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Особливості

Особливості розвитку відносин між Україною 
та Республікою Польща на сучасному етапі

Українсько-польські стосунки в політичній, торговельно-економічній, військовій, 
науково-технічній, договірно-правовій та гуманітарній сферах на сучасному етапі є най
більш динамічними від початку встановлення двосторонніх дипломатичних відносин. 
Свідченням цього, зокрема, є інтенсивність політичного діалогу, зростання товарообігу 
між двома країнами, поглиблення культурно-гуманітарної співпраці тощо.

Дослідження особливостей розвитку українсько-польських відносин є актуальним 
науковим завданням, оскільки розвиток стратегічного партнерства між Україною і Поль
щею позитивно впливатиме на ситуацію в регіоні Центрально-Східної Європи. Підтвер
дженням цього є зростання, за послідовного сприяння Польщі, підтримки євроінтегра- 
ційних та євроатлантичних прагнень України лідерами багатьох європейських держав.

2 грудня 1991 р. Республіка Польща першою серед держав світу офіційно визнала не
залежність України, а вже 4 січня 1992 р. між двома країнами були встановлені диплома
тичні відносини. 18 травня 1992 р. було підписано міждержавний українсько-польський 
Договір про добросусідство, дружні відносини і співробітництво.

Слід відзначити динамічний, поступальний характер розвитку українсько-польського 
співробітництва, що обумовлюється близькістю геополітичних позицій та збігом на
ціональних інтересів країн-сусідів у багатьох сферах, а також глибинними історичними 
й культурними зв’язками України та Республіки Польща.

Процес розвитку відносин незалежної України з Польщею можна умовно поділити 
на три періоди:

1) 1992-1993 рр. -  встановлення контактів, підписання перших двосторонніх доку
ментів, обопільне вивчення потенційних можливостей для співробітництва;

2) 1993-1999 рр. -  розвиток договірно-правової бази, виведення двосторонніх від
носин на рівень стратегічного партнерства;

3) 1999-2009 рр. -  зі вступом Польщі до НАТО та набуттям членства в Європейському 
Союзі остаточно формується роль Варшави як одного з найважливіших партнерів Украї
ни на міжнародній арені, „провідника” євроатлантичних та європейських інтеграційних 
прагнень нашої держави.
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Характерними рисами нинішнього стану українсько-польських міждержавних вза
ємин є висока інтенсивність двостороннього діалогу на найвищому рівні, активна робота 
розгалуженої мережі постійнодіючих інституційних механізмів двостороннього співро
бітництва, вдосконалених традиційних та розвиток нових форм співпраці. Так, з 2008 року 
розпочато розробку інноваційних та системних форматів двосторонньої співпраці, які 
повинні відповідати сьогоднішньому високому рівню стратегічного партнерства між 
Україною та Польщею.

Слід зазначити, що договірно-правова база двосторонніх відносин почала стрімко 
розвиватися з моменту укладення 18 травня 1992 р. базового міждержавного політичного 
договору. І сьогодні вона налічує 13 міждержавних, 45 міжурядових та 35 міжвідомчих 
чинних двосторонніх документів. У зв’язку зі вступом Польщі до ЄС здійснюється інвен
таризація існуючих домовленостей щодо 'їх відповідності європейським стандартам.

Високої оцінки заслуговує рівень військового співробітництва між Україною та Рес
публікою Польща. Успішним прикладом можна назвати ефективну діяльність українсько- 
польського миротворчого батальйону, спільну участь держав у миротворчих операціях 
ООН (КФОР), стабілізаційній місії в Іраку, а також регулярних міжнародних навчан
нях („Козацький степ”, „Щит миру”, „Кленова арка”). Ведеться робота над створенням 
українсько-польської військової частини транспортної авіації військово-повітряних сил 
та спільної експедиційної бригади. Крім того, за допомоги польської сторони відбувається 
переговорний процес щодо включення українських підрозділів до європейських сил вій
ськової жандармерії.

Важливе місце в розвитку українсько-польського співробітництва належить еконо
мічним відносинам, нормативно-правова основа яких є досить розвинутою. В структурі 
економічного партнерства особливо високими темпами розвивається двостороння торгів
ля, про що свідчить рівень зростання експорту українських товарів та послуг до Польщі 
у 7 разів (з 339 до 2490 млн. дол. США) протягом 1999-2008 років. Показник зростання ім
порту польських товарів та послуг до економіки України за аналогічний період майже втри
чі перевищив показник зростання експорту, відобразивши збільшення майже у 17 разів
-  з 271 до 4508 млн. дол. США.

Товарообіг між Україною та Польщею протягом десяти останніх років зріс в 11,5 рази 
(з 607 млн. дол. США у 1999 році до 6998 млн. дол. США у 2008 році). Розвитку економіч
них відносин між Україною та Польщею, безумовно, сприяють вступ України до Світової 
Організації Торгівлі, збільшення взаємних інвестицій, сприятлива кон’юнктура (у тому 
числі цінова), розвиток спільної виробничої діяльності, активізація двостороннього спів
робітництва тощо. Однак від’ємне сальдо торгівельного балансу для України (яке має тен
денцію постійного зростання і за результатами 2008 року склало понад 2 млрд. дол. США) 
свідчить про проблему існуючого дисбалансу у двосторонній торгівлі і недостатнє вико
ристання експортного потенціалу української економіки.
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Мал. 1 Динаміка експорту та імпорту товарів та послуг між Україною та Польщею, млн. дол. США

Таблиця 1. Показники торгівлі товарами та послугами між Україною та Польщею, 
млн. дол. США

Показники/Роки 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Товарообіг 607 1010 1643 2056 2556 3631 4806 6998
Експорт 339 525 794 1022 1073 1426 1741 2490
Імпорт 271 485 849 1034 1483 2206 3065 4508
Сальдо 68 40 -54 -12 -410 -780 -1325 -2018

Аналіз показників українсько-польського товарообігу дозволяє зробити висновок, 
відповідно до якого за результатами 2008 року Польща посіла перше місце серед торго
вельних партнерів України серед держав Східної Європи і третє -  серед держав світу. Так, 
обсяги торгівлі України з Польщею, які становили майже 7 млрд. дол. США перевищили 
товарообіг з Китаєм (6,15 млрд. дол.), Туркменістаном (близько 1 млрд. дол.), Італією (5,34 
млрд. дол.), Казахстаном (4,95 млрд.) та Білоруссю (4,9 млрд.) тощо. Серед країн Західної 
Європи найбільший товарообіг Україна мала лише з Німеччиною (близько 9 млрд. дол.). 
Перше місце за обсягам зовнішньої торгівлі України займає Росія (35 млрд. дол.).

Порівняння товарної структури експортно-імпортних українсько-польських зв’язків 
виявило певну невідповідність товарних потоків між країнами. Так, дослідження товарної 
структури українського експорту у Польщу доводить, що вона повністю відповідає не
досконалій структурі економіки України, оскільки вироби металургійної промисловості, 
мінеральні продукти, сільськогосподарська продукція та продукція хімічної промисло
вості (тобто товари з низьким рівнем переробки і, відповідно, з низьким вмістом доданої 
вартості) все ще залишаються основними експортними статтями. На початок 2009 року 
найбільші обсяги посіли наступні групи товарів: вироби металургійної промисловості 
(36,0%); мінеральні продукти (24,3%); сільськогосподарська продукція (8,9%); вироби хі-
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мічної промисловості (8,4%); продукція електротехнічної промисловості (5,8%); продук
ція паперової галузі (5,5%).

У структурі польського імпорту до України найбільші обсяги посідають товари з ви
соким рівнем обробки і з високим вмістом доданої вартості, а саме: наземні транспортні 
засоби, повітряні і плаваючі судна, обладнання (17,7%); вироби електротехнічної промис
ловості та транспортного машинобудування (16,3%); продукція штучного виробництва, 
каучук (9,5%) тощо.

Окрім торгівельної співпраці поступово розвивається двостороння інвестиційна вза
ємодія і спільна виробнича діяльність. Слід зазначити, що інвестиційний потенціал обох 
країн недостатньо використовується інвесторами як Польщі, так і України. Так, станом на 
01.01.2009 р. капітал польських інвесторів в Україні досяг лише 694,7 млн. дол. СІЛА, що 
становить 1,9% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україні. Українські 
інвестиції в польську економіку склали 46,9 млн. дол. США, що становить 0,8% від загаль
ного обсягу українських інвестицій закордон. Якщо в Україні діє 1 244 підприємств з ка
піталом польських інвесторів, то в Польщі функціонує лише 9 підприємств з українським 
капіталом. Динаміка українсько-польської інвестиційної співпраці у 2001 -  12 міс. 2008 р. 
наведена у таблиці 2.

Таблиця 2. Динаміка українсько-польської інвестиційної співпраці
Показники /Роки 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Польські інвестиції до України, 
млн. дол. США

69,3 98,4 153,3 179,5 224,0 366,0 670,5 694,7

Кількість підприємств, одиниць 710 791 861 942 1 027 1 087 1 238 1 244
Українські інвестиції до Польщі, 
млн. дол. США

0,3 0,3 0,3 0,3 21,3 24,2 30,1 46,9

Кількість підприємств, одиниць 7 8 7 7 7 8 8 9

Польські інвестиції спрямовуються в обробну промисловість (близько 60%), у фінан
совий сектор (близько 20%), в оптову та роздрібну торгівлю (12%). При чому, більша їх 
частина (в регіональному розподілі) припадає на західні області України та м. Київ. Серед 
найбільш крупних інвестиційних проектів, реалізованих інвесторами з Польщі у сфері 
виробництва є фабрика паркету «Барлінек», меблева фабрика «Новий Стиль», фабрика 
будівельної кераміки «Церсаніт», фабрика упаковки «Кен-Пак», фабрика автозапчастин 
«Інтер-Гроклін», м’ясокомбінат «ПКМ Дуда», банк «Кредо», «Плюс-банк» та ін. У фінан
совий сектор України спрямовані інвестиції банків Pekao S.A. -  в УніКредит Україна, РКО 
BP S.A. -  в Кредобанк, Getin Holding -  в «Плюс-Банк», на збільшення статутного капіталу 
страхової компанії «ПЗУ Україна».

Найвагомішими українськими інвестиційними проектами в Республіці Польща є; 
Варшавський автомобільний завод (інвестор -  «Авто-ЗАЗ»), металургійний комбінат
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„Гута Ченстохова” (інвестор -  «ІСД»), суднобудівельний завод „Сточнє Гданське” (інвес- Буськ
тор -  «ІСД») та ін. ща. 3;

Особливим напрямом розвитку українсько-польського співробітництва є спільні дії поїли]
щодо розвитку транскордонної співпраці, завдяки якій розширюються можливості вико- опалеї
ристання потенціалу прикордонних регіонів обох країн та розвиваються нові форми між- В
регіональних контактів. На спільному українсько-польському кордоні діє 12 міжнародних рішен
пунктів пропуску. цююп

Транскордонне співробітництво передбачає спільну реалізацію конкретних дій, віднсї

спрямованих на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, спідьн
екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами України та єю мі'
Польші, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади. 5„.

Сьогодні на державному кордоні України створено шість євро регіонів, два з яких віднос
утворено спільно з польськими партнерами: Асоціація «Карпатський регіон» (створено ків ті

у 1993 році) та єврорегіон «Буг» (створено у 1995 році). у чегв ·
Для України, яка поступово реалізує курс євроінтеграції, участь у транскордонно- у клін ,

му співробітництві з Польщею -  це додаткова можливість вирівнювання соціально- катод·
економічних умов та адаптації законодавства до європейським норм. Серед конкретних в жкж 
позитивних наслідків розвитку Карпатського єврорегіону та єврорегіону «Буг» є:

-  інтенсифікація зовнішньоекономічних зв’язків прикордонних територій; в 59 —
-  спільне проведення міжнародних ярмарок, фестивалів та виставок у містах регіону; мое :
-  організація і проведення науково-практичних конференцій для обговорення спіль- їнськ: і  

них проблем; областе
-  підтримка транскордонних ініціатив вищих навчальних закладів; близькі
-  сприяння налагодженню комерційних зв’язків між підприємствами країн; Кійобл

-  розвиток спільної транспортної інфраструктури тощо. Пр
До 2010 року в рамках існуючих проектів транскордонної співпраці українським уря- де осоа

дом заплановано реалізацію низки проектів, фінансування яких відбудеться за рахунок їни та Е
у тому числі й коштів державного бюджету. Так, в межах єврорегіону «Буг» запланова- гастрол
но утворення мережі європейського молодіжного академічного співробітництва. Задля сунків у
активізації туристичного бізнесу та розбудови його інфраструктури заплановано ство- зован: з
рення єдиної картоінформаційної системи обслуговування туристичного бізнесу Волині у  галузі
і Люблінщини (Республіка Польща); відтворення історичних неархітектурних форм і об- вчальни
лаштування обслуговуючої рекреаційної інфраструктури для організованого туристич- стосунк

ного відвідування Поляницького регіонального ландшафтного парку та пам’ятки природи і україн«
загальнодержавного значення «Скелі Довбуша», розвиток співробітництва між наукови- Осс
ми закладами Івано-Франківщини та Люблінщини (Республіка Польща). виптій п

Серед спільних екологічних проектів заплановано проведення комплексу заходів, та культ

спрямованих на покращення екологічного стану басейну р. Західний Буг на території змістом.
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Буського району Львівської області з продовженням робіт на території Республіки Поль
ща. Задля покращення екологічної ситуації в регіоні заплановано виділення коштів на 
поширення використання промислових деревинних відходів як замінника вугілля для 
опалення об’єктів соціальної сфери.

Вступ Польщі до Шенгенської зони ускладнив ситуацію на кордоні, але з метою ви
рішення комплексу митно-прикордонних питань уряди України та Польщі активно пра
цюють над створенням нових та модернізації існуючих прикордонних пунктів пропуску, 
відновленням взаємодії при здійсненні митно-прикордонного контролю та втіленням 
спільного контролю, запровадженням режиму місцевого прикордонного руху, уніфікаці
єю митних даних та відповідної документації.

Важливим чинником, що впливає на розвиток гуманітарних українсько-польських 
відносин, є той факт, що у обох країнах налічуються чисельні діаспори відповідно поля
ків та українців за походженням. Згідно з переписом населення, який відбувся у Польщі 
у червні 2002 р., кількість польських громадян, що задекларували свою приналежність до 
української національності, становить 31 тис. осіб. Водночас, згідно з відомостями греко- 
католицьких та православних церков, фактична кількість українців у Польщі коливається 
в межах 250-300 тисяч осіб.

В Україні мешкають 144 тис. громадян польської національності, які об’єднані 
в 59 громадських національно-культурних організацій України. Діє 4 школи з польською 
мовою викладання в Львівській області (навчаються більше 1000 учнів), 5 шкіл з укра
їнською та польською мовою навчання та ще 2 школи добудовуються в Житомирській 
області. Всього вивчають польську мову як предмет близько 5 тис. учнів, а факультативно 
близько 4 тисяч. Українська держава фінансує видання польськомовної газети „Дзеннік 
Кійовскі».

Протягом останнього часу нового виміру набирає співробітництво у галузі культури, 
де особлива увага надається питанням пропагування досягнень сучасного мистецтва Укра
їни та Польщі. З цією метою організовуються фестивалі українського мистецтва у Польщі, 
гастролі театрів та художніх колективів. Значним здобутком українсько-польських сто
сунків у гуманітарній сфері стали спільні культурно-мистецькі програми, що були реалі
зовані в межах проведення Року Польщі в Україні та Року України в Республіці Польща. 
У галузі освіти роботу спрямовано на налагодження науково-освітньої співпраці між на
вчальними закладами, сприяння здійсненню досліджень з історії українсько-польських 
стосунків, забезпечення представникам національних меншин -  польської в Україні 
і української -  в Польщі, належних умов для вивчення рідної мови.

Особлива роль у розвитку гуманітарного співробітництва між державами належить 
вищій школі. Визнаючи це провідні університети країн налагоджують освітнє, наукове 
та культурне співробітництво, наповнюючи міждержавні інтеграційні процеси реальним 
змістом. Свій вклад у розвиток освітніх та наукових стосунків між Україною та Респу-
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блікою Польща вносить і Маріупольський державний гуманітарний університет (МДГУ). 
МДГУ, який біло створено у 1991 році на хвилі демократизації українського суспільства, 
належить до українських ВНЗ нової формації. Візиткою університету стала власна модель 
міжнародної діяльності, активна реалізація якої дозволила значно розширити можливос
ті співробітництва у сфері освіти, науки і культури. У 2004 році МДГУ одним з перших 
в Україні підписав Велику Хартію університетів. В червні 2005 року, вперше в Україні, на 
базі двох університетів -  Донецького національного та Маріупольського гуманітарного
-  пройшло засідання колегії Наглядової Ради Великої Хартії університетів з порядком 
денним: «Міжнародний діалог: перспективи розвитку української вищої школи в межах 
Болонського процесу». У зустрічі взяли участь видатні вчені, ректори відомих університе
тів України та Європи.

МДГУ розробив власну модель міжнародної діяльності, що передбачає комплексне 
співробітництво з міністерствами освіти, міністерствами закордонних справ, диплома
тичними представництвами, обласними адміністраціями, меріями, провідними універси
тетами, благодійними фондами й громадськими організаціями іноземних держав. Напря
мами міжнародної діяльності МДГУ є:

-  активна участь у роботі міжнародних організацій університетської освіти (Magna 
Charta, Європейська асоціація міжнародної освіти, мережа європейських університетів 
AIMOS, Українсько-грецька спілка освіти та культури, Проект Магеллана) та міжнарод
них освітніх програмах (ЯСОН, Польсько-Американського Фонду Свободи і Фонду «Осві
та для демократії», державного департаменту США «Акт на підтримку свободи», British 
Council, академічних обмінів Au-Pair, DAAD та ін.),

-  наукова, освітня та культурна співпраця з провідними університетами Греції, Кі
пру, Німеччини, Італії, Австрії, Росії, Польщі, Франції, Великої Британії, Туреччини, Ні
дерландів та США (спільно з зарубіжними партнерами вчені МДГУ реалізують спільні на
укові дослідження та освітні проекти, організовують проведення міжнародних науково- 
практичних конференцій),

-  академічні обміни, організація стажувань для викладачів, студентів та аспірантів 
за науковими, освітніми та культурними програмами. Кожного року понад 250 студентів 
та викладачів МДГУ беруть участь у різних програмах стажувань в Греції, Італії, Поль
щі, Франції, Молдові, Нідерландах, Великій Британії, Німеччини, Росії, Норвегії, Болгарії, 
Чехії, Литві, Туреччини, Австрії, США та на Кіпрі. Перебуваючи за кордоном, студенти 
МДГУ демонструють високий рівень професійної та мовної підготовки, налагоджують 
дружні стосунки з молоддю різних країн, що сприяє створенню позитивного іміджу Укра
їни в усьому світі.

На базі МДГУ успішно працюють представництва Європейської організації публіч
ного права, Товариства «Данте Аліг’єрі», Центр дослідження та розвитку грецької культу
ри країн Причорномор’я, Центр грецької мови Міністерства національної освіти та релі-

гії Греції 
з навколі 

Тіль 
земних д 
цей же ч; 
освітніх і 

ВиЗЕ 
ри в наш 
(українсь 
міжурядс 
їхала в юс 

Марі
рООІТЕіСІГ

ім. кардю 
нізацшм· 
Полонійн 
Польськк 

В рез 
шується к 
та культ)’] 
у цій край 

Важл 
ганізаціяу 
в травні 2< 
Польща в 
манітарно 

Хараї 
рони сусп 
бує розрої 
гуманітарі 
так і з бою 
дарюванш



Особливості розвитку відносин між Україною 645

гії Греції, Італійський, Китайський, Ізраїльський культурні центри, Міжнародний центр
з навколишньо-природного середовища та ін.

Тільки за останні п’ять років гуманітарний університет відвідало більш ніж 100 іно
земних делегацій з 22 країн світу з загальною кількістю учасників більш ніж 840 осіб. За 
цей же час більш ніж 1300 студентів та викладачів університету взяли участь у наукових, 
освітніх та культурних програмах у більш ніж 20 країнах світу.

Визнаючи роль українсько-польського співробітництва в розвитку гуманітарної сфе
ри в національній економіці в 2001 році в МДГУ було відкрито спеціальність «Переклад» 
(українська, російська, польська мови). У вересні 2009 року завдяки українсько-польській 
міжурядовій угоді про розвиток відносин у галузі освіти, науки та культури до МДГУ при
їхала викладач польської мови пані Жанетта Павлович.

Маріупольський державний гуманітарний університет розвиває комплексне спів
робітництво із Посольством Республіки Польща в Україні, Варшавським університетом 
ім. кардинала Стефана Вишинського, Полонійною академією в Ченстохові, іншими орга
нізаціями та фондами. Так, в рамках підписаної у 2009 році угоди про співробітництво із 
Полонійною академією у Ченстохові на базі МДГУ вже найближчим часом буде відкрито 
Польський культурний центр.

В результаті активної роботи, яка проводиться керівництвом МДГУ постійно збіль
шується кількість студентів та викладачів МДГУ, які беруть участь у навчальних, наукових 
та культурних програмах у Польщі. Тільки за останні 5 років учасниками різних програм 
у цій країні стали 122 студенти та викладачі університету.

Важливе значення для активізації співробітництва МДГУ із університетами та ор
ганізаціями Польщі мав той факт, що в рамках проведення Днів Європи у Маріуполі 
в травні 2008 року університет відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки 
Польща в Україні Яцек Ключковські, який дав високу оцінку міжнародній діяльності гу
манітарного університету.

Характер розвитку сучасних європейських інтеграційних процесів охоплює всі сто
рони суспільного життя. Формування єдиного геополітичного простору в Європі потре
бує розробки і практичного застосування єдиних стандартів в політичній, економічній, 
гуманітарній сфері тощо. Все це вимагає спільних зусиль як з боку державних інституцій, 
так і з боку конкретних ініціатив громадян, освітніх та наукових закладів, суб’єктів госпо
дарювання, інститутів громадянського суспільства.





Kwestie bezpieczeiistwa Rzeczypospolitej Polskiej zawsze byly zwi^zane 
z prowadzeniem aktywnej polityki wschodniej, wymagaj^cej profesjonalnego za- 
angazowania polskiej dyplomacji. Podejmowanie tych problemow w badaniach 
naukowych jest niezwykle istotne, szczegolnie w kontekscie niedawnej polsko- 
-szwedzkiej inicjatywy „Partnerstwa W schodniego” w ramach Unii Europejskiej. 
Prezentowane studia umozliwi;j glebsze zbadanie і ukazanie polskiego wysilku na 
rzecz nawi^zania wspolpracy ze wschodnimi partneram i na przestrzeni XX w., 
natomiast wskazanie wyzwaii z poczatku XXI w. pozwoli nakreslic perspektyw^ 
dziahui polskiej dyplomacji. Znajomosc realiow wschodnioeuropejskich upo- 
waznia polskq dyplom acji do odegrania znacz^cej roli we wschodnim wymiarze 
polityki unijnej.

Redaktorom udalo sie zgromadzic szeroki kr^g autorow ze znanych і cenio- 
nych uczelni polskich і zagranicznych, a takze pozyskac przedstawicieli polskich 
sluzb dyplomatycznych. Warto podkreslic liczny udziai w inicjatywie wydawni- 
czej badaczy ze wschodniej Ukrainy, szczegolnie z Charkowa, Doniecka і Dnie- 
propietrowska. Rozwoj takiej wspolpracy pozwoli na nawi^zanie scislych rela- 
cji polskich badaczy nie tylko z naukowcami z Ukrainy zachodniej, ale takze 
wschodniej.

Z recenzji dr. hab. Walentego Baluka, prof. UWr
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