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Вступне слово
Даріуш 

МАТЕРНЯК

Голова фун-
дації “Центр 
досліджень 

Польща- 
Україна”

Сучасні польсько-українські відносини без пере-
більшення можна назвати найкращими за історію 
білатеральних взаємин обох держав. Польща і Укра-

їна — сьогодні суверенні і незалежні держави — це варто 
підкреслити хоча б тому, що в історії обох країн це не завжди 
було нормою, а в деякі періоди часу швидше винятковою 
ситуацією. Обидві країни об’єднує не тільки декларативна, 
але також реальна спільність інтересів та ряд взаємних 
співзалежностей, які можна висловити в парафразі відомого 
як над Віслою так і над Дніпром висловлювання маршала 
Юзефа Пілсудського під час зустрічі з одним із батьків укра-
їнської незалежності Семеном Петлюрою: “Немає вільної 
Польщі без вільної України — і навпаки”.

Добрі політичні відносини останньої четверті століття 
як між головами держав, так і урядами обох країн стали 
нормою і добрим звичаєм, фактично незалежно від полі-
тичних змін, які відбуваються в обох країнах та які часто (у 
випадку України) набувають драматичного перебігу. Проте 
в багатьох інших сферах (не лише в політиці) слід було б 
шукати розвитку вже існуючих або знаходити додаткові 
можливості співпраці. 

Це стосується передусім економічних відносин, які ви-
магають особливої уваги (зокрема кооперації в сфері енер-
гетики, ключової для безпеки обох держав), а також спів-
праці у військовій чи культурній сфері, де існуючі ініціативи 
могли б набути значно кращого розвитку. Не можна також 
постійно зневажати існуючі суперечливі питання, такі як 
інша точка зору на чимало подій зі спільної, часто складної 
і трагічної історії обох народів, — легковажне ставлення до 
них сьогодні може обернутися проти поляків і українців в 
майбутньому. Тим паче, що інформаційний простір зараз 
становить таке ж поле конфліктів як і кожна інша сфера 
людської діяльності. 

Беручи до уваги ці завдання, фундація «Центр дослі-
джень Польща-Україна» разом з групою провідних екс-
пертів підготувала ряд рекомендацій і коментарів щодо 
окремих актуальних сфер польсько-українських відносин. 
Сподіваємося, що вони дозволять оптимізувати пріоритети 
відносин обох держав та звернути увагу на суттєві питання 
і проблеми, яким раніше приділялося менше уваги.
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Коментарі експертів

У нас зараз доволі дивна диспозиція склалася на євро-
пейському напрямку. Маю на увазі стосунки з ЄС та, 
зокрема, з Польщею. Наприклад, у нас так склалося, 

що нині ми маємо доволі тісні стосунки з німецькими по-
літиками, зокрема на президентському рівні з Ангелою 
Меркель. А в Польщу президент Порошенко з офіційним 
візитом завітав аж у грудні 2014, через 7 місяців після інав-
гурації. Хоча раніше, якщо не перший, то другий або третій 
візит попередників президента Порошенка був до Польщі. 
Зараз так не сталось. Президент Анджей Дуда завітав в 
Україну через 4 місяці і це теж не був його ані перший, ані 
третій закордонний візит. І це при тому, що у Польщі часто 
виголошується теза про те, що «без незалежної України не 
може бути незалежної Польщі». Тому ситуація така, що з 
одного боку Україна важлива для поляків, оскільки із стра-
тегічної точки зору є таким собі буфером між поляками і 
нашими «братами» — москалями. А з іншого боку політичні 
стосунки на найвищому рівні дещо охолонули. Про це треба 
говорити і це потрібно змінювати. Також поляки розуміють, 
що Німеччина, Франція та інші країни «старої Європи» ще 
не скоро приймуть Україну як повноцінного члена до ЄС. А 
мати під боком ще одну Білорусію — зовсім не в інтересах 
Польщі. А може бути і гірше ніж Білорусія. Може бути країна, 
в якій відбуваються постійні революції чи, боронь Боже, 
серйозні військові протистояння. Мирна і економічно благо-
получна Україна, яка буде надійним бар’єром, європейським 
буфером перед московським бульдозером — в інтересах і 
Європи і Польщі. Інша річ, що українців така роль не надто 
приваблює, бо буфер існує саме для того, щоби ним жертву-
вати для збереження чогось ціннішого. Буфер не шкодують.

З позитивів: наприкінці 2014 року утворена інтерна-
ціональна Литовсько-Польсько-Українська бригада. До її 
завдань належить покращення безпекової ситуації в регіоні, 
зміцнення військової співпраці між державами та досягнен-
ня оперативної взаємосумісності Збройних Сил України та 
НАТО, залучення українців до спільних заходів з підготовки 
штабів, тренувань, та навчань із планування, забезпечення 
та застосування військ, а також до міжнародних операцій 
з підтримання миру і безпеки під егідою ООН, ЄС, НАТО на 
основі мандату Ради Безпеки ООН. Інший позитив — Дуда 
проголосив про створення Балто-Чорноморської спільноти. 
Єдине, я виразно не почув, що в цю спільноту будуть також 
запрошені українці. А існування Балто-Чорноморської дуги 
має сенс лише в тому випадку, коли в ній буде присутня 
Україна і, бажано, ще й Білорусія. В іншому випадку ця 

Євген
ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ

політичний 
аналітик, 

віце-президент 
Укра їнсько-
польського 

форуму
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структура буде неефективною. Судячи з того, що Дуда доволі 
сильно акцентував на цьому проекті, до нього, очевидно, до-
клалися і американці (це їхня стара ідея, яку вони на початку 
минулого століття перехопили у британців). Мені видається, 
що це непоганий страховий проект на той випадок, якщо 
розвалиться Європейський Союз. Бо певні передумови для 
цього є. В такому випадку Балто-Чорноморський союз міг 
би бути вигідним прихистком для України, Польщі, Литви 
і навіть Румунії та Словаччини. Тому хотілося б, щоб уряди 
України і Польщі розпочали роботу над вдосконаленням 
і деталізацією цього проекту. Тут важливо розуміти, що 
проект може бути успішним лише за умови, якщо він буде 
наповнений економічним змістом, якщо він приноситиме 
вигоду усім. Нині Москва заблокувала транзит українських 
товарів через свою територію і Україна екстренно розпочала 
транзит своїх товарів в Китай в обхід Росії: такий собі но-
вий Шовковий шлях через Грузію, Азербайджан і Казахстан 
до Піднебесної. Якщо добудувати нафтопровід з Одеси і 
пустити нафту, а далі — і газ з Одеси, швидкісні поїзди ки-
тайськими товарами з Одеси — в Гданськ чи у Вільнюс, то 
це стимулюватиме бізнес і політичні зв’язки між країнами 
Балтійського і Чорного морів. До такого торгового шляху із 
варяг у греки з радістю приєднаються голандці, норвежці, 
шведи, фіни, бо це їм буде вигідно. Це буде пряме сполучен-
ня. Нарешті, зміниться кардинально геополітична орієнта-
ція частини Європи між Балтійським і Чорним морями: на 
заміну вектора схід-захід прийде напрямок південь-північ. 
Зараз це виглядає фантастично, але прихильники Міжмор’я 
добре пам’ятають, що таке вже в нашій історії було. 

Що стосується інформаційної сфери. Ще в 1994 році, 
коли я очолював українсько-польську міжпарламентську 
групу, то лобіював появу польського телеканалу в загаль-
ноукраїнських мережах, на якому б частина передач була 
українською мовою, а частина польською. Такий самий теле-
канал мав бути створений і в Польщі. На жаль, до цього часу 
такий чи схожий проект нереалізований в наших країнах. 
А коли приїжджаєш до Польщі і вмикаєш ТБ, то українські 
події там практично не висвітлюються. Я розумію, що всі у 
світі стомилися від неспокійної України, але це не є добре. 
Так само і з польськими подіями в українських ефірах. По-
при те, що Польща є одним з найближчих наших сусідів, у 
нас навіть в таких структурах як МЗС чи РНБО критично 
мало фахівців, які б розумілися на внутрішніх проблемах 
Польщі, добре знали польську історію і культуру. В поляків 
ситуація трохи краща — вони більше цікавляться нами, бо 
в них є потужні дослідницькі інституції, але все одно цього 
замало. Мені здається, що після останньої зміни влади в 
Польщі стосунки України і Польщі сильно загальмувалися. 
І це погано. Бо в авторитетних українських політиків та 
експертів складається враження, що ми знову залишилися 
один на один з російською навалою.
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У закордонній політиці обидві держави повинні вий-
ти з поточної геополітичної трансформації з най-
більшими здобутками. Перемоги можна виміряти 

контролем над ресурсами, рівнем життя громадян і рівнем 
національної безпеки. Для цього політична еліта України та 
Республіки Польща повинні випрацювати спільну страте-
гію дій у регіоні. Процедура внесення змін до цієї стратегії 
повинна максимально захистити взаємодію двох держав 
від політичних спекуляцій і ситуативних змін у політичних 
органах (парламенті та уряді). В інформаційній політиці 
важливо зрозуміти, що орієнтація на минуле вигідна для 
суперечок, але не для творення. Назавжди мають закритися 
питання з історії, а дискутуватися лише питання сьогодення 
та майбутнього. Також має відбуватися якнайширша інте-
грація молоді (спільні конференції, табори), армії (спільні 
навчання та участь у «гарячих точках») та бізнесу (спільні 
проекти та економічна політика). В іншому випадку Укра-
їна та Польща можуть стати жертвами великих гравців, як 
це відбулося після Другої світової війни. Нестабільність 
ситуації в Європейському Союзі та політична необхідність 
блокади Російської Федерації змушує до нових кроків у еко-
номіці. Передусім йдеться про підтримку конкурентноспро-
можних галузей епохи Четвертої індустріальної революції 
(проголошеної на форумі в Давосі у січні 2016 року). Саме 
тут Україна та Польща мають провести аудит потенціалу, 
виробити єдині правили гри (фактично, виключити фактор 
корупції) та почати розробляти нові економічні кластери. 
Стратегія з послаблення Російської Федерації також може 
стати частиною економічної політики - вже зараз потрібно 
розробляти умови, які би були цікавими для інтелектуалів 
і бізнесу з країн, які входять в інтереси Росії. Йдеться пе-
редусім про Білорусь і Казахстан, а також інші країни, що 
зберігають членство в СНД.

Петро 
ОХОТІН

політичний 
консультант, 

член Громад-
ської Ради 

при Комітеті у 
закордонних 
справах Вер-

ховної Ради 
України
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Одна з важливих змін, яка повинна відбутися в освіт-
ній та науковій сферах України — збільшення ефек-
тивності навчального процесу та інтенсифікація 

наукових обмінів між ВНЗ України та Польщі. В навчаль-
но-освітній сфері варто укласти міждержавні угоди щодо 
спрощення процедур та активізації студентських обмінів 
між ВНЗ України та Польщі. Наприклад, у програмі підго-
товки українських студентів-журналістів було б однозначно 
позитивно передбачити навчання впродовж хоча б двох 
семестрів (із восьми — за бакалаврською програмою) у 
провідних університетах Польщі при відповідних факуль-
тетах чи кафедрах. Таке навчання повинно фінансуватися 
з державного бюджету. Пріоритетне право навчатися по-
винні мати студенти, які стабільно демонструють високі 
результати навчання, активно цікавляться/займаються 
науковими дослідженнями у своїй галузі, регулярно пу-
блікуються в медіа, знають (хоча б на побутовому рівні) 
польську/англійську мову. Семестрові результати навчання 
в польському ВНЗ зараховуються студентові як повноцін-
ний семестр у базовому українському ВНЗ. Також потрібно 
розробити спрощену процедуру взаємного доступу до 
електронних навчальних та наукових ресурсів (онлайн-бі-
бліотек, електронних архівів тощо). В науковій сфері варто 
інтенсифікувати наукові обміни і стажування аспірантів та 
докторантів між українськими та польськими науковими 
установами. Під час навчання в аспірантурі передбачити 
обов’язкове стажування впродовж 5-6 місяців у польській 
науковій інституції з відповідною спеціалізацією. Фінан-
сування — з коштів державного бюджету. Результатами 
стажування мали б стати підготовлені та захищені при 
відповідній кафедрі польського ВНЗ наукові роботи, що 
стануть частиною дисертаційного дослідження аспіранта.

Окрім того, необхідно передбачити можливість повного 
і вільного взаємного доступу науковців (аспірантів, док-
торантів) до всіх бібліотек (у т.ч. електронних) та інших 
наукових ресурсів, що перебувають на території або під-
падають під юрисдикцію польської та української держав. 
Передбачити варто і можливість спрощеної процедури для 
офіційного працевлаштування науковців, що пройшли за-
кордонне стажування, в наукових та навчальних установах 
цієї країни.

Ігор
ПОЛЯНСЬКИЙ

асистент ка-
федри зару-
біжної преси 

та інформації 
Львівського 

національного 
університету 

імені Івана 
Франка
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Надзвичайно цікавим для України міг би стати досвід 
польського уряду та Народового Банку Польщі (NBP) 
у валютно-кредитній політиці. Зокрема, щодо питань 

забезпечення стабільності національної грошової одиниці 
(гривні), яким чином замістити нею валютні розрахунки 
всередині країни, налагодити ефективне і доступне кре-
дитування, запустити фондовий ринок. Консультації поль-
ської сторони, навчання, технічна допомога — ці механізми 
могли б допомогти Кабмінові та українським фіскальним 
органам змінити ставлення до малого і середнього бізнесу, 
а також напрацювати новий, стимулюючий варіант Подат-
кової реформи для української економіки. Українським 
держслужбовцям також придався б досвід польських колег 
щодо залучення іноземних інвестицій та втілення політики 
енергозбереження. Це могло б бути продемонстровано на 
конкретних прикладах (кейсах), у вигляді майстер-класів 
etc. Сьогодні особливо важливим є і налагодження співпраці 
та вирішення спірних питань зі структурами ЄС. Польські 
урядовці могли б «узяти шефство» і допомогти Україні ви-
рішити ряд поточних проблем зі структурами Євросоюзу 
(наприклад, щодо збільшення експорту харчової продукції 
та АПК), заводячи наших відповідальних осіб буквально за 
руку у відповідні кабінети. Окрім того, українському урядові 
варто навчитися у польських колег стратегічного плануван-
ня, особливо на середньо- та довгострокову перспективу.

Юрій 
СКОЛОЗДРА

економічний 
оглядач
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Рекомендації  
для уряду України

• Одне з найважливіших завдань українського уряду в поль-
сько-українських відносинах — це підвищення дипло-
матичної активності в Польщі і з Польщею. Ані польське 
суспільство, ані політичний клас в широкому розумінні, 
не мають достатньо аргументів, які б підтверджували 
бажання зміцнювати співпрацю Києва з Варшавою, що 
однак необхідне в добу інформаційного суспільства і зро-
стаючої залежності політиків від опитувань громадської 
думки. Цей стан обмежує зближення між нашими держа-
вами не лише в політичній площині, але і економічній та 
військовій.

• У Польщі доволі розповсюджене переконання, що укра-
їнська влада поставила на Німеччину, яка, як потужніша 
в розумінні soft i hard power, може більше допомогти в 
реалізації українських інтересів. Помітна також обмежена 
кількість офіційних міжурядових контактів між Києвом 
і Варшавою. В контексті процесів, які відбуваються в Єв-
ропі і проблем уряду Агели Меркель, український уряд 
повинен розуміти, що „ставка на Німеччину” в закордон-
ній політиці не повинна перекреслювати альтернативу 
і можливість формування поодиноких, менших союзів з 
сусідніми державами. Необхідно також пам’ятати, що саме 
Берлін протестує проти збільшення активності НАТО на 
східному фланзі Союзу. У випадку продовження кризи на 
Донбасі, співвідповідальні за мирне порозуміння Німеч-
чина і українська влада можуть зіткнутися з серйозними 
проблемами, що могло б бути хоча б частково нейтралізо-
вано посиленням польсько-української співпраці.

• МЗС та уряду України слід розуміти, що добрі відносини 
з урядом Польщі та політична підтримка з його боку 
залежать від темпів впровадження в Україні політичних 
та економічних реформ, зокрема, тих, що випливають із 
зобов’язань України перед МВФ та зобов’язань за Угодою 
про асоціацію. У випадку падіння темпів впровадження 
реформ інтерес уряду Польщі до відносин з Україною може 
суттєво знизитися, насамперед, з внутрішньополітичних 
міркувань. Крім того, уряду України та МЗС, зокрема, слід 
дотримуватися нейтралітету у внутрішньополітичній 
боротьбі в Польщі, не ставати на бік жодної політичної 

Закордонна політика:
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сили, яка може використовувати тему громадян України 
в Польщі у власних інтересах, і не опонувати їй. 

• Щоб будувати міцні, тривалі і партнерські відносини, 
Україна повинна уникати дипломатичних „сутичок” та 
всіляких непорозумінь в відносинах з Польщею. Не слід 
робити заяви, від яких представники держави потім від-
мовляться. В контексті культурних відмінностей, варто 
також згадати, що необхідно також швидко реагувати на 
обґрунтовані дипломатичні прохання. Чимало прохань 
польської сторони в справі пошани прав громадян РП, які 
перебувають в слідчому ізоляторі з порушенням тілесної 
недоторканості, залишається без жодної дипломатичної 
відповіді і без серйозного трактування. 

• В міру своїх можливостей, український уряд може са-
мостійно пропонувати політичні, економічні, юридичні 
чи інші ініціативи, які можуть зміцнити фундаменти 
польсько-українських відносин. У зв’язку з очікуваним 
збільшення кількості громадян України, що перетина-
тимуть українсько-польський кордон після скасування 
обов’язку отримання віз для власників біометричних 
паспортів, уряду України слід запропонувати уряду Поль-
щі конкретний перелік можливих нових пунктів пропуску 
для автомобільного сполучення (з можливістю відкриття 
також пішохідного руху), даючи обіцянку модернізувати 
дорожню інфраструктуру до цих нових пунктів пропуску. 
Одночасно Державній прикордонній службі та митницям 
Державної фіскальної служби слід збільшити кількість 
робочих місць у чинних пунктах пропуску для автомо-
більного сполучення. 

• Уряд України може сформулювати запити щодо отриман-
ня короткострокової технічної допомоги в уряду Польщі 
від міністерств, державних служб, агенцій та інспекцій 
України, які можуть потребувати необхідних знань та 
навичок для розв’язання конкретних проблем. 

• З 2015 року в Україні триває реформа місцевого самовря-
дування. Уряд України може звернутися до уряду Польщі 
з проханням продовжити надавати експертну підтримку 
у проведенні реформи. Водночас, уряд України може 
звернутися до уряду Польщі з проханням організувати 
навчально-ознайомчі поїздки до Польщі для голів ново-
сформованих об’єднаних територіальних громад, зустрічі 
з війтами та бурмістрами гмін у Польщі.

• В контексті вищезгаданих прикладів можна розглянути 
створення професійної групи політичних радників і аналі-
тиків на урядовому або президентському рівні, завдання 
якої полягало б в заповненні прогалин в діяльності окре-
мих органів державної влади та відсутністю елементарних 
знань на тему їх результатів. Як приклад, можна навести 
справу прийняття декомунізаційних законів в день візиту 
в Україну Президента Броніслава Коморовського.
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• Постулювати можна також підготовку стратегії викори-
стання шансів, які дає виконання українським урядом 
функції тимчасового члена Ради Безпеки ООН, що дозво-
лить Україні показати себе в ролі активного і конструктив-
ного гравця в вирішенні проблем глобального масштабу, 
що Київ не міг би собі дозволити в інший спосіб, зважаючи 
на обмежену політичну і економічну роль на міжнародній 
арені.

• Процес реформ і боротьба з корупцією просуваються 
настільки повільно, що західні експерти і коментатори, 
навіть дуже прихильні до України, стають щораз більш 
розчарованими. Економічні питання стали подекуди 
темою табу, а критика українського уряду практично 
автоматично сприймається як прояв диверсії чи проросій-
ськості. Якщо український уряд не хоче, щоб його звину-
ватили в обґрунтуванні власної немічності обставинами, 
необхідно змінити цей підхід.

• Україна повинна зосередитися на максимальному вико-
ристанні шансів, які дає набуття чинності Договір про 
асоціацію з ЄС, особливо його частина про створення зони 
вільної торгівлі ЄС-Україна. Суть цього порозуміння коре-
ниться в формуванні стабільних і прозорих інституційних 
меж української економіки і передбачає, серед іншого, 
боротьбу з корупцією, розробку і введення ефективної по-
літики конкуренції та антимонопольного законодавства, 
розробку і введення прозорого і недискримінаційного 
законодавства щодо держзамовлень, реформу митних 
процедур і прийняття західних стандартів в секторі ви-
робництва і торгівлі товарами. Формування стабільних 
правових регулювань — це умова залучення закордон-
них інвестицій, які повинні скеровуватися до найбільш 
конкурентних секторів української економіки, в т.ч. до 
сектора IT а також транскордонних послуг. Ключовим 
буде подальше спрощення в сфері відкриття і ведення 
підприємницької діяльності, в тому числі для закордон-
них суб’єктів, які завдяки договору про вільну торгівлю 
отримають можливість перенести виробництво з держав 
ЄС в Україну, сприяючи, таким чином, створенню нових 
робочих місць і реструктуризації української економіки. 

• Важливим елементом залучення закордонних інвести-
цій в виробничій сфері буде будівництво нових пунктів 
пропуску з державами ЄС, в тому числі з Польщею, що 
дозволить скоротити час очікування на кордоні, а отже 
зменшить вартість перевезення з України до держав Євро-
пейського союзу. Розбудова і модернізація прикордонної 
інфраструктури сприятиме також розвитку сектора ту-
ризму з українського боку кордону, необхідним елемен-

Економічна політика: 
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том якого має стати масштабна інформаційна кампанія в 
Польщі, яка б заохочувала польських громадян проводити 
вільний час в Україні.

• Не має сенсу розбудова державного апарату, збільшен-
ня кількості чиновників і створення чергових установ, 
які мали б боротися з корупцією. Україні в першу чергу 
потрібне скорочення надмірно роздутого державного 
апарату і зміна законодавства та далекосяжні кадрові 
зміни на всіх рівнях держави. Водночас український уряд 
повинен прагнути до усвідомлення загалом неминучості 
покарання держслужбовців, які недобросовісно і нечесно 
ставляться до власних і закордонних інвесторів.

• Без реальних успіхів Україна не зможе залучити інвесторів 
і прогресуватиме залежність від закордонних кредитів, що 
надовго обмежить динамічний розвиток держави, коли 
прийде час сплати відсотків.

• Захист власного ринку високими митами (ситуація з ав-
томобілями) шкідливий для власної держави і збіднює 
українське суспільство, беручи до уваги фінансові умови, 
волонтерську і комерційну діяльність та ціновий контекст 
в державах ЄС. Утримання такого стану справ штучно 
призупиняє процес реформ і підриває довіру до уряду і 
його політики.

• З’являється потреба організації щорічних інвестиційних 
виставок на яких інвестори з Польщі могли б дізнатися, які 
можливості перед ними відкриваються на українському 
ринку.

• Рекомендується спрощення процедур митного оформлен-
ня товарів і забезпечення обслуговування на іноземних 
мовах в митних пунктах.

• В сфері політики розвитку, як країна бенефіціант Україна 
повинна підготувати у міру прозорий список потреб від 
донорів і забезпечити інтегровану імплементацію проек-
тів, уникаючи копіювання діяльності. Наступним варто 
зважити введення змін в законодавстві і функціонуванні 
адміністрацій на місцевому і регіональному рівні, які 
полегшуватимуть підприємницьку діяльність суб’єктам 
з Польщі. В парі з цим повинні йти гарантії і полегшення 
входу на ринок для інвесторів.

• З огляду на початок роботи з 1 січня 2016 року глибокої 
та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС, слід прискорити 
створення торгового представництва України у Польщі, 
підпорядкованого міністерству економічного розвитку і 
торгівлі (МЕРТ), що представлятиме інтереси українських 
експортерів. Створення торгового представництва Укра-
їни у Польщі має відбутися в межах реформи, що перед-
бачає ліквідацію відділів з економічних питань у складі 
закордонних дипломатичних представництв і створення 
нових торгових представництв, підпорядкованих МЕРТ.
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• Одним з найважливіших пріоритетів має бути військова 
і науково-технічна співпраця з Варшавою. В цьому кон-
тексті, особливим завданням для Києва буде створення 
можливості обміну досвідом, який Збройні сили України 
набули у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі, що 
допомогло б не тільки в польсько-українських відносинах, 
але в майбутньому включаючи потенційну промислову 
співпрацю, могло б ефективно підтримати українські 
прагнення до зближення з Північноатлантичним альянсом 
і переходом на стандарти НАТО.

• Обґрунтованим є подальше підвищення рівня інтеропе-
раційності одиниць Збройних сил України з одиницями 
держав НАТО, в т.ч. шляхом введення нових стандартів 
озброєння і обладнання, в чому близька співпраця з 
Польщею напевно могло б принести відчутні результати. 
Зокрема, тут йтиметься про збільшення кількості одиниць 
техніки, особливо бойових літаків з можливістю виконан-
ня спільних завдань з державами Північноатлантичного 
альянсу, зокрема Повітряних сил РП. 

• Особливим завданням українського Міністерства оборони 
є створення можливості широкого обміну досвідом, отри-
маним під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема в 
сфері застосування сучасних інструментів розвідки (без-
пілотних літаків) з метою управління вогнем артилерії, 
як головним засобом підтримки одиниць сухопутних сил.

• Цікавим з точки зору Польської армії може бути також 
досвід функціонування Збройних сил України та інших 
елементів системи безпеки держави (в т.ч.. Поліції, Дер-
жавної прикордонної служби України) в умовах гібридного 
конфлікту та досвід в сфері створення і функціонування 
Національної гвардії України. 

• Український уряд може вже зараз проаналізувати як підви-
щити ефективність діяльності і можливості оперативних 
прикордонних служб, в тому числі, зокрема, для вирішення 
проблеми нелегальної імміграції з країн Близького Сходу 
і Північної Африки.

• Прискорення процесу інституційних і організаційних 
реформ є пріоритетним. Їх відсутність гальмує і обме-
жує українську армію і всю її базу, в тому числі військову 
промисловість. Для польських фірм військового сектора 
цікавими можуть виявлятися можливості кооперації з 
українськими партнерами на азіатських і африканських 
ринках.

• Слід обдумати, чи має обґрунтування процес ускладнення 
діяльності волонтерських організацій, які користують-
ся закордонною допомогою, але реально допомагають 
українській армії. Феномен українського волонтерського 
руху — це капітал, на фундаменті якого уряд повинен 
будувати, а не який потрібно обмежувати.

Безпека і енергетика: 
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• Цікаво виглядає польсько-українська співпраця в контек-
сті доставки нафти, тобто концепція Євроазійського на-
фтового транспортного коридору. Йдеться про концепцію 
транспортування „чорного золота” з Азербайджану через 
Грузію, Чорне море і нафтопровід Одеса-Броди, поєднаний 
з польським Адамовом і далі Плоцьком і Гданьськом. Вона 
має сьогодні невеликі шанси на реалізацію з огляду на 
російський тиск на Азербайджан (постачальника нафти), 
на Грузію (нелегальне перегороджування, яке загрожує 
нафтопроводу Баку-Супса тобто транспортуванню зі сходу 
на захід) і Україну (Одеса знаходиться в кліщах сепаратист-
ського Придністров’я і окупованого Криму). Проте цікаво 
виглядає можливість коригування вищезгаданого проекту 
і, завдяки поєднанню нафтопроводу Одесса-Броди з Адамо-
вим, транспортування сировини з Польщі в Україну, якщо 
Київ буде цим зацікавлений. Такі кроки були б сумісними зі 
спробами українського уряду, спрямованими на введення 
диверсифікаційних процедур в цій сфері і переговорами з 
Туркменістаном. 

• Особливо цікаво виглядають плани створення нового газо-
вого інтерконектора між Польщею і Україною. Він створив 
би для влади Києва цікаву альтернативу в контексті по-
ставок блакитного палива з Німеччини (що відбувається 
вже тепер в межах існуючих транкордонних можливостей), 
з терміналу LNG в Свиноуйсці (запропонованого опера-
торами газотранспортних систем Польщі та України: Gaz-
System та «Укртрансгазом»), чи з плаваючого газопорту 
(FSRU) в Клайпеді. Включення України в новий Коридор 
північ-південь між Польщею і Хорватією було б природнім 
і ще більше обмежило б вплив Газпрому в регіоні. Проте 
в межах цього проекту Україна повинна пам’ятати, що 
пропозиція президента Петра Порошенка щодо складу-
вання газу з вишеградських країн на західній Україні, не 
враховує польських інтересів. Польща сама старатиметься 
стати газовим складом (центром складування і обігу), а 
український проект може бути конкурентом цієї концепції. 

• Найбільшою проблемою українського інформаційного 
простору, з точки зору польсько-українських відносин, є 
майже повна відсутність поглибленого аналізу внутріш-
ньої ситуації Польщі, що відбивається не лише на поведін-
ці суспільства, але і реальних політичних діях. Діяльність 
Києва в цій сфері повинна спрямовуватися на зміну такої 
ситуації, щоб використати потенціал зміцнення взаємо-
відносин і розвивати їх.

• Необхідно підтримати наукові середовища, представників 
громадських організацій і ЗМІ, які не фінансує великий 
капітал і олігархи, що матиме безпосереднє віддзерка-

Інформаційна політика: 
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лення в доступі українського суспільства до об’єктивної 
інформації.

• Вищезгадані події повинні вписуватися в ширшу стра-
тегію, яка б враховувала ведення інформаційної війни в 
Україні. Отже варто було б підтримувати польських журна-
лістів і представників громадських організацій в діяльно-
сті в сфері інформації, обміну досвідом і фактичної участі 
в українських або польсько-українських медіа-проектах. 

• Польща — це природній союзник України в сфері захисту 
свого інформаційного простору від російської пропаганди 
і іншої діяльності в сфері гібридної війни. Український 
уряд повинен проявити більше ініціатив в формалізації 
співпраці з польським урядом.

• Головним постулатом в цій сфері є відмежування від полі-
тики історичних питань. Хоч їх використання політиками 
приносить для них самих відчутні, швидкі результати, 
але в довшій перспективі — лише збитки українському 
суспільству та польсько-українським відносинам.

• Підтримка і популяризація доробку польсько-українських 
починань в сфері історії наших народів повинна стати 
одним із головних пріоритетів Міністерства культури і 
повинна безпосередньо відповідати українській стратегії 
інформаційної політики.

• Уряд України повинен сприяти діалогу між Інститутами 
національної пам’яті України та Польщі, а також роботі 
Польсько-українського форуму істориків. Слід продовжу-
вати традицію упорядкування місць пам’яті жертв укра-
їнсько-польського конфлікту 1930-1940-х рр., зокрема 
сприяти польській стороні у вшануванні жертв конфлікту 
на території України.

Історична політика: 


