в економічному 

розвитку мали приблизно однакові можливості. Хоча, на відміну від України, 

польська економіка характеризувалася нижчим рівнем залежності від колишніх 

республік Радянського Союзу, меншою економічною централізацією і вищим 

ступенем приватної власності, якої в Україні була практично не було. Завдяки 

високій ефективності трансформації польська економіка інтенсивно 

розвивалася [85, с. 158]. Зовнішньоекономічні відносини між Україною та 

Польщею вибудовувалися на двох основних рівнях: удосконалення форм 

співробітництва (торгівля, інвестиції, обмін технологіями й ін.) та участь в 

інтеграційних процесах, особливо вступ у європейські структури. 

Загальновідомо, що євроінтеграція відкриває для країн великі перспективи і 

служить гарантом економічної безпеки [85, с. 54]. 

Сучасні міжнародні економічні відносини відіграють фундаментальну 

роль, але глобальна економіка потребує міцної правової основи. Українсько-

польське економічне співробітництво здійснюється на основі міждержавних та 

міжурядових угод, які охоплюють різноманітні аспекти зовнішньоекономічних 
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відносин. Україна і Польща – це найбільші держави в Центрально-Східній 

Європі, й добросусідські відносини обох країн у сфері економічного 

співробітництва є запорукою для стабільного розвитку всього регіону. На 

початку 90-х рр. ХХ ст. спостерігалася нерівномірність розвитку економічних 

систем двох країн, тому й становлення економічної співпраці відбувалося 

повільними темпами.  

Основним документом, що регулював українсько-польські економічні 

відносини на початку 1990-х рр., була Декларація про принципи та основні 

напрямки розвитку українсько-польських відносин [369], підписана 13 жовтня 

1990 р. Документ акцентує на політичних питаннях співробітництва і містить 

загальні положення економічного спрямування. Обидві сторони підкреслювали 

першорядну важливість економічного співробітництва. В подальшому 

конкретне визначення завдань співпраці доручено урядам обох країн. Значним 

поштовхом у регулюванні економічних відносин Києва і Варшави стало 

підписання міжурядової Угоди про торгівлю та економічне співробітництво 

(4 жовтня 1991 р.) [370]. Саме цей міжнародний документ став основою, на яку 

обидві країни опирались при визначенні стратегії співпраці. Положення, що в 

ньому містилися, встановлювали форму взаєморозрахунків (конвертованість 

валюти), регулювали економічне співробітництво на регіональному рівні та 

форми контактів між підприємствами. Республіка Польща була визнана одним 

із найголовніших партнерів для України. 

У Варшаві 18 травня 1992 р. під час першого офіційного візиту 

Президента України Л. Кравчука до Польщі було підписано, як ми вже 

зазначали, Договір про добросусідство, дружні відносини і співробітництво 

[230]. У статті п’ятій задекларовано, що сторони сприятимуть економічному 

співробітництву, зокрема в створенні, розвитку та поширенні 

загальноєвропейських стандартів. Окрім того, під час візиту Президента 

України до Польщі було підписано низку міжгалузевих домовленостей та угод, 

у тому числі таких, що безпосередньо спрямовані на створення договірно-

правової бази українсько-польських торговельно-економічних відносин серед 
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них: Угоду між Міністерством сільського господарства і продовольства 

України та Угоду між Міністерством сільського господарства і продовольства 

Республіки Польща про господарське й науково-технічне співробітництво 

[371], Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Польща про 

міжнародні автомобільні перевезення [372]. 

Пріоритетним напрямком зовнішньоекономічної діяльності будь-якої 

країни є розвиток торговельно-економічного та інвестиційного 

співробітництва. Для обговорення питання співробітництва в цих сферах 

наприкінці 1992 року до посольства України в Республіці Польща прибула 

прем’єр-міністр Польщі Х. Сухоцька. Під час зустрічі посадовець наголосила, 

що першочерговим завданням польсько-українських економічних взаємин є 

відродження на нових засадах торговельно-інвестиційного співробітництва 

[307, с. 212]. Після цього діалог між урядами країн дещо пожвавився. Під час 

січневого візиту Х. Сухоцької в 1993 р. у Київ важливим, з погляду розвитку 

економічної співпраці, стало підписання міжурядової Конвенції про уникнення 

подвійного оподаткування доходів і майна та попереджень податкових ухилень 

[374]. Цей документ спростив умови вільного пересування населення обох 

країн, дав змогу без додаткового оподаткування працювати українцям у 

Польщі, а полякам в Україні. Поряд з даною Конвенцією було підписано Угоду 

між Урядами України та Польщі про взаємне заохочення і захист інвестицій 

[226], що зобов’язувало сторони охороняти на своїй території інвестиції 

відповідно з Польщі та України, не обмежуючи прав інвесторів на управління, 

володіння, використання, розширення діяльності, продажу та отримання вигоди 

від інвестицій, а також про припинення у випадку інвестиційної та 

господарської діяльності в межах відповідної країни. Також, що не менш 

важливо, згідно з угодою, українських та польських інвесторів на території 

обох держав влада має трактувати як рівноцінні суб’єкти підприємництва, не 

піддаючись жодній дискримінації та обмеженням у частині надання податкових 

чи інших пільг [86, с. 65]. Тоді ж було створено Українсько-польську змішану 

комісію з питань торгівлі та економічного співробітництва, що стала основою, в 
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широкому розумінні інституційною формою економічного співробітництва між 

Україною та Польщею. До роботи в ній залучали представників усіх 

зацікавлених міністерств та відомств [86, с. 65]. Загалом, згідно з документами, 

підписаними між Україною та Польщею протягом 1991–1993 рр., було 

засновано три важливих координаційних органи: вже названу Міжурядову 

змішану комісію з питань торгівлі та економічного співробітництва (створена в 

січні 1993 р.), Міжурядову координаційну раду з питань торгівлі та 

економічного співробітництва (створена відповідно до Угоди про 

міжрегіональне співробітництво, підписаної в травні 1993 р.) та 

Консультативний комітет Президентів України й Республіки Польща 

(створений у травні 1993 р.) [375, с. 60]. Саме вони перебрали місію 

регулювання українсько-польських міждержавних економічних відносин, 

вирішення проблемних питань та пропозиції щодо розвитку економічної 

співпраці між обома країнами, особливо в контексті європейського вектору 

зовнішньої політики. 

На кінець 1992 р. припадає створення Польсько-Української 

Господарської Палати, що об’єднує інтереси понад 200 суб’єктів 

господарювання різних форм власності з Польщі та України. Головний 

пріоритет діяльності Палати – це розвиток польсько-українських економічних 

відносин, представлення і захист інтересів членів організації, надання 

професійних юридичних консультацій, допомога у відкритті підприємств та 

отриманні необхідних сертифікатів. Діяльність цієї Палати зосереджена, що 

дуже важливо, на ринках як України, так і Польщі [373]. 

На розвиток економічних відносин країн-партнерів дуже часто впливають 

зовнішньополітичні чинники: геополітичні, геоекономічні та внутрішні, до яких 

відносять політичні, економічні й соціальні [85, с. 71]. Між Україною та 

Республікою Польща сформувалися партнерські відносини, які згодом 

перейшли на рівень двостороннього стратегічного співробітництва. Але 

протягом усього періоду в Україні відбувалися певні політичні кризи – 

переорієнтація зовнішньополітичного вектору розвитку чи гальмування 
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проходження у раніше задекларовані структури. Це все, звичайно, позначалося 

на стані відносин між нашими країнами не лише в політичній площині 

(зменшення політичних контактів чи охолодження взаємин), а й в економічній 

сфері – декларативність заяв, зниження рівня торговельно-інвестиційної 

співпраці. Навесні 1994 р. в Україні відбулися парламентські, а потім і 

президентські вибори, а також змінився уряд у Республіці Польща. Це 

спричинило затримку в співробітництві між обома країнами і трансформацію 

ділових та особистих контактів вищих органів влади. Лише наприкінці літа 

1994 р. в м. Луцьку відбулася зустріч новообраних посадовців – Прем’єр-

міністра України В. Масола та прем’єр-міністра Польщі В. Павляка. Метою 

зустрічі стало обговорення стану та перспектив українсько-польських відносин 

у галузі торговельно-економічного співробітництва. Саме ця зустріч допомогла 

визначити пріоритетні напрямки співпраці між країнами, було акцентовано на 

сільському господарстві та переробці, машинобудуванні й промисловому 

комплексі, фармацевтичній промисловості та міжрегіональному 

співробітництві. Першочерговим завданням задля усунення проблем у 

двосторонній торгівлі визнали необхідність побудувати механізм системи 

взаємних розрахунків шляхом відкриття філій банків і започаткувати процес 

створення спільного українсько-польського інвестиційно-торгового банку 

[376]. 

Із листопада 1993 року розпочався процес входження України до Світової 

організації торгівлі. Метою даної міжнародної організації є розроблення 

системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням. 

До цієї організації Україна і Польща йшли разом. Одним з кроків у цьому 

напрямі стало підписання 17 серпня 1994 р. спільної “Декларації про принципи 

та напрями партнерства й співробітництва у сфері торгово-економічних 

зв’язків” [377]. У ній сторони домовилися про створення групи експертів для 

обговорення можливостей встановлення в економічних відносинах режиму 

вільної торгівлі відповідно до принципів і норм СОТ [377]. 
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Багато спірних питань виникало при обліку митних експортно-імпортних 

оборотів між країнами. Задля розв’язання цієї проблеми, прагнення інтегрувати 

національні класифікації із західноєвропейськими партнерами і 

співробітництва між країнами в галузі статистики було підписано Договір про 

співробітництво Центрального статистичного управління Республіки Польща 

та Міністерства статистики України від 22.02.1994 р. [244]. 

У 1995 р. Польща вступила в СОТ, що засвідчило суттєві успіхи у 

формуванні ринкової економіки та відкрило перед Варшавою перспективи 

європейської інтеграції. Україна в цей час продовжувала перебувати на 

пострадянському етапі розвитку [86, с. 71–72]. Хоча в економічній ситуації 

України й Польщі залишилося ще багато спільного: не вирішені питання 

реформування галузей економіки, зміни їх відповідно до сучасних ринкових 

стандартів, щоб зробити ці галузі високотехнологічними, енергоощадними й 

екологічно безпечними. Проте, якщо в Польщі були проблеми з 

реформуванням, насамперед вугільної галузі й оборонної сфери, то в України 

практично кожна з галузей, за незначним винятками, потребувала істотної 

реорганізації [82, c. 215]. Україна не досягнула хоч якихось серйозних зрушень 

у реформуванні власної економіки та поліпшенні соціальних стандартів життя 

населення. Це створювало певний ризик щодо перетворення українсько-

польського співробітництва у своєрідний гальмівний чинник на шляху Польщі 

до ЄС [86, c. 71–72]. Але, незважаючи на ці побоювання, Варшава й Київ 

продовжили активізацію двосторонніх стосунків у господарській площині. Того 

ж року був підписаний Меморандум про діяльність у напрямі лібералізації 

торгівлі між Україною та Польщею, який передбачав усунення перешкод на 

шляху руху України до СОТ [86, c. 74]. 

18 грудня 1995 року глава уряду України Є. Марчук прибув з робочим 

візитом у Варшаву, де зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Ю. Олексою. 

Обговорювали питання підписання угоди про спрощення митних правил у 

двосторонній торгівлі [246, c. 271]. Сторони констатували, що в торгово-

економічному і науково-технічному співробітництві між країнами набирають 
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сили позитивні тенденції, але досягнутий рівень усе ж таки не відповідає 

потенційним можливостям співпраці. Глава уряду Польщі зазначив, що 

Варшава як член Центральноєвропейської ініціативи та учасниця угоди про 

зону вільної торгівлі країн Центральної Європи всіляко сприятиме входженню 

України до цих європейських структур. Польща висловилася також за 

співпрацю в міжнародних економічних та фінансових організаціях і за 

підтримку діяльності в них України [378].  

Українсько-польські переговори про співробітництво в економічній сфері 

тривали і на рівнях голів парламентів та урядів. 6 грудня 1995 р. Голова 

Верховної Ради України О. Мороз відвідав Польщу для зустрічі з Ю. Олексою. 

Темою розмови високопосадовців був стан міждержавних економічних взаємин 

[379, c. 263]. Цього ж року між Україною та Польщею було підписано 

міжурядову Угоду про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах, 

завдання якої полягало у створенні правової основи для поліпшення ситуації на 

прикордонних переходах і спрощення митного оформлення [380, c. 255]. 

9–11 жовтня 1996 р. на запрошення Прем’єр-міністра України в нашій 

країні перебував з офіційним візитом голова уряду Республіки Польща 

В. Цімошевич. Він провів зустрічі з Президентом України Л. Кучмою, Прем’єр-

міністром П. Лазаренком та Головою Верховної Ради О. Морозом. Оскільки 

було заявлено, що українсько-польські відносини виходять на рівень 

стратегічного партнерства, основне завдання керівництва держави полягало у 

наданню якісно нового характеру співробітництву в економічній сфері. 

Польський посадовець позитивно оцінив хід ринкових реформ в Україні та 

успішне проведення грошової реформи. Запевнив, що Польща прагне і надалі 

підтримувати реалізацію інтеграції України в європейські структури [381]. З 

ініціативи парламентів та міністерств закордонних справ у червні 1996 року в 

м. Варшаві було створено громадське об’єднання Українсько-

Польський/Польсько-Український Форум, метою якого проголошено розвиток 

співробітництва між неурядовими, громадськими структурами та 

організаціями. 18 квітня 1997 р. у Києві відбулося перше спільне засідання 
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Форуму. Польща активно підтримала вступ України до Ради Європи і 

Центрально-Європейської Ініціативи, а також має намір усіляко підтримувати 

приєднання нашої держави до СОТ [59, с. 15]. 

Незважаючи на чимало труднощів в економічних відносинах між двома 

країнами, 23 січня 1997 року під час робочого одноденного візиту українського 

Президента до Варшави був підписаний Меморандум про лібералізацію 

торгівлі між Україною та Польщею, що стало принциповим кроком до 

укладання угоди між двома країнами про зону вільної торгівлі в Центральній 

Європі. Цей меморандум – основний етап на шляху України до Угоди про 

режим вільної торгівлі з Польщею (це підтверджує і підписана у Варшаві 

18 березня 1997 р. Пам’ятна записка про виконання домовленостей, 

закріплених у Меморандумі) і механізм поступової інтеграції України до 

Європи та набуття нею статусу асоційованого члена в Європейському Союзі. 

Лібералізація двосторонньої торгівлі пов’язана з трьома головними 

економічними процесами перехідного періоду – стабілізацією, становленням 

ринку та структурною перебудовою економіки [59, с. 14].  

Розвитку двосторонніх відносин сприяє активна інституційна співпраця – 

діяльність Українсько-Польської змішаної комісії з питань торгівлі та 

економічного співробітництва, яку очолювали прем’єр-міністри обох країн. 

Результатом стало підписання у березні 1997 р. українсько-польської 

Комплексної програми створення та організації виробництва нових конкуренто-

спроможних кранів, підйомно-транспортного обладнання і будівельних машин 

[59, c. 15]; також підписана Угода про співробітництво у галузі фармакології та 

медичного устаткування [246, c. 271]. 

У травні 1999 р. під час візиту до Варшави української урядової делегації 

були обговорені питання, пов’язані з торговельним та виробничим 

співробітництвом обох держав. Обговорені проблеми формування нової 

нормативно-правової бази та кредитно-страхових механізмів для реалізації 

українськими і польськими підприємцями спільних проектів. Ця сама тематика 
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стала предметом дискусій на Господарському саміті Польща–Україна, що 

відбувся у Жешові в червні того ж року [86, c. 76]. 

Головною особливістю українсько-польських економічних відносин 

упродовж 1990-х років була нерівномірність розвитку економічних систем двох 

країн. Польща показувала значну зацікавленість у співробітництві з Україною в 

економічній площині, але все ж таки становлення економічної співпраці у цей 

час відбувалося повільними темпами, порівняно з потенційними 

можливостями. Головним чинником таких складнощів була, на нашу думку, 

повільність економічних реформ в Україні. Хоча значним поштовхом для 

активізації економічної співпраці між країнами стало створення значної 

правової бази українсько-польських економічних відносин, яку формували 

практично без будь-яких принципових розбіжностей. 

Упродовж 2001–2003 рр. Республіка Польща готувалася до членства в 

Європейському Союзі, тому інтенсифікації економічного співробітництва з 

Україною приділяла незначну увагу. Незважаючи на плідну працю, для 

подальшого поглиблення українсько-польського економічного співробітництва 

та його динамізації сторонам, після розширення Євросоюзу, спочатку потрібно 

було серйозно переформатувати договірно-правову базу, системно змінити її 

відповідно до вимог ЄС і гармонізувати з правом Євросоюзу [102, с. 190]. 

Побудова нової моделі двосторонніх економічних зв’язків у контексті 

розширення ЄС надзвичайно актуалізувалась. Одним із головних завдань стало 

спрямування спільних зусиль на мінімізацію потенційних втрат від змін 

торговельного режиму і максимальне використання можливостей, що 

відкриються з розширенням ЄС [382, c. 85].  

Саме про актуальні аспекти інтегрування в європейські політичні й 

економічні структури йшлося під час роботи економічного форуму “Україна – 

Польща”, що відбувся у червні 2003 р. в Одесі, у якому взяли участь 

президенти обох країн. На секційних засіданнях були розглянуті такі важливі 

для обох країн питання, як міжрегіональна співпраця і банківсько-фінансова 

справа, інвестиційне співробітництво, умови та процеси інтеграції, 
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співробітництво у сфері малого й середнього бізнесу, транспортна 

інфраструктура обох країн та інші. Учасники секцій визначили не тільки 

проблеми, а й шляхи їх розв’язання. На завершальному засіданні, в якому взяли 

участь президенти двох країн, багато йшлося про те, що Україна має отримати 

для себе чимало переваг у зв’язку зі вступом Польщі до Євросоюзу. 

Усвідомлюючи ключове значення економічних факторів у процесі наближення 

країн Центральної та Східної Європи до європейських стандартів, Україна і 

Республіка Польща домовилися поглиблювати економічне співробітництво, 

зокрема у важкій промисловості, машинобудуванні, будівництві, 

фармацевтичній промисловості, сільському господарстві та переробці його 

продукції, транспорті, зв’язку, освоєнні природних ресурсів [343, c. 14]. 

Плідним був офіційний візит до Польщі Прем’єр-міністра України в січні 

2003 року. Урядові делегації двох країн обговорили низку ключових проектів 

подальшого забезпечення динаміки двосторонньої торговельно-економічної 

співпраці. Зокрема, йшлося про активізацію будівництва нафтопроводу Одеса–

Броди–Гданськ завдяки його широкому представленню на міжнародному рівні, 

залучення іноземних інвесторів, зокрема з країн ЄС і Казахстану. Обидві 

держави зацікавлені в будівництві транспортного коридору “Чорне море–

Балтійське море (Одеса–Іллічівськ–Гданськ–Гдиня)”, використання широкої 

залізничної колії на маршруті Луганськ–Ізов (Україна)–Грубешів–Славків 

(Польща). Також обговорювалися питання вироблення спільної політики в 

сільському господарстві, використання компенсаційних схем закупівлі 

польського енергетичного вугілля [343, c. 12].  

Надзвичайно важливою подією для розвитку українсько-польських 

стосунків стало набуття Польщею 1 травня 2004 р. повноправного членства в 

ЄС. Попри низку негативних аспектів, ця подія мала позитивне значення для 

України. Наприклад, шенгенська система хоча й обмежує в’їзд громадян третіх 

країн в ЄС, але одночасно значно розширює свободу пересування всередині ЄС 

для тих, хто має шенгенську візу. Прикордонне співробітництво за таких умов 

сприятиме пристосуванню української економіки до вимог ЄС. Окрім того, 
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Польща отримала змогу залучати гроші ЄС для фінансування польсько-

українських проектів, які можуть давати користь економікам обох країн [111, 

с. 157]. В українсько-польських відносинах почала формуватися нова історична 

реальність, домінантою якої став європейський складник. Після вступу Польщі 

в ЄС взаємини між країнами змінились. 

Один з головних документів, що регулює відносини України та Польщі в 

економічній сфері після приєднання останньої до ЄС, – Угода між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне 

співробітництво [383], підписана 4 березня 2005 року. Цей документ передбачає 

сприяння розвитку взаємовигідного економічного співробітництва в усіх 

галузях і секторах економіки на принципах рівності та взаємної вигоди держав. 

Можливими шляхами реалізації співробітництва він визначає: проектування, 

будівництво, ремонт або реконструкцію, а також технічну і технологічну 

модернізацію об’єктів суб’єктами господарювання однієї держави на території 

іншої держави; взаємодію в реалізації проектів у нафтовому, газовому й 

електроенергетичному секторах, а також у сфері транспортної та прикордонної 

інфраструктури; запровадження механізмів, пов’язаних з фінансуванням, 

страхуванням і наданням гарантій для економічних проектів; взаємодії у сфері 

сертифікації і стандартизації; започаткування та підтримка всіляких форм 

контактів, обміну спеціалістами і технічним персоналом, навчання, участь у 

ярмарках та виставках, економічних місіях, рекламних й інших заходах, 

пов’язаних з економічним співробітництвом; розвиток співробітництва у галузі 

туризму [99]. Також обговорювали питання про створення українсько-

польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. 

У 2007 р. було підписано Угоду між Державним комітетом України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики і Польським комітетом 

стандартизації про співробітництво у сфері стандартизації. Метою договору 

стало усунення технічних бар’єрів в економічних та торговельних відносинах, 

гармонізація національних стандартів, норм і правил з міжнародними та 
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європейськими, допомога у становленні та вдосконаленні національної системи 

стандартизації відповідно до європейської моделі [384]. 

Зазначаючи про основи українсько-польського співробітництва, варто не 

оминути увагою інститути, які спрощують контакти між державами. Одним із 

таких є Економічний форум у Кринці (проект Далекосхідного інституту). Теми 

обговорення стосуються економічної та політичної співпраці. Учасниками 

стають представники урядів, ділових кіл і науковці. 

Перспективність економічного співробітництва України та Польщі була 

закладена в рамках Першого Міжнародного інвестиційного форуму “Україна: 

нові можливості” 22–24 квітня 2008 року в м. Швіноуйсцє (Республіка Польща) 

під патронатом віце-прем’єр-міністра, міністра економіки Республіки Польща 

В. Павляка та віце-прем’єр-міністра України Г. Немирі. Форум був 

присвячений репрезентації інвестиційного потенціалу України та сприянню 

європейській інтеграції. У роботі Форуму взяли участь високопосадовці, 

українські й польські підприємці, представники неурядових організацій, 

економісти, експерти, політики, а також представники ділових кіл Німеччини, 

Данії і скандинавських країн [385]. 

У виступі перед учасниками Форуму перший заступник голови 

секретаріату Президента України О. Шлапак окреслив сучасний стан та 

перспективи розвитку української економіки, при цьому зупинившись на 

основних наслідках впливу світової економічної кризи на економіку держави. 

Разом з тим, О. Шлапак наголосив і на позитивних тенденціях приросту 

роздрібного товарообігу в Україні. Поліпшення ситуації в економіці країни він 

пов’язував з наданням Україні найближчим часом другого траншу кредиту 

“stand by” Міжнародним валютним фондом, раціональним веденням урядом 

макроекономічної політики, стабілізацією банківської системи України та 

поступовим поверненням довіри до банків з боку населення. Крім того, 

важливими чинниками стабілізації української економіки О. Шлапак назвав 

кроки у напрямку підтримки державою національного виробника, здійснення 
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структурних реформ в енергетичній сфері, реалізацію інфраструктурних 

проектів, пов’язаних з підготовкою України до “Євро-2012” [385]. 

У виступі під час відкриття Форуму О. Моцик, тоді Надзвичайний 

та Повноважний Посол України в Республіці Польща, наголосив, що в умовах 

світової економічної кризи двостороннє українсько-польське співробітництво 

набирає дедалі більшої ваги, а досвід Польщі стосовно європейської інтеграції є 

цінним для України. О. Моцик також зазначив, що подальше поглиблення 

двосторонніх економічних відносин залежить, у тому числі, від збільшення 

кількості пунктів пропуску на українсько-польському кордоні протягом 

найближчих кількох років, упровадження положень Угоди про малий 

прикордонний рух між країнами з 1 червня 2009 року, а також від 

скоординованості у питаннях спільної підготовки до Чемпіонату Європи з 

футболу [385].  

У зовнішньополітичній стратегії Україна проголосила пріоритетним 

західноєвропейський вектор; саме це зумовило необхідність поглиблення 

економічного співробітництва України з країнами Європейського Союзу, 

особливо Польщею. Ця держава займає чільне місце в контексті 

євроінтеграційних прагнень нашої держави – як стратегічний партнер. Інтерес 

двох країн до посилення економічної взаємодії зумовлений традиційністю 

економічних зв’язків, які склались історично, спільністю стратегічних 

орієнтирів на співпрацю з ЄС, перебуванням України у числі провідних 

східноєвропейських партнерів Польщі [108]. Оскільки Україна також заявила 

про прагнення приєднатися до євроінтеграції, було створено Постійну 

українсько-польську конференцію для того, щоб обидві держави могли 

допомагати одна одній та ділитися досвідом, наприклад, щодо впровадження 

низки економічних реформ, які у Польщі реалізовані набагато успішніше, ніж в 

Україні [111, с. 157]. 

Республіка Польща ще у 2007–2008 рр. стала найважливішим 

економічним партнером нашої країни в Центральній Європі; Україна – другою 

за величиною країною, куди поляки спрямовували свій експорт. Водночас 
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наклалися проблеми, пов’язані з входженням Польщі від кінця 2007 р. до 

Шенгенської зони, що зумовлювало нові процедури й правила перетину 

українсько-польського кордону та, відповідно, створювало додаткові труднощі 

для розвитку й оптимізації співпраці між двома державами [79, с. 4]. З метою 

вирішення комплексу митно-прикордонних питань сторони активно створюють 

нові та модернізують діючі прикордонні пункти пропуску, відновлюють 

взаємодію при митно-прикордонному контролі, запроваджують режим 

місцевого прикордонного руху, сприяють уніфікації митних даних та 

відповідної документації [102, c. 191]. За станом на 2015 рік на спільному 

українсько-польському кордоні працювали 14 пунктів пропуску, 8 з яких –

автомобільні (Яготин–Дорохуск, Рава Руська–Хребенне, Краковець–Корчова, 

Смільниця–Кросьценко, Шегині–Медика, Устилуг–Зосін, Грушів–Будомєж, 

Угринів–Долгобичув) [445].  

Виняткового значення й актуальності для розвитку двох країн набула у 

2013–2014 рр. проблема української трудової міграції до Польщі. Проблеми, 

пов’язані з працевлаштуванням і перебуванням українських громадян на 

території Польщі, їх соціальним забезпеченням, медичним страхуванням, 

визнанням документів про освіту, створювали певну дисгармонію у стосунках. 

Задля розв’язання цих питань було посилено співпрацю між відповідними 

відомствами і правоохоронними органами обох країн щодо створення належних 

умов для проживання й праці та протидії нелегальній трудовій міграції [102, 

с. 191].  

Аналізуючи ситуацію в Україні у 2013–2014 рр., польський експерт 

українського ринку Яцек Пєхота наголосив, що криза в Україні не сприяє 

прискоренню економічного обміну між Україною та Польщею, опозиція мало 

говорить про економічну програму. Україна ж сьогодні потребує радикальних 

реформ, які можна було б прирівнювати до плану польського реформатора 

Бальцеровича [388].  

Попри всі проєвропейські декларації, значну частину своїх економічних 

інтересів Польща бачить на Сході – у тому числі в Україні – й не хоче втрачати 
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ці перспективні ринки та впливи у нашій країні [77, c. 93]. Інтеграція в 

економічні структури Європейського Союзу потребує від України розроблення 

та вдосконалення моделі відносин центру та регіонів, яка б відповідала 

принципам, стандартам, нормам і механізмам регіональної політики 

Євросоюзу, сприяла розвитку нових форм співробітництва між регіонами, а 

також міжнародного співробітництва територій. Тому саме розвиток 

транскордонного співробітництва став однією з характерних рис інтеграційних 

процесів у Європі [389, c. 123]. Україна активно прилучилася до процесу 

створення єврорегіонів на початку 1993 року і нині бере участь у шести з них: 

Карпатський, Буг, Нижній Дунай, Верхній Прут, Дніпро та Слобожанщина 

[389, c. 124]. 

Широкі можливості співробітництва між Україною та Польщею є в 

розвитку транскордонних зв’язків, що вже певною мірою практично 

реалізовано створенням міжнародної асоціації “Карпатський Єврорегіон”, до 

якої увійшли регіони Польщі, Угорщини, Словаччини і чотири області України 

– Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська. У межах 

діяльності цієї структури створена українсько-польська урядова координаційна 

комісія з питань міжрегіонального співробітництва. Укладено близько тридцяти 

угод між 20 областями України і регіонами Республіки Польща щодо 

українсько-польської регіональної співпраці, а також угоди про 

співробітництво прикордонних територій та областей: Львівської і Волинської 

областей України та Хелмського, Кросненського, Пшемиського й Замостського 

воєводств Республіки Польща [59, c. 15]. 

Якісно новим рівнем організації двосторонніх відносин є транскордонне 

об’єднання “Єврорегіон “Буг”. Воно охоплює Волинську область України та 

Хелмське, Люблінське, Тарнобжеське і Замостське воєводства Республіки 

Польща та Брестську область Білорусі. Його головна мета – сприяння 

економічному і соціальному розвиткові відповідних територій і повніше 

використання їх потенціалів. Значну роль відіграють зв’язки між спорідненими 



130 

містами, зокрема між Луцьком і Любліном, Ковелем і Хелмом, Володимиром-

Волинським і Грубешовом [59, c. 15].  

Щодо перспектив співробітництва між Україною та Польщею, то 

найперспективним, на думку представників урядів і економістів, є 

співробітництво у паливно-енергетичній сфері; це стосується зокрема транзиту 

енергоносіїв [99]. Із другої половини 1990-х рр. питання енергетичної безпеки в 

тому чи іншому вигляді було предметом обговорень української і польської 

сторін. Така спільність інтересів випливала з історичної залежності обох 

держав від поставок енергоресурсів з Росії і практики використання Москвою 

енергетичної дипломатії у відносинах із сусідніми країнами. Польща для 

України в даному контексті становить інтерес з погляду реалізації 

альтернативних енергетичних проектів [341, c. 20]. Обидві сторони зацікавлені 

насамперед у реалізації проекту транспортування нафти нафтопроводом 

“Одеса-Броди” й далі до польських міст Плоцьк і Гданськ [99].  

Із 1997 року розпочались українсько-польські перемовини щодо участі у 

проекті Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), який 

передбачає транспортування нафти нафтопроводом “Одеса–Броди” й 

південною ниткою нафтопроводу “Дружба” до Центральної та Східної Європи, 

а після добудови нафтопроводу “Броди–Плоцьк” – до Польщі [341, c. 20]. У 

серпні 2003 р. відбувся дводенний візит до України Голови Ради Міністрів 

Республіка Польща Л. Міллера і було підписано меморандум про створення 

спільного підприємства за участю ВАТ “Укртранснафта” й АТ “Пшиязнь” для 

реалізації проекту будівництва нафтопроводу Броди–Плоцьк [343, c.12]. У 2004 

році ВАТ “Укртранснафта” та польська компанія PERN Przyjazn створили 

спільне підприємство “CAPMATIA” для залучення інвестицій для будівництва 

нафтопроводу “Броди–Плоцьк” (український відрізок становить 127 км, а 

польський – 270 км) [341, c. 20]. 28 лютого 2006 року Президенти України та 

Польщі підписали першу спільну декларацію у справах розвитку співпраці в 

галузі енергетики [99]. 
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Україна і Польща були членами єдиної економічно-політичної структури, 

обидві країни переходили від системи державного управління економікою до 

вільного ринку і намагалися спільно використовувати досвід реформування 

економіки в країнах. Проте Польща на цьому шляху просунулася значно далі, 

ніж Україна. Польща та Україна прагнули до співпраці та членства в 

європейських економічних структурах. Польща з травня 2004 р. стала членом 

Європейського Союзу. Обидві держави могли б реалізувати великі спільні 

проекти. Як сусіди, ми потрібні один одному для формування політики щодо 

нашого регіону, а також задля глобальних процесів, учасником яких зовсім 

недавно стала Центрально-Східна Європа, і які вирішуватимуть майбутнє світу: 

вільне переміщення капіталів, зростання значення нових технологій, 

інформаційна та комунікативна інтеграція. Проте висновок директора Інституту 

трансформації суспільства О. Соскіна не є оптимістичним. На його думку, 

процедура формування українсько-польських взаємин надзвичайно складна і не 

фахова. Те, що нема спільних банків, незначною залишається кількість 

українсько-польських підприємств, повільно розвивається торгівля засвідчує 

невідпрацьованість механізмів економічних зв’язків між двома країнами [353, 

c. 155]. 

Розв’язання проблеми формування нової моделі українсько-польських 

економічних відносин має ґрунтуватися на вимогах стратегічного партнерства, 

опираючись на підвалини сучасних економічних теорій, базуватися на системі 

відповідних принципів. Сформовано наступні основні принципи розвитку 

двосторонніх економічних відносин України і Польщі: 

–  активізація економічних відносин з Польщею як засіб 

підтримки національних економік; 

–  орієнтація на входження в європейський економічний 

простір; 

–  перехід від постачально-збутової і торговельної до 

відтворювальної моделі економіки; 

–  максимальне використання переваг економічної глобалізації; 
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–  врахування економічних інтересів обох країн; 

–  поєднання відкритості національної економіки, входження у 

світові структури на вигідних умовах [85, c. 72–73]. 

Польща ще в 90-х роках ХХ ст. чітко сформувала курс на євроінтеграцію, 

досягла більших економічних успіхів. Тим часом Україна, декларуючи 

інтеграційні прагнення одночасно в східному і західному напрямках, зазнала 

втрат. При цьому з часу приєднання Польщі до ЄС економічне зростання 

відчутно прискорилось, а темпи зростання ВВП були вищими, аніж 

середньоєвропейський показник.  

Таким чином, понад двадцятирічна історія відносин між Україною та 

Республікою Польща переконливо підтверджує вагомість й актуальність 

економічної складової міждержавних взаємин, їх позитивну динаміку. Значну 

увагу держави приділяють реалізації спільних економічних програм та 

проектів, взаємодії у рамках організацій, створених з метою підтримки й 

активізації економічної взаємодії України і Польщі. Україна і Польща є 

стратегічними партнерами, зацікавленими у взаємній економічній співпраці. 

Історична площина взаємозв’язків України і Польщі підтверджує, що надалі 

варто раціонально використовувати всі потенційні можливості й ресурси, які 

дають ці відносини, та продовжувати активно їх розвивати. 

 

3.2. Торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво: 

основні пріоритети, напрями і форми 

Важливою складовою українсько-польського співробітництва є 

торговельно-економічна та інвестиційна сфери двосторонніх взаємин. Саме 

вони демонструють реальний стан у співпраці обох країн, а не лише 

декларують партнерство в офіційних документах. Зауважимо, що аналіз даного 

питання неможливий без акцентування на геополітичних змінах у Центрально-

Східній Європі протягом 1989–1991 рр., оскільки розпад Радянського Союзу, 

демократичні зміни у республіках та особливо припинення діяльності Ради 

Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) – міжурядової організації країн 
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соціалістичного блоку, яка мала розв’язувати проблеми економічної інтеграції 

та співробітництва, в тому числі між Польщею та УРСР у 1989–1991-х рр. 

обумовили гостру необхідність розбудови торговельно-економічних зв’язків 

між уже незалежною Україною та Республікою Польща. Всі згадані 

геополітичні чинники вплинули на вже існуючу систему цих відносин і 

змусили обидві країни виробити нову концепцію співробітництва в 

господарській сфері. Попри певні кроки у налагодженні торгово-економічного 

співробітництва (підписання важливих угод, що регулюють ці відносини, 

створення організацій, яким доручено вирішення проблемних питань, та 

міжурядової співпраці) перша половина 90-х років ХХ ст. характерна 

нестабільністю та стрибкоподібними тенденціями. Дана тенденція викликана 

неузгодженістю політики держав в економічній площині та стрімкими 

структурними змінами польської економіки на тлі фактичного консервування 

застарілої і неконкурентоспроможної моделі функціонування господарського 

комплексу України. Ефективне реформування польської економіки 

супроводжувалося глибокими змінами в структурі виробництва всередині 

країни, та, що не менш важливо, посиленням впливу на підприємницьке 

середовище фактору міжнародної конкуренції, який був особливо відчутним у 

результаті лібералізації зовнішньої торгівлі [70, с. 148]. Республіка Польща 

після здійснення економічних реформ вийшла на шлях стабілізації, становлення 

ринку та перебудови економіки на нових засадах. 

За статистичними даними, в 1990-х роках усе ж таки Польща була одним 

з головних партнерів України в торгово-економічному співробітництві. Обсяг 

зовнішньоторговельного обороту товарами становив  у 1995 р. 398,0 млн дол., у 

1996 р. – 827,2 млн дол., та у 1997 р. – 949,7 млн дол. США, тобто у 

співробітництві простежується позитивна динаміка. За товарообігом з 

Україною у 1996 р. Польща посіла перше місце серед країн Центральної та 

Східної Європи і шосте серед країн світу після Російської Федерації, ФРН, 

Білорусі, Туркменістану й США) [59, c. 14]. Традиційними товарами 

українського експорту в Польщу протягом другої половини 1990-х років були: 
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чорні метали та вироби з них, залізна руда, продукція хімічної і деревообробної 

промисловості, автомобілі, харчові продукти й ін. Імпорт України з Польщі 

складався переважно з кам’яного вугілля, устаткування для харчової та 

електротехнічної промисловості, медикаментів, товарів широкого вжитку. Вже 

з 1990-х рр. очевидною стала негативна для України тенденція, що полягає в 

асиметрії товарообміну різними товарними групами. В експорті України до 

Польщі переважають сировинні групи товарів, тоді як з Польщі до України все 

більше експортують високотехнологічну, наукомістку продукцію і товари 

переробної галузі. Також не можна оминути того факту, що з другої половини 

1990-х рр. посиленіше проявляється диспропорція в економічному розвитку 

України та Польщі, що позначається на рівні торгово-економічного 

співробітництва [59, c. 14]. 

Із середини 1998 р. економічна ситуація в Україні погіршилася, що 

негативно вплинуло на товарно-економічне співробітництво між Україною та 

Польщею. Хоча в першій половині року експерти прогнозували збільшення 

темпів торгівлі, але з вересня цього ж року ситуація погіршилася. Українська 

гривня до жовтня 1999 р. знецінювалась і це призвело до зниження купівельної 

спроможності України стосовно польської продукції. Крім того, з метою 

захисту власного товаровиробника українська сторона впровадила 

адміністративні обмеження та митні захисні заходи, внаслідок чого польський 

експорт зменшився більш як на 40% порівняно з першою половиною 1998 року. 

Для стабілізації торговельно-економічного співробітництва на до кризовому 

рівні, необхідно було два роки. І лише з 2000 р. відбувся позитивний приріст 

торгівлі [387, c. 47] Ця сама позитивна динаміка товарообігу продовжилась і в 

2001 р. та перевищила 1,5 млрд дол. США [177, c. 73].  

Інша негативна тенденція української економіки – негативне сальдо в 

експортно-імпортних операціях між Україною та Польщею. Тут треба 

зазначити, що наскільки зростає польський експорт (у 2001 р. він виріс більше 

ніж на 25% – до майже 1 млрд дол. США), настільки зменшується український 
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експорт в Польщу, який цього ж року зупинився на позначці близько 500 млн 

дол. [177, c. 73]. 

На розвиток торговельних відносин України та Польщі вплинула 

політика швидкої ліквідації у Польщі державної монополії на експортно-

імпортні операції. Експорт Польщі в Україну здійснювали переважно 

приватники. На цей сектор припадає 80% польських товарних надходжень, а 

частка приватного імпорту України становить лише 30%. Диспропорція в 

залучені приватного сектору в розвиток польсько-українських торговельних 

зв’язків є ще одним відображенням відмінностей між Польщею та Україною 

щодо рівня приватизації та впровадження ринкових реформ [85, c. 187].  

Торгівля пожвавилась і в 2002–2003 рр. У 2003 р. значно зросла динаміка 

експорту, хоча загалом сальдо залишалося від’ємним. Зміна динаміки експорту 

в Польщу є несталою і щороку змінюється (залежно від різних факторів, від 

162,4% до 89,8%). Різке коливання показників зовнішньоторговельного обігу 

залежить насамперед від спрямованості вектору розвитку економіки України і 

Польщі та державної підтримки як в економічній, так і у правовій площині. У 

2003 р. Україна була для Польщі 9-м партнером у польському експорті (2,93%) 

і 22-м партнером в імпорті (1,1%). Стосовно України, то Польща була для неї   

7-м партнером в експорті (3,3%) і 4-м партнером в імпорті (3,5%) [382, c. 83].  

У 2003 р. в економіці України найбільший обсяг імпорту з Польщі 

припадав на вироби машинобудування та хімічної промисловості – 48,6%, а в 

експорті – на мінеральні продукти та металообробну промисловість, що 

становило 73,1% від загального експорту в Польщу. В імпорті України 2003 

року порівняно з 2000-м динаміка за групами товарів була такою: 

сільськогосподарська продукція – збільшення на 30%; мінеральні продукти – 

зменшення на 15%; продукція хімічної промисловості – збільшення на 90%; 

вироби легкої промисловості – збільшення на 33%; деревина, папір, текстиль – 

збільшення у 2,31 рази; вироби з каменю, гіпсу, цементу – збільшення у 3,03 

рази; продукція металообробної промисловості – збільшення у 2,38 разу; 

вироби машинобудування – збільшення у 3,62 разу; меблі, освітлювальна 
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техніка – збільшення на 12%. Порівняльні характеристики 2000 і 2003 рр. в 

експорті України за групами товарів такі: сільськогосподарська продукція – 

збільшення на 93%; мінеральні продукти – збільшення на 48%; продукція 

хімічної промисловості – збільшення у 2,72 рази; вироби легкої промисловості 

– збільшення на 64%; деревина, папір, текстиль – збільшення на 76%; вироби з 

каменю, гіпсу, цементу – зменшення у 2,22 рази; продукція металообробної 

промисловості – збільшення на 60%; вироби машинобудування – збільшення на 

96%; меблі, освітлювальна техніка – збільшення на 33% [382, c. 84]. 

Отже, в порівняльних характеристиках у торговельно-економічній сфері 

простежується збільшення експорту й імпорту практично для всіх груп товарів, 

коли не зважати на деякий спад у імпорті мінеральних продуктів та в експорті 

виробів з каменю, гіпсу, цементу. 

Від 1992 до 2003 рр. вартість польського експорту в Україні збільшилася 

майже семиразово, а імпорт з цієї країни зріс у більш як 3,5 рази. Україна стала 

першим одержувачем польських товарів серед країн СНД та дев’ятим 

партнером Польщі в експорті загалом. Серед торговельних партнерів України 

Польща посіла сьоме місце в експорті (попереду Росія, Німеччина, Італія, 

Китай, Туреччина й Угорщина) та четверте в імпорті (після Росії, Німеччини, 

Туркменістану) [390, c. 204]. У 2004 р., зі вступом Польщі до ЄС, виникали 

певні побоювання щодо зменшення динаміки нарощення товарообігу між 

нашими країнами. Але, незважаючи на всі прогнози та побоювання товарообіг 

між Україною та Польщею кардинально не змінився. На 14% зменшився 

український експорт у Польщу, що пов’язане з упровадженням 

антидемпінгових санкцій Європейського Союзу та, як наслідок, зменшенням 

поставок металургійної продукції [387, c. 48]. 

Зауважимо, що вже сприятливим чинником для українсько-польської 

торгівлі стало недостатньо активне використання польськими підприємцями 

можливостей, які давало їм відкриття кордону з країнами ЄС. Швидко 

переорієнтуватися на ринок ЄС, потіснивши на ньому західних конкурентів, 

польським виробникам протягом перших років перебування країни в 
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Європейському Союзі не вдалося. Тому основні ринки на сході, зокрема в 

Україні, залишилися для польських підприємців привабливими, як раніше. Це 

стало однією з головних причин фактичного поліпшення динаміки українсько-

польського торговельного співробітництва після вступу Республіки Польща до 

ЄС [70, c. 155]. Порівняльний аналіз статистичних даних про товарообіг між 

Україною і Польщею в 2003, 2004 і 2005 роках свідчить, що він зріс до 

306,9 млн дол. США в 2004 р. та до 3599,7 млн дол. у 2005 році [391, c. 95].  

Економічний розвиток країни залежить від двох складових – це імпорт та 

експорт. У Польщі експорт значно перевищує імпорт і залишається головним 

двигуном економічного піднесення цієї країни. Ні експортна, ні імпортна 

складова товарообігу України з Польщею не стимулюють розвиток української 

економіки в цілому, консервуючи структурні викривлення, заважаючи розвитку 

наукомістких галузей та використанню сучасних обладнання і технологій, які 

могли б становити основу експортного потенціалу України [85, c. 183]. 

Товарообмін між Україною та Польщею за 2005 рік дорівнював приблизно 

3 млрд 250 млн дол. США. Польський експорт збільшився на 20%, але 

український, на жаль, зменшився порівнянно з минулими роками. У 2005 р. 

показники українського експорту до Польщі стали нижчими за показники 

2004 року внаслідок спаду експорту залізної руди (на 1/3 менше) і нафти (легка 

нафта для виробництва парафіну) [99]. 

У структурі експорту з України до Польщі впродовж 2006 р. найбільші 

обсяги зайняли такі групи товарів: недорогоцінні метали та вироби з них 

(33,27%), мінеральні продукти (16%) та органічні хімічні сполуки (8,5%). У 

структурі імпорту з Польщі до України впродовж 2006 р. найбільші обсяги 

належать таким групам товарів: автомобілі, їх частини та пристрої (19%), папір 

і картон: вироби з паперу й картону (9,2%), полімерні матеріали, пластмаси та 

вироби з них (8,7 %) та ін. При цьому найпомітніше зріс імпорт запчастин до 

автомобілів та іншої продукції машинобудування, паперу, кормів для 

тваринництва, живих свиней, косметичних засобів тощо [98, с. 149–150]. 
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Зберігається нерівномірність у регіональній структурі зовнішньої торгівлі 

України з Польщею. Найбільшу частку в експорті та імпорті товарів 

українських регіонів Польща займає у зовнішньоторговельному обороті 

західних областей України: Тернопільської (протягом 2007–2009 рр. у 

середньому – 35,3% в експорті та 20,8% в імпорті товарів), Львівської (13,4% та 

28,0%), Івано-Франківської (10,9% та 17,6%), а також Волинської (10,2% і 

14,2%). Натомість для південних та східних областей України торгівля з 

Польщею не є настільки вагомою. В Донецькій області на частку Польщі 

протягом цих же самих років припадало у середньому 2,0% в експорті та 2,5% в 

імпорті товарів. Даний показник майже вдвічі нижчий, ніж у середньому в 

Україні (що відповідає приблизно 4%) [86, c. 113–114].  

Переважання прикордонних областей як в експорті, так і в імпорті товарів 

свідчить не лише про перебування українсько-польських економічних 

взаємозв’язків на першій – постачально-збутовій стадії розвитку двосторонніх 

господарських відносин, а й підтверджує факт перебування обох країн на 

одному з найпримітивніших етапів цієї стадії, а саме патріархальної торгівлі. 

Його характерною рисою є першочергове використання природних і 

географічних особливостей територій держав та їхніх регіонів при 

налагодженні зовнішньоторговельних потоків з іншими державами. При цьому 

використання сучасних технологій і розвинених транспортних мереж відходить 

на другий план. Відтак, при виборі пріоритетних торговельних партнерів 

перевагу надають насамперед тим, які локалізовані в суміжних регіонах і 

розташованні на сусідніх територіях [86, c. 114–115]. 

За підсумками 2007 р. Польща посіла друге місце серед найважливіших 

торговельних партнерів України з-поміж країн-членів ЄС, випередивши Італію, 

яка до того стабільно перебувала на цій позиції. Польща також зайняла 3-тє 

місце в українському експорті до країн-членів ЄС із часткою 10,3%, та 2-ге 

місце в імпорті з 12, 4% українського імпорту. Останнім часом зростала її роль 

як торговельного партнера України, серед інших держав: зокрема, у 2006 році 
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вона перемістилася з 6-го на 4-те місце серед країн світу за обсягами експорту і 

стабільно займала 5-те місце за обсягами імпорту [98, c. 149–150]. 

Партнери з України особливо цікавляться виробами машинобудівної 

промисловості Польщі, в основному технологічними лініями для харчової 

промисловості, машинами для обробки деревини, сільськогосподарськими 

машинами, запчастинами для автомобілів, металургією та металевими 

виробами. Український ринок потребує виробів легкої промисловості, таких, як 

чоловічий жіночий та дитячий одяг, тканини, білизна, штучна шкіра, нитки та 

пряжа, текстиль і взуття. Аграрно-харчова промисловість потребує поставок 

зерна, яловичини та свинини високої якості, солоду й цукру, мороженої риби, 

морожених овочів і фруктів, тропічних фруктів та желатину. Значний інтерес 

становлять будівельні матеріали та інструменти для будівництва, медичні 

прилади, меблеві й декоративні матеріали, деякі вироби хімічної 

промисловості, зокрема клей, каустична сода, пінополіуретан, газ пропан-

бутан, лаки і фарби, ПВХ, пластмасова та скляна тара, корок і коркові вироби, 

посуд [392, c. 283]. Щодо товарної структури українського експорту, то 

неблагородні метали, мінеральні продукти та продукція хімічної промисловості 

залишаються основними статтями українського експорту. Отже, негативна 

динаміка не змінилась і в 2006–2007 роках. Україна експортує до Польщі 

здебільшого товари з низьким вмістом доданої вартості (сировина, енергоносії, 

металопродукція тощо), на які припадає 93% українського експорту. Середня 

вартість тонни експортованих до Польщі товарів становить 190 дол. США, а 

імпортованих – 930 дол. США [98, c. 149–150]. 

Фінансова криза 2008 року – найгірша криза з часів великої депресії, що, 

розпочавшись із банкрутства великих фінансових установ у США, швидко 

розрослась і в Європу та перетворилася на глобальну. Криза призвела і до 

погіршення стану міжнародної торгівлі в тому числі між Україною та 

Польщею. Оборот товарів і послуг між нашими країнами у 2009 р. зменшився 

майже вдвічі [393].  
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За даними держкомстату України, у 2010 році обсяги зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами між Україною і Польщею становили 4 803,1 млн дол. 

США, при цьому обсяги зовнішньої торгівлі товарами між цими двома 

країнами зросли на 35,2% у порівнянні з рівнем 2009 року і досягли 

4 576,0 млн дол. Обсяги українського експорту до Польщі за 2010 рік 

дорівнювали 1 787,2 млн дол. та порівняно з показником 2009 року зросли на 

47,9%. Обсяг польського імпорту до України за 2010 рік становив 

2 788,8 млн дол. США й у порівняно з аналогічним показником 2009 року зріс 

на 28,5% [385]. 

Україна у першій половині 2011 року вперше за останнє десятиріччя 

експортувала в Польщу товарів на більшу суму, ніж імпортувала, досягнувши 

позитивного сальдо. За результатами 2012 р. Польща зайняла четверте місце 

серед країн-партнерів щодо експорту і п’яте – щодо імпорту. Як свідчать дані 

Державної служби статистики України, в 2012 р. обсяги торгівлі збільшилися 

на 2,8% [393]. 

У 2013 році обсяг торгівлі товарами між Польщею та Україною 

збільшився на 1,4% і досягнув майже $ 8 млрд. Польський експорт в Україну 

виріс на 8,5% – до $ 5,7 млрд, у той час як імпорт зменшився на 13% і 

дорівнював 2,2 млрд доларів. Від січня до вересня 2014 року польський 

товарообіг з Україною становив $ 4,9 млрд (зменшення на 15% порівняно з 

аналогічним періодом 2013 р.) [394].  

Експерти в цілому позитивно оцінюють торговельні відносини України та 

Польщі, наголошуючи на великому потенціалі для їх розвитку. Разом з тим 

зазначають, що протягом багатьох років в Україні зберігається від’ємне сальдо 

взаємної торгівлі з Польщею. До того ж, реальне від’ємне сальдо ще більше з 

урахуванням недостовірного декларування суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності імпортованих товарів, заниження митної вартості, зокрема, із 

застосуванням схем подвійних інвойсів, контрабандного ввезення товарів та 

“човникової” прикордонної торгівлі. Такі порушення реальні, незважаючи на 

підписання ще в 2004 році Протоколу між Державною митною службою 



141 

України та міністром фінансів Республіки Польща про співробітництво у сфері 

митної статистики, одна з цілей якого – досягнення точності та достовірності 

даних про зовнішньоекономічну діяльність [395].  

Упродовж тривалого періоду в торгівлі товарами між Україною та 

Польщею спостерігається суттєва різниця показників експорту з Польщі, які 

фіксує польське статистичне відомство, та імпорту до України, що 

обліковується органами вітчизняної статистики [86, c. 110]. Статистичні дані 

зовнішньоторговельного обігу між Україною і Польщею істотно відрізняються, 

особливо це стосується показників українського імпорту [98, c. 149–150]. 

“Човниковий бізнес” слід розглядати як суттєвий компонент 

зовнішньоторговельних відносин та свідчення незрілості моделі економічного 

співробітництва України і Польщі, а також як закономірний результат 

соціальних проблем, які штовхають населення до “комерційно-валютного” 

туризму [85, c. 194–195]. За першу половину 2012 року українці, білоруси та 

росіяни, за підрахунками Державного комітету статистики Польщі, залишили в 

польських крамницях близько мільярда доларів. Така сама цифра була за весь 

2011-й рік. У середньому за квартал українці закуповують товарів на 

250 мільйонів доларів, повідомили в комітеті. Найбільший попит на побутову 

техніку, будівельні матеріали і запасні частини до авто [395].  

За 2014 р. обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з Республікою 

Польща становили 5 712, 4 млн дол. США та порівняно з аналогічним періодом 

2013 р. зменшилися на 13,6%. Збереглося від’ємне сальдо у зовнішній торгівлі з 

Республікою Польщею, яке за 2014 р. дорівнювало 422,4 млн дол. США.  

На відміну від торгівлі товарами, торгівля послугами між Україною та 

Польщею перебуває на порівняно низькому рівні, майже у 10 разів 

поступаючись обсягам товарного обороту. Основними статтями експорту 

послуг з Польщі до України є транспортні, будівельні та ремонтні послуги, тим 

часом як з України до Польщі експортують, окрім транспортних, переважно 

ділові, професійні й технічні послуги. Причому в торгівлі з Польщею, як і у 

товарному обміні, Україна має негативне сальдо [307, c. 234].  
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Проаналізувавши динаміку торгівлі та її експортно-імпортні складові, 

можемо стверджувати, що товарообіг між двома країнами протягом 1991–

2014 рр. постійно зростав. Але разом з тим, попри зазначені пріоритети і 

можливості, співробітництво в торговельно-економічному секторі не показало 

оптимальних результатів. Для української економіки випливає низка 

негативних факторів, серед яких: сировинно-збутова модель 

зовнішньоекономічного співробітництва, від’ємне сальдо в експортно-

імпортних операціях, велика частка “чорного ринку”. Все це гальмує процес 

економічного співробітництва і входження України як економічно стабільної 

держави на європейський ринок, зокрема й польський. 

Однією з найважливіших складових економічних відносин країн-

партнерів є взаємне інвестування. Іноземні інвестиції – не лише відображення 

міжнародного циркулювання капіталу, а й джерело поповнення недостатніх 

внутрішніх коштів, і, що найголовніше, інструмент залучення новітніх 

технологій. Взаємні інвестиційні потоки між Україною та Польщею підвищать 

ефективність ринкової трансформації української економіки та піднімуть 

українсько-польське співробітництво на вищий щабель і сприятимуть 

економічній інтеграції України в Європейський Союз [85, c. 202]. З української 

сторони в системі зовнішньоекономічних відносин з Польщею і далі домінує 

постачально-збутова модель. Водночас, з ініціативи польської сторони у 

зовнішньоекономічному співробітництві з Україною все чіткіше простежується 

інвестиційно-економічна модель, принаймні в її початковому вигляді. 

Характерними ознаками даної моделі є посилення інвестиційної активності 

польських підприємців на українському ринку, особливо в нових сферах 

економіки: у сфері послуг, фінансовій і банківській діяльності [70, c. 327].  

Визначальний вплив на розвиток інвестиційних процесів, спрямований на 

поглиблення інтеграції української та польської економік, мали успішно 

здійснені в Польщі протягом 1990-х років ринкові перетворення та остання 

хвиля розширення ЄС, зокрема заходи з підготовки Польщі до членства у цій 

організації. Саме ці два фактори зумовили формування основних тенденцій у 
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розвитку інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею на 

сучасному етапі [396, c. 79]. 

Дослідження процесу залучення польського інвестиційного капіталу в 

Україну дає змогу констатувати, що його історія започаткувалася фактично з 

розпаду СРСР. Однак суб’єкти господарювання двох країн “прилучилися” до 

системи українсько-польського інвестиційного співробітництва лише з 1994 р. 

[396, c. 77]. 

На початку 1990-х років інвестиційне співробітництво між Україною та 

Польщею залишалося малорозвинутим. Польський інвестиційний капітал на 

українському ринку був незначний, так само як і український у Польщі. Лише в 

другій половині 90-х років ХХ ст. співробітництво у цьому секторі 

пожвавилося [387, c. 50]. Проаналізувавши український ринок, польські 

виробники зауважили, що Україна потребує інвестиційного сприяння у 

виробництві сільськогосподарської техніки, зокрема зернозбиральних 

комбайнів. Наша країна в цей час могла задовольнити внутрішній попит на цей 

вид обладнання тільки на 50%. У 1997 р. на українському ринку польська 

компанія запустила виробництво комбайнів “Бізон” і створила тут польсько-

українську компанію “Бізон-Україна”, яку в 1999 р. перейменовано на 

компанію “Обрій”. Аналогічні проблеми були щодо виробництва тракторів: 

Україна могла задовольнити лише 62% внутрішніх потреб. Тому в 1997 р. 

польська компанія “Урсус-Трейдинг” почала працювати у цьому напрямку 

[387, c. 51]. 

Обсяг польських капіталовкладень в економіку України станом на 

грудень 1997 р. дорівнював 25,9 млн дол., або 4% від загальної суми іноземних 

інвестицій. В Україні тоді працювали 524 підприємства з капіталом польських 

інвесторів, з них спільних – 475. У Республіці Польща діяло лише 

22 підприємства з капіталом українських інвесторів [59, c. 16]. Обсяги 

інвестицій з РП в українську економіку з 1994 р. до липня 2001 р. зросли майже 

у 7,5 рази, досягнувши 63,5 млн дол. США, причому обсяг інвестицій постійно 

зростав, що свідчило про збільшення зацікавленості у співпраці з Україною [85, 
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c. 203]. Серед великих інвесторів були польська компанія виробників меблів 

“Форте”, яка вклала понад 10 млн дол. США, та компанія “Вlack Red White”, 

вартість інвестицій якої – 8 млн дол. США [387, c. 51]. 

Станом на 1 жовтня 1999 р. в Україні діяло вже 633 підприємства з 

польським капіталом, з них 478 – спільні підприємства [85, c. 204]. 

Найвагомішими українськими інвестиційними проектами в Республіці Польща 

є: Варшавський автомобільний завод (інвестор – “Авто-ЗАЗ”), металургійний 

комбінат “Гута-Ченстохова” (інвестор “ІСД”), суднобудівний завод “Сточнє 

Гданське” (інвестор – “ІСД”), металотрейдер “Центросталь Бидгощ” (інвестор – 

“УГМК”). Найвагомішими польськими інвестиціями в Україні є: фабрика 

будівельної кераміки “Церсаніт”, фабрика паркету “Барлінек”, меблева фабрика 

“Новий Стиль”, фабрика упаковки “Кен-Пак”, фабрика автозапчастин “Інтер-

Гроклін”, фабрика металообробки “Полімекс-Мостосталь” м’ясокомбінат 

“ПКМ Дуда”, банк “Кредо”, “Плюс-банк” [385, c. 7]. Підприємства Польщі 

впродовж 2003 року і трьох місяців 2004-го вклали в економіку України понад 

63 млн дол. Частка польських інвестицій становила 2,3% від загального обсягу 

іноземних інвестицій, залучених в економіку України [382, c. 84]. 

На початок 2004 р. в Україні було зареєстровано 837 підприємств з 

польськими інвестиціями, тобто 8,9% всіх підприємств України з іноземними 

інвестиціями. Структура цих інвестицій така: 55,9% – це інвестиції у 

промисловість; 27,4% – у фінансовий сектор; 11,2% – в торгівлю [382, c. 84]. 

Водночас фінансові вкладення у машинобудування та металообробку не 

перевищували 8,6%, у харчову промисловість – 2,8%, у легку промисловість – 

1,2% загального обсягу польських інвестицій до України. Таким чином, можна 

констатувати, що польські інвестиції до України впливають на економічний 

розвиток країни обмежено. Їхня зосередженість в окремих прибуткових 

галузях, що гарантують швидку віддачу, слабкий зв’язок з інфраструктурними 

проектами, низька регіональна диверсифікація не дають змогу сповна 

задовольнити ресурсні потреби прискореного розвитку України й ефективно 

використати наявний інвестиційний потенціал Польщі [396]. 
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Поляки справді готові вкладати гроші в нашу економіку. І просять лише 

одного – надати державні гарантії захисту інвестицій. Прикладом ефективного 

механізму є досвід Польського агентства щодо залучення іноземних інвестицій 

(ПАІІ). Діяльність цієї установи спрямована на заохочення іноземних кампаній 

обирати місцем вкладання капіталу саме Польщу, а також на оперативне 

надання фахових рекомендацій та підтримку таким компаніям. Результати 

роботи ПАІІ свідчать самі за себе – в економіку цієї країни надійшло близько 

65 млрд дол., подібна інституція потрібна і в Україні [343, c. 14]. 

Переломним в українсько-польському інвестиційному співробітництві 

став 2005 рік, коли до процесу інвестування Польщі “прилучились” українські 

фінансово-промислові групи. Активізація їхньої діяльності була пов’язана з 

приватизацією великих промислових об’єктів у сусідній державі. Так, нині 

найбільшими українськими інвесторами польської економіки є “Індустріальнй 

союз Донбасу” (ІСД) та “Українська автомобільна корпорація”. Зокрема, ІСД 

інвестував у металургійний комбінат “Huta Czestochowa” 307 млн євро, викупив 

у польської компанії “Popczyce S. A.” 50% акцій заводу вогнетривких 

матеріалів у м. Хшанів, а спільно з компанією “Zlomrex S. A.” підписав угоду 

про створення українсько-польського СП “Індустріальна Металургійна 

Компанія”. Своєю чергою, “Українська автомобільна корпорація” стала 

відомою на польському фінансовому ринку завдяки вкладенню інвестицій у 

“Варшавський автомобільний завод”. Як результат – на початок 2006 р. сукупні 

обсяги українського капіталу в економіці Польщі становили 20,3 млн дол. 

США, а в 2007 р. – 24,2 млн дол., забезпечивши Польщі відповідно 9,3% та 

10,9% сукупного обсягу зарубіжних інвестицій України. За даними Головного 

статистичного управління Польщі (GUS), у 2006 р. в державі було 

зареєстровано близько 320 суб’єктів господарювання за участю українського 

капіталу [396].  

Аналіз динаміки надходження польського інвестиційного капіталу в 

українську економіку дає змогу зробити низку узагальнюючих висновків. По-

перше, сукупний обсяг польських інвестицій в українську економіку протягом 
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1995–2007 рр. зріс майже в 28 разів, що свідчить про нарощення інвестиційного 

потенціалу польської економіки і зацікавленість сусідньої держави в розвитку 

інвестиційного співробітництва з Україною. Разом з тим, на фоні абсолютного 

зростання обсягів польських інвестицій спостерігається постійне зменшення 

частки Польщі як донора в Україну (з 2,7% у 1995 р. до 1,7% у 2007 р.). У 

зв’язку з цим польські інвестиції до України не відіграли відчутної ролі в 

подоланні дефіциту інвестиційних ресурсів у державі та в її інноваційному й 

технологічному розвитку, не стали фактором створення ефективних робочих 

місць та нівелювання регіональних диспропорцій соціально-економічного 

розвитку, а за значенням для української економіки суттєво поступаються 

капіталовкладенням таких країн, як Німеччина, США, Кіпр, Нідерланди, 

Великобританія, Російська Федерація [396].  

У середньому протягом 2005–2010 рр. простежувалася невідповідність 

між загальним обсягом прямих інвестицій, які вкладають польські підприємці в 

українську економіку, а українські – в польську. Загальний обсяг залучених до 

України з Польщі прямих іноземних інвестицій перевищував аналогічний 

показник експорту українських інвестицій у польську економіку в 16 разів [86, 

c. 129]. 

Дані про інвестиційне співробітництво України з Польщею за областями і 

регіонами України засвідчують значну нерівномірність географічного 

розподілу польського капіталу, інвестованого в українську економіку [86, 

c. 136]. Основна частка прямих іноземних інвестицій з Польщі до України 

концентрується в західних областях України, хоча також високою є частка 

м. Києва та Київської області. Загалом на ці регіони припадає 75% прямих 

польських інвестицій в українську економіку [86, c. 137]. 

Незважаючи на економічну та політичну кризу в Україні у 2014 році, 

загальний обсяг польських інвестицій в Україну зменшився незначно і становив 

826,7 млн дол. США (у 2013 р. – 845,4 млн дол.). На ринку України у 2014 р. 

діяли 1100–1200 компаній з польським капіталом, що займались як 

розповсюдженням товарів, так і їх безпосереднім виробництвом. Зокрема, 



147 

польські компанії виробляють в Україні лакофарбові вироби, вікна, сантехніку і 

керамічну плитку, меблі, продовольчі товари тощо. В Україні також працює 

польська нафтогазова компанія “Serinus Energy”. Польські компанії вважають 

український ринок дуже привабливим, але деякі з них визнають, що 

господарська діяльність в Україні пов’язана з низкою проблем. Це – 

бюрократичні бар’єри, випадки корупційних і антиконкурентних дій з боку 

держорганів й окремих службових осіб, а також непрозорість та часті зміни 

законодавства. Актуальними залишаються проблеми із затримкою при 

поверненні підприємствам ПДВ, а також несанкціоновані завищення митними 

органами митної вартості товарів. Варто теж зазначити, що багато польських 

інвесторів сподівалися на значне полегшення умов ведення бізнесу після 

підписання угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною. Однак 

нині польські підприємці стримано висловлюються про подальшу змогу 

ведення бізнесу, водночас не поспішаючи залишати український ринок [397]. 

При аналізуванні галузевої структури прямих польських інвестицій до 

України звертає на себе увагу факт суттєвого переважання інвестицій у 

фінансовий сектор економіки, в якому, за станом на 2011 р., сконцентровано 

більше половини капіталу, інвестованого з Польщі до України. Причому, з 

2006 р., питома вага фінансового сектору в загальному обсязі інвестування 

постійно зростає [86, c. 133].  

Для успішного розвитку коопераційних контактів між українськими та 

польськими суб’єктами господарювання і було створено у 1997 році в місті 

Луцьку Депозитно-кредитний банк (Україна) ЛТД, відповідно до вільного 

проекту в рамках єврорегіону “Буг”. Банк Депозитно-кредитний (Україна) ЛТД 

був дочірньою структурою польського банку з аналогічною назвою з міста 

Любліна. Проте у зв’язку з приватизаційними процесами в Польщі 

материнський банк у Любліні було прилучено до Групи Pekao SA, а на початку 

1998 року банки, що утворювали групу, ліквідовано і приєднано до банку Pekao 

SA. У серпні 1999 року банк Pekao SА приватизовано. Акції купили: Unicсredito 

Italiano й Allianz Aktiengesellschaft – 52,09%, ЄБРР – 5,29%, працівники – 
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14,20% , державне казначейство– 4,37%, розпорошені акціонери – 24,05%. На 

сьогодні власником Луцького банку є банківська група Unicсredito Italiano, і 

назва банку – УніКредіт Банк [398]. 

Другим польським банком, який увійшов своїм капіталом на український 

ринок, був SA Kredyt Bank із Варшави. Процес його входження був відмінний 

від Банку Депозитно-Кредитного. Спочатку Кредит Банк узяв участь у 

створенні Київського міжнародного банку спільно з ЄБРР, голландським 

Rabobank та українськими партнерами – АТ “Українська фінансова група” і 

банком “Україна”. Втім, невдовзі після створення цього банку в 1997 році 

польські банкіри вийшли з даного проекту (фактично ще до того, як банк 

розпочав свою діяльність), а вже у січні 1999 року разом із Європейським 

Банком Реконструкції і Розвитку здійснив інвестицію в капітал Західно-

Українського Комерційного Банку. Це відбулось у січні 1999 року. Після п’яти 

років роботи на ринку України Кредит Банк відпродав свою частину акцій 

державному ощадному банкові Польщі – PKO BP SA. А в 2007 році свою 

частку відпродав PKO BP SA і Європейський Банк. На сьогодні PKO BP SA 

володіє майже 100% акцій банку [398]. 

Третьою польською структурою, що увійшла на український банківський 

ринок, був Getting Holding (Геттінг Холдинг), який володіє в Польщі Геттінг 

Банком. Входження Getting Holding відбулося через інвестицію у статут 

українського комерційного банку “Прикарпаття” з Івано-Франківська. У 2007 

році  Getting Holding викупив близько 82% акцій банку “Прикарпаття”, а згодом 

цей банк з польським капіталом змінив назву на Банк Плюс та продовжує 

працювати на українському ринку [398, c. 502].  

Отже, можна зробити висновок, що польський капітал в українській 

банківській системі відіграв позитивну роль, особливо у 2000–2005 роках. Було 

залучено значні суми інвестицій, відкрито чимало кредитних ліній, і це сприяло 

розвитку української економіки. Українські банкіри отримали від польських 

колег значний досвід, змогу розширити свої контакти з європейськими 

банківськими структурами. Проте відмова від розвитку корпоративних 
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банківських послуг призвела до невдач. Насамперед необхідно було, 

обслуговуючи корпоративний бізнес, а особливо дрібний бізнес, виховувати 

своїх роздрібних клієнтів. Високоякісне обслуговування юридичних осіб 

сприяє зростанню їхніх прибутків, збільшенню довіри до банку і тим самим – 

залученню їх як роздрібних клієнтів, а разом із працівниками фірм приходять у 

банк і члени їх родин, і знайомі. Втратили польські власники нагоду розвинути 

й обслуговування польсько-українських торгових стосунків, а це для банків, які 

функціонують у прикордонній зоні, є перспективним напрямком. Інші банки, 

особливо з європейським капіталом, поступово можуть перебрати на себе 

обслуговування польсько-українського експорту й імпорту.  

Зміна стратегії в напрямку запровадження активного обслуговування 

прикордонної торгівлі, фінансування інвестиційних проектів з польського боку 

в українські підприємства, впровадження документарних операцій для 

міждержавної торгівлі України і Польщі мають дати позитивні результати. 

Додамо, що надходження прямих іноземних інвестицій в Україну з 

Республіки Польща спрямовані переважно в ті галузі економіки, де можна 

швидко отримати прибуток; разом з тим інвестування пріоритетних галузей 

економіки України, спрямоване на довготермінове зростання, є недостатнім. 

Упродовж 1991–2014 рр. інвестування Республіки Польща в Україну 

відзначалося динамізмом, зі збільшенням частки вкладу в економіку України 

польським капіталом. Попри те, інвестиції України в польську економіку дуже 

обмежені. Та все ж Польща є одним з найбільших іноземних інвесторів 

України. Однак, незважаючи на те, що Україна потребує іноземних інвестицій, 

для них залишаються серйозні перешкоди. Забезпечення сприятливого 

інвестиційного клімату для розвитку двосторонніх торгово-інвестиційних 

відносин є дуже важливим питанням, від вирішення якого залежатиме динаміка 

розвитку економічного співробітництва.  
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РОЗДІЛ 4 

БЕЗПЕКО-ОБОРОННИЙ ВЕКТОР СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 

І ПОЛЬЩІ У СВІТЛІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

4.1. Трансформація військово-політичного співробітництва України 

та Польщі до європейсько-атлантичного процесу  

Адаптація українських реалій до європейсько-атлантичних вимог має 

враховувати потенційні можливості держави, які прискорили б вступ України 

до ЄС та Північноатлантичного альянсу, інших міжнародних структур. Одним з 

важливих чинників прискорення інтеграції нашої країни до європейської 

світової спільноти може стати взаємовигідне військово-політичне 

співробітництво (ВПС) із зарубіжними державами. З огляду на це, українсько-

польські відносини у безпеко-оборонній сфері відіграють важливу роль, 

закладаючи підвалини та, відкриваючи перспективи для модернізації 

вітчизняної військово-технічної політики, спрямованої на забезпечення захисту 

обох держав і боєздатності їх Збройних Сил, а також використання для 

запоруки загальноєвропейської безпеки у новій системі міжнародних 

координат. 

Військово-політична співпраця між Україною та Республікою Польща у 

новітню добу є зрозуміло, порівняно нетривалою. Лише на початку 90-х років 

минулого століття, як ми вже зазначали, розпочаласяся розбудова двосторонніх 

відносин на міждержавному рівні у новому форматі. Суспільно-політичні 

процеси як в Україні, так і у Польщі потребували налагодження якісно нових 

форм взаємозв’язків у всіх сферах, у т. ч. у військово-політичній площині. Для 

України взаємини у безпековому вимірі набувають особливої ваги з огляду на 

реформи у Збройних Силах та окупацію РФ Криму і її агресію на Донбасі. 

Понад двадцятирічна співпраця показала, що військово-політичне 

співробітництво між Україною та Республікою Польща відображає 
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геополітичний аспект двосторонніх стосунків і є особливо значимим щодо 

перспектив реалізації доктрини українсько-польського стратегічного 

партнерства у безпеко-обороному контексті. На сучасному етапі військових, 

військово-політичних стосунків між двома державами напрацьовано чимало 

ефективних механізмів і форм співробітництва, частими є контакти у військовій 

галузі, які, однак, потребують подальшого поглиблення. Склався складний і 

багатоаспектний комплекс цілеспрямованих заходів військових і військово-

політичних заходів на підставі законодавства України відповідно до нових 

міжнародних норм права. Одним із безпосередніх їхніх результатів стало 

надання двостороннім міждержавним зв’язкам у військово-політичній площині 

виразно європейсько-атлантичного спрямування. Із урахуванням цього 

проаналізуємо основні етапи й напрями військово-політичного співробітництва 

України і Республіки Польща, з’ясуємо його стан, проблеми та перспективи 

розвитку. Зауважимо, що історія становлення і розвитку українсько-польських 

відносин у військово-політичній сфері розпочалася із здобуттям незалежності 

України і не втрачає актуальності впродовж усіх наступних років. Від початку 

1990-х років військово-політичні взаємини пройшли певну еволюцію і в другій 

половині ХХ ст., як і у цілому українсько-польські відносини, вийшли на рівень 

стратегічного партнерства. Це пов’язано із внутрішнім розвитком українського 

і польського суспільств, а також із зовнішніми факторами, необхідністю знайти 

новий формат для запоруки миру й безпеки на Європейському континенті. 

Зацікавленість України і Польщі обумовлювалася пошуком шляхів залучення 

можливостей, засобів та ідей для реалізації взаємовигідних заходів у цій сфері. 

Окупація Криму та військова агресія Росії проти Української держави створила 

нову реальність у відносинах з Республікою Польща та ЄС і НАТО. Разом з 

політичним зближенням із західними країнами виник і цілком новий шанс 

щодо виходу на вищий рівень співпраці у безпеко-оборонній сфері. Реалістична 

оцінка тенденцій розвитку міжнародної ситуації в Європі спонукає Україну до 

активізації безпеко-оборонної співпраці з Польщею й інтеграції з 
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європейськими та євроатлантичними структурами, зокрема з Європейським 

Союзом і НАТО. 

Безпосередньо закладання правових основ відносин України і Польщі у 

військово-політичній сфері розпочалося ще у 1992 році. Базове підґрунтя 

військово-політичної співпраці між двома державами було задекларовано в 

основоположному Договорі про добросусідство між Україною та Польщею 

[217], укладеному в травні 1992 року. Договір містив статті, що торкались і 

деяких аспектів співпраці у безпеко-оборонній галузі. Зокрема, сторони 

визнали непорушність нинішніх кордонів між ними та підтвердили відсутність 

територіальних претензій одна до одної (ст. 2), відмовилися від війни як засобу 

вирішення спірних питань і розв’язання проблем міжнародної безпеки (ст. 4.1), 

домовилися розвивати взаємовигідне військове співробітництво на основі 

окремих угод (ст. 4. 2–3) [217]. Основні цілі такого співробітництва були 

визначені Угодою між Міністерством оборони України та Міністерством 

національної оборони Польщі про розвиток військового співробітництва [400], 

підписаною 3 лютого 1993 р. під час офіційного візиту в Україну міністра 

оборонного відомства РП З. Оконського. Головними пріоритетами в ній було 

визначено: 

–  роззброєння і заходи, спрямовані на зміцнення довіри й 

співробітництва для гарантування взаємної європейської та 

міжнародної безпеки; 

–  обмін інформацією про організаційні структури, проблеми 

керівництва Міністерством оборони і Збройними силами, 

комплектування військ у мирний час; 

–  спільні навчання військ і штабів; 

–  тилове і технічне забезпечення; 

–  соціальні питання, виховна і культурна діяльність у Збройних 

силах; 

–  правова діяльність у Збройних силах; 

–  науково-дослідницька діяльність; 
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–  питання співробітництва військ протиповітряної оборони, 

авіації та військово-морських сил; 

–  співробітництво у галузі військового зв’язку; 

–  військова топографія та геодезія; 

–  розвиток обмінів у галузі спорту і туризму; 

–  участь Збройних сил у вирішенні завдань цивільної оборони та 

охорони навколишнього середовища [400]. 

Спираючись на цю угоду, Україна і Польща почали розвивати військово-

політичну співпрацю у таких напрямках, як спільний перегляд підходів до 

військово-технічного співробітництва для його активізації; опрацювання 

можливості залучення польських викладачів і навчання польських 

військовослужбовців на курсах підготовки офіцерів багатонаціональних штабів 

як структурного навчального підрозділу Національної академії оборони 

України, зокрема підготовки офіцерів для їх подальшої діяльності, пов’язаної з 

питаннями співробітництва з НАТО; підготовки та проведення операцій з 

підтримки миру; подальше спільне виконання  українсько-польським 

миротворчим батальйоном місії у складі сил КФОР; пошук шляхів активізації 

співпраці з країнами Вишеградської групи; подальший розвиток 

багатостороннього співробітництва у військовій сфері за схемами: Україна–

Польща–США, Україна–Польща–Велика Британія, Україна–Польща–Канада; 

співробітництво у галузі радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту; 

у галузі знищення протипіхотних мін; в галузі ліквідації наслідків, пов’язаних з 

викидом до атмосфери (екологічне забезпечення); у галузі надання допомоги в 

сертифікації та виробництві згідно зі стандартами НАТО [86, с. 162]. 

Інтенсивність українсько-польських взаємин у першій половині 1990-х рр. 

на різних щаблях сприяла розвитку взаємного військово-політичного 

співробітництва. 6 травня 1994 р. “Договір між Міністерством оборони України 

та Міністерством національної оборони Польщі про військове співробітництво” 

був доповнений Протоколом про двостороннє співробітництво стосовно основ 

взаємного повітряного руху військових повітряних суден України та 
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Республіки Польща у повітряному просторі обох держав [234]. Протокол, 

наповнюючи реальним змістом попередні домовленості між Україною та РП, 

передбачав основи взаємного повітряного руху військових повітряних суден у 

контрольованому й оперативному просторі (ст. 1-2), а також визначив заходи 

щодо перевезень військовими повітряними суднами і рамки ідентифікованої 

зони, яка становила частину повітряного простору держави шириною 15 км з 

обох боків кордону України та Польщі [234]. 

Для поглиблення розвитку військово-політичного партнерства між 

Україною та Польщею важливе значення мало подальше розширення і 

вдосконалення договірно-правової бази. Між сторонами тривала активна 

робота щодо ухвали двосторонніх документів у галузі підготовки військових 

кадрів [220], взаємних поставок озброєння, військової техніки і надання послуг 

у військово-технічній сфері [221], правового режиму українсько-польського 

державного кордону, співробітництва та взаємної допомоги з прикордонних 

питань [224], повітряного сполучення [239], військово-технічного виміру 

стандартів у сертифікації та виробництві [401]. Можливість двосторонньої і 

багатосторонньої військової співпраці була перевірена під час спільних навчань 

у вересні 1997 р. “Cooperative Bridge-94” і польсько-британських навчань 

“Козацький степ”, які відбулися у вересні 1997 р., а також багатосторонніх 

військових навчань “Спільний сусід” у липні 1997 р. [402, с. 38–39]. Окрім того, 

розвивалася співпраця у межах підписаними державами спільної програми 

“Партнерство заради миру”, що врегульовувала стосунки обох країн з НАТО і, 

в межах якої вони активно співпрацювали у військово-політичній сфері та 

брали спільну участь у військових навчаннях. Так, військовики України і 

Польщі в рамках програми “Партнерство заради миру” брали участь у 

військових маневрах “Спільний дух” у Голландії в жовтні 1994 р., у 

багатонаціональних навчаннях “Міст співпраці-94”, “Щит миру-96”, “Хоробрий 

орел-97”, а також у рамках двосторонньої співпраці, наприклад, під час 

спільних навчань Краківського військового округу “Татри-96”. Головною 

метою подібних військових тренувань було вдосконалення військово-
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політичної співпраці між оборонними відомствами країн-учасниць ініціативи 

“Партнерство заради миру” та поглиблення взаємної довіри, розвитку 

партнерських відносин і взаємопорозуміння [402, с. 39]. 

У результаті подібних спільних двосторонніх і багатосторонніх 

військово-політичних навчань визначалися й модернізувалися основні 

напрямки військового співробітництва, зокрема: військово-політичні контакти, 

обмін військово-технічними здобутками в освіті й науці, співпраця в соціальній 

та медичній сферах, компонувалися форми і методи миротворчої діяльності. 

Відбувалися регулярні контакти між керівництвами оборонних відомств 

України й Польщі, зустрічі на рівні командувачів військових округів та 

окремих підрозділів [86, c. 167]. 

Варто підкреслити, що на українсько-польські відносини, в т. ч. у 

військово-політичній сфері, вплинули міжнародний контекст і позиція 

найвпливовіших держав, зокрема США, Росії, країн ЄС і НАТО [200, c. 110]. На 

думку відомого дослідника В. Моцока, 90-ті роки ХХ ст. можна поділити на два 

періоди: до 1995 року, коли вплив третіх країн на українсько-польські взаємини 

був негативним, і після 1995 р. – вплив відчутно позитивний і стимулюючий 

[403, с. 26]. Військово-політичне українсько-польське співробітництво 

визначалося значною мірою орієнтацією Польщі та України на інтеграцію до 

європейсько-атлантичних структур. Так, Польща прагнула вступити у НАТО, а 

Україна висловила пропозицію створити окремий блок для 

Центральноєвропейського простору й застерегла Польщу щодо її бажання 

долучитися до Альянсу [402, с. 38]. Але, коли керівництво України зрозуміло 

марність таких спроб і усвідомило неминучість розширення НАТО на Схід, 

стосунки з Польщею у військово-політичній сфері поліпшилися [402, с. 38]. 

Входження Польщі у НАТО, а згодом і в ЄС істотно вплинуло на українсько-

польські відносини. Військово-політичне співробітництво України і Польщі 

зазнало значного пожвавлення відразу ж після їх приєднання до ПЗМ. Спільна 

участь у навчальних програмах Північноатлантичного альянсу, створення 

українсько-польського миротворчого батальйону, задіяність у різноманітних 
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акціях НАТО сприяли активізації та поглибленню українсько-польських 

військово-політичних відносин, піднесенню їх на новий рівень. За рахунок 

Польщі Україна отримала змогу налагодити двосторонні відносини з 

провідними західними країнами. Беззаперечною була роль Польщі у 

представленні України в європейсько-атлантичних організаціях, активному 

лобіюванні у них її інтересів. Відповідно до стратегічності українсько-

польських відносин, Республіка Польща зобов’язалася передавати Україні 

власний досвід європейської інтеграції [404, с. 215]. Зважаючи на прогрес у 

співробітництві Польщі з НАТО та ЄС, Україна розглядала взаємини з 

Польщею як можливість прискорити власну євроатлантичну та європейську 

інтеграцію. 

Із середини 90-х років ХХ ст. військово-політичне українсько-польське 

співробітництво набуває всезростаючої ваги у двосторонніх міждержавних 

відносинах між Україною та Польщею, особливо з огляду на розширення 

НАТО й активізацію “Партнерства заради миру” [405]. Військово-політична 

співпраця України та Польщі піднялася на якісно новий рівень. Державне 

керівництво України і Польщі дедалі більше переконувалося, що забезпечення 

національних інтересів обох країн, збереження регіональної і 

загальноєвропейської безпеки можливе тільки за умови дотримання тісних 

взаємин між двома державами та проведення спільного зовнішньополітичного 

курсу в контексті європейсько-атлантичної інтеграції. Незважаючи на низку 

проблем, домінували об’єктивні чинники й зацікавленість у розвитку на основі 

стратегічного партнерства військово-політичні відносин. Про це свідчать і часті 

зустрічі керівників обох держав. Так, зокрема, Президент України Л. Кучма на 

запрошення Президента Республіки Польща А. Кваснєвського взяв участь у 

традиційній зустрічі президентів країн Центрально-Східної Європи, що 

відбулася 7–8 червня 1995 р. в польському містечку Ланьцют, поблизу Жешува. 

На ній 9 держав (Республіка Польща, Словенія, Австрія, Італія, Німеччина, 

Словаччина, Чехія, Угорщина та Україна) обговорювали різні питання, головне 

з них – роль Центрально-Східної Європи у процесі збереження миру й 
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стабільності на континенті. Це була не перша зустріч на такому рівні. Три 

попередні відбулись у Зальцбурзі, Літомишлі та Кестхеї, і тому запрошення 

А. Кваснєвським українського Президента було розцінене не лише як визнання 

ролі України у справах континенту, а й як підтримка становлення її авторитету 

на європейському просторі [406]. Подальшим логічним завершенням роботи зі 

зближення двох країн стало підписання 25 червня спільної Декларації 

Президента України і Президента Республіки Польща, де зазначено, що дві 

країни виступають за реалізацію ідеї спільної Європи і створення системи 

Європейської безпеки, в якій вони займуть місце, що відповідатиме їхнім 

прагненням та потребам; Україна й Польща надаватимуть взаємну підтримку в 

прагненні якнайшвидше інтегруватися в європейські політичні та економічні 

структури безпеки з урахуванням своїх національних інтересів [410]. 

Підписання Спільної декларації відкрило нові шляхи до поліпшення співпраці 

між Україною та Польщею. 

Питання військово-політичної співпраці між двома країнами було 

предметом переговорів і під час зустрічі тодішніх міністрів оборони Республіки 

Польщі та України З. Оконського і В. Шмарова в Соліні 4–5 жовтня 1995 року. 

За результатами переговорів очільників оборонних відомств ухвалене 

Комюніке, відповідно до якого сторони розглядали створення українсько-

польського батальйону як вагомого чинника реалізації тісної військово-

політичної співпраці під егідою ООН, НАТО, ОБСЄ [407, с. 133]. У червні 

1996 р. на засіданні Консультаційного комітету Президентів України і 

Республіки Польща при обговоренні конкретних проблеми військово-

політичної співпраці, позитивно оцінено результати співробітництва 

Краківського військового округу з Прикарпатським військовим округом, а 

також з’ясовані питання контактів між військовими чинами, обміну офіцерами-

стажистами, організації спільних навчань тощо [408, с. 241]. 

Продовжуючи активну співпрацю у військово-політичній сфері між 

двома країнами, 29 квітня в Україну прибула делегація Республіки Польща на 

чолі з міністром національної оборони С. Добжанським. Упродовж трьох днів 
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делегації двох країн проводили перемовини з питань співпраці, за результатами 

яких було підписано Протокол про подальший розвиток співробітництва між 

Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони 

Республіки Польща [409]. У цьому документі погоджено умови обох сторін 

щодо військово-політичної співпраці задля взаємовигідного використання 

потенціалу двох країн та визначено основні напрямки співробітництва у цій 

сфері, а саме поглиблення військово-політичних контактів, двосторонні 

політичні консультації, обмін міркуваннями щодо ситуації на європейському 

континенті, політики безпеки, проведення спільних військових навчань та 

формування українсько-польського батальйону миротворчих сил [409, арк. 2]. 

Наступним кроком у зміцненні двосторонніх міждержавних відносин між 

двома державами став офіційний візит до Києва голови Уряду Польщі 

В. Цімошевича, який відбувся 10 жовтня 1996 р. Тоді було підписано 

міждержавну Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Польща про 

взаємні поставки озброєння, військової техніки і надання послуг у військово-

технічній галузі [411]. Вона не лише закріпила здобутки військово-політичної 

співпраці країн, а й заклала підґрунтя для подальшого її поглиблення. У ній 

передбачено створення спільної підкомісії з питань співробітництва оборонних 

галузей промисловості, яка могла працювати в рамках уже діючої на той час 

змішаної Українсько-Польської комісії з питань економічного співробітництва і 

торгівлі, створеної на підставі Угоди між Урядом України та Урядом 

Республіки Польща про торгівлю й економічне співробітництво від 4 жовтня 

1991 року. В новому документі сторони погодилися здійснювати військово-

технічне співробітництво на принципах рівності, партнерства й взаємовигоди, 

на основі національної бази та міжнародного права і базуватися за такими 

основними напрямками: 

–  поставки озброєння, військової техніки та іншої військової 

техніки; 
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–  забезпечення експлуатації, ремонту і модернізації озброєння 

та військової техніки, а також надання інших послуг у військово-

технічній галузі; 

–  надання послуг з модернізації, ремонту й експлуатації 

озброєння та військової техніки, виготовленої у третіх країнах; 

–  науково-дослідницькі й дослідницько-конструкторські 

роботи, створення нових і модернізованих типів озброєння та військової 

техніки, їх випробування на полігонах України і Республіки Польща; 

–  продаж ліцензій на виробництво озброєння, військової 

техніки і надання технічної допомоги в організації їх виробництва; 

–  обмін спеціалістами з метою допомоги в реалізації спільних 

програм у галузі військово-технічних послуг; 

–  обмін досвідом та інформацією в галузі розробок, 

виробництва й випробувань озброєння і військової техніки; 

–  навчання персоналу згідно з потребами та можливостями 

Договірних Сторін; 

–  проведення ринкових досліджень з метою продажу спільно 

створених типів озброєння та військової техніки [411, арк. 2]. 

Важливість цієї Угоди для Польщі обумовлена тим, що значну частину 

польського військового озброєння і технічного обладнання для його 

обслуговування та експлуатації виробили свого часу за безпосередньої участі 

військово-промислового комплексу СРСР, однією з головних складових частин 

якого був військово-технічний потенціал України. З іншого боку, Україна 

отримувала змогу ефективно співпрацювати з Польщею у процесі адаптації її 

військово-технічного комплексу до стандартів Північноатлантичного альянсу, 

забезпечуючи таким чином модернізацію та розвиток власного військового і 

технічного арсеналу [86, с. 166]. 

Отже, ця Угода окреслила всі види військово-технічної співпраці, 

узгодила напрямки й форми, продовживши цим самим еволюцію нормативно-

правової бази до нових реалій та подальшого співробітництва між двома 
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країнами у цій сфері. Практично чи не вперше за роки незалежної України і 

Республіки Польща дана Угода була наповнена конкретикою основних 

пріоритетів стосовно українсько-польського співробітництва у напрямку 

взаємних поставок озброєння, військової техніки та надання послуг у 

військово-технічному контексті й стандартів європейсько-атлантичної 

інтеграції. 

Дальше зміцнення українсько-польського військово-політичного 

співробітництва у добу Незалежності позначилося підтримкою України під час 

її міжнародної ізоляції, спричиненої як наслідками дезінтеграції СРСР, так і 

внутрішніми та міжнародними політичними кризами (вбивство журналіста 

Інтернет-видання “Українська правда” Георгія Гонгадзе, “касетний скандал”, 

“кольчужна справа” тощо). У цьому зв’язку варто відзначити виважену та 

далекоглядну позицію Республіки Польща [412, с. 28]. Американська трагедія 

11 вересня 2001 р. істотно змінила не лише геополітичний та військовий 

контекст українсько-польських взаємин, а й глобальний вимір міжнародної 

безпекової політики, ставши відправною точкою перевороту системи 

міжнародних відносин і змусивши Україну по-новому глянути на свою роль у 

міжнародних безпекових геополітичних координатах [413, с. 529]. Тому з 

2002 р., активізувалася співпраця України з євроатлантичними структурами, 

що, безумовно, позначилось і на військово-політичному співробітництві між 

Україною та Польщею. Це стосується насамперед формалізації 

євроатлантичних прагнень України, пов’язаної з ухваленням 23 травня 2002 р. 

Радою національної безпеки і оборони України Стратегії України щодо НАТО. 

Пріоритетною метою, хоч і розрахованою на довготермінову перспективу, цієї 

Стратегії фахівці вважають повноправне членство України в 

Північноатлантичному альянсі [86, с. 171]. 

Оцінюючи динаміку військово-політичних взаємин між двома державами, 

маємо констатувати, що активна участь Республіки Польщі у вирішенні 

питання вступу України до НАТО спричинена як викликами безпеці та 

стабільності в Європі й світі, так і національними інтересами Польщі. 
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Приєднання України до трансатлантичної системи колективної безпеки було 

покликане задовольнити низки прагнень Польщі: по-перше, позбутися 

“буферної держави” та отримати на своїх кордонах сусідів, які є членами 

одного з поляками військово-політичного блоку; по-друге, назавжди вивести 

Україну з російської сфери впливу; по-третє, надати нових імпульсів 

відносинам стратегічного партнерства з Україною; по-четверте, посилити 

власні позиції як у Центрально-Східній Європі, так і в НАТО [404, с. 299]. 

Після приходу до влади нових президентів – В. Ющенка в Україні та 

Л. Качинського у Польщі – українсько-польські відносини у військово-

політичній сфері продовжували розвиватися в контексті реалізації європейсько-

атлантичних прагнень України. Дальшому розвитку взаємин між Україною та 

Польщею сприяли події “Помаранчевої революції”, які підтримали всі польські 

політичні партіяї та громадські об’єднання, парламент та уряд Польщі, а на 

вулицях багатьох міст відбувалися мітинги, паради, концерти, де поляки 

висловлювали солідарність із Україною. Усе це, як наголосив тодішній перший 

заступник міністра закордонних справ України О. Моцик, створювало 

атмосферу єднання двох народів, солідарності за їх спільне майбутнє [414, с. 4]. 

Реакція поляків на український майдан укотре засвідчила наявність позитивних 

зрушень у відносинах двох країн, трансформацію їх в усіх сферах, у т. ч. і 

військово-політичній. Спільна участь у навчальних програмах 

Північноатлантичного альянсу, миротворча діяльність та задіяність в інших 

різноманітних акціях НАТО, пожвавлення контактів на державному рівні 

сприяли подальшій активізації військово-політичних відносин у загальному 

форматі українсько-польської співпраці. Прикметно, що військово-політична 

співпраця трансформувалася на базі окремих міждержавних договорів, що 

уточнювало і деталізувало її в основних пріоритетах. Загалом упродовж 2004–

2010 рр. двом державам вдалося досягти низку домовленостей на дво- і 

багатосторонній основах, що значною мірою зняло напруження, спричинене 

вступом Республіки Польща до НАТО та ЄС і переорієнтацію України на 

європейсько-атлантичний вибір і дало поштовх до зміцнення українсько-
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польського співробітництва в усіх сферах. Упродовж зазначеного періоду було 

підписано ряд міждержавних документів військово-політичного змісту, які 

визначали основні напрямки двосторонніх відносин у цій сфері. Зокрема, 

9 серпня 2006 р. начальники генеральних штатів ЗСУ та Війська Польського 

підписали “Програму польських Збройних сил щодо підтримки імплементації 

цілей партнерства 2006 для України” [401]. У “Програмі” зафіксовано заходи з 

подальшої співпраці між країнами, тим самим зроблено ще один крок для 

конструктивної взаємодії у військово-технічній галузі на правовій основі. У 

вересні 2010 р. за підсумками переговорів керівники оборонних відомств 

України і Польщі М. Єжель та Б. Кліх підписали Протокол до угод між 

Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони 

Польщі про військове співробітництво щодо обміну інформацією і виконання 

польотів військовими повітряними суднами України та Республіки Польща в 

повітряному просторі обох держав [401]. Під час візиту 16 листопада 2010 р. 

польської військової делегації на чолі з начальником Генерального штабу ЗС 

Республіки Польща генералом Мєчиславом Ченюхом підписано Протокол про 

взаєморозуміння і надання польською стороною підтримки у 

багатонаціональних навчаннях підрозділів спеціального призначення “Джекал 

Стоун-2010” та українсько-американських тренувань “Репід Трайдент-2010”, 

проведених в Україні на Львівщині [86, с. 176]. За сприяння польської сторони 

Україна отримала статус асоційованої (третьої) сторони у Бойовій тактичній 

групі ВС “Балтійська” [86, с. 176]. 

Усе це засвідчувало позитивний перебіг українсько-польського 

військово-політичного співробітництва, а також демонструвало значні 

потенційні можливості для його подальшого розвитку. Однак з 2010 р. 

почалося деяке охолодження двосторонніх українсько-польських відносин, 

спричинене переорієнтацію екс-президента України В. Януковича на “східного 

сусіда” та, відповідно, пожвавленням українсько-російських взаємин. 

Кардинальна зміна у розбудові відносин між Україною та Польщею відбулася 

після Революції Гідності та обрання 25 жовтня 2014 р. Президентом України 
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Петра Порошенка. Перед обома державами відродився якісно новий рівень 

співпраці. Ключовою тезою політичного діалогу стало визнання, що тільки 

вільна й демократична Україна зможе використати блага, які випливають з 

участі у процесах європейсько-атлантичної орієнтації. Говорячи про динаміку 

та основні напрямки українсько-польських відносин, варто відзначити їхню 

радикалізацію після історичних змін, які відбулися в Україні під впливом 

Євромайдану (30 листопада 2013 р. – 23 лютого 2014 р.) та російської агресії 

проти нашої країни. Безумовно, ці події потребують віддаленого фокусу часу 

для їхнього осмислення. Однак період, що минув, уже засвідчив те, що він був 

дуже динамічним у розвитку відносин між Україною та Польщею, між 

Україною й західними країнами НАТО і ЄС як у суспільно-політичній, так і у 

військовій та військово-політичній сферах. Упродовж останніх двох років 

активно відбувалися візити на урядовому рівні, обмін військовими делегаціями; 

лише на рівні міністерств оборони їх здійснено кілька тощо. Крім того, у 2013 

р. проведено два засідання “Українсько-польського форуму співпраці 

оборонно-промислових комплексів” наприкінці травня 2013 р. у Варшаві та в 

середині листопада – у Києві [415, с. 366–367].  

Важливу роль у розбудові військово-політичних відносин між двома 

країнами відіграло відкриття вперше на виставці “Зброя та безпека–2013” у 

жовтні 2013 р. у Києві національного стенду Республіки Польща, на якому були 

представлені досягнення двох десятків польських оборонних комплексів [415, 

с. 367]. Власне, це був перший національний стенд, який іноземна країна 

розгорнула на виставці “Зброя та безпека”. Проведені оборонними відомствами 

України і Польщі, а також польським та українським оборонно-промисловим 

комплексом заходи дали багато можливостей безпосередньо поспілкуватися й 

обмінятись перспективними взаємовигідними військово-технічними проектами. 

Саме це і надало двостороннім стосункам у військово-політичній сфері нового 

імпульсу. Тож, незважаючи на кардинальну зміну ситуації в Україні наприкінці 

2013 – на початку 2014 року, контакти України і Польщі у цій галузі активно 

продовжувалися [415]. 
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Варто підкреслити, що Республіка Польща, розуміючи важливість 

військово-політичного партнерства з Україною задля прискорення її інтеграції 

до НАТО, почала всіляко сприяти у поглибленні співпраці та вступу нашої 

держави до Північноатлантичного альянсу. Фактично, намаганнями Польщі 

створено потужний пронатовський блок у Центрально-Східній Європі. З іншого 

боку, слід визнати, що поглиблення співробітництва НАТО–Україна стало 

можливим, великою мірою, саме завдяки стратегічному спрямуванню 

двосторонніх українсько-польських відносин у військово-політичній сфері. 

Зазначимо, що військово-політичне співробітництво між Україною та 

Республікою Польща відбувається паралельно з процесом підтримки Заходом 

України щодо її вступу до європейсько-атлантичних структур, насамперед, 

Європейського Союзу і НАТО. Пріоритетом подальшого поглиблення 

військово-політичного співробітництва України з РП і країнами НАТО та ЄС 

має стати підвищення оперативних можливостей ЗСУ для відсічі російської 

агресії. Згідно з цим важливим є підтримання та розширення військово-

політичного діалогу керівництв оборонних відомств України й Польщі, ЄС та 

НАТО, участь у спільних військових навчаннях, залучення інструкторів країн-

членів НАТО до безпосередньої підготовки військ України; отримання 

матеріально-технічної допомоги на забезпечення нагальних потреб ЗСУ, які 

виконують завдання в АТО; співробітництво Комітету з питань військового 

співробітництва та оборонного реформування, цивільно-військового 

співробітництва й інформаційних операцій; професійна та мовна підготовка 

представників ЗСУ в навчальних закладах країн ЄС і НАТО; участь ЗСУ в 

силах реагування НАТО, а також багатонаціональних тактичних групах ЄС; 

участь у регіональних ініціативах спільно з країнами ЄС і НАТО, а також 

продовження участі міжнародних операціях з підтримання миру; лікування та 

реабілітація поранених військовослужбовців ЗСУ в лікувальних закладах країн 

ЄС і НАТО тощо. 23 грудня 2014 р. Верховна Рада України, скасувавши 

позаблоковий статус держави, встановила, що серед пріоритетів національних 

інтересів України є її інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, а 



165 

основним напрямом державної політики з питань національної безпеки – 

поглиблення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для 

набуття членства в цій міжнародній організації. Подальша військово-політична 

співпраця України з Республікою Польща і країнами НАТО та ЄС 

здійснюватиметься на основі багатьох домовленостей у цій галузі, котрі 

регулюють військово-політичні відносини в основних напрямках їхнього 

стратегічного партнерства. 9 квітня 2015 р. на засіданні Верховної Ради 

України Президент Польщі Броніслав Комаровський зазначив: “Західний світ 

мусить зрозуміти, що буде безпечний тоді, коли буде безпечною Україна”, що 

“не буде стабільної, безпечної України, якщо її частиною не стане Україна” 

[416]. 

Підбуваючи підсумки розвитку сучасних українсько-польських відносин 

та їх європейсько-атлантичного контексту, можна зробити висновок, що 

військово-політичне співробітництво між Україною і Республікою Польща є 

одним з важливих та перспективних напрямів двосторонньої взаємодії у 

новітній системі міжнародних відносин. Реалізуючи основні напрями 

співробітництва, вдосконалюючи механізми та інструменти модернізації 

двосторонньої діяльності, Україна і Польща змогли вийти на якісно новий 

рівень співпраці в цій галузі, що зможе захистити незалежність і суверенітет 

України, зробити її конкурентоспроможною на міжнародній арені та сприяти 

забезпеченню миру й стабільності на європейському континенті і у світі 

загалом. 

Тож аналіз можливостей військово-політичного співробітництва України 

та Польщі переконливо свідчить про те, що йому притаманні великий потенціал 

і перспективи. Результатом такого співробітництва України та Республіки 

Польща будуть нові креативні рішення й домовленості, що дадуть взаємну 

вигоду, будуть корисними як українській, так і польській державі. Таке веління 

часу. 
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4.2. Українсько-польське військово-технічне співробітництво 

в питаннях безпеки 

Розбудова сучасних українсько-польських взаємин у військово-

безпековій сфері є однією з важливих запорук захисту суверенітету й 

територіальної цілісності України, збереження миру та безпеки в умовах 

геополітичної напруги. Нинішня спрямованість розвитку Української держави і 

Республіки Польща характерна розширенням європейських та євроатлантичних 

структур стабільності й безпечності. Оскільки європейсько-атлантичний 

напрям зовнішньої політики України пріоритетний, відповідною метою нашої 

держави є участь у формуванні новітньої системи безпеки в Європі, зокрема 

активізація її у військовій, безпеко-оборонній співпраці із західноєвропейським 

сусідом, а також поглиблення й розширення стосунків з Північноатлантичним 

альянсом і розвитку різнопланових зв’язків у цій сфері з країнами ЄС. 

Безумовно, значне місце в національно-державних інтересах України займає 

Польща, яка вже інтегрована в європейсько-атлантичну систему безпеки та 

міжнародних відносин. Це є одним з ключових факторів, що визначає основні 

напрямки й перспективи військово-оборонної взаємодії обох держав. Предмет 

українсько-польських взаємин міцно пов’язаний з формуванням єдиного 

безпекового простору Європи, і тому, розглядаючи означену проблему в 

загальноєвропейському і світовому форматах логічно враховувати цей чинник. 

Декларування та втілення ідей українсько-польського стратегічного 

партнерства у оборонно-безпековій сфері набуває особливої значущості за умов 

зовнішнього напруження та російської агресії проти нашої країни. Для України 

ключовим у цьому аспекті є гарантування її безпеки, тому розвиток відносин 

між обома країнами у військово-оборонній площині має життєво важливе 

значення. На думку Г. Зеленько, “від рівня українсько-польської співпраці 

значною мірою залежить формування геополітичної карти Європи початку 

третього тисячоліття, а відтак – стабільність усього східноєвропейського 

регіону, напевне, всієї Європи” [417, с. 163]. А Є. Бершеда, називаючи 

українсько-польські взаємини у військово-технічній сфері принципово 
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важливими для європейської безпеки, аргументував свою тезу так: по-перше, 

регіон Центрально-Східної Європи, до якого належать Україна та Польща, є 

найперспективнішим стосовно динаміки розвитку; по-друге, Україна і Польща 

– найбільші держави Центральної Європи, які, й це особливо принципово, 

перебувають по різний бік колишнього радянського кордону та докладають 

взаємних зусиль, щоби цей кордон у світлі сьогоденних трансформацій 

геополітичного простору Європи не став розмежувальним вододілом між ними 

[418]. Рухаючись шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції, Україна й 

Польща вдаються до взаємного визнання та підтримки зовнішньополітичних 

орієнтирів одна одної, чим, на погляд дослідника, роблять спільний внесок у 

гарантування безпеки та формування безпекового простору Європи [418]. 

Зауважимо, що сучасне українсько-польське співробітництво в питаннях 

безпеки розпочало формуватися після здобуття Україною незалежності. Ще 

13 жовтня 1990 р. під час зустрічі міністра МЗС Республіки Польща 

К. Скубішевського з керівництвом УРСР в Києві було підписано “Декларацію 

про принципи та основні напрямки розвитку українсько-польських відносин” 

[419]. Зокрема, при тлумаченні одного з напрямків співробітництва зауважено, 

що сторони визнають взаємний суверенітет, непорушність кордонів, 

розвиватимуть співпрацю у військово-технічній сфері з метою гарантування 

європейської безпеки і розвитку співпраці в галузі модернізації озброєння, 

військової техніки, стабілізації відносин між країнами Центрально-Східної 

Європи, підтримки незалежності та європейського вектору обох країн [419]. 

Співробітництво України й Польщі в питаннях безпеки у початковий період 

посткомуністичних перетворень було характерним різним ступенем дієвості й 

ефективності. Активний розвиток співпраці сторін передбачав поглиблення 

відносин між ними у безпеко-оборонній сфері, проте тоді сподівання не зовсім 

виправдалися [420, с. 47]. Це пов’язане з внутрішнім розвитком українського і 

польського суспільств, а також із зовнішніми факторами, необхідністю знайти 

нову форму безпеки й виробити геополітичну стратегію, а також зі суттєвим 
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впливом геополітичних сил США, Росії та ЄС. Значно вплинула на розвиток 

двосторонніх відносин нестабільна внутрішня ситуація в обох країнах. 

Зі здобуттям Україною незалежності та політичної самостійності 

Республіки Польща обидві держави, встановлюючи добросусідські взаємини, 

намагалися провадити їх обережно, прислуховувалися до реакції Заходу та 

Росії, прагнули своїми діями не викликати їхнього невдоволення. Україна і 

Польща були змушені обирати з-поміж двох альтернатив: або залишитися в 

рамках модернізованого Східного блоку, тобто у межах домінації Росії, або 

приєднатися до Заходу через членство в його інтеграційних структурах [84, 

с. 275]. Тривалий час визначальною характеристикою східного напряму 

зовнішньої політики Польщі була “рівновіддаленість” у відносинах з Україною 

та Росією. В той же час Польща не дала згоди на допомогу Україні з 

входженням до Вишеградської групи та в реалізації створення зони безпеки та 

стабільності в ЦСЄ. У цих умовах держави постали перед необхідністю 

власними силами подбати про особисту безпеку. До чого, як виявилося, були 

історично неготовими, кожна з них неодноразово виступала з ініціативою 

формування системи безпеки на субрегіональному рівні; зокрема, можна 

назвати польську ініціативу “НАТО-біс” та проект української сторони 

“Центральноєвропейська зона стабільності та безпеки” [84, с. 277]. 

Відзначаючи очевидну їх недостатність для гарантування у регіоні ЦСЄ 

стабільності та миру, а також неспроможність вписатись у контекст загальної 

архітектури європейської безпеки, вони були такими, що “не мали шансу на 

втілення” [421]. На початку 1990-х рр., як виявилося, Україна та Польща ніяк не 

могли домовитися щодо стратегії безпеки в регіоні. Згодом Республіка Польща 

однозначно прагнула вступити до НАТО, а Україна продовжувала відстоювати 

пропозицію про створення окремого блоку для Центральноєвропейського 

простору й висловлювала застереження  щодо бажання Польщі долучитися до 

Альянсу [402, с. 38]. Але, коли керівництво України зрозуміло хибність таких 

спроб і усвідомило неминучість розширення НАТО на Схід, стосунки з 

Польщею у питаннях безпеки значно активізувалися [422]. З кінця 1991 року 
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українсько-польські взаємини щодо безпеки і стабільності в регіоні 

поглибилися. Підписання Україною Договору з НАТО про співпрацю в рамках 

програми “Партнерство заради миру” та низка дій української дипломатії, 

спрямованих на зближення з Європою, вивели Україну зі стану міжнародної 

ізоляції та зовсім по-іншому розставили акценти стосовно неї з боку Заходу 

[423, с. 130]. Зважаючи на ці кроки українського керівництва й на гарантії своєї 

безпеки, які Польща отримала від західних держав, і, вбачаючи загрозу власним 

національним інтересам у можливості українсько-російсько-білоруського 

зближення, Республіка Польща посилила відносини з Україною, уклавши з нею 

низку міждержавних договорів та угод з питань безпеки. 

Важливе значення для розвитку українсько-польських відносин у 

військово-оборонній сфері мало підписання 3 лютого 1993 р. “Угоди між 

Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони 

Республіки Польща про військове співробітництво” [218], в якій було зазначено 

про співпрацю оборонних відомств обох країн з метою зміцнення довір’я, 

сприяння діям, що гарантують безпеку і мир у Європі. Сторони узгодили такі 

основні форми співробітництва у військово-оборонній сфері: офіційні візити та 

робочі зустрічі на рівні міністрів оборони, начальників головного і 

генерального штабів, командуючих військовими округами, родами військ й 

інших представників, які займають керівні посади в міністерствах оборони та 

збройних силах; офіційні візити кораблів військово-морських сил; консультації; 

обмін досвідом, конференції, симпозіуми, семінари та виставки; підготовка 

офіцерів у військових вищих навчальних закладах, а також курси, спеціальні 

стажування і фахова практика; обмін інформацією, в тому числі інформацією 

(демонструванням) про зразки озброєння та військової техніки, що 

запропоновані для оснащення армій обох сторін; візити в штаби та військові 

частини Збройних сил, а також навчальні екскурсії слухачів військових ВНЗ і 

взаємні запрошення спостерігачів на тактичні навчання військ [218]. З метою 

закладення основ співробітництва в галузі озброєння, координації і нагляду за 

реалізацією ухвалених домовленостей сторони домовилися про створення  
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українсько-польської технічної змішаної комісії [218]. З часу підписання даної 

Угоди двосторонні відносини у військовій та військово-оборонній сфері набули 

динаміки. Україна й Польща багато робили для гарантування миру та 

стабільності в ЦСЄ і творення регіональної системи колективної безпеки. 

Регулярно відбувались офіційні зустрічі президентів та прем’єрів України й 

Польщі, нормою стали зустрічі між міністрами оборонних відомств і 

посадовців різного рівня цих країн. Тільки протягом 1993–2004 рр. президенти 

України і Польщі зустрічались як у двосторонньому, так і в багатосторонньому 

форматі понад 20 разів. Упродовж згаданого періоду між Україною і Польщею 

було підписано 98 важливих документів, що регламентували співпрацю в 

різноманітних сферах, у т. ч. у безпеко-оборонному форматі та, як засвідчив 

подальший досвід, дія яких істотно вплинула на національну безпеку двох країн 

і стабільність у Центрально-Східній Європі, сприяла зміцненню європейської 

безпеки [424]. 

Враховуючи поліпшення стосунків у безпеко-оборонній сфері між обома 

державами, було підписано ряд документів, які визначали основоположні 

засади до взаємного визнання та підтрими зовнішньополітичних орієнтирів 

одна одної та основні напрямки спільної праці у гарантуванні миру й 

стабільності та формування безпекового контексту на континенті. У цьому 

контексті виокремимо такі важливі документи, як: Угода між Урядом України 

та Урядом Республіки Польща про взаємні поставки озброєння, військової 

техніки і надання послуг у військово-технічній галузі (10. 10. 1996 р.) [425], 

Протокол про подальший розвиток співробітництва між Міністерством оборони 

України і Міністерством національної оборони Республіки Польща (26. 04. 

1996 р.) [235], Протокол між Міністерством оборони України та Міністерством 

національної оборони Республіки Польща про двостороннє співробітництво в 

галузі підготовки військових кадрів (26. 04. 1996 р.) [220], Виконавчий 

протокол про науково-технічне співробітництво до Угоди між МО України і 

МНО Республіки Польща про співробітництво у військовій галузі (24. 10. 

1996 р.) [426], Про стан та перспективи співробітництва між Міністерством 
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оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща 

[427], Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща 

про додаткові заходи зміцнення довіри та безпеки (8. 09. 2004 р.) [428]. 

Відповідно до зазначених документів тривала робота за такими основними 

напрямками, як двосторонній діалог й обмін пропозиціями в галузі оборони, 

оборонної концепції і безпеки; роззброєння та здійснення заходів щодо 

зміцнення довіри, співробітництва в забезпеченні взаємної, європейської та 

міжнародної безпеки; співпраця в питаннях миротворчої діяльності й участі у 

програмі “Партнерство заради миру”, проведення офіційних візитів і робочих 

зустрічей на рівні міністрів оборони, начальників генеральних штабів, 

командуючих видами військових сил та військовими округами й інших 

делегацій, робочі зустрічі військових експертів та спеціалістів тощо. Означені 

документи поновлювалися конкретикою стосовно співпраці у безпековій 

площині, визначали основні види співробітництва, узгоджували форми, тим 

самим закладаючи повноцінну нормативно-правову базу для подальшого 

поглиблення взаємозв’язків у питаннях стабільності між обома країнами. 

У цьому контексті велике значення для перспектив українсько-польських 

стосунків у військово-технічній сфері мали Укази Президента України “Про 

заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з 

іноземними державами” від 21 жовтня 1999 року [429], “Про концепцію 

військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на 

період до 2010 року” від 27 серпня 2003 року. [430]. Ці документи визначили 

основні концептуальні напрями розвитку безпеко-оборонного співробітництва 

України з іноземними державами, які підлягали врахуванню під час 

формування й удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази 

державного регулювання у цій сфері та в оборонній промисловості України. 

Під час формування стратегії оборонно-технічного співробітництва Концепція 

концентрувала основну увагу на світових тенденціях та зовнішніх факторах, які 

протягом наступних років впливатимуть на розвиток ситуації на ринках 

озброєнь, а саме: 
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–  значне перевищення пропозицій товарів військового призначення над 

реальним попитом та переміщення домінуючих акцентів військово-

технічного співробітництва із суто економічної площини в політичну; 

–  звуження ємності світового ринку озброєнь та його традиційних 

сегментів, особливо щодо можливості отримання прямої комерційної 

вигоди; 

–  значне посилення конкурентної боротьби за збереження та переділ 

ринку збуту товарів військового призначення, активне застосування 

методів проведення “інформаційної війни”, спрямованих на витіснення 

конкурентів з цього ринку; 

–  збільшення кількості міжнародних об’єднань у сфері розробок і 

виробництва військової техніки; 

–  актуалізація питань міжнародних режимів нерозповсюдження 

озброєнь, зокрема звичайних, у розв’язанні завдань, що стосуються 

створення загальносвітової та регіональної системи безпеки; 

–  збільшення ролі політичного діалогу на найвищому рівні під час 

вирішення питань військово-технічного співробітництва та ін. [430].  

Реалізація цієї Концепції сприяла закріпленню позитивних тенденцій 

військово-оборонного співробітництва, його трансформації в оптимальну, 

гнучку систему міжнародних відносин, спроможну самостійно розвиватися і 

пристосовуватися до потреб національної безпеки та світового ринку 

озброєння. З урахуванням стану військово-технічної співпраці, чинних 

механізмів державного регулювання у цій сфері одним з пріоритетних 

напрямків був розвиток взаємовигідного двостороннього співробітництва із 

зарубіжними країнами шляхом поглиблення коопераційних зв’язків з країнами 

НАТО та Європейським Союзом [430]. Таким чином, ця концепція визначила 

пріоритетні напрями оборонно-технічного співробітництва з іноземними 

державами у континуумі виходу за межі двосторонніх взаємозв’язків, 

долучення до європейської інтеграції та євроатлантичного партнерства. 

Поглиблення таки різноаспектних стосунків з країнами ЄС і НАТО є 
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необхідною передумовою створення глобальної системи безпеки, яка 

відповідала б вимогам ХХІ століття. Зазначені документи сприяли подальшій 

співпраці України у питаннях безпеки із зарубіжними країнами, в тому числі з 

Республікою Польща, й означали ще один крок до зміцнення міжнародних 

відносин на новітній правовій основі. 

Українсько-польське співробітництво з питань стабільності та безпеки в 

Центральноєвропейському регіоні здійснювалася через проведення спільних 

двосторонніх у рамках програми “Партнерство заради миру” військових 

навчань, підготовку і проведення операцій з підтримки миру, розвиток 

двостороннього науково-технічного співробітництва у сфері дослідження та 

втілення військової техніки, організацію й проведення виставок, конференцій, 

семінарів та інших подібних заходів щодо товарів військового призначення, 

створення спільних військових підрозділів. Конкретним втіленням 

конструктивної співпраці у цьому напрямку між Україною та Республікою 

Польща стало підписання 26 листопада 1997 р. у Варшаві між міністерствами 

оборони обох країн “Угоди у справі створення спільної військової частини для 

участі в міжнародних операціях під егідою міжнародних організацій” [431]. 

6 квітня 2000 р. Верховна Рада України ратифікувала цей документ. Створенню 

Угоди передувала тривала робота вищого політичного та військового 

керівництва України і Республіки Польща щодо підготовки й забезпечення 

нормативно-правових засад існування українсько-польського миротворчого 

батальйону впродовж 1995–1997 рр. та розроблення відповідного механізму 

діяльності спільної військової частини. На думку відомих українських 

дослідників Л. Алексієвець і В. Гевко, миротворчий батальйон формували у два 

етапи; зокрема, перший етап – з 5 квітня 1995 р. до 18 вересня 1996 р. – 

характерний визначенням кількісного складу, його структури, моделі правової 

основи його функціонування. Рішення про створення українсько-польського 

миротворчого батальйону оборони України і Польщі прийняли у жовтні 1995 р. 

міністри під час зустрічі в Соліні. Спільний миротворчий батальйон почав 

формуватися на базі 310-го механізованого полку 24-ї Залізної дивізії 
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Прикарпатського військового округу і 14-ї танкової бригади Краківського 

військового округу Війська Польського [432]. Згідно з домовленостями 

делегацій Прикарпатського і Краківського військових округів у листопаді 

1995 р. наша держава повинна була виділити два підрозділи піхоти та 

спеціалізовані взводи. До батальйону також належали такі спільні частини, як: 

командування, штабова частина та логістична. Щодо кількісного складу, то 

батальйон налічував 744 солдати, в тому числі 378 польських [432]. 

Другий етап – 18 вересня 1996 р. – 26 листопада 1997 р. – етап 

конструктивних українсько-польських контактів на рівні міністерств оборони 

України і Польщі та керівництва обох держав щодо безпосереднього 

формування миротворчого батальйону, перевірки боєздатності відпрацьованої 

військовими представниками обох країн організаційно-штатної структури й 

засадничих умов участі у миротворчих діях ООН [433, с. 10]. Можливість 

двосторонньої військової співпраці між Україною та Польщею була перевірена 

під час спільних навчань “Татри-96”, “Широкий степ-97” та в миротворчих 

операціях у Косові. Крім того, українські й польські солдати брали участь в 

операціях у рамках програми “Партнерство заради миру”, яка врегульовувала 

стосунки обох країн з НАТО, і в межах якої вони активно співпрацювали у 

військово-політичній сфері та брали участь у військових навчаннях. 

Українсько-польський миротворчий батальйон став важливою складовою 

військово-технічних взаємин з метою використання його в міжнародних акціях 

для встановлення або підтримання миру та безпеки, а також у міжнародних 

гуманітарних акціях. Угода визначала: “Батальйон буде використовуватися у 

міжнародних місіях, спираючись на мандат Ради Безпеки ООН, або працюючи 

від імені іншої відповідальної за утримання миру та міжнародної безпеки 

організації, на підставі записів VII Глави Хартії Об’єднаних Націй, або в рамках 

мирних сил, сформованих за згодою Ради Безпеки ООН” [431, арк. 2]. В угоді 

визначені основні напрямки дій батальйону. Так, згідно зі статтею 2, п. 2 Угоди 

операції українсько-польського батальйону могли протидіяти міжнародним та 

регіональним конфліктам; його могли використовувати для налагодження умов 
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для розв’язання конфліктів, гуманітарної допомоги населенню із зони 

конфлікту, а також допомоги державам, які потерпіли внаслідок конфлікту; 

протидіяти загрозі миру [431, арк. 2]. Сторони також домовилися щодо 

структури батальйону, його численного складу, способу керування, 

забезпечення, а ступінь участі ЗС України та Польщі конкретизуватиме окрема 

угода, укладена між міністерствами оборони обох країн. Також було визначено, 

що українська частина батальйону постійно перебуватиме на території України, 

а польська – Республіки Польща. На період підготовки батальйону до 

використання у зоні операції місце його дислокації узгоджуватимуть між 

міністерствами оборони України та Польщі, в кожному окремому випадку [431, 

арк. 1].  

Яскравим прикладом співпраці українських і польських військових у 

спільно створеному батальйоні стало виконання миротворчих завдань у складі 

багатонаціональних сил КФОР у Косово, а також залучення українських 

миротворців до нормалізації ситуації в Іраку, де військовий контингент України 

працював у складі британсько-польських сил. Тут військові двох країн 

охороняли органи влади, об’єкти життєзабезпечення, транспортні комунікації, 

виконували інші обов’язки на території, що належала до польського сектору 

відповідальності. Ці приклади продемонстрували світові, що Україна та 

Польща прагнуть зробити спільний внесок у дотримання миру і безпеки в 

регіонах, дестабілізованих міжетнічними конфліктами. Активна участь 

українсько-польського миротворчого батальйону сприяла довірі, стабільності, 

миру та будівництву нової Європи. В результаті існування Укрполбату було 

набуто досвід військово-технічної співпраці Збройних сил України і Збройних 

сил Республіки Польща. Українсько-польський батальйон набув вагомого 

значення у відносинах між Україною та Північноатлантичним альянсом. 

Успішна участь у миротворчих операціях під егідою ООН продемонструвала 

спроможність України і Польщі бути ефективними складниками глобальної 

системи безпеки. 
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Завдяки військовому співробітництву з Республікою Польща Україна 

полегшувала собі просування до НАТО та Європейського Союзу. Співпраця 

обох країн у безпековій сфері продовжувала розвиватись у контексті реалізації 

євроатлантичних прагнень України, особливо після вступу Польщі до ЄС. 

Завдяки цьому Польща перетворилася на справжнього “адвоката України” в 

Європейському Союзі і НАТО. З набуттям Польщею членства в НАТО та ЄС 

характер українсько-польських взаємин почав якісно змінюватися, 

перетворюючись з відносин між державами з однаковим міжнародно-правовим 

статусом на відносини за особливим регіональним напрямом – між НАТО та 

його східними сусідами. Для України ключовим у цьому аспекті було 

гарантування її національної безпеки. Значний прогрес у відносинах України з 

Альянсом був досягнутий уже в 2005 році. Так, у лютому 2005 р. на саміті 

Комісії Україна–НАТО в Брюселі Президент України В. Ющенко проголосив 

набуття членства в НАТО кінцевою метою співробітництва з цією 

міжнародною організацією. А через рік він підтвердив прагнення України 

прийняти план дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), у березні того ж 2006 р. 

підписав Указ “Про національну систему координації співробітництва України 

з Організацією Північноатлантичного договору” [434], який визначив 

створення Міжвідомчої комісії з питань підготовки до вступу в НАТО [435, 

с. 122]. Оцінюючи роль Польщі у зближенні України з Альянсом, секретар 

Атлантичного клубу Польщі К. Зельке зауважив: “Ми сподіваємося, що в дусі 

атлантичної співпраці нам вдасться виробити такі рішення, які дадуть змогу 

уникнути “чорних сценаріїв” і назавжди з’єднати Україну із Заходом та 

водночас доповнять новий геополітичний устрій у Європі й світі” [436, с. 105]. 

Було дедалі очевиднішим, що співробітництво в трикутнику Україна–

Європа–НАТО у безпековій сфері є винятково важливим як для обох країн, так 

і для регіону в цілому. Відомі чернівецькі науковці В. Бурдяк та І. Мороз 

висловилися з цього приводу так: “Польща – член Північноатлантичного 

Альянсу, вона – форпост НАТО на його східних кордонах. Членство в НАТО 

створює для Польщі реальні підстави забезпечення її безпеки та оборони. У 
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свою чергу, інтеграція України європейських та євроатлантичних структур має 

істотне значення для безпеки всього континенту; відтак Польща підтримує 

прагнення України в цьому напрямі” [437, с. 170]. Про підтримку європейсько-

атлантичних планів України щодо НАТО та ЄС неодноразово заявляв 

Л. Качинський під час зустрічей з високопосадовцями України, зокрема 

16 лютого 2006 р. з Прем’єр-міністром Ю. Єхануровим, 6 грудня 2006 р. з 

Головою Верховної Ради О. Морозом, 8 грудня 2008 р. з Міністром 

закордонних справ В. Огризком, 11 листопада 2008 р. з Президентом 

В. Ющенком [438, c. 193]. Обгрунтовуючи виклики безпеці й стабільності на 

континенті, президент Польщі Л. Качинський продовжив лінію на енергійне 

просування ідеї надання Україні ПДЧ, відстоював перспективи її майбутнього 

членства в НАТО на саміті Північноатлантичного договору в Бухаресті (квітень 

2008 р.) та доцільність поглиблення військового співробітництва України з 

Альянсом [439, с. 8]. 7–8 вересня 2008 р. Президент України В. Ющенко, 

перебуваючи з офіційним візитом у Варшаві, провів зустріч з керівництвом 

Республіки Польща, результатом якої стало підписання Дорожньої карти 

українсько-польського співробітництва на 2009–2010 рр., що підтвердило 

стратегічне спрямування партнерства України та Польщі, скерованого на 

перспективу, та визначило основні завдання двосторонньої співпраці між 

країнами. Також В. Ющенко і Л. Качинський підтвердили двосторонній план 

дій, який мав бути адаптований да Плану дій Україна–ЄС. Основну увагу під 

час зустрічі зосереджували на питаннях безпеки і стабільності на 

Європейському континенті. Український президент відзначив важливу роль 

Польщі у підтримці європейсько-атлантичних прагнень України і звернув увагу 

на реалізацію Програми “Партнерство заради миру”, Індивідуальної програми 

партнерства (ІПП-95), Хартії про особливе партнерство України з НАТО [439, 

с. 8]. Означені програми отримали високі оцінки в царині військово-

атлантичного співробітництва України та Польщі для підтримання стабільності 

в Центрально-Східній Європі. Зважаючи на підтримку Польщі й ефективне 

співробітництво у рамках “Україна–НАТО”, Україна зуміла досягти реальних 
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успіхів у розбудові взаємин з Альянсом та певною мірою наблизитися до нього. 

Кожного року проводилося кілька десятків спільних заходів у трикутнику 

“Україна–Польща–НАТО”, зокрема відбувалися консультації з проблематики 

безпеки та оборони і допомозі Україні у співпраці з НАТО, обмін досвідом 

реформування армії, країни брали спільну участь у миротворчих місіях та 

військових навчаннях тощо [437, с. 170]. Та з прийняттям 1 липня 2010 р. 

Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” [440], згідно з 

яким наша держава задекларувала відмову від вступу до Альянсу й заявила про 

набуття позаблокового статусу, її перспективи вступити до організації вкотре 

стали невизначеними. Варто зазначити, що і в умовах проголошення 

позаблокового статусу та відмови від євроатлантичної інтеграції як стратегічної 

мети Україна продовжувала брати участь у практично всіх операціях та місіях 

під егідою НАТО. Тривала співпраця України з РП, яка з власної ініціативи, а 

також за “дорученням” США і надалі реалізовувала політику активного 

сприяння розбудові діалогу Україна–НАТО. Після приходу до влади 

Президента П. Порошенка співробітництво обох країн у питаннях безпеки в 

контексті розбудови і вступу до Північноатлантичного договору поглибилося й 

набуло нових форм. Розпочався якісно новий етап українсько-польського 

співробітництва з питань безпеки і стабільності, позначений активізацією 

політичного діалогу із взаємним урахуванням інтересів двох сторін. Після 

анексії РФ Криму й агресії на сході України Варшава звернулася до Брюселля з 

пропозицією про активізацію консультацій щодо членства України в ЄС і 

НАТО. 

Ще один крок розвитку українсько-польських взаємин стосовно безпеки 

було зроблено у 2014 році. Орієнтація України на вступ до Європейського 

Союзу і НАТО викликала новий погляд на військову співпрацю України та 

Польщі й країн Альянсу. У контексті дедалі більшого поглиблення процес 

європейсько-євроатлантичної інтеграції України набув остаточного виміру. 

Саме українсько-польське партнерство найяскравіше виразилось у дотриманні 

спільної позиції в міжнародній і загальноєвропейській безпековій політиці. 



179 

Особливого значення у цьому зв’язку набула військово-політична взаємодія, 

завдяки чому обидві країни беруть активну участь у міжнародній політиці, 

забезпеченні миру й стабільності в Європі та всьому світі. Про це йшлося під 

час зустрічі Президента України П. Порошенка зі своїм польським колегою 

Б. Комаровським у квітні 2015 року “Коли ми разом, Україна і Польща, – 

підкреслив П. Порошенко, – ми непереможні. Усвідомлення цього привело до 

створення спільної українсько-польсько-литовської бригади, яка вже незабаром 

почне тренування. Ми про це домовилися для отримання повних оперативних 

спроможностей, для виконання функцій з підтримки миру” [440]. Останнім 

часом взаємини між країнами в оборонній та безпеко-технічній сферах 

інтенсифікуються. Співпраця між Україною і Польщею у політико-безпековій 

та військових площинах є ефективною й перспективною і щодо отримання 

допомоги єврокомісії та євроатлантичної інтеграції Української держави.  

Зауважимо, що на особливу увагу також заслуговує співробітництво 

України й Польщі у питаннях безпеки в регіоні у регіональних проектах; 

зокрема, ця співпраця найдинамічніше розвивалася в рамках Вишеградської 

четвірки (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) як регіонального об’єднання 

у різних сферах, важливих для гарантування національної безпеки України. 

Починаючи з 2002 р., міністри оборони держав Вишеградської групи 

зустрічаються, як правило, кожного року для обговорення найважливіших 

проблем, пов’язаних з оборонно-безпековою політикою. Україна долучилася до 

такої військової співпраці з 2005 року. Встановлено військово-політичні 

контакти між міністрами оборони країн Вишеградської четвірки (В-4), 

започатковано консультації та зустрічі з проблематики НАТО на рівні 

директорів департаментів оборонних відомств, відбуваються зустрічі 

начальників генеральних штабів (Україна бере участь у таких зустрічах з 

2007 р.), на яких обговорюють проблеми військової співпраці. Крім того, 

Вишеградська четвірка активно допомагає українській армії переходити на 

військові стандарти НАТО, а військовим України – брати участь у спільних 

навчаннях країн В-4, основним з яких із 2006 р. є: спільні командно-штабні 
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навчання “Швидкий тризуб” (Польща, Угорщина), навчання аеромобільних 

підрозділів батальйонного рівня та “Козацький степ” (Польща), “Світла лавина” 

(Словаччина, Україна) й ін. [441, с. 49]. Головними результатами військового 

співробітництва стала допомога країн В-4 у реформуванні ЗС України та їх 

переході на військові стандарти НАТО. Під час зустрічі глав оборонних 

відомств Вишеградської четвірки у травні 2014 р., у якій узяв участь і керівник 

Міністерства оборони України, відбулися переговори міністрів оборони 

Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та України у форматі “Вишеградська 

четвірка плюс Україна”; сторони домовилися про створення бойової тактичної 

групи та обговорили можливість залучення до цієї групи ЗС України [84, 

с. 177]. Військово-політична співпраця України з В-4 як на двосторонньому 

рівні, так і з групою цих країн демонструє позитивну динаміку в участі у 

міжнародно-безпековій площині й забезпеченні стабільності в 

Центральносхідноєвропейському регіоні. 

Таким чином, співробітництво України та Республіки Польща як на 

двосторонній, так і на багатосторонній основах дає позитивні результати, 

впливає на рівень співробітництва “Україна–НАТО” і у рамках Вишеградської 

четвірки, що гарантуватиме безпеку в регіональному й субрегіональному 

просторі. Україна і Польща вдало реалізують ті можливості, що відкриває перед 

ними стратегічне партнерство в оборонно-безпековій сфері, використовуючи їх 

не лише в контексті двосторонніх контактів з питань безпеки, а й пріоритетів 

геополітичної взаємодії у процесі європейсько-атлантичної інтеграції і 

співпраці з НАТО та ЄС. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене на новітній методологічній і джерельній основі дослідження 

закономірностей та особливостей розвитку українсько-польських відносин у 

1991–2014 рр. стверджує, що вони посилились і набули якісно нової системи 

після здобуття незалежності України й падіння комуністичного режиму в 

Польщі, їх демократизації і розбудови національних державностей, докорінних 

змін в Європі та світі після розпаду СРСР, зумовлених геополітичним 

розташуванням, територіальною близькістю, традиційністю зв’язків і взаємного 

інтересу щодо європейсько-атлантичної інтеграції. В умовах сучасної моделі 

міжнародних відносин особливої актуальності набувають проблеми 

трансформації зовнішньої політики України та РП до європейсько-атлантичних 

і глобалізаційних процесів. Як вище зазначено, створення й розвиток системи 

взаємин між Україною і Польщею спричинене комбінованою дією зарубіжних, 

а також внутрішніх чинників, які виступають у діалектичній зв’язці. Взаємини 

між Україною та Польщею активізувалися після вступу РП до НАТО і ЄС, 

Помаранчевої революції й Революції Гідності та анексії РФ Криму й агресії на 

Донбасі. На українсько-польські відносини вплинули міжнародний контекст і 

позиція США, Росії, ЄС. Усе це збільшує вагомість запропонованої наукової 

проблеми. Її дослідження посилюється складністю згаданих відносин, 

незавершеністю формування перспектив цього процесу і варіативністю 

двосторонніх зв’язків. 

Встановлено, що українсько-польські відносини, які набули з 1996 р. 

характеру стратегічного партнерства, утверджувалися поступово, відповідно до 

національних інтересів та викликів сучасного облаштування світоустрою. 

Авторська концепція періодизації представляє зазначені вісім періодів, 

характерних динамікою політичного діалогу та інтенсифікацією співпраці двох 

країн.  
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При цьому доведено, що договірно-правову базу розбудови стосунків між 

Україною і Польщею склали понад 350 договорів та угод, у т. ч. міждержавних, 

міжурядових. До цього варто додати домовленості регіонального рівня, між 

окремими підприємствами, громадсько-політичними організаціями та 

об’єднаннями. Робота у цьому напрямку розпочалася ще в 1990 р. і тривала на 

основі політичного діалогу впродовж зазначеного періоду. Базовим документом 

був Договір між Україною та Республікою Польща про добросусідство, дружні 

відносини і співробітництво (1992 р.), який визначив основні напрямки 

взаємозв’язків, що в подальшому відповідно до вимог часу підкріплювалися 

новими угодами в усіх сферах. 

Узагальнюючи результати дослідження, підкреслимо, що у становленні 

інституалізації українсько-польських відносин важливу роль займали 

Консультативний комітет Президентів України і Польщі, Українсько-Польська 

міжурядова комісія з питань економічного співробітництва, Українсько-

Польський форум, Польсько-Українська фундація співпраці; добре 

зарекомендували себе також Форум партнерства Україна–Польща, 

Міжнародний центр зустрічей студентської молоді України і Польщі, Постійна 

Українсько-Польська конференція з питань європейської інтеграції та ін., які 

стали важливою ланкою стратегічного партнерства двох держав. 

У результаті здійсненого дослідження показано, що в міру становлення 

нової моделі взаємин України і Польщі її політична складова є ключовою. 

Інтенсивність політичних відносин забезпечується на дипломатичному, 

міжурядовому, міжпарламентському рівнях, у контактах між Президентами та 

громадськими об’єднаннями. Розвиток у політичній площині між обома 

країнами розпочався наприкінці 1991 р. 4 січня 1992 р. між Україною і РП було 

встановлено дипломатичні відносини. Подальшими кроками у поглибленні 

міждержавних відносин були офіційні візити представників держав, що 

закріпили рівноправність партнерства. Варто наголосити на динамічності, 

поступальності українсько-польської взаємодії, що обумовлено збігом 

політичних інтересів країн-сусідів, їхніми глибинними історичними та 
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культурними зв’язками. Незважаючи на всю складність сучасних українсько-

польських відносин, їх позитивна динаміка зберігається, а з огляду на 

однаковість стратегій України і Польщі значною мірою залежить від 

збереження та зміцнення політичних контактів, політичного діалогу, а також 

успіху реформаторської політики в Україні. 

Зауважимо, що чільне місце у загальному форматі українсько-польського 

співробітництва займають економічні відносини щодо реалізації 

геоекономічного потенціалу обох держав. У цьому плані зовнішньоекономічні 

зв’язки вибудовуються на двох основних рівнях: удосконалення форм 

співробітництва, їх модернізація та участь в інтеграційних процесах. Правовою 

основою торговельно-економічних зв’язків між Україною та Польщею стали: 

Угода між Урядами України та Польщі про торгівлю та економічне 

співробітництво (1991 р.), Меморандум про основи лібералізації торгівлі між 

Україною та Республікою Польща про економічне співробітництво (2005 р.), 

Угода між Міністерством сільського господарства і продовольства України та 

Міністерством сільського господарства Республіки Польща про господарське й 

науково-технічне співробітництво (2007 р.) та ін., які регламентували 

співпрацю відповідно до вимог часу. В торговельно-економічних відносинах 

домінували переважно позитивні тенденції, поглиблювалися взаємозв’язки в 

енергетичному секторі, прикордонній та міжрегіональній співпраці, у сферах 

торгівлі, надання послуг, транспорту, екології, спільного ринку та інституційної 

інфраструктури тощо. Формування нової моделі українсько-польських 

економічних відносин передбачає їх активізацію як засобу підтримки 

національних економік та орієнтацію на входження в європейсько-світовий 

простір, максимальне використання переваг економічної глобалізації. 

Доведено, що безпеко-оборонний вектор все більше набуває ознак одного 

із пріоритетів українсько-польського співробітництва. Співпраця в питаннях 

безпеки здійснювалась шляхом регулярних консультацій, проведення 

військових навчань на дво- і багатосторонній основі та в рамках “Партнерства 

заради миру”, створення об’єднаних військових підрозділів, підготовки 
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військових кадрів, спільного виконання українсько-польським миротворчим 

батальйоном місії у складі KFOR, розширення зв’язків з країнами 

Вишеградської четвірки та ін. Військово-безпекові відносини посилилися після 

Євромайдану і Революції Гідності, анексії РФ Криму й агресії на сході України. 

Розвиток відносин у військово-безпековій сфері дає позитивні результати для 

підвищення оборонних спроможностей Української держави, забезпечення 

миру і стабільності, а також постає невід’ємною складовою архітектури безпеки 

в сучасній Європі. 

Таким чином, сучасні українсько-польські відносини, які спираються на 

повноцінну інституційно-правову основу, характерні низкою досягнень у 

політично-економічній та військово-оборонній сферах. Разом із тим, з огляду на 

перспективу розбудови взаємин між двома країнами в європейсько-

атлантичному вимірі та у глобальній системі геополітичних координат ХХІ ст. 

перед Україною і Польщею нині постали нові виклики та відкриваються широкі 

можливості для поглиблення взаємовигідного співробітництва. Продовження 

вивчення українсько-польських відносин у нових історичних умовах сприятиме 

розкриттю потенціалу для реалізації національних інтересів і забезпечення 

пріоритетів стратегічного партнерства України та Польщі в глобальній політиці 

поточного століття.  



185 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Новітня історія України (1900 – 2000) / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, 

В. П. Дрожжин та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 663 с. 

2. Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К.: Академвидав, 2006. – 

699 с. 

3. Гальчинський А. Україна – на перехресті геополітичних інтересів / 

А. Гальчинський. – К.: Знання України, 2002. – 180 с. 

4. Горенко О. Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та 

України / О. М. Горенко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. – 331 с. 

5. Ковальова О. Стратегія інтеграції: як реалізувати європейський вибір 

України / О. О. Ковальова. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, 2003. – 340 с. 

6. Демчук П. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної 

інтеграції / П. О. Демчук. – К.: “ППП”, 2004. – 264 с. 

7. Дністрянський М. Україна в політико-географічному вимірі / 

М. С. Дністрянський. – Львів: вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 310 с. 

8. Мельникова І. М. Україна у взаємовідносинах з прикордонними 

державами Центрально-Східної Європи: створення міжнародно-правових 

підвалин добросусідства і співробітництва (90-ті роки) / І. М. Мельникова // 

Україна в європейських міжнародних відносинах. – К., 1998. – С. 58 – 87. 

9. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність / 

Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. – Львів: Вид-во нац. ун-ту “Львівська 

політехніка”, 2001. – 424 с. 

10.  Василенко С. Україна. Геополітичні виміри в загальноєвропейському 

процесі / Світлана Дмитрівна Василенко. – Одеса: ОДМА, 2000. – 206 с. 

11.  Брусиловська О. І. Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, 

внутрішні зміни / О. І. Брусиловська. – Одеса: Астропринт, 2007. – 352 с.  



186 

12. Брусиловська О. І. Зовнішня політика України після 2004 року: 

східноєвропейський вимір / О. І. Брусиловська // Вісник Одеського 

національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. – Т. 14. – 

Випуск 13. – Одеса: Астропринт, 2009. – С. 641 – 647. 

13. Віднянський С. Незалежна Україна: двадцять років між Європою та 

Євразією / Степан Віднянський // Україна – Європа – Світ. Міжнародний 

збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. 

Л. М. Алексієвець. – Вип. 6–7. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. 

– С. 24 – 38. 

14. Горбулін В. Внутрішні трансформації та зовнішні загрози. 

Євроатлантична інтеграція як інструмент політики національної безпеки 

України / Володимир Горбулін // День. – 2008. – 5 липня (№116) 

15. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична 

ретроспектива та сучасний стан / О. Івченко. – К.: РІЦ УАННП, 1997. – 687 с. 

16. Ісаєвич Я. Українсько-польська наукова і культурна співпраця: 

сучасний стан / Ярослав Ісаєвич // Україна і Польща у Східно-Центральній 

Європі: спадок і майбуття: зб. матер. конф. (Київ, 25-27 червня 1999 р.) / 

упоряд. М. Балабушевич, Н. Довженко. – К., 1999. – С. 18 – 21. 

17. Касьянов Г. Украина между Россией и Европой: превратности выбора / 

Г. Касьянов // Новая и новейшая история. – 2005. – №3 – С. 76 – 81. 

18. Кудряченко А. Між двома полюсами. Деякі аспекти взаємовідносин 

України, Польщі, Росії і Німеччини / А. Кудряченко // Політика і час. – 1993. – 

№3. – С. 15 – 18. 

19. Кудряченко А. І. Європейський вибір України: сучасний етап реалізації 

курсу /А. Кудряченко // Україна та Росія: потенціал взаємодії та 

співробітництва. Збірник наукових праць. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН 

України, 2010. – С. 76 – 88. 

20. Кудряченко А. І. Геополітичні виміри поступу України в 

глобалізованому світі: виклики і перспективи / А. І. Кудряченко // Сучасна 



187 

українська політика. – Спец. випуск: Україна як суб’єкт сучасних 

цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс, 2011. С. 10 – 17. 

21. Литвин В. Зовнішня політика України: 1990 – 2000 / Володимир 

Литвин // Віче. – 2000. – № 11. С. 3 – 48. 

22. Макар Ю. Зовнішня політика України: наміри та реалії / Юрій Макар // 

Україна – Європа – Світ. – Випуск 1: Міжнародний збірник наукових праць. 

Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: 

Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 189 – 198. 

23. Мартинов А. Еволюція зовнішньої політики України (1991 – 2006 рр.) / 

С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2006. 

– №4. – С. 32 – 51. 

24. Мартинов А. Зовнішня політика України: еволюція концептуальних 

засад та проблеми реалізації / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов // 

Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С. 55 – 76. 

25. Орел А. В. Європу нас штовхатиме Москва / А. Орел // 2000. – 2010. – 

2 липня. 

26. Парахонський Б. Україна в центральноєвропейському регіоні: 

геополітична ситуація та перспективи розвитку / Борис Парахонський // 

Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття: зб. матер. 

конф.(Київ, 25 – 27 червня 1999 р. ) − К., 1999. − С. 30 – 38. 

27. Парахонський Б. О. Концептуальні засади зовнішньої стратегії України 

/ Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська. – К.: НІСД, 2011. – 41 с. 

28. Алексієвець М. Зовнішня політика України в контексті сучасних 

цивілізаційних викликів / Микола Алексієвець, Ярослав Секо // Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль: Вид-

во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 3. – С. 85 – 106. 

29. Зашкільняк Л. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / 

Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів: Львівський національний університет імені 

Івана Франка, 2002. – 752 с. 



188 

30.  Литвин М. Питання українсько-польських відносин у науковій 

спадщині та громадській діяльності Ярослава Ісаєвича / Микола Литвин // 

Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – Збірник 

наукових праць. – Львів: 2010 – 2011. – Вип.3-4. – С. 5 – 12.  

31. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України. – К.: Кондор, 2011. – 290 с. 

32. Гайдуков Л. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980 – 2000 

рр.) / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губерський та ін. – К.: Либідь, 2001. 

– 624 с. 

33. Андрущенко (Гринько) С. В. Україна в сучасному геополітичному 

середовищі / С. В. Андрущенко (Гринько). – К.: Логос, 2005. – 286 с. 

34. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і 

прикладний аспекти / [ ред. Ф. М. Рудича]. – К.: МАУП, 2002. – 488 с. 

35. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку / кер. 

авт. кол. О. М. Гончаренко. – К.: НІСД, 1999. – 384 с. 

36.  Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За ред. д. і. н. проф. 

А. І. Кудряченко. – К.: Фенікс, 2009. – 544 с. 

37. Культурно-цивілізаційний простір Європи і України: особливості 

становлення та сучасні тенденції розвитку / кер. авт., кол. і наук. ред. 

А. І. Кудряченко // Інститут європейських досліджень НАН України. – К.: 

Університет “Україна”, 2010. – 405 с. 

38.  Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За заг. ред. 

А. І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2011. – 632 с. 

39. Алексєєв Ю. М. Україна та європейський глобалізм 1989 – 2009 / 

Ю. М. Алексєєв. – К.: ТОВ “ВПК “Експрес-Поліграф”, 2010. – 416 с. 

40.  Макар Ю. І. Україна в міжнародних організаціях / Ю. М. Макар, 

Б. П. Гдичинський, В. Ю. Макар, С. Д. Попик, Н. Ю. Ротар // За аг. ред. 

Ю. І. Макара. – Чернівці: Прут, 2009. – 880 с. 

41. Україна в ХХ столітті (1900 – 2000 рр.): в 2 ч. – Ч.1. Україна в 

міжнародних відносинах з країнами Центральної та Південно- Східної Європи. 



189 

Анот. іст. хроніка / Від. ред. С. В. Віднянський. – К.: Ін-т історії України НАН 

України, 2001. – 310 с. 

42.  Україна і Польща – стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. 

Майбутнє: Зб. наук. пр. / Таїсія Зарецька (заг. ред.). – Ч.2. – К., 2002. – 238 с. 

43. 20 років українсько-польських відносин: випробування часом і спільна 

перспектива на майбутнє / Зовнішні справи. – 2010. – №7/8. С. 52 – 53. 

44. Україна на міжнародній арені. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1. / 

В. В. Будяков (упоряд.); Г. Й. Удовенко (ред.). К., 1998. – 734 с. 

45. История антикоммунистических революций конца XX века: 

Центральная и Юго-Восточная Европа. / Отв. ред. Ю. С. Новопашин. Ин-т 

славяноведения РАН. М.: Наука, 2007. – 397 с.  

46. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / под. ред. 

А. А. Язьковой. – М.: Весь мир, 2007. – 352 с. 

47.  Польша в ХХ веке. Очерки политической истории / Отв. ред. 

А. Ф. Носкова. – М.: Изд-во «Индрик», 2012. – 952 с. 

48. Wizimirska B. Polska polityka zagraniczna // Rocznik Polskiej Polityki 

Zagranicznej. – 1991. – S. 8–12. 

49. Nowakowski J. Polska polityka wschodnia w 1991 roku // Rocznik Polskiej 

Polityki Zagranicznej. – 1991. – S.77 – 87. 

50. Onyszkiewicz J. Kilka uwag о probleme bezpieczenstwa Polski / Janusz 

Onyszkiewicz // Polska w Europie. – 1992. – 8 kwiecen. – S. 27 – 36. 

51. Зайончковский В. Восточная Европа в польской дипломатии / Войцех 

Зайончковский // Pro et Contra. – Т. 3. – №2. – Весна 1998. – С. 39 – 52.  

52. Геремек Б. Основні напрями зовнішньої політики Польщі / Броніслав 

Геремек // Політична думка. – 1998. №1. – С. 62 – 75. 

53. Павличко Д. Українсько-польські відносини на сучасному етапі / 

Д. Павличко // Голос України. – 1993. – 24 лютого. 

54. Таран С. Украина и Польша: зигзаги добрососедства / Сергей Таран // 

Зеркало недели. – 1995. – 24 марта. 



190 

55. Афанасьєв І. Польсько-українські економічні стосунки у 1991 – 

1997 рр. / Ілля Афанасьєв // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: 

спадок і майбуття: зб. матер. конф. (Київ, 25 – 27 червня 1999 р.) / упоряд. 

Т. Балабушевич, Н. Довженко. – К., 1999. – С. 126 – 131. 

56. Бершада Є. Українсько-польські стосунки та європейська безпека / 

Євген Бершада // Ї. – 1998. – Ч. №14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ji.lviv.ua/n14texts/bersheda.htm 

57. Макаренко Є. А. Українсько-польське міжнародне співробітництво: 

реалії і динаміка ХХІ століття / Є. А. Макаренко Бурант // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: зб. наук. пр. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т 

міжнар. відносин, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – C. 3 – 9. 

58. Будкін В. Українсько-польське співробітництво в контексті відносин 

України з СНД та ЄС / Віктор Будкін // Україна і Польща у Східно-Центральній 

Європі: спадок і майбуття: зб. матер. конф. (Київ, 25 – 27 червня 1999 р.) / 

упоряд. Т. Балабушевич, Н. Довженко. – К., 1999. – С. 48 – 50. 

59. Дацків І. Встановлення і розвиток українсько-польських відносин 

наприкінці ХХ століття / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2015. – №3. – С. 28 – 31.  

60. Глібов В. Українсько-польські взаємини в пострадянський період. Деякі 

аспекти політичного й економічного співробітництва / Віктор Глібов, Дмитро 

Горун // Політика і час. – 1997. – №5-6. – С. 15 – 21.  

61. Горун Д. Українсько-польські гуманітарні взаємини в 1991 – 2001 рр. / 

Д. Горун // Історія в школі. – 2002. - №5-6. – С. 40 – 49.  

62. Полторацький Є. Євроатлантичний вимір стратегічного партнерства 

Україна – Польща: досвід, проблеми, перспективи / О. Польторацький // 

Політика і час. – 2005. – №1. – С. 7–16. 

63. Мартинов А. Українсько-німецько-польське військово-політичне 

співробітництво в контексті розширення НАТО / А. Мартинов // Студії 

політологічного Центру “Генеза”. – 1997. – №1. С. 39 – 41. 

64. Токар Л. Україна і Польща в Центрально-Східній Європі: спадок і 

майбуття / Любомир Токар // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: 

http://www.ji.lviv.ua/n14texts/bersheda.htm


191 

спадок і майбуття: зб. матер. конф. (Київ, 25 – 27 червня 1999 р.) / упоряд. 

Т. Балабушевич, Н. Довженко. К., 1999. – С. 16 – 17. 

65. Шпорлюк Р. Польща, Європа – і нова українська географія / Роман 

Шпорлюк // День. – 1999. – 26 січня.  

66. Зайцев Ю. Польська опозиція 1970 – 80-х років про засади українсько-

польського порозуміння / Ю. Зайцев // Депортації українців та поляків: кінець 

1939 – початок 50-х років (До 50-річчя операції “Вісла”) / Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України / Упоряд. Ю. Ю. Сливка. – 

Львів, 1998. – С. 52 – 64. 

67. Заброварний С. До повного примирення і щирого порозуміння / 

С. Заброварний // Політика і час. – 1997. – №9. – С. 5 – 11.  

68. Житарюк Н. Україна і Польща на геополітичній карті Європи / Наталя 

Житарюк // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття: 

зб. матер. конф. (Київ, 25 – 27 червня 1999 р.) / упоряд. Т. Балабушевич, 

Н. Довженко. – К., 1999. – С. 132 – 134. 

69. Кіндрат К. Українсько-польські стосунки на зламі тисячоліть / 

К. Кіндрат, С. Трохимчук. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. – 

112 с.  

70. Борщевський В. Українсько-польське економічне співробітництво в 

умовах євроінтеграції / Віктор Борщевський. – Львів: Аверс, 2007. – 328 с. 

71. Борщевський В. В. Україна і Польща в умовах розширення ЄС: 

економічна оптимізація та глобальне партнерство / В. В. Борщевський. – Львів: 

Аверс, 2009. – 227 с. 

72. Зеленько Г. “Навздогінна” модернізація: досвід Польщі та України / 

Галина Зеленько. – К.: Критика, 2003. – 215 с. 

73. Струтинський В. Місце України в зовнішній політиці Республіки 

Польща (1991 – 2006 рр.) / Владислав Струтинський // Україна, Польща, 

Німеччина в Європі. – Львів, 2007. – С. 222 – 235.  



192 

74. Алексієвець Л. Україна і Польща: шляхи співробітництва (1991 – 2004 

рр.) / Л. Алексієвець, В. Гевко. – Тернопіль: Ред. – вид. центр ТНПУ 

ім. В. Гнатюка, 2009. – 153 с. 

75. Герасимчук Т. Україна-Польща: стратегічне партнерство / Таміла 

Герасимчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія / За заг. ред. проф. 

М. М. Алексієвця. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2002. – Вип. 5 . – С. 168 – 174.  

76. Знахоренко О. Стратегічне партнерство в українсько-польських 

відносинах: державно-політичний та військовий аспекти / Оксана Знахоренко // 

Людина і політика. – 2004. – №3. – С. 29 – 40.  

77. Михальський О. Українсько-польські відносини: тенденції, політичні 

проблеми та пошуки консенсусу / О. Михальський // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин. –2010. – № 88. – С. 252 – 255.  

78. Киридон А. М. Україна – Польща: узгодження зовнішньополітичних 

орієнтирів / А. М. Киридон // Слов’янський вісник: зб. наук. праць. – 2011. – 

Вип.11. – С. 47 – 53. 

79. Бочаров С. В. Шлях Польщі до Єволпейського Союзу / В. В. Бочаров. – 

Донецьк: ДонГУ, 2011. – 271 с.  

80. Колесник В. П. Україна – Польща: від “рівновіддаленості” до 

“стратегічного партнерства” (перша половина 90-х років XX століття) / 

В. П. Колесник // Науковий вісник Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. Науковий журнал. Серія: Міжнародні відносини. – 2009. – 

№3. – С. 49 – 53. 

81. Кондратюк Т. М. Україна – Польща: відносини добросусідства та 

стратегічного партнерства у контексті євроінтеграції / Т. М. Кондратюк, 

Л. Ф. Кондратюк // Проблеми політичної історії України. Збірник наукових 

праць. –  2010. – Вип. 5. – С. 236 – 243. 

82. Кучер В. Використання досвіду Польщі в процесі інтеграції України в 

Європейський Союз / В. Кучер // Дух і Літера: Польські студії (спец. вип.). – 

2008. – № 20. – С. 194 – 228. 



193 

83. Малиновська О. Українсько-польське стратегічне партнерство: 

геополітичний вимір / Оксана Малиновська // Україна і Польща – стратегічне 

партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє: зб. наук. пр. / Т. Зарецька (заг. 

ред.). Ч. 2. – К., 2002. – С. 80 – 83. 

84. Чорна Н. Україна і Польща: історіографія відносин (кін. ХХ – поч. 

ХХІ ст.) / Наталя Чорна. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2014. – 416 с. 

85. Савельєв Є. В. Україно – польські економічні відносини у контексті 

стратегічного партнерства / Є. В. Савельєв, В. В. Мельник, С. І. Чеботар. – Т.: 

Економ. думка, 2003. – 344 c.  

86. Янків М. Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі 

геополітичних координат / Мирон Янків. – Львів: Світ, 2011. – 384 с. 

87. Глібов В. Українсько-польські взаємини в пострадянський період. Деякі 

аспекти політичного й економічного співробітництва / Віктор Глібов, Дмитро 

Горун // Політика і час. – 1997. – №5-6. – С. 15 – 21.  

88. Пирожков С. В контексті загальної архітектури безпеки: польсько-

українські відносини: погляд з України / С. Пирожков, О. Крамаревський // 

Політика і час. – 1996. – №1. – С. 14 – 25.  

89. Чернега П. Українсько-польський діалог в контексті стратегічного 

партнерства / П. Чернега // Історія в школі. – 2002. – №5-6. – С. 1 – 4.  

90. Бабак О. І. Українсько-польські відносини (від 1980-х років до 2005 р.) 

/ О. І. Бабак; відп. ред. В. М. Даниленко; Кіровоградський державний пед. у-тет 

ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2005. – 142 с. 

91. Мітрофанова О. Французький підхід до українського і польського 

чинників у європейському стратегічному просторі / Оксана Мітрофанова // 

Людина і політика. – 2001. – №1. – С. 69 – 74.  

92. Писаренко С. М. Торговельне співробітництво України та Польщі в 

умовах розширеного ЄС / С. М. Писаренко, І. Л. Наслідник // Проблемы 

развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных 

инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – 2007. – Ч.1. – 

С. 57 – 63. 



194 

93. Рудіченко Н. Деякі аспекти українсько-польського співробітництва в 

90-ті роки ХХ століття / Наталка Рудіченко // Україна і Польща – стратегічне 

партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє. Роль паризької “Культури” в 

становленні українсько-польського взаєморозуміння: зб. наук. пр. круглого 

столу (Київ, 25-26 травня 2000 р.) / Таїсія Зарецька (заг. ред.). – К.: Український 

фітосоціологічний центр, 2002. – С. 86 – 90. 

94. Дашевська О. В. Польський вектор в українській зовнішньоекономічній 

політиці: життя після кризи / О. В. Дашевська // Збірник наукових праць 

Національного університету Державної податкової служби України – 2009. – 

№2. – С. 38 – 45. 

95. Стоєцький С. В. Україна в зовнішній політиці Республіки Польща: 

євроатлантичний та європейський інтеграційний вимір: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 “Політичні інститути та 

процеси” / С. В. Стоєцький. – К., 2007. – 18 с.  

96. Васюк В. Базові засади становлення й еволюція сучасних українсько-

польських відносин / В. Васюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої 

історії. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Рівне, 2009. – Вип. 15 – С. 69 − 72. 

97. Медвідь Ф. М. Стратегічне партнерство України і Польщі в умовах 

багатополярного світу / Ф. М. Медвідь // Наукові праці МАУП. – 2001. – Вип. 1. 

– С. 33 – 38. 

98. Садула Л. М. Основні торговельні партнери України в Європейському 

Союзі / Л. М. Садула // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 201. – 

С. 144 – 153. 

99. Климець Н. Співпраця України та Польщі: два роки після розширення 

ЄС / Наталя Климець. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eu.prostir.ua/library/1274.html 

100. Стрільчук Л. В. Інституційні складові українсько-польських 

гуманітарних взаємин і співробітництва / Л. В. Стрільчук, В. Стрільчук. – 

Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – 258 с. 

http://eu.prostir.ua/library/1274.html


195 

101. Стрільчук Л. В. Україна-Польща: від добросусідських відносин до 

стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / 

Л. В. Стрільчук: монографія. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – 608 с. 

102. Буглай Н. М. Республіка Польща і Україна: міждержавне 

співробітництво нового формату / Н. М. Буглай // “Гілея (науковий вісник)”: 

Збірник наукових праць. – К., 2012. – Випуск 59. – С. 188 – 194. 

103.  Кулина C. Я. Державне регулювання українсько-польських 

транскордонних економічних відносин / С. Я. Кулина; за ред. І. Р. Михасюка. – 

Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 228 с. 

104. Роїк Н. Українсько-польське міжрегіональне й транскордонне 

співробітництво / Наталія Роїк // Вісник Прикарпатського університету. 

Науковий журнал. Серія: Політологія. – 2011. – № 4-5. – С. 186 – 190. 

105. Терещенко Т. В. Теоретичні засади транскордонного співробітництва 

/ Т. В. Терещенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – №3. – 

С. 82 – 86. 

106. Харчинська О. Транскордонна співпраця України та Польщі в 

європейському контексті / О. Харчинська // Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – Ужгород: Вид-во 

Ужгородського нац. у-ту “Говерла”, 2009. – Вип. 12. – С. 191 – 194. 

107.  Передрій О. С. Економічна сфера – базова у транскордонному 

співробітництві / О. С. Передрій, С. В. П’ястецька-Устич // Ефективність 

транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та 

координацію діяльності національних суб’єктів: зб. матер. міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Ужгород, 8−9 квітня 2011 р.). – Ужгород, 2011. – С. 79 − 92. 

108. Ошуркевич Я. Українсько-польські економічні відносини в процесі 

загальноєвропейської інтеграції: автореф. дис.. канд. екон. наук: спец. 08.05.01. 

/ Я. М. Ошуркевич. – К., 2002. – 19 с. 

109.  Каплинський О. В. Роль Вишеградської четвірки в контексті 

національної безпеки України / Олександр В’ячеславович Каплинський // 

Стратегічні пріоритети. – 2009. – №2 (11). – С. 47 – 54.  



196 

110.  Філіповська О. Транскордонне співробітництво: Україна – Польща – 

Білорусь (інструменти фінансового забезпечення) / О. Філіповська // 

Регіональна економіка. – 2007. – №1. – С. 43 – 55.  

111. Яніна О. Вплив ЄС на польсько-українські стосунки в пост біполярну 

епоху / О. Яніна // Вісник Одеського національного університету. Серія: 

Соціологія і політичні науки. – Т. 15. – Випуск 7. – Одеса: Астропринт, 2010. – 

С. 155 – 159.  

112.  Винниченко І. Про перспективи розвитку гуманітарних і культурних 

польсько-українських взаємин / Ігор Винниченко // Україна і Польща – 

стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє: зб. наук. пр.: 

Т. Зарецька (заг. ред.). – Ч. 2. – К., 2002. – С. 146 – 150. 

113.  Кирилич В. П. Українці в Польщі: проблема збереження 

етнонаціональної ідентичності як чинник українсько-польських відносин: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.04 

“Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / 

В. П. Кирилич. – К., 2001. – 20 с.  

114. Лишко В. В. Культурно-освітні та релігійні товариства як гарант 

добросусідства між Україною та Польщею / В. В. Лишко // Вісник Київського 

інституту “Слов’янський університет”. Серія: Історія. – К., 2000. – Вип. 7. – 

С. 90 – 100. 

115.  Медведчук Н. А. Українсько-польське співробітництво в галузі освіти 

і науки наприкінці 80-х – у 90-х рр. ХХ ст. / Н. А. Медведчук // Науковий вісник 

Волинського держ. університету ім. Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – 

2001. - №11. – С. 112 – 117. 

116.  Олещук А. Р. Польсько-українські відносини у наукових 

дослідженнях (90-ті роки ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) / А. Р. Олещук // Вісник 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 

Серія: Історичні науки. – Випуск 4. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 126 –

134 . 



197 

117.  Петрик В. Культурно-освітня діяльність українців у Польщі у час 

системної трансформації / Володимир Петрик // Міжнародний науковий форум: 

соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: збірник наукових праць. – 

Випуск 3. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 183 – 188. 

118. Каспрук В. Україну ніхто так не розуміє, як Польща / В. Каспрук // 

Сучасність. – 2008. – №7. – С. 27 – 29.  

119.  Павлюк М. В. Відносини Україна – НАТО у контексті міжнародних 

угод / М. В. Павлюк // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 626 – 632. 

120.  Тютюн В. Польські міфи та стереотипи про українство (на 

матеріалах польської преси початку 90-х років ХХ століття) / В. Тютюн // 

Пам’ять століть. – 2005. – № 6. – С. 102 – 109. 

121.  Пивоваров А. Україна і Польща: виміри стратегічного партнерства / 

А. Пивоваров // Історико-політичні проблеми сучасного світу: зб. наук. пр. – 

Чернівці: Рута, 2007. – Т. 15-16. С. 230 – 236. 

122.  Бочаров С. В. Шлях Польщі до Європейського Союзу: монографія / 

С. В. Бочаров. – Донецьк: Дон НУ, 2011. – 271 с. 

123. Бурдяк В. Перспективи співробітництва “Україна – НАТО” і роль у 

ньому польського фактора / Віра Буряк, Ігор Мороз // Політичний менеджмент. 

– 2008. – №3. – С. 165 – 174.  

124.  Малік В. М. Політика Східного партнерства ЄС в контексті 

європейської інтеграції / В. М. Малік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://social-science.com.ua/article/156 

125. Моцок В. Польська політика “двох шляхів” у контексті формування 

українсько-польських міждержавних відносин // Історико-політичні проблеми 

сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2001. – Т.8. – С. 268 

– 276. 

126.  Полторацький О. Особливий випадок співпраці / Олександр 

Полторацький // Політика і час. – 2005. – №1. – С. 7 – 16.  

http://social-science.com.ua/article/156


198 

127.  Трофимович В. Політичні відносини України і Республіки Польща. 

1991 – 2010 рр. / Володимир Трофимович. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://eprints.oa.edu.ua/879/1/11.pdf 

128. Федуняк С. Г. Європейські виміри безпеки на пострадянському 

просторі. Формування інтегрованої системи безпеки Заходу і Нових 

незалежних держав: Монографія / С. Г. Федуняк. – Чернівці: Рута, 2005. – 334 c. 

129.  Тодоров І. Я Співпраця України та Польщі: військово-технічний 

вимір / І. Я. Тодоров // Історичні і політологічні дослідження: Збірник наукових 

праць. – 2008. – № 3-4. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Iipd/2008_3_4/todorov.htm 

130. Санжаревський О. НАТО і Польща: головні аспекти співробітництва 

у перехідний період / О. Санжаревський // Науковий вісник Волинського 

державного університету ім. Лесі Українки. Серія: Історія. – Луцьк, 1997. – 

Вип. 3. – С. 69 – 72. 

131. Їжак О. Після колапсу СРСР: розширення НАТО і геополітична 

трансформація пострадянського простору / Олексій Їжак // Політика і час. – 

1998. – №7. – С. 21 – 26.  

132. Алексієвець Л. Польща: на шляху до НАТО та ЄС / Леся Алексієвець, 

Микола Алексієвець, Н. Чорна. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 268 с.  

133.  Котляр Ю. В. Україна і Польща в світлі інтеграційних процесів на 

початку ХХІ століття / Ю. В. Котляр // Історичний архів. Наукові студії: 

Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 

2008. – С. 120 – 126.  

134. Ващенко О. Співробітництво України та Польщі у американській 

проекції євроатлантичної безпеки / Олена Ващенко // Актуальні проблеми 

вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. пр. – Наукові записки Рівненського 

державного гуманітар. у-ту. – Рівне, 2011. – Вип. 22. – С. 127 – 131. 

135.  Гевко В. Україна і Польща: до двадцятиріччя співпраці / Вікторія 

Гевко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: 

Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 6-7: 20-й 

http://eprints.oa.edu.ua/879/1/11.pdf
http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Iipd/2008_3_4/todorov.htm


199 

річниці Незалежності України присвячується. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ 

ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 151 – 160.  

136. Поліщук Ю. Особливості формування і реалізації 

зовнішньоекономічної політики України та Польщі / Юлія Поліщук // Україна 

та Польща: минуле, сьогодення, перспективи. – 2012. – Т. 1. – С. 90–99. 

137. Губський Б. Євроатлантична інтеграція України / Б. Губський. – К.: 

ЛОГОС, 2003. – 328 с. 

138. Кордон М. В. Україна – НАТО: історія та сьогодення / М. В. Кордон. 

– Житомир: Полісся, 2008. – 148 с.  

139.  Бадрак В. Випробування на сумісність: Україна намагається 

“підлаштуватись” під стандарти НАТО / Валентин Бадрак // День. – 2006. – 

16 березня.  

140.  Березний А. Економічні наслідки розширення НАТО для України / 

Андрій Берзний // Економічний часопис – ХХІ. – 2004. №11-12. – С. 14 – 17.  

141.  Ільницька У. В. Україна – НАТО: організаційно-мотиваційний аспект 

відносин / У. В. Ільницька // Наукові праці: навчально-методичний журнал. 

Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Т. 79. – 

Вип. 66. – С. 157 – 161.  

142. Голопатюк Л. Військові аспекти співробітництва України з НАТО: 

стан і перспективи розвитку / Леонід Голопатюк // Національна безпека і 

оборона. – 2009. – №8. – С. 31 – 33. 

143.  Матійчик Я. Європейський екзамен. Українсько-польські відносини 

на тлі пан’європейської інтеграції / Я. Матійчик // Політика і час. – 2001. – №8. 

– С. 40 – 47.  

144. Цепенда І. Державна політика Республіки Польща у переговорному 

процесі щодо отримання членства в НАТО / І. Цепенда // Наукові праці 

Чорноморського держ. ун-ту ім. Петра Могили. Серія: Державне управління. – 

Миколаїв: Вид-во Чорноморського держ. ун-ту ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 

135. – Т.147. – С. 155 – 159.  



200 

145.  Макар Ю. Зовнішня політика України: наміри та реалії / Юрій Макар 

// Україна–Європа–Світ. – Вип. 1: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. 

ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 

С. 189 – 198.  

146. Куницький М. Політика Польщі щодо України наприкінці 1980 – 

1990–х років / Михайло Куницький, Олена Обухова // Вісник Прикарпатського 

у-ту. Серія: Історія. – 2009. – Вип. 16. – С. 82 – 87. 

147. Грицак П. Зовнішня політика Польщі у військово-політичній сфері та 

сфері міжнародної безпеки (1989 – 2000) / Павло Грицак // Молода нація: 

Альманах. – 2001. – №1. – С. 161 – 183. 

148. Борохвостов В. К. Деякі аспекти реалізації політики України у сфері 

військово-технічного співробітництва за умови євроатлантичної інтеграції / 

В. К. Борохвостов // Стратегічна панорама. – 2006. – №1. С. 131 – 138. 

149. Фанін І. С. Військово-технічне співробітництво України з країнами 

пострадянського простору та перспективи його розвитку / І. С. Фанін // 

Стратегічна панорама. – 2009. – С. 182 – 191. 

150.  Горун Д. О. Українсько-польські відносини (1991 – 1997 рр.): 

автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02 

“Всесвітня історія”/ Д. О. Горун. – Одеса, 1999. – 17 с.  

151.  Моцок В. І. Сучасні українсько-польські міждержавні відносини: 

політичний аспект: автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 

спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси”/ В. І. Моцок. – Чернівці, 2002. 

– 20 с.  

152. Лишко В. В. Українсько-польські зв’язки в галузі культури (1991 – 

1999 рр. ): дис… канд. істор. наук: 07.00.01 / В. В. Лишко // Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2002. – 221 с. 

153. Ковач Л. Л. Українсько-польське економічне співробітництво в 1991 

– 2000 рр.: дис… канд. істор. наук: 07.00.01 / Л. Л. Ковач // Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 216 с. 



201 

154. Афанасьєв І. Ю. Польсько-українські відносини 1991 – 2000 рр.: 

політична та економічна взаємодія: дис… канд. істор. наук: 07.00.02 / 

І. Ю. Афанасьєв // Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – 

К., 2004. – 202 с. 

155.  Гевко В. Р. Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх 

відносин (1991 – 2004 рр.): дис… канд. істор. наук: 07.00.01/ В. Р. Гевко // 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – 

Тернопіль, 2005. – 209 с.  

156. Знахоренко О. М. Стратегічне партнерство в українсько-польських 

відносинах: дис… канд. істор. наук: 23.00.04 / О. М. Знахоренко // Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. – К., 2005. – 235 с. 

157. Октисюк А. М. Правове регулювання двостороннього 

співробітництва України та Республіки Польща: дис… канд. істор. наук: 

12.00.11 / А. М. Октисюк // Харківський національний університет імені 

Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – 244 с. 

158. Стоєцький С. В. Україна у зовнішній політиці Республіки Польща: 

євроатлантичний та євроінтеграційний вимір: дис… канд. економ. наук: 

08.01.01 / С. В. Стоєцький // НАН України. Інститут європейських досліджень. 

– К., 2007. – 211 с. 

159. Урбан О. А. Транскордонне співробітництво України як форма 

розвитку європейської економічної інтеграції: дис… канд. економ. наук: 

08.01.01 / О. А. Урбан // Луцький державний технічний університет. – Луцьк, 

2004. – 200 с. 

160. Бебець І. Г. Інноваційна модель транскордонного співробітництва 

України та Польщі: дис… канд. економ. наук: 08.05.01 / І. Г. Бебець // 

Центральна спілка товариств України. – Львівська комерційна академія. – 

Львів, 2006. – 238 с.  

161. Мельник В. В. Механізми трансформації моделі українсько-польських 

економічних відносин в контексті стратегічного партнерства: дис… канд. 



202 

економ. наук: 08.05.04 / В. В. Мельник // Тернопільська академія народного 

господарства. – Тернопіль, 2001. – 209 с. 

162. Gill W. Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989 – 1993 / Władysław Gill, 

Norbert Gill. – Toruń: Adam Marszałek, 1994. – 123 s. 

163. Surmacz B. Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna 

analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie / Beata Surmacz. – Lublin: UMCS, 2002. – 

266 s. 

164. Fedorowicz K. Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 

1989 – 2010 / Krzysztof Fedorowicz. – Poznan: Wydawnictwo naukowe UAM, 

2011. – 343 s. 

165. Serczyk W. A. Ukraina i jej dzieje w oczach współczesnych Polaków / 

W.A. Serczyk // Między Wschodem i Zachodem: Międz. Konf., Lublin: 18-21 

czerwca 1991/ Pod red. Dyladowa H., Filipowicz M. – Lublin: In-t Europz Srodhowo 

– Wschodniej, 1994. – S. 60 – 71.  

166. Olszanski T. Ukrainska polityka bezpieczeństwa a NATO / Tadeusz 

Andrzej Olszanski // Biuletyn Ukraiński. – 1996. – № 5. – S. 30 – 44. 

167. Malendowski W. Polityka bezpieczeństwa RP. Uwarunkowania; strategia, 

kierunki, działania  / W. Malendowski. – Poznań, 1998. – 187 s. 

168. Nowakowski J. M. Polska polityka wschodnia w 1991 r. / 

J. M. Nowakowski // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. – 1993. – S. 77 – 78. 

169. Wiśniewski R. Nowe wyzwania we współpracy Polski z państwami Europy 

Środkowej // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. – 1998. – S. 46 – 54. 

170. Cieślik M. Stosunki z Ukrainą / Marek Cieślik // Rocznik Polskiej Polityki 

Zagranicznej. – 1999. – S. 135 – 144. 

171. Kamiński A. Polish-Ukrainian Relations 1992 – 1996. Report. – 

Warszawa: Center for International Relations at the Institute of Pubic Affairs / 

A. Kamiński, J. Kozakiewicz. – 1997. – 55 s. 

172. Chojnowska A. Stosunki z Ukrainą / A. Chojnowska // Rocznik Polskiej 

Polityki Zagranicznej. – 1996. – S. 134 – 135. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pism.pl%2Fpublikacje%2Fczasopisma%2FRocznik&ei=g_eWVOSTNoW6UcGegcAL&usg=AFQjCNF3tTj4OKgs6nlZO-hvEuibjLqDbA&bvm=bv.82001339,d.bGQ


203 

173. Бар Є. Наше стратегічне партнерство має багато вимірів / Є. Бар // 

Діловий вісник. – 1999. – №8-9. – С. 4 – 5. 

174. Mierzwa A. Polsko-Ukraińskie stosunki na tle politycznym / A. Mierzwa. 

– Rzeszow: Wyższa szhoła informatyki i zarządzania, 2009. – 247 s. 

175. Kostrzewski M. Firmy polskie na rynku wschodnim / M. Kostrzewski // 

Polityka Wschodnia. – 1994. – №2. – S. 114 – 118. 

176. Staniszewski R. Stan i tendencje polsko-ukraińskich stosunków 

gospodarczych / R. Staniszewski. – Warszawa. – 1998. – 48 s. 

177. Зюлковскі М. Польсько-українські взаємини як складова архітектури 

сучасної Європи / Марек Зюлковскі // Віче. – 2003. – №6. – С. 72 – 74. 

178. Bojarski W. O nowa polityke Polski w stosunku do Ukrainy / Włodzimerz 

Bojarski // Polska w Europie. – 1991. − 4 styczen. – S. 64 – 72. 

179. Bratkiewicz J. Stosunki z Rosją, Ukrainą i Białorusią / Jacek Bratkiewicz 

// Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. – 1994. – S. 127 – 134. 

180. Calka M. J. Stosunki z Ukraina / Marek Janusz Calka // Rocznik Polskiej 

Polityki Zagranicznej. − 1995. − S. 119 – 124. 

181. Сівець М. Україна та Польща: підсумовуючи досягнуте / Марек 

Сівець // Дзеркало тижня. – 2001. – 22 серпня. 

182.  Драус Я. Дослідження польсько-українських стосунків у 1991 – 2008 

роках: нарис проблематики / Ян Драус // Чорноморський літопис. Науковий 

журнал. – 2010. – Випуск 1. – С. 32 – 41.  

183.  Драус Я. Процес становлення та розвиток польсько-українських 

відносин у 1991 – 2009 роках: політичний дискурс / Ян Драус // Економічний 

часопис ХХІ. – 2009. – №11–12. – С. 38 – 44.  

184. Іванський Т. Україна як геополітичний буфер або стратегічний 

інтерес / Тадеуш Іванський. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://polit.ua/analitika/2011/04/07/iwansky.html 

185. Мемхес Ф. Прометей серед трун. На шляху до нової східної політики 

/ Філіп Мемхес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=4787 

http://polit.ua/analitika/2011/04/07/iwansky.html
http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=4787


204 

186. Osińska L. Polskie a ukraińskie pojmowanie partnerstwa strategicznego 

pomiędzy Warszawą a Kijowem / Lucyna Osińska // Dialogi polityczne. − 2007. − 

№8. − S. 25 – 42. 

187. Dêbski S. “Polityka wschodnia”: mif i doktryna / Sławomir Dêbski // 

Polski Przeglаd Dyplomatyczny. − 2006. − № 3(31). − S. 5 – 18. 

188. Czornik К. Miejsce Ukrainy w polskiej polityce zagranicznej po 

“pomarańczowej rewolucji”. Próba bilansu / Katarzyna Czornik // Stosunki Polski z 

sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku / red. M. Stolarczyk. − Katowice: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. − S. 113 – 160. 

189.  Шептицький А. Останній романтик? Президент Качинський та 

Україна / Анджей Шептицький. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.unian.ua/world/345759-ostanniy-romantik-prezident-kachinskiy-ta-

ukrajina.html 

190. Stosunki рolsko-ukraińskie / pod red. J. Kozakiewicza. − Kraków: 

Międzynarodowy Centrum Rozwoju Demokracji, 1998. − 194 s. 

191. Toś А. Polityczne stosunki polsko-ukraińskie w ostatniej dekadzie XX w. / 

Arkadiusz Toś. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psz.pl/117-

polityka/arkadiusz-tos-polityczne-stosunki-polsko-ukrainskie-w-ostatniej-dekadzie-

xx-w 

192.  Bonusiak W. Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy w okresie 

transformacji / W. Bonusiak // Україна і Польща – стратегічне партнерство. 

Історія. Сьогодення. Майбутнє.: зб. наук. пр. / Таїсія Зарецька (заг. ред.). – Ч.2. 

– К., 2002. – С. 40 – 45. 

193. Szmyd Z. Stosunki Polski z Ukrainą / Z. Szmyd // Rocznik Polskiej 

Polityki Zagranicznej. – Warszawa, 2000. – S. 187 – 189. 

194. Zapała B. Polityczne i wojskowe kontakty Ukrainy z Sojuszem 

Północnoatlantyckim / B. Zapała // Ukraina między Rosją a Zachodem. – Kraków: 

Instytut Studiów Strategicznych. – S. 83. 

195. Leszczyński Z. Układ stosunków Niemcy – Polska – Rosja – Ukraina / 

Z. Leszczyński // Polityka Wschodnia. – 1996. – №2. – S. 67 – 84.  

http://www.unian.ua/world/345759-ostanniy-romantik-prezident-kachinskiy-ta-ukrajina.html
http://www.unian.ua/world/345759-ostanniy-romantik-prezident-kachinskiy-ta-ukrajina.html
http://www.psz.pl/117-polityka/arkadiusz-tos-polityczne-stosunki-polsko-ukrainskie-w-ostatniej-dekadzie-xx-w
http://www.psz.pl/117-polityka/arkadiusz-tos-polityczne-stosunki-polsko-ukrainskie-w-ostatniej-dekadzie-xx-w
http://www.psz.pl/117-polityka/arkadiusz-tos-polityczne-stosunki-polsko-ukrainskie-w-ostatniej-dekadzie-xx-w


205 

196. Baluk W. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekscie geopolityki / Walenty 

Baluk // Україна і Польща − стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. 

Майбутнє. − К. : Вид-во Українського фіто соціологічного центру, 2002. − Ч. ІІ. 

− С. 21 – 29. 

197. Doliwa-Klepacka A. Członkostwo Unii Europejskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Polski / A. Doliwa – Klepacka, Z. M. Doliwa – Klepacki. – 

Białystok: Temida 2, 2008. – 202 s. 

198. Najder Z. Polska polityka zagraniczna 1989 – 1993 / Z. Najder // Arka. – 

1994. – №51. – S. 35 – 42. 

199. Помяновський Є. Всі помилки вже зроблено / Є. Помяновський // 

Урядовий кур’єр. – 2001. – 19 травня. – С. 6 – 7. 

200. Jedraszczyk K. Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie. Polska w 

polityce niepodległej Ukrainy / K. Jedraszczyk. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 

2010. – 426 s. 

201. Harasimowicz A. Integracja Polski z Unią Europejską / Andrzej 

Harasimowicz. – Kutno: Wyd-wo WSYK; 2005. – 157 s. 

202. Кобринская И. Политика США в Центральной и Восточной Европе. / 

И. Кобринская. // США-Канада: Экономика, Политика, Культура. – 2000 г. №2. 

– С. 55 – 71.  

203. Мошес А. Политика Запада в отношении Украины // Международная 

экономика и международные отношения / А. Мошес. – 1996. №2. – С. 90 – 98. 

204. Пушкарёв Ю. Стратегия отторжения. / Ю. Пушкарёв // Российская 

Федерация сегодня. – 1998. – № 17. – С. 54 – 56. 

205. Бухарин Н. И. Концепция восточной политики / Н. И. Бухарин // 

Посткоммунистическая Восточная Европа: новые межгосударственные 

отношения и внешнеполитические ориентиры / сб. статей, обзоров и рефератов. 

– М.: ИНИОНРАН, 1996. – С. 11 – 26. 

206. Arbatova A. NATO and Russia / A. Arbatova // Security Dialogue. – 1995. 

– Vol. 26. – №3. – Р. 135 – 146. 

http://www.kubon-sagner.de/opac.html?query=Temida
http://lubimyczytac.pl/autor/66054/andrzej-harasimowicz
http://lubimyczytac.pl/autor/66054/andrzej-harasimowicz
http://lubimyczytac.pl/autor/66054/andrzej-harasimowicz


206 

207. Бжезінський З. Україна – Польща: роль та місце в європейській 

інтеграції // Стратегічна панорама. – 1998. – Ч. №14. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n14texts/brzez-st.htm 

208. Бурант С. Україна і Польща: до стратегічного партнерства / 

С. Бурант // Політична думка. – 1997. – №3. – С. 99 – 111. 

209. Ільчук І. Історичні та геостратегічні передумови становлення 

українсько-польських взаємин у новому геополітичному просторі/ І. Ільчук // 

Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, 

міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 13. – Тернопіль: 

Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 329 – 338. 

210. Ільчук І. Історіографічний аналіз проблеми українсько-польського 

міждержавного співробітництва в європейському та євроатлантичному 

контекстах (1991–2014 рр.) / І. Ільчук // Україна– Європа–Світ. Міжнародний 

збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. 

Л. М. Алексієвець. – Вип. 15. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 

– С. 261 – 278. 

211. Ільчук І. Особливості формування договірно-правової бази 

двостороннього співробітництва між Україною та Польщею / І. Ільчук // 

Україна– Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, 

міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 14. – Тернопіль: 

Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 168 – 176. 

212. Ільчук І. Теоретико-методологічні засади дослідження українсько-

польського міждержавного співробітництва в європейсько-атлантичному 

контексті (1991–2014 рр.) / І. Ільчук // Наукові записки ТНПУ імені 

Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. Зуляка. – Тернопіль: 

Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1. Ч. 1. – С. 157 – 162. 

213. Ільчук І. Україна–Польща: відносини у політичній сфері (1991–

2010 рр.) / І. Ільчук // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: 

Історія / За заг. ред. проф. І. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 

2014. – Вип. 1. Ч. 1. – С. 157 – 162. 

http://www.ji.lviv.ua/n14texts/brzez-st.htm


207 

214. Ільчук І. Формування українсько-польських політичних відносин на 

рівні стратегічного партнерства (1994–1999 рр.) / І. Ільчук // Наукові записки 

ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. Зуляка. – 

Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2. Ч. 2. – С. 133 – 136. 

215. Bazhenova H. Czego oczekuje Ukraina od prezydencji Polski w Unii 

Europejskiej / Hanna Bazhenova – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mlodszaeuropa.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articlei

d=134&cntnt01returnid=58 

216. Встановлення дипломатичних відносин між Україною та 

Республікою Польща у вигляді обміну нот // Історико-архівне управління МЗС 

України. – Ф.: міжнародні договори. – Од. зб. 2456. – З арк. 

217. Договір між Україною і Республікою Польща про добросусідство, 

дружні відносини і співробітництво // Світ відкриває Україну. – К.: Київська 

правда, 2000. – С. 141 – 149. 

218. Угода між Міністерством оборони України та Міністерством 

національної оборони Республіки Польща про військове співробітництво // 

Історико-архівне управління МЗС України. – Ф.: міжнародні договори. – Од. зб. 

1598. – 5 арк. 

219. Протокол про подальший розвиток співробітництва між 

Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони 

Республіки Польща // Історико-архівне управління МЗС України. – Ф.: 

міжнародні договори. – Од. зб. 1602. – 2 арк. 

220. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Польща про співробітництво у сфері телекомунікацій і поштового зв’язку // 

Історико-архівне управління МЗС України. – Ф.: міжнародні договори. – Од. зб. 

5132. – 3 арк. 

221. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про 

взаємні поставки озброєння, військової техніки та надання послуг у військово-

технічній галузі // Історико-архівне управління МЗС України. – Ф.: міжнародні 

договори. – Од. зб. 731. – 4 арк. 

http://www.mlodszaeuropa.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=134&cntnt01returnid=58
http://www.mlodszaeuropa.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=134&cntnt01returnid=58


208 

222. Угода між Україною та Республікою Польща у справі створення 

спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих, 

гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій // Історико-архівне 

управління МЗС України. – Ф: міжнародні договори. – Од. зб. 1412. – 5 арк. 

223. Про підписання між Урядом УРСР і Урядом Республіки Польща 

Угоди про співробітництво молоді. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/43%D0%B0-91-%D0%BF 

224. Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Республіки Польща про відкриття на українсько-польському 

державному кордоні міжнародного пункту пропуску // Історико-архівне 

управління МЗС України. – Ф.: міжнародні договори. – Од. зб. 9677. – 2 арк. 

225. Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про 

співробітництво в сфері науки і технологій. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_187 

226. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про 

скасування оплати за оформлення національних віз // Історико-архівне 

управління МЗС України. – Ф.: міжнародні договори. – Од. зб. 6494. – 2 арк. 

227.  Угода між Міністерством оборони України та Міністерством 

національної оборони Республіки Польща про військове співробітництво. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_191?test=XNLMf5x.qwJgYfQwZiHND

eNYHI4CEs80msh8Ie6 

228. Історико-архівне управління МЗС України. – Основний Фонд (ОФ). – 

Од. зб. 7308. – 4 арк. 

229. Декларація про основні принципи та напрями розвитку українсько-

польських відносин // Історико-архівне управління МЗС України. – Ф.: 

міжнародні договори. – Од. зб. 2. – 6 арк. 

230. Договір між Україною і Республіка Польща про добросусідство, 

дружні відносини і співробітництво // Історично-архівне управління МЗС 

України. – Ф.: міжнародні договори. – Од. зб. 1320. – 4 арк. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/43%D0%B0-91-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_187


209 

231. Декларація Міністра закордонних справ України та Республіки 

Польща, про принципи формування українсько-польського партнерства // 

Історико-архівне управління МЗС України. – Ф.: міжнародні договори. – Од. зб. 

434. – 4 арк. 

232. Спільна декларація Президента України та Президента Республіки 

Польща // Історико-архівне управління МЗС України. – Ф.: міжнародні 

договори. – Од. зб. 1320. – 4 арк. 

233. Спільна заява Президентів України і Республіки Польща “До 

порозуміння і єднання” // Урядовий кур’єр. – 1997. – 24 травня. – С. 2. 

234. Протокол до Угоди між Міністерством оборони України та 

Міністерством національної оборони Республіки Польща про двостороннє 

співробітництво відносно основ взаємного повітряного руху військових 

повітряних суден України та Республіки Польща у повітряному просторі обох 

держав. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_076 

235. Протокол про подальший розвиток співробітництва між 

Міністерством оборони України і Міністерством Національної оборони 

Республіки Польща. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_083 

236. Протокол переговорів між делегаціями урядових експертів України і 

Республіки Польща щодо вироблення Угоди між Урядом України і Урядом 

Республіки Польща про пункти пропуску через державний кордон. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_192 

237. Протокол переговорів між делегаціями Республіки Польща та 

України по розробці проекту Угоди про залізничне сполучення через 

Державний кордон. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_001 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_076
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_083
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_192
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_001


210 

238. Протокол про створення Консультаційного Комітету Президентів 

України та Республіки Польща. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_228 

239. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про 

повітряне сполучення. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_024 

240. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про 

залізничне сполучення через Державний кордон (укр/рос). – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_002 

241. Угода між Міністерством зв'язку України і Міністерством зв'язку 

Республіки Польща про співробітництво у галузі поштового і електричного 

зв'язку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_045 

242. Угода про співробітництво між Міністерством України у справах 

будівництва і архітектури та Міністерством територіального планування і 

будівництва Республіки Польща. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_031 

243. Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання / 

За заг. ред. А. М. Зленка: В 2-х томах. – Т.1.: 1990 – 1991 рр. – К.: Вид-во “Ін 

Юре”, 2001. – 455 с. 

244. Програма українсько-польського співробітництва на 2013–2015 рр. // 

Історико-архівне управління МЗС України. – Ф.: міжнародні договори. – Од. зб. 

6859. – 10 арк. 

245. Україна в ХХ столітті (1900 – 2000 рр.): зб. док. і матер. / упоряд. 

А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король. – К.: Вища школа, 2000. – 351 с. 

246. Україна і Європа (1990 – 2000 рр.): В 2-х Ч. – Ч. 1: Україна в 

міжнародних відносинах з країнами Центральної та Південно-Східної Європи. 

Анот. іст. хроніка / Відп. ред. С. В. Віднянський. – К.: Ін-т історії України НАН 

України, 2001. – 310 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_228
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_024
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_002
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_045
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/616_031


211 

247. Україна на міжнародній арені: зб. док. і матер. 1991 – 1995 рр.: У 2-х 

кн. / МЗС України; редкол.: Г. Н. Удовенко (відп. ред.) та ін. – К.: Юрінком 

Інтер, 1998. – кн. 2. – 496 с. 

248. Сорока М. М. Світ відкриває Україну: про зовнішню політику 

Української держави у 90-х рр. ХХ ст.: Статті. Документи. Коментарі / 

М. М. Сорока. – К.: Київська Правда, 2001. – 782 с. 

249. Міждержавні відносини України та Республіки Польща: зб. док. / 

Відп. ред. проф. П. Сардачук. – К.: САК, 2011. – 547 с. 

250. Зовнішня та безпекова України політика. – 2001. – Ч.1: Центр миру, 

конвенції та зовнішньої політики України. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.foreigpolicy.gov.uа 

251. Двосторонні документи з державами-членами ЄС щодо 

співробітництва в сфері інтеграції / Урядовий портал. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua 

252. Декларація про державний суверенітет України. – К.:1996. – Т.1. – 

С. 5 – 9. 

253. Закон України “Про зовнішньополітичну діяльність” від 16 квітня 

1995 року. – № 959. – ХІІ // Голос України. – 1995. – 20 липня. 

254. Закон України “Про основні напрями зовнішньої політики України” 

від 2.07.1983 // Голос України. – 1993. – 24 липня. 

255. Закон України “Про транскордонне співробітництво” // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. – №45. – С. 499. 

256. Указ Президента України “Про затвердження стратегії інтеграції 

України до Європейського Союзу” із змінами, внесених згідно Указу 

президента №587 / 2000 від 12.04.2000 // Політика і час: спецвипуск. – 2004. – 

№ 3-4. – С. 33. 

257. Зленко А. Зовнішня політика України: від романтизму до 

прагматизму: виступи, промови та статті / Анатолій Зленко. – К.: Преса 

України, 2001. – 369 с. 

https://www.foreigpolicy.gov.uа/
https://www.kmu.gov.ua/


212 

258. Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних 

геополітичних змін / Анатолій Зленко. – Харків: Фоліо, 2003. – 559 с. 

259. Кінах А. Скористаймося сприятливим моментом. Нові підходи до 

польсько-українського співробітництва / Анатолій Кінах, Павел Залевскі. – 

День. – 2010. – 7 вересня (№159). 

260. Кучма Л. После майдана 2005 – 2006. Записки президента / Леонид 

Кучма. – М.: Время, 2007. – 689 с. 

261. Литвин В. Україна: хроніка поступу (1991 – 2000) / В. Литвин. – К.: 

Вид. дім “Альтернативи”, 2000. – 516 с. 

262. Литвин В. Україна: Європа чи Євразія? / В. М. Литвин. – К.: Вид-во 

“Лі-Терра”, 2004. – 512 с. 

263. Орел А. Внешняя политика в послереволюционную епоху. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://from-

ua.com/politics/432fcdaa43od.html 

264. Павличко Д. Українсько-польські відносини на сучасному етапі / 

Д. Павличко // Голос України. – 1993. – 24 лютого. 

265. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych RP Władysława 

Bartoszewskiego o zasadach polskiej polityki zagranicznej w 2001 roku na forum 

Sejmu RP w dnij 6 czerwca 2001. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.msz.gov.pl/en/ 

266. Іntegracja polski z Unią Europejską wystapienia premiera 

rzeczypospolitej polskiej Jerzego Buzka w Sejmie. Warszawa, 8 września 1999 r. // 

Zbior dokumentow. – 1999. – №3 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.zbiordokumentow.pl/1999,nr.3/ 

267. Гедройц Є. Ініціатива повинна належати Польщі… / Є. Гедройц // 

Універсум. – 1995. – №7-8. – С. 36 – 37. 

268. Залевскі П. Місце і роль України в Європі / Павел Залевскі. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pawelzalewski.eu/ua/publikacje/46,miejsce-i-rola-ukrainy-w-

europie.html 

http://from-ua.com/politics/432fcdaa43od.html
http://from-ua.com/politics/432fcdaa43od.html
http://www.msz.gov.pl/en/
http://www.zbiordokumentow.pl/1999,nr.3/
http://www.pawelzalewski.eu/ua/publikacje/46,miejsce-i-rola-ukrainy-w-europie.html
http://www.pawelzalewski.eu/ua/publikacje/46,miejsce-i-rola-ukrainy-w-europie.html


213 

269. Кваснєвский А. Место Польши в новой Европе: выступление 

президента РП на международной конференции во французиком институте 

международних отношений в Париже / А. Кваснєвский // Новая Польша. – 

Варшава. – 2000. – №1. С. 6 – 11. 

270. Sejmowe expose ministra spraw zagranicznych Dariusza Rosatiego, 

Warszawa, 8 maja 1997 r. // Zbior dokumentow  – 1997. – № 2. –  Режим доступу 

до журн.: http://www.zbiordokumentow.pl/1997,nr.2/ 

271. Sejmowe expose ministra spraw zagranicznych RP K. Skubiszewskiego. 

Warszawa, 26 kwietnia 1990 r. // Wsplczesne stosunki Midzynarodowe. Wybr 

tekstow Irdlowych z komentarzem / Pod red. T. Los-Nowak. – Wroclaw: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1997. – S. 166 – 169. 

272. Informacja Rzadu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku 

przedstawiona na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 stycznia 2004 roku przez Ministra 

Spraw Zagranicznych RP Wlodzimierza Cimoszewicza. – [Електронний ресурс] . – 

Режим доступу: http://www.msz.gov.pl/en/ 

273. Кравчук Л. Маємо те, що маємо: спогади і роздуми / Л. М. Кравчук. – 

К., 2002. – 133 с. 

274. Литвин В. Тисяча років сусідства і взаємодії / Володимир Литвин. – 

К., 2002. – 133 с. 

275. Огризко В. Зовнішня політика Україна: погляд у майбутнє / 

В. Огризко // Всесвіт. – 1998. – № 5-6. – С. 173 – 179. 

276. Осадчук Б. Україна, Польща, світ / Б. Осадчук. – К., 2001. – 347 с. 

277. Горбулін В. Сценарії наближення України та Польщі до 

Європейського Союзу мають багато спільних складових… / В. Горбулін // 

Урядовий кур’єр. – 1997. – 24 травня. – С. 2. 

278. Щербак Ю. Цінні польські уроки / Ю. Щербак // Нова Польща. – 

2001. – С. 92 – 94. 

279. Ющенко В. “Ми не йшли на “розмін” принципів” / В. Ющенко // 

Персонал. – 2001. – №5. – С. 4 – 11. 

http://www.zbiordokumentow.pl/1997,nr.2/
http://www.msz.gov.pl/en/


214 

280.  Геремек Б. Основні напрями зовнішньої політики Польщі / Броніслав 

Геремек // Політична думка. – 1998. №1. – С. 62 – 75.  

281. Козакевич Є. Потрібні реальні дії, а не декларації / Є. Козакевич // 

Політика і час. – 1997. – №12. – С. 13 – 21. 

282. Шептицький А. Президентські вибори та польсько-українські 

відносини / Анджей Шептицький. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://inosmi.glavred.info/articles/3708.html 

283. Kwasniewski A. Dom wszystkich Polska / A. Kwasniewski. – Warszawa: 

Perspekty Dress, 2000. – 310 s. 

284. Wąłęsa L. Moja III RP Straciłem Cierpliwość / Lech Wałęsa. – Warszawa: 

Swiat Ksiązki, 2007. – 192 s. 

285. Історія України: нове бачення / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, 

О. І. Гуржій та ін.; під. ред. В. А. Смолія. – К.: Альтернативи, 2000. – 464 с. 

286. Політична історія України ХХ століття: У 6 т. – Т.6: Від 

тоталітаризму до демократії (1945 – 2002 рр.) / О. М. Майборода, 

Ю. І. Шановал, О. В. Гарань та ін.; під ред. І. Ф. Кураса. – К.: Генеза, 2003. – 

696 с. 

287. Европа: вчера, сегодня, завтра / РАН Истории Европи; ред. 

Н. П. Шмелёв. – М.: Экономика, 2002. – 823 с. 

288. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века: в 3-х т. 

– Т.3. – Трансформации 1990-х годов / Отв. ред. С. П. Глиннина. – М.: Наука, 

2002. – Ч.2. – 462 с. 

289. Европейский Союз на пороге ХХI века: выбор сратегии развития / 

Под. ред. Ю. А. Борко и О. В. Буториной. – М.: Эдиториал УРСС. – 2001. – 

472 с. 

290. Страны Центральной и Восточной Европи на пути в Европейский 

Союз / Отв. ред. Н. В. Куликова. – М.: Наука, 2002. – 205 с. 

291. Михальченко Н. Украина разделенная в себе: от Леонидии к 

Виктории / Н. Михальченко, В. Андрущенко. – Т.1. – К.: ЧП ЭНи имени 

И. Ф. Кураса НАН Украины, 2012. – 584 с. 

http://inosmi.glavred.info/articles/3708.html


215 

292. Михальченко Н. Украина разделенная в себе: от Леонидии к 

Виктории / Н. Михальченко, В. Андрущенко. – Т.2. – К.: ЧП ЭНи имени 

И. Ф. Кураса НАН Украины, 2012. – 556 с. 

293. Алексеев Ю. Украина и европейский глобализм / Ю. Н. Алексеев. – 

К.: КСУ, 2010. – 416 с. 

294. Дильонгова Г. Історія Польщі 1795 – 1990 / Ганна Дильонгова / Пер. з 

пол. М. Кірсенка. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 239 с. 

295. Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі / Норман Дейвіс, – К.: Вид-во 

Соломії Павличко “Основи”, 2008. – 1080 с. 

296. Dudek A. Historia polityczna Polski 1989 – 2005 / Antoni Dudek. Kraków: 

Arcana, 2007. – 536 s. 

297. Karpiński J. Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski. / 

J. Karpiński. – Warszawa: Wzdawnicya Bertelsmann Media świat Ksiązki, 2001. – 

345 c. 

298. Kuźniar R. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Roman Kuźniar. – 

Warszawa: Wyd-wo Naykowe “Scholar”, 2008. – 415 s. 

299. Grodzki R. Polska polityka zagraniczna w ХХ – ХХІ wieku. Głowne 

Kierunki – Fakty – Ludzie – Wydarzenia / Radoslaw Grodzki. – Warszawa: Wyd-wo 

Replika, 2009. – 332 s. 

300. Європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики 

України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: 

З. М. Горова, В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сум ДПУ 

ім. А. С. Макаренка, 2011. – 240 с. 

301. Євросоюз та європейські горизонти України: бібліографічний 

покажчик. – Вид. 2-е, перероб., допов. / Уклад. Т. Г. Безвушко. – Хмельницький 

ОУНБ ім. М. Островського, 2007. – 44 с. 

302. Україна у міжнародному економічному просторі: бібліографічний 

покажчик / уклад. О. А. Бут. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 24 с. 

303. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). Авт. кол.: 



216 

С. В. Віднянський, О. М. Горенко, А. Ю. Мартинов (відп. секр.) – К.: Ін-т історії 

України НАН України, 2014. – 394 с. 

304. Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських 

країн. ХХ століття / В. Яровий. – К.: Генеза, 2008. – 816 с. 

305. Суботін А. Міжнародні відносини / А. А. Суботін // Українська 

дипломатична енциклопедія: У 2-х т / Редкол. Л. В. Губерський. – Т. 2. – 812 с. 

306. Пивоваров А. Проблема стратегічного партнерства в 

зовнішньополітичній діяльності України / Андрій Сергійович Пивоваров // 

Автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.04: Чернівецький нац. ун-т 

ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2009. – 20 с. 

307. Стрільчук Л. В. Україна – Польща: від добросусідських відносин до 

стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / 

Л. В. Стрільчук: монографія. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – 608 с. 

308. Дудченко М. Міжнародні економічні відносини / М. А. Дудченко, 

М. Ю. Рубцова // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол. 

Л. В. Губерський. – Т.2. – 812 с. 

309.  Meszka A. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1989-2004. / Arkadiusz 

Meszka // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stosunki-

miedzynarodowe.pl/polityka-zagraniczna/931-stosunki-polsko-ukrainskie-w-latach-

1989-2004 

310. Кучинская М. Новая парадигма польской восточной политики / 

Марина Кучинская // Pro et Contra. Т. 3. – №2. – Весна 1998. – С. 18 – 38. 

311. Неменский О. Восточная политика Польши // Олег Неменский. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta-

nd.com.ua/rubrics/dela_davno_minuvshih_dney/805.php 

312. Гулевич В. Польский акцент украинской независимости / Владислав 

Гулевич. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.edrus.org/content/view/16442/68/ 

313. Неменский О. Пространства и идеологии восточной политики 

Польши. / Олег Неменский. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://stosunki-miedzynarodowe.pl/polityka-zagraniczna/931-stosunki-polsko-ukrainskie-w-latach-1989-2004
http://stosunki-miedzynarodowe.pl/polityka-zagraniczna/931-stosunki-polsko-ukrainskie-w-latach-1989-2004
http://stosunki-miedzynarodowe.pl/polityka-zagraniczna/931-stosunki-polsko-ukrainskie-w-latach-1989-2004
http://gazeta-nd.com.ua/rubrics/dela_davno_minuvshih_dney/805.php
http://gazeta-nd.com.ua/rubrics/dela_davno_minuvshih_dney/805.php
http://www.edrus.org/content/view/16442/68/


217 

http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/prostranstva_i_ideologii_vostochnoiy

_politiki_polshi_2007-8-13-16-8.htm+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua 

314. Гулевич В. Геополитическая ситуация у западных границ 

Евразийского Союза / Владислав Гулевич. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.geopolitica.ru/Articles/1358/ 

315. Сенич М. Проблема української незалежності в політичній думці Єжи 

Гедройця / Марія Сенич // Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий 

часопис “Галичина”. Науковий журнал. – 2010. Ч. 17. – С. 50 – 56. 

316. Зайцев Ю. Польська антикомуністична опозиція і рух опору в 

Україні: від порозуміння до координації дій // Україна – Польща: історія і 

сучасність. – К., 2003. – Ч.ІІ. – С. 17 – 33. 

317. Ісаєв І. Він проклав місток до польсько-українського примирення / 

Ігор Ісаєв // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.polradio.pl/ 

318.  Стефанишин М. Вплив політичних концепцій еміграції й опозиції на 

процес польсько-українського примирення / Марія Стефанишин // Вісник 

Прикарпатського університету. Науковий журнал. – Серія: Політологія. – 2011. 

– №4-5. – С. 212 – 218. 

319. Заборовський М. Польська дипломатія без комплексів / Марчин 

Заборовський // День. – 2011. – 11 січня (№1). 

320. Чігак В. Становище Польщі у Центральній Європі та її взаємини з 

Україною / Вацлав Чігак // Ї. – 1997. – № 10. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ji.lviv.ua/n10texts/czihak.htm 

321. Хакула Л. Україна й українці в офіційному та медійному дискусах 

сучасної Польщі (перша половина 1990-х років) / Любомир Хакула // Україна–

Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Збірник наукових праць. – 

Випуск 3-4. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 

2010-2011. – С. 222 – 232. 

322. Uchwała Senaty Rzeczypospolitej Polskiej y dnia 27 lipca 1990 r. Do 

Narodu Ukrainskiego z okayji proklamowania suwerenności państwowej Ukrainy. – 

http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/prostranstva_i_ideologii_vostochnoiy_politiki_polshi_2007-8-13-16-8.htm+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/prostranstva_i_ideologii_vostochnoiy_politiki_polshi_2007-8-13-16-8.htm+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
http://www.geopolitica.ru/Articles/1358/
http://www.polradio.pl/
http://www.ji.lviv.ua/n10texts/czihak.htm


218 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ksi.home.pl/archiwaprzelomu/obrazy/AP-6-1-1-29_43.PDF 

323. Uchwała Senaty Rzeczypospolitej Polskiej y dnia 3 sierpnia 1990 r. W 

sprawi akcji ”Wisła„. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ksi.home.pl/archiwaprzelomu/obrazy/AP-6-1-1-30_44.PDF 

324. Биркович Т. І. Принципи дипломатичних відносин між Україною та 

Польщею у сучасний період / Т. І. Биркович // Гуманітарні науки. – 2009. – №1. 

– С. 75 – 78. 

325. Возняк Т. Польща: контексти відносин /Тарас Возняк // День. – 2004. 

– 25 травня (№89). 

326. Волович О. Регіональне лідерство України у Центрально-Східній 

Європі: міф чи реальний шанс? / Олексій Волович // Актуальні питання 

євроатлантичної інтеграції України /За заг. ред. В. П. Горбуліна. – Випуск 5. – 

К., 2005. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://old.niss.gov.ua/book/Odesfilya/31006.htm 

327. Вступ до НАТО – стратегічний вибір України / За заг. ред. 

О. І. Соскіна. – К.: Вид-во “Інститут трансформації суспільства”, 2008. – 192 с. 

328. Голий Є. Віза вчить, як на світі жить / Є. Голий // Політика і культура. 

– 2002. - №8. – С. 26 – 28. 

329. Ковальчук Р. Досвід Польщі на шляху до НАТО / Роман Ковальчук // 

Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива / За 

заг. Ред.. О. І. Соскіна. – К.: Вид-во “Інститут трансформації суспільства”, 2007. 

– С. 38 – 49. 

330. Мітряєва С. І. Карпатський єврорегіон – інструмент 

євроінтеграційної стратегії України / С. І. Мітряєва // Стратегічна панорама. – 

2005. – №1. – С. 42 – 51. 

331. Папеж А. Віза стратегічного партнерства / А. Папеж // Політика і 

культура. – 2002. – №7. – С. 14 – 17. 

332. Підсумки року: особистий погляд. Посол України у Польщі Олександ 

Моцик: “У 2009 році українсько-польська співпраця продовжуватиметься по 

http://ksi.home.pl/archiwaprzelomu/obrazy/AP-6-1-1-29_43.PDF
http://ksi.home.pl/archiwaprzelomu/obrazy/AP-6-1-1-30_44.PDF
http://old.niss.gov.ua/book/Odesfilya/31006.htm


219 

висхідній”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/pdsumki_roku_osobistiy_poglyad_posol_ukrani_

u_polshch_oleksandr_motsik_u_2009_rots_ukransko_polska_spvpratsya_prodovguv

atimetsya_po_vishdny_768020 

333. “Ти не згасла, зоре ясна” – 24 роки тому українці і поляки зробили 

крок до примирення. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://gazeta.ua/articles/history/_ti-ne-zgasla-zore-yasna-24-roki-tomu-ukrayinci-i-

polyaki-zrobili-krok-do-primirennya/585534 

334. Новаковський М. Закордонна політика Польщі: цілі і очікування/ Єжи 

Марек Новаковський // Український журнал. – 2009. – №9 – С. 26 – 29. 

335. Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-

довідник. Випуск 2. Предметно–тематична частина: Д–Й / Відп. ред. 

М. М. Варварцев. – К.:Ін-т історії України НАН України, 2010. – 252 с. 

336. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991 – 2003) / Відп. ред. 

С. В. Віднянський – К.: Генеза. 2004. – 616 с. 

337. Парламенти світу. Польща // Віче. – 2008.м – №10. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/947/ 

338. Мруз М. Польсько-українське стратегічне партнерство і программа 

Східного Партнерства у контексті відносин Варшава-Київ. Спроба оцінки і 

перспективи на майбутнє / Мачей Мруз; пер. І. Коноваленко // Східне 

Партнерство та ідея європейської інтеграції. Можливості, обмеження і сфери 

співробітництва з точки зору Польщі і України: матеріали міжнародного 

експертного “круглого столу” ( м. Київ, 23 листопада 2010 р.) Фундація “Форум 

Східної Політики”. – Вроцлав, 2010. – С. 25 – 40. 

339. Чекаленко Л. Україна і Республіка Польща: від історичних 

стереотипів до стратегічного партнерства / Людмила Чекаленко // Зовнішні 

справи. – 2010. – №3-4. С. 26 – 31.  

340. Куспись П. Україна – Польща 20 років партнерства / Петро Куспись 

//. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/pdsumki_roku_osobistiy_poglyad_posol_ukrani_u_polshch_oleksandr_motsik_u_2009_rots_ukransko_polska_spvpratsya_prodovguvatimetsya_po_vishdny_768020
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/pdsumki_roku_osobistiy_poglyad_posol_ukrani_u_polshch_oleksandr_motsik_u_2009_rots_ukransko_polska_spvpratsya_prodovguvatimetsya_po_vishdny_768020
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/pdsumki_roku_osobistiy_poglyad_posol_ukrani_u_polshch_oleksandr_motsik_u_2009_rots_ukransko_polska_spvpratsya_prodovguvatimetsya_po_vishdny_768020
http://gazeta.ua/articles/history/_ti-ne-zgasla-zore-yasna-24-roki-tomu-ukrayinci-i-polyaki-zrobili-krok-do-primirennya/585534
http://gazeta.ua/articles/history/_ti-ne-zgasla-zore-yasna-24-roki-tomu-ukrayinci-i-polyaki-zrobili-krok-do-primirennya/585534
http://www.viche.info/journal/947/


220 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2011/08/110822_independence_poland_it.shtm

l 

341. Максак Г. Україна – Польща // Геннадій Максак. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/10249.pdf 

342. Киридон А. Україна-Республіка Польща: етапи, реалії та перспективи 

відносин / Алла Киридон. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/ukrajina-respublika-

polshcha-etapi-realiji-ta-perspekt/ 

343. Антонюк С. Стратегічне партнерство України і Польщі: сучасний 

стан, пріоритети розвитку і перспективи / С. Антонюк, О. Антонюк // 

Університет. – 2006. – №1. – С. 11 – 19. 

344. Олещук А. Р. Ідея стратегічного партнерства у сферах польського та 

українського політикуму / А. Р. Олещук. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://science.kpnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/7/2014/pdf/hist/visn/3/6_3_Oleschuk.pdf 

345. Чекаленко Л. Україна і Польща у вимірах стратегічного партнерства / 

Людмила Чекаленко – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ivinas.gov.ua/sites/default/files.pdf 

346. Антонюк О. С. Становлення та розвиток українсько-польських відносин 

(1991 – 2003) / О. С. Антонюк // Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Історія. − Випуск 74-76. – К., 2004. − С. 4 – 7. 

347. Голова Верховної Ради В. Литвин відзначає зацікавленість 

представників владних структур США у поглибленні співпраці між нашими 

країнами – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/317.html 

348. Статут Парламентської Асамблеї України і Республіки Польща – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/14.html 

349. 349. Ухвала Парламентської Асамблеї Республіки Польща і України 

До спільного європейського майбутнього Польщі та України – [Електронний 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2011/08/110822_independence_poland_it.shtml
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2011/08/110822_independence_poland_it.shtml
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/10249.pdf
http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/ukrajina-respublika-polshcha-etapi-realiji-ta-perspekt/
http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/ukrajina-respublika-polshcha-etapi-realiji-ta-perspekt/
http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/pdf/hist/visn/3/6_3_Oleschuk.pdf
http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/pdf/hist/visn/3/6_3_Oleschuk.pdf
http://ivinas.gov.ua/sites/default/files.pdf
http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/317.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/14.html


221 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/15.html 

350. Акулов-Муратов В. Польща до і після Смоленська: Quo vadis? / 

В. Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи. – 2010. – №2. – С. 19 – 23. 

351. Брусиловська О. І. Зовнішня політика України після 2004 року: 

східноєвропейський вимір / О. І. Брусиловська // Вісник Одеського 

національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. – Т. 14. – 

Випуск 13. – Одеса : Астропринт, 2009. – С. 641 – 647. 

352. Моцик О. Україна і Польща – стратегічні партнери // Політика і час. – 

2006. - №5. – С. 4. 

353. Митрофанова О. Польща як стратегічний партнер України // 

Політичний менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 153 – 160. 

354. Висоцький О. Ю. Легітимаційна політика сучасної України в контексті 

українсько-польських взаємин // Борисфен. – Д., 2006. – №6. – С.22 – 23. 

355. Materniak D. Polska i Ukraina: od rewolucji do realizmu / Dariusz 

Materniak – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psz.pl/tekst-

34700/Polska-i-Ukraina-od-rewolucji-do-realizmu 

356. Трофимович В. Політичні відносини України і Республіки Польща. 

1991 – 2010 рр. / Володимир Трофимович // Наукові записки Національного 

університету “Острозька академія”. Серія: Політичні науки . – 2010. – Вип. 4. – 

С. 121 – 133. 

357. Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie / 

R. Zięba. – Warszawa 2010. – 320 s. 

358. Зовнішня політика України – 2008: стратегічні оцінки, прогнози, 

пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. – К., 2009. – 266 с. 

359. Бабакова О. Східна політика Польщі та ЄС під час кризи: час на 

зміни? / Олена Бабакова – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.polradio.pl/5/132/Artykul/119754 

360. Зовнішня політика України-2009: стратегічні оцінки, прогнози та 

пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. – К., 2010. – 250 c. 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/15.html
http://www.psz.pl/tekst-34700/Polska-i-Ukraina-od-rewolucji-do-realizmu
http://www.psz.pl/tekst-34700/Polska-i-Ukraina-od-rewolucji-do-realizmu
http://www.polradio.pl/5/132/Artykul/119754


222 

361. Зовнішня політика України-2006: стратегічні оцінки, прогнози та 

пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. – К., 2007. – 201 c. 

362. Зовнішня політика // Національна безпека і оборона: Центр 

Разумкова. – 2011. – № 3. – С. 45 – 61. 

363. Зовнішня політика України-2010: стратегічні оцінки, прогнози та 

пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. – К., 2011. – 352 c. 

364. Гранат Я. Головування Польщі в Раді ЄС: виклики часу / Я. Гранат, 

О. В. Новиков // Проблеми законності: акад. зб. наук. праць. / відп. ред. 

В. Я. Тацій. – Харків.: Нац. ун-т “ЮАУ ім. Я. Мудрого”, 2011. – Вип. 117. – 

С. 195 – 201.  

365. Зовнішня політика України-2011: стратегічні оцінки, прогнози та 

пріоритети /За ред. Г.М. Перепелиці. – К., 2012. – 384 с. 

366. Зовнішня політика України-2012: стратегічні оцінки, прогнози та 

пріоритети /За ред. Г.М. Перепелиці. – К., 2013. – 304 с. 

367. Киридон А. Сучасний етап українсько-польських відносин: дискурс 

взаємодії (2013 – 2014 рр.) / Алла Киридон, Сергій Троян – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-

dumka/view/article/suchasnii-etap-ukrajinsko-polskikh-vidnosin-diskurs/  

368. Підписано Угоду щодо створення спільної литовсько-польсько-

української бригади – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mil.gov.ua/news/2014/09/19/pidpisano-ugodu-shhodo-stvorennya-

spilnoi-litovsko-polsko-ukrainskoi-brigadi/ 

369. Декларація про принципи та основні напрямки розвитку українсько-

польських відносин – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_176 

370. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про 

торгівлю та економічне співробітництво – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_019 

371. Угода між Міністерством сільського господарства і продовольства 

України та Міністерством сільського господарства і продовольства 

http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/suchasnii-etap-ukrajinsko-polskikh-vidnosin-diskurs/
http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/suchasnii-etap-ukrajinsko-polskikh-vidnosin-diskurs/
http://www.mil.gov.ua/news/2014/09/19/pidpisano-ugodu-shhodo-stvorennya-spilnoi-litovsko-polsko-ukrainskoi-brigadi/
http://www.mil.gov.ua/news/2014/09/19/pidpisano-ugodu-shhodo-stvorennya-spilnoi-litovsko-polsko-ukrainskoi-brigadi/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_176
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_019


223 

Республіки Польща про господарське і науково-технічне співробітництво – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_181 

372. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про 

міжнародні автомобільні перевезення – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_167 

373. Центр польсько-української співпраці: польсько-українська 

господарча палата – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.cwpu.org/show_page_ua.php?id=147 

374. Конвенція між Урядом України та Урядом Республіки Польща про 

уникнення подвійного оподаткування доходів та майна та попереджень 

податкових ухилень – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/616_168 

375. Гороть А. Генезис польсько-українських міждержавних економічних 

відносин / А. Гороть, К. Прокопчук // Історико-правовий часопис. – 2013. – №2. 

– С. 58 – 62. 

376. Меморандум із зустрічі прем’єр-міністра України В. Масола та 

прем’єр-міністра Республіки Польща В. Павляка – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_078 

377. Декларація про принципи та напрями партнерства й 

співробітництва між Україною та Республікою Польща у сфері торгово-

економічних зв’язків – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_077 

378. Декларація про створення Українсько-Польського форуму 

партнерства // Історико-архівне управління МЗС України. – Ф.:Міжнародні 

договори. – Од. зб. 6157. – 1 арк. 

379. Polityka zagraniczna RP w 1989 – 2002 / pod red. Romana Kutniara, 

Krzysztofa Szczepanika. Wydawnictwo ASKON, Warszawa. 2002. – 492 s.  

380. Jakimowicz R. Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze stosunków 

polsko-ukraińskich w dobie integracji europejskiej (lata 1991–2002) / Robert 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_181
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_167
http://www.cwpu.org/show_page_ua.php?id=147
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/616_168
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_078
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_077


224 

Jakimowicz // Europa 25. Opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat 

politycznych wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej / Рod red. M. Bankowicza, 

K. Szczerskiego. – Kraków 2004. – S. 253–280. 

381. Спільна заява Прем'єр-міністра України Павла Лазаренка і Голови 

Ради Міністрів Республіки Польща Влодзімєжа Цімошевича – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_098 

382. Андрушків Б. Україна і Польща: економічні аспекти співпраці / 

Б. Андрушків, Я. Бакушевич // Економіка України. – 2005. – №11. – С. 82 – 85. 

383. Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки 

Польща про економічне співробітництво – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_063 

384. Угода між Державним комітетом України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики і Польським комітетом стандартизації 

про співробітництво у сфері стандартизації – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_094 

385. Павліха Н. Українсько-польське економічне співробітництво: 

сучасний стан та перспективи розвитку / Н. Павліха, Ю. Марчук // Україна та 

Польща: минуле, сьогодення, перспективи. – 2012. – Т.1. – С. 85 – 90. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/UPmcp_2012_1_27.pdf 

386. Wawryniuk A. Ramy prawno-traktatowe polsko-ukraińskiej współpracy 

gospodarczej / Wawryniuk Andrzej – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-5-2013?start=15 

387. Kuspys P. Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy / Piotr Kuspys – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_04_03.pdf 

388. Україна та Польща – застій і реформи – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://ipress.ua/mainmedia/ukraina_ta_polshcha__zastiy_i_reformy_45187.html 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_098
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_063
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_094
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UPmcp_2012_1_27.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UPmcp_2012_1_27.pdf
http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-5-2013?start=15
http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_04_03.pdf
http://ipress.ua/mainmedia/ukraina_ta_polshcha__zastiy_i_reformy_45187.html


225 

389. Волошко В. Реалії та перспективи транскордонного співробітництва 

України / Віталій Волошко // Регіональна економіка. – 2005. – №4. – С. 123 – 

131. 

390. Задорожня А. Особливості українсько-польських відносин у 90-х 

роках ХХ – початку ХХІ ст. / А. Г. Задорожня – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1450/1.pdf 

391. Стоєцький С. Торгівельно-економічне співробітництво України з 

Польщею після приєднання Польщі до ЄС / Сергій Стоєцький // Політичний 

менеджмент. – 2007. – №4. – С. 93 – 102. 

392. Каліта В. Україна в польській зовнішній торгівлі / В. Каліта // 

Регіональна економіка. – 2007. - №1. – С. 282 – 289. 

393. Обсяг товарообороту між Україною та Польщею склав більше 6 

млрд доларів – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dt.ua/ECONOMICS/obsyag-tovaroobigu-mizh-ukrayinoyu-i-polscheyu-sklav-

bilshe-6-mlrd-dol-118432_.html 

394. Współpraca gospodarcza Polski z Ukrainą – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.mg.gov.pl/node/22457 

395. Корчун В. Зовнішньоторговельні відносини Польщі та України / 

В. Корчун // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи. – 2013. Т.2. 

– С. 57 – 62. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/UPmcp_2013_2_16.pdf 

396. Марчук Ю. Особливості українсько-польського інвестиційного 

співробітництва / Ю. Марчук // Україна та Польща: минуле, сьогодення, 

перспективи. – 2012. – Т. 1. – С. 77 – 81.  

397. Солодовник Е. Польські інвестори все ще чекають на полегшення 

умов для бізнесу в Україні – Малгожата Гавін / Е. Солодовник – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/polski_investori_vse_shche_chekayut_na_polegs

hennya_umov_dlya_biznesu_v_ukraiini___malgogata_gavin_1997845 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1450/1.pdf
http://dt.ua/ECONOMICS/obsyag-tovaroobigu-mizh-ukrayinoyu-i-polscheyu-sklav-bilshe-6-mlrd-dol-118432_.html
http://dt.ua/ECONOMICS/obsyag-tovaroobigu-mizh-ukrayinoyu-i-polscheyu-sklav-bilshe-6-mlrd-dol-118432_.html
http://www.mg.gov.pl/node/22457
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UPmcp_2013_2_16.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UPmcp_2013_2_16.pdf
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/polski_investori_vse_shche_chekayut_na_polegshennya_umov_dlya_biznesu_v_ukraiini___malgogata_gavin_1997845
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/polski_investori_vse_shche_chekayut_na_polegshennya_umov_dlya_biznesu_v_ukraiini___malgogata_gavin_1997845


226 

398. Олейнюк Р. Польський капітал на банківському ринку України – 

успіхи і невдачі / Роман Олейнюк // Журнал європейської економіки. – 2010. – 

Т. 9 (№4). – С. 499 – 509. 

399. Szmyd Z. Stosunki Polski z Ukraina / Z. Szmyd // Rocznik Polskiej 

Polityki Zagranicznej. – Warszawa, 2000. – S. 187 – 189. 

400. Співробітництво у військовій сфері – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://svit.ukrinform.ua/Poland/poland.php?menu=attitudes 

401. Тодоров І. Співпраця України та Польщі: військово-технічний вимір – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/lipd/2008_3_4/todorov.htm 

402. Знахоренко О. Стратегічне партнерство в українсько-польських 

відносинах: державно-політичний та військовий аспекти / Оксана Знахоренко // 

Людина і політика. – 2004. – №3 – С. 29 – 40. 

403. Моцок В. Вплив політики західних країн на розвиток українсько-

польських взаємовідносин у 90-х роках ХХ ст. / Віталій Моцок // Людина і 

політика. – 2005. – №5. – С. 26. 

404. Алексієвець Л. М. Польща: на шляху до НАТО та ЄС / 

Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець, Н. М. Чорна. – Тернопіль: Вектор, 2012. 

– 268 с. 

405. Програма “Партнерство заради миру” / Організація 

Північноатлантичного договору – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_50349.htm 

406. Ми не гості у Європі // Урядовий кур’єр. – 1996. – 11 червня. 

407. Chojnowska A. Stosunki z Ukraina Aldona Chojnowska // Rocznik 

polskiej polityki zagranicznej 1996 / Pod redakcją naukową Barbary Wizimirskiej. –

Warszawa; Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 1996. – S.133–140. 

408. Гевко В. Військово-політична співпраця між Україною та Польщею у 

1992 – 2003 роках / Вікторія Гевко // Наукові записки Тернопільського 

державного педагогічного університету. Вип. 1. – Тернопіль: ТДПУ, 2004. – 

С. 238 – 245. 

http://svit.ukrinform.ua/Poland/poland.php?menu=attitudes
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/lipd/2008_3_4/todorov.htm
http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_50349.htm


227 

409. Протокол про подальший розвиток співробітництва між 

Міністерством оборони України та Міністерством Національної оборони 

Республіки Польща. – Історико-архівне управління МЗС України. – Ф.: 

міжнародні договори. – Договір №1602. – 2 арк. 

410. Спільна Декларація Президента України і Президента Республіки 

Польща “До порозуміння і єднання” // Урядовий кур’єр. – 1996. – 29 червня. 

411. Угода між урядом України та урядом Республіки Польща про 

взаємні поставки озброєння, військової техніки та надання послуг у військово-

технічній галузі. – Історико-архівне управління МЗС України. – Ф.: Міжнародні 

договори. – Договір №731. – 4 арк. 

412. Чекаленко Л. Україна і Республіка Польща: від історичних 

стереотипів до стратегічного партнерства / Л. Чекаленко // Зовнішні справи. – 

2010. – №3-4. – С. 28. 

413. Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних 

регіональних змін / А. Зленко. – Харків: Фоліо, 2003. – 647 с. 

414. Моцик О. Україна і Польща – стратегічні партнери / О. Моцик // 

Політика і час. – 2006. – №5. – С. 4. 

415. Рябих В. Вага українсько-польського партнерства зростає / Валерій 

Рябих – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kyiv.mfa.gov.pl/resource/ce29047b-90ee-4f82-a507-775d539a201a:JCR 

416. Історичний виступ президента Польщі Б. Коморовського у ВР – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/04/9/7032765/ 

417. Зеленько Г. “Навздогінна модернізація”: досвід Польщі та України / 

Галина Зеленько. – К.: Критика, 2003. – 215 с. 

418. Бершеда Є. Українсько-польські стосунки та європейська безпека – 

[Електронний ресурс] / Євген Бершеда // Ї. – 1998. – №14  – Режим доступу: 

http://www.ji.lviv.ua/n14texts/bersheda.htm 

419. Декларація про принципи та основні напрямки розвитку українсько-

польських відносин / Зібрання чинних міжнародних договорів України: 

http://kyiv.mfa.gov.pl/resource/ce29047b-90ee-4f82-a507-775d539a201a:JCR
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/04/9/7032765/
http://www.ji.lviv.ua/n14texts/bersheda.htm


228 

Офіційне видання / За заг. ред. Ф. М. Зленка: В 2-х т. – Т. 1. 1990 – 1991. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – С. 105 – 107. 

420. Горинь Б. “Міна”, знешкоджена часом / Б. Горинь // Сучасність. – 

2000. – №7 – 8. – С. 117. 

421. Кирчів А. Питання національної безпеки Республіки Польща на 

сучасному етапі – [Електронний ресурс] / Андрій Кирчів // Ї. – 1998. – №14 – 

Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n14texts/kyrchiv.htm 

422. Całka M. Polska polityka wschodnia w latach 1989–1997. Próba oceny, 

nowe wyzwania i perspektywy // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. – 1998. – 

S. 37. 

423. Бочаров В. В. Євроінтеграційні орієнтири стратегічного партнерства 

України і Республіки Польща / В. В. Бочаров / Сучасна українська політика. 

Спецвипуск. Україна як суб'єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К. : Фенікс, 

2011. − С. 129 − 136. 

424. Геополітика: Україна в міжнародних відносинах: Україна – Польща 

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://readbookz.com/book/183/6482.html 

425. Українсько-польські відносини: потреба перезавантаження чи 

продовження? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/2169860.html 

426. Сірук М. Лех Валенса: “Якби в мене була друга президентська 

каденція,то я б не дозволив, щоб Польща ввійшла в ЄС без України” / Микола 

Сірук // День. – 2011. – 29 вересня (№174). 

427. Про стан та перспективи співробітництва між Міністерством 

оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mil.gov.ua/index.php/files/appearance/massmedia/news/index.php?lang=

ua&part=news&id=2887 

http://www.ji.lviv.ua/n14texts/kyrchiv.htm
http://readbookz.com/book/183/6482.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/2169860.html
http://www.mil.gov.ua/index.php/files/appearance/massmedia/news/index.php?lang=ua&part=news&id=2887
http://www.mil.gov.ua/index.php/files/appearance/massmedia/news/index.php?lang=ua&part=news&id=2887


229 

428. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Польща про додаткові заходи зміцнення довіри та безпеки – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_056 

429. Указ президента України “Про заходи щодо вдосконалення 

військово-технічного співробітництва України з іноземними державами” – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/99 

430. Указ Президента України “Про концепцію військово-технічного 

співробітництва України з іноземними державами на період до 2010 року” – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/913/2003 

431. Угода між Україною та Республікою Польща у сфері створення 

спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і 

гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій // Історико-архівне 

управління МЗС України. – Ф.: міжнародні договори. – Од. зб. 1412. – 5 арк. 

432. Створюється спільний українсько-польський миротворчий 

батальйон // Військо України. – 1996. – № 3-4. – С. 42. 

433. Деркач О. Українсько-польський батальйон. Історія і сучасність: 

Нарис / О. Деркач, Л. Коберський. – Львів: Плай, 2001. – 128 с. 

434. Указ Президента України від 13 березня 2006 р. № 215/2006 “Про 

Національну систему координації співробітництва України з Організацією 

Північноатлантичного договору” – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dpa.dn.ua/s/144/127 

435. Olchawa M. Imperialna rozgrywka. Ukraina w geopolitycznej strategii 

Stanów Zjednoczonych / M. Olchawa. Kraków, 2009. – S. 122. 

436. Иванов И. Д. Расширение Евросоюза и интересы России / 

И. Д. Иванов // Современная Европа. – 2001. – №3. – С. 76 – 86. 

437. Бурдяк В. Перспективи співробітництва “Україна – НАТО”: роль у 

ньому польського фактора / Віра Бурдяк, Ігор Мороз // Політичний менеджмент 

– 2008. – №3. – С. 163 – 174. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_056
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/913/2003
http://www.dpa.dn.ua/s/144/127


230 

438. Мудрієвська І. І. Головні етапи політичного співробітництва України 

з Республікою Польща (1991 – 2013 рр.) / І. І. Мудрієвська // Наукові праці 

історичного факультету Запорізького національного університету. – 2013. – 

Вип ХХХVІІ. – С. 191 – 194. 

439. Strategia Bezpieczenstwa Narodowego Rzeczypospolitej z 2007 r., op. cit., 

S. 8. 

440. Марків М. RІА Новини / М. Марків – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://warleme.org.ua/17944-poroshenko-polsko-ukrajinska-vyskova-

brigada-pochne-trenyvannja.html 

441. Каплинський О. Роль Вишеградської четвірки в контексті 

національної безпеки України / О. В. Каплинський // Стратегічні пріоритети. – 

2009. – №2. – С. 47 – 54. 

442. Сінкевич Є. Розпад Радянського Союзу та місце незалежної України у 

зовнішньополітичній стратегії Республіки Польща (1991–2009 рр.) в 

інтерпретаціях польських дослідників / Євген Сінкевич, Алла Кучеренко // – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sites.znu.edu.ua/eurointegration/Zbirka/31_sinkevich_kucherenko.pdf 

443. Гевко В. Україна і Польща: від колізій минулого до спільних 

європейських цінностей / Вікторія Гевко // – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/irbis_nbuv/Imagename=PDF/Ues_2013_11_11.pdf 

444. Стоєцький С. Концепція стратегічного партнерства в політиці 

Республіки Польща щодо України / Сергій Стоєцький // Політичний 

менеджмент. – 2005. – №3. – С. 147 – 158. 

445. Державна прикордонна служба України – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://dpsu.gov.ua/ua/static_page/46.htm 

http://warleme.org.ua/17944-poroshenko-polsko-ukrajinska-vyskova-brigada-pochne-trenyvannja.html
http://warleme.org.ua/17944-poroshenko-polsko-ukrajinska-vyskova-brigada-pochne-trenyvannja.html
http://sites.znu.edu.ua/eurointegration/Zbirka/31_sinkevich_kucherenko.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/irbis_nbuv/Imagename=PDF/Ues_2013_11_11.pdf
http://dpsu.gov.ua/ua/static_page/46.htm

