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Економічні відносини з Польщею – пріоритетний напрямок
зовнішньої політики України. Це обумовлено різноманітними
факторами, серед яких варто виділити насамперед геополітичне
становище, наявність глибоких історичних, культурних та економічних
зв’язків. Сьогодні вони виходять за межі суто економічних інтересів і
стають суттєвим елементом загальноєвропейської безпеки, побудови
сильної, об`єднаної і демократичної Європи.

Особливістю економічних відносин України з Польщею на
сучасному етапі є її розвиток на фоні розширення Європи. У контексті
«східної політики Європейського Союзу» Польща зайняла принципову
позицію стосовно необхідності враховувати європейський вибір
України.

Співпраця України і Польщі потребує вироблення реальних,
зрозумілих концепцій, адже суспільно-політична думка обох країн
повинна бути консолідована, а це потребує розуміння вчорашніх і
сьогоднішніх політичних та економічних процесів. Потрібна й
перспективна модель відносин, яка могла б стати основою укладання
угод, спрямованих на стимулювання євроінтеграції в рамках ГУУАМ,
Балто-Чорноморської співдружності, геополітичних трикутників
Балтія-Польща-Україна, Польща-Україна-Туреччина, Польща-
Україна-Румунія. Актуальне також питання щодо включення до моделі
формування спільного економічного альянсу, спільної банківської
системи, інформаційного забезпечення підприємців, створення
послабленого режиму оподаткування.

Економічні відносини України і Польщі перебувають у фазі, коли



вони не можуть успішно розвиватися без добре обґрунтованих
наукових основ. Для України неабияке значення має досвід Польщі в
розв`язанні багатьох проблем інтеграції в Європейський Союз,
зокрема: приведення українського права у відповідність з
європейським, реорганізація системи державного управління,
проведення адміністративної реформи, викорінення фаворитизму,
протекціонізму та корупції, створення політико-правової бази для
усунення олігополії та забезпечення свободи економічної діяльності,
гідне відстоювання національних інтересів у міжнародних відносинах.

Завдання,  які мають бути розв`язанні у сфері економічних
відносин Польщі й України, потребують серйозної наукової бази. Але,
не зважаючи на поліпшення відносин між Україною та Польщею, нині
проблема щодо вивчення економічних відносин між двома державами
в Україні залишається відкритою. Треба зауважити, що більшість
монографій і статей припадає на період 2000–2006 років, що зумовлено
зміною політичного курсу держави.

Як не дивно, незважаючи на давнє сусідство й такі ж давні
стосунки, українська історіографія ні в минулому, ні тепер не
спромоглася подати власне українське бачення польської історії.
Перший в українській історіографії синтез історії Польщі,
підготовлений вченими Львівського національного університету імені
Івана Франка Зашкільняком Л.О.  та Крикуном М.Г., зроблено на
підставі опрацювання багатьох нових джерел. У своїй книжці «Історія
Польщі: Від найдавніших часів до наших днів» [1] автори приділяють
увагу суспільним проявам життя поляків - політичному розвиткові,
соціальним, економічним і культурним змінам, котрі визначали їхній
стан у різні історичні епохи, а також взаєминам з сусідніми народами,
передусім українцями. Зокрема, показано економічні відносини між
Україною та Польщею, під час президентства Лєха Валенси та
Александра Кваснєвського. Також можна побачити шляхи
розв`язання нагальних економічних, соціальних і політичних проблем
під час вступу Польщі до Європейського Союзу, які дають можливість
аналізувати та розв`язувати такі ж проблеми в Україні.

Вагомим дослідженням у цьому напрямку є монографія науковців
Савельєва Є.В., Мельника В.В., Чеботаря С.І. «Українсько-польські
економічні відносини у контексті стратегічного партнерства». Автори
намагаються зробити певний внесок у створення наукових підвалин
розвитку двосторонніх економічних відносин Польщі й України.

Мета монографічного дослідження – розробка концепції
формування економічних відносин між двома державами як
стратегічних партнерів, особливістю сусідства яких є геополітичне



становище країн, що формують значну частину східного кордону
Європейського Союзу. Проаналізувавши структуру українсько-
польської торгівлі, автори дійшли до висновку, що на 2003 рік вона
була не ефективною. По-перше, високий ступінь концентрації експорту
(у даному випадку – велика питома вага експорту чорних металів) у
поєднанні зі значною залежністю від імпорту енергоносіїв. По-друге,
сучасна структура українсько-польської взаємної товарної експансії не
забезпечує повного використання торговельного потенціалу ні в
Україні,  ні в Польщі,  що,  з одного боку, заважає задоволенню
споживчого попиту на імпорт в обох країнах, а з другого – створює
стереотип, і, що найгірше реальні передумови трансформації України в
периферійну державу порівняно з Польщею. По-третє, ні експортна,
ні імпортна складові товарообміну України з Польщею не
стимулюють розвиток української економіки в цілому, заважаючи
розвитку наукомістких галузей і використанню сучасного обладнання
й технологій, які могли б становити основу експортного потенціалу
України.

Монографія Конечної Йоанни «Польща-Україна: взаємний
образ» [2] є поєднанням не лише думки автора, але й громадського
суспільства двох країн. Автор поділила свою роботу на два розділи, де
висловлюється думка польського населення, щодо економічних,
культурних і політичних взаємовідносин з Україною, а також таке
ставлення з боку громадян України. Надаються порівняльні таблиці,

з яких можна побачити, що йде поліпшення взаємовідносин між
двома державами у порівнянні з початком 90-х років. Але, не зважаючи
на таке поліпшення, Україна в очах польського населення залишається
периферією Європи, і для зміни такого уявлення потрібно ще багато
напрацьовувати, як в економічних, так і в політичних
взаємовідносинах. З другого боку, можна побачити, що значна частина
населення України не відкидає можливість інтеграції нашої держави до
Європейського Союзу і вбачає в Польщі як стратегічного партнера так
і доброго сусіда.

Вагомим дослідженням є кандидатська дисертація Горуна Д.О.
на тему «Українсько-польські відносини (1990–1997 рр.)” [5], у якій
детально розглянуто економічні відносини між двома державами на
початку 90-х років. Автор порівнює товарообіг між Польщею та
Україною за цей період і показує причини певного гальмування
економічних відносин, яке спостерігалось від 1993 року. Повертаючись
до торговельних відносин, то автор надає відомості, що товарообіг у
1992 році становив, за різними оцінками, від 275,4 до 337,3 млн. дол.,
що порівняно з 1991 роком (176 млн. дол.)  [5, c. 80] означало



безперечне збільшення. Але внаслідок відсутності реальних
економічних реформ в Україні товарообмін у 1993 р. майже не
перевищував рівня 1992 р. і становив від 280 до 388,6 млн. дол. за
різними підрахунками [5, c 84]. У 1995 р. помічається певне зрушення
у відносинах між двома державами, що привело до збільшення
товарообміну вдвічі і в грошовому еквіваленті досяг 1 млрд. дол.
Засновано близько 700 спільних підприємств [5, c. 90].

Гевко В.Р. в праці «Україна і Польща: особливості розвитку
двосторонніх відносин (1991–2004 рр.) [4] показує розвиток
економічних відносин через призму підписаних, між двома державами
цілої низки угод та декларацій, упродовж 1992 р. Так під час візиту
міністра закордонних справ Польщі К. Скубішевського до Києва 13
жовтня 1990 р. було підписано «Декларацію про основні принципи та
напрямки розвитку українсько-польських відносин» [4, c.
63]. Під час підписання сторони також домовились щодо обміну
торговими представництвами. У травні 1992 р. між президентом
України Л. Кравчуком і президентом Польщі Л. Валенсою було
підписано основоположний міждержавний «Договір про
добросусідство, дружні відносини та співробітництво» [4, c. 69]. Даний
договір складається з 21 статті. У статті 5 стверджувалось, що
сторони сприятимуть також і економічному розвитку між державами
[4, c. 70]. Було підписано низку угод і домовленостей, які створювали
повноцінну договірно-правову базу українсько-польських торгово-
економічних відносин, зокрема «Угоду про господарське і науково-
технічне співробітництво», «Угоду про міжнародні автомобільні
перевезення » [4, c. 71].

Особливу увагу привертає до себе робота кандидата історичних
наук Афанасьєва І.Ю. «Польсько-українські відносини

1991–2000 рр.: політична та економічна взаємодія» [3].
Автор надає багато фактичного матеріалу, що дає змогу зробити
детальний аналіз економічних відносин між двома державами від 1991
р. до 2001 р. Зокрема, Афанасьєв І.Ю. показує, що обсяг
товарообороту між Україною та Польщею неухильно збільшується і на
1997 р. уже в 6 разів перевищував аналогічний показник 1992
р. Але якщо експорт Польщі до України в 1997 р. зріс на 23,4%
порівняно з 1996 р., то імпорт з України за цей період впав на 0,7% [3,
c. 104].

Відправною точкою в процесі становлення законодавчої та
договірно-правової основи українсько-польських економічних
відносин з українського боку слід вважати прийняття Верховною
Радою СРСР Закону «Про розмежування повноважень між Союзом



РСР і суб`єктами федерації» від 26.04.1990 р., згідно з яким
кожна союзна республіка мала право вступати у відносини з
іноземними державами, укладати з ними договори, обмінюватися
дипломатичними та консульськими представництвами, здійснювати
зовнішньоекономічні зв`язки і брати участь у діяльності міжнародних
організацій. Це відкрило перспективу для договірного процесу між
Україною та Польщею [11, c. 160]. Детально аналізує нормативно-
правові документи, підписані між двома державами, починаючи з
1990 року, Алла Октисюк у своїй статті «Українсько-польські
торговельно-економічні відносини і їх юридично-правова
регламентація: 90-ті роки ХХ ст.» [11].

Вагомим внеском у вивчення всебічного розвитку торгово-
економічних відносин з Польщею є стаття експерта з питань економіки
АМУПП Наталії Доценко – Білоус «Торгово – економічні відносини
Польщі та України на початку ХХІ століття» [7]. Автор показала
договірно-правову базу двостороннього співробітництва, зокрема,
підписання 16 травня 2001 року між ДПА України та Міністерством
фінансів Республіки Польщі два робочих порозуміння
про співпрацю у сфері оподаткування, а також міжурядова Угода про
спільний митний контроль, яка того часу була підготовлена для
підписання [7, c.  93].  Наталія Доценко – Білоус також зупинилась на
перспективних напрямках двостороннього співробітництва: в
енергетичні галузі (будівництво нафтопроводу Одеса – Броди –
Гданськ); питання спільного експорту в інші країни електроенергії,
виробленої в Україні з польського вугілля; стан взаємної інвестиційної
діяльності. У галузі будівництва розглянуто домовленість про взаємну
допомогу в отриманні польською стороною ліцензій на проектні й
будівельно-монтажні роботи в Україні та сертифікації в Польщі
цементу українського походження. Автор показує вирішення між
двома країнами прикордонного питання, зокрема подальша розбудова
українсько-польського кордону (відкриття малих кордонних
переходів), а також підготовку до підписання міжурядової Угоди про
спільний митний контроль, що буде сприяти поліпшенню
економічного розвитку двох держав.

Відомо, що відносини стратегічного партнерства між Україною та
Польщею були закріплені в Спільній заяві Президентів Л.Д. Кучми та
А. Кваснєвського “До порозуміння і єднання”, яку глави двох держав
підписали 21 травня 1997 року в м. Києві [7, c. 97]. Сергій Павленко у
своїй статті «Сучасний стан українсько-польських взаємин та
перспектива співпраці РП і України в контексті майбутнього членства
Польщі в ЄС» [7] продовжує розглядати стратегічні відносини між



цими двома державами, а також показує й економічну сторону
цього партнерства. Після вступу Польщі до Європейського Союзу
автор намагається показати політичну та економічну ситуацію навколо
України, яку визначатимуть такі чинники:

1. Безпосереднє сусідство України з ЄС об`єктивно посилить його
вплив на Україну.

2. Безпосереднє сусідство з ЄС сприятиме більш активному
запровадженню в Україні європейських норм і стандартів у всіх сферах
життєдіяльності.

3. Вступ до ЄС центральноєвропейських країн дозволить Україні
використовувати механізми регіонального співробітництва [7, c. 102].

Повноцінну договірно-правову базу польсько-українських
торгово-економічних відносин на початку 90-х років надає Петро
Чернега у своїй статті «Українсько-польський діалог в контексті
стратегічного партнерства» [13].  Так,  під час візиту Л. Кравчука в
травні 1992 р. до Варшави було підписано низку угод і домовленостей:
Угоду про господарське і науково-технічне співробітництво; Угоду про
економічне, науково-технічне та виробниче співробітництво між
Міністерствами сільського господарства України і Польщі, а також
Угоду про міжнародні автомобільні перевезення [13, c. 2]. Подається
аналіз роботи Міжурядової українсько-польської змішаної Комісії з
питань торговельно-економічного співробітництва (на початку

1993 р.). Також подаються причини деякого гальмування
відносин між державами в усіх сферах у 1993–1997 роках. З цього
приводу автор також подає думку польських дослідників Е. Кшеменя,

Р. Закревського, К. Орлоса, які вважають,
що на тимчасовий період застою вплинув прихід до влади коаліції
лівих сил – Демократичного лівого альянсу і Польської селянської
партії в листопаді 1993 р. та початок передвиборчої кампанії в Україні
[13, c. 3]. Петро Чернега об`єктивними передумовами розширення
співробітництва України і Польщі в економічному та суспільному
житті вважає чинники географічного, природного, історичного,
політичного і соціально-економічного характеру, зокрема, прагнення
держав до здійснення ефективних ринкових реформ і трансформації
власних економічних систем у напрямі все більшого їх наближення до
західноєвропейських структур.

Оксана Знахаренко у своїй роботі «Стратегічне партнерство в
українсько-польських відносинах: державно-політичний та військовий
аспекти» [10] чітко окреслює низку важливих проблем у відносинах із
Республікою Польща, які постали перед Україною після здобуття
останньою незалежності. Основним завданням цієї роботи є



дослідження стану взаємин між Україною та Польщею, їх
відповідність проголошеному курсу на стратегічне партнерство, яке є
партнерством для досягнення стратегічної мети і передбачає, що цілі
обох країн стратегічно тотожні. Оксана Знахаренко показує, як
українсько-польські відносини сучасного періоду почали формуватись
під впливом загальних змін у Європі і,  починаючи з 1989 р., зазнали
еволюційних змін. Вона пов`язує це з внутрішнім розвитком
українського та польського суспільства, а також із зовнішніми
чинниками, необхідністю знайти нову форму безпеки та виробити нову
геополітичну стратегію, а також із суттєвим впливом могутніх
геополітичних сил – Росії,  ЄС та США. Також можна побачити
причину погіршення польсько-українських відносин від вересня 1993
року, після виборів у Польщі до парламенту та приходу до влади лівих
сил. Їхній погляд на зовнішню політику був більше проросійським, тож
не дивно, що під час офіційного візиту до Варшави президента Росії Б.
Єльцина польський уряд висунув ідею спорудження трубопроводу
Ямал – Франкфурт – над – Одрою в обхід України, що могло
негативно позначитись на економічному розвитку останньої.
Починаючи з 1997 р., відбувається значне пожвавлення контактів між
Україною та Польщею. Важливим чинником, який сприяв
поглибленню українсько-польських відносин, з використанням
стратегічного партнерства, автор вважає активізацію економічної
співпраці із середини 1990-х рр. Вона зазначає, що впродовж 1990-х
рр., особливо другої половини, теоретичне оформлення українсько-
польського стратегічного партнерства також було практично
реалізоване через створення інституційної бази, зокрема
Консультаційного комітету Президентів України та Польщі,
Українсько-польської змішаної комісії з питань торгівлі та
економічного співробітництва; Українсько-польського економічного
форуму; Українсько-польської / Польсько – української
парламентської групи; Українсько – польського / Польсько –
українського форуму; Постійної Українсько – польської конференції з
питань європейської інтеграції. Надзвичайно важливою подією, яка, на
думку автора, вплине на стосунки між двома державами, є набуття
Польщею 1 травня 2004 року повноправного членства в ЄС. Попри
низку негативних моментів, ця подія має й позитивне значення для
України. Так, наприклад, хоча шенгенська система 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. Крім того, Польща могла б



допомогти залучати гроші ЄС для фінансування проектів у
Польщі та в Україні, які будуть приносити користь економікам обох
країн.

Зважаючи на актуальність та існуючий рівень наукової розробки
теми, автор статті «Польща в євроінтеграційних пріоритетах України»
Я.М. Столярчук [12] розкриває особливості сучасної фази розвитку
українсько-польського економічного співробітництва після вступу
Польщі до Європейського Союзу та
обґрунтовується її місце і роль у реалізації євро-інтеграційної стратегії
України.  Метою роботи є з’ясування характеру польсько-українського
економічного співробітництва – торговельного та інвестиційного –
після входження Польщі до європейських економічних структур та
його нереалізованого потенціалу.

Показано динаміку взаємної торгівлі: польський ринок
залишається важливим елементом реалізації зовнішньоторговельного
потенціалу України. У 2004 р. взаємний товарний обіг двох країн
становив понад 3 млрд.  дол.  США, з-поміж них український товарний
експорт до Польщі, за даними Головного статистичного управління
цієї країни, становив 1051 млн. дол. США, що на 40% більше ніж у
2003 р.,  а імпорт з Польщі – 2031  млн.  дол.  США, перевищивши
показники 2003 р. на 30,5% [12, c. 26] .

Тісна співпраця між двома державами сприяє і розвитку
інвестиційного співробітництва. Особливу увагу вивченню цієї
проблеми приділили в статті «Україна і Польща – економічні аспекти
співпраці» Андрушків В. та Бакушевич Я. [9]. Зокрема вони подають
багато фактичного матеріалу та проводять аналіз щодо збільшення
інвестиційних потоків між двома країнами. Так ми можемо побачити,
що в 2005 – 2006 рр. підприємства Польщі вклали в економіку України
понад 63 млн. дол. США [9, c. 85]. На початку 2004 року в Україні
зареєстровано 837 підприємств з польськими інвестиціями, тобто 8,9%
усіх підприємств з іноземними інвестиціями. Структура цих
капіталовкладень є такою: 55,9% – інвестиції в промисловість; 27,4% –
у фінансовий сектор; 11,2% – у торгівлю. Найвагоміші інвестиції
припали на промисловий сектор: на хімічну промисловість – 18,9%;
деревообробну – 9,9%; металообробну – 4,3%; виробництво продуктів
споживання – 3,7%; виробництво мінеральних продуктів – 2,3%;
фармацевтичну промисловість – 2,1% [9, с. 85–86].

Таким чином, вивчення історіографії українсько-польських
економічних відносин дозволяє стверджувати, що для налагодження
стратегічного партнерства вже зроблено багато, й підписано низку
важливих документів, створено організаційно-правові механізми



реалізації економічного партнерства, відбуваються зустрічі на
найвищому рівні. Однак міжпарламентські та міжвідомчі відносини
дуже не стабільні і не надто активні.

Важливим фактором, як видно з аналізу літератури польсько-
українського співробітництва, є взаємини цих держав з Росією, а також
позиції США та країн Західної Європи,  зокрема, безпосереднього
сусіда Польщі – Німеччини. Також можна зробити висновок, що
Польща поки що не має змоги перевести зовнішньоторговельні
відносини з Україною на нову, характерну для якісніше зрілих ринків,
інституційну основу, тоді як в Україні мікроструктури ще не здатні
генерувати потенціал для цього переходу. Досвід експортної
переорієнтації українських підприємств на Захід на нових ринкових
засадах свідчить, що відносного успіху досягли ті, котрі мали ринки
збуту в Україні або займались експортом у Польщі раніше. Об`єктивні
бар`єри, що унеможливили формування раціональної моделі торгівлі
України з Польщею, спричинили виникнення феномену
незареєстрованих торгових потоків між країнами, так званого
«човникового бізнесу».
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В статье анализируется историография двусторонних
украинско-польских экономических отношений, их периодизация,
изучается интерпретация в украинской и зарубежной исторической
литературе причин ослабления экономического сотрудничества
между странами в середине 1990-х годов, а также поиск новых
экономических механизмов налаживания Украиной при поддержке
Польши стратегического партнерства с ЕС.
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The article analyzes the historiography of bilateral Ukrainian-Polish
economic relations, their periodization, scrutinizes interpretation in
Ukrainian and foreign historical literature of reasons of countries’
economic cooperation weakening in the middle of 1990s as well as new
economic mechanisms of adjusting Ukrainian strategic partnership with EU
backed by Poland.
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