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Анотація. Україна та Польща переплелись політичними, економічними, культурними 

та родинними зв’язками. Сучасний світ дуже складний. Існувати в ньому відокремлено 

неможливо. Міжнародні відносини сприяють прогресу народів, взаємному зростанню та 

збагаченню економік і культур. Особливо це важливо для країн, які мають багату спільну 

історію, схожість менталітетів та близькість географічного розташування, глибокі 

зв’язки у різних сферах життя. Незважаючи на конфлікти та протистояння, Україна 

разом з республікою Польща усвідомлюють важливе стратегічне значення українсько – 

польських взаємин для майбутнього народів обох країн. 
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Вступ. Україна та Польща – країни сусіди, історія яких тісно пов’язана з 

самого початку появи на політичній арені Європи. Ми маємо багато спільного, 

а інколи навіть взаємозалежного, у нас було багато непорозумінь та 

протистоянь, але це не здолало нас, і зараз Україна та Польща - дві незалежні 

держави, які тісно співпрацюють. 

Основний текст. Аналізуючи відносини України з Польщею переш за все 

потрібно розпочати з історії. Існує стародавня польська легенда, яка 

підтверджує факт появи наших держав в один і той історичний період : «З 

давніх-давен жили три брати: Лях, Чех і Рус. Одного дня вони вирушили в 

дорогу, щоб віднайти землі для своїх майбутніх держав. Одне місце 



сподобалося Ляху. Він зупинився там і заснував місто Гнєзно (перша столиця 

Польщі). Чех же поїхав далі на південь, а Рус — на схід, де вони також 

заснували свої міста» [1]. Звичайно ж покладатися лише на легенду не варто, 

але вона має сенс, адже формування української та польської держави у IX –X 

ст. відбулося навколо племен з однаковою назвою – поляни. 

Україна завжди була унікальною і ця унікальність почалася ще з часів 

Київської Русі, в ній поєднувалися політико-правова система Заходу, про це 

свідчить порівняння  «Руської правди» та німецької правової системи, та 

релігійна система Сходу, християнство прийшло з Візантії. Не зважаючи на це 

відносини тогочасної України та Польщі не виходили за рамки звичайного 

добросусідства, що підтверджують не рідкісні династичні шлюби. Так, дочка 

Болеслава Хороброго вийшла заміж за Святополка Ярополчичема , Ярослав 

Мудрий віддав свою сестру Марію-Добронегу за Казиміра Відновника і 

одружив сина Ізяслава з Гертрудою, дочкою Мешка ІІ і ці шлюби не єдині [2]. 

Все ж таки постійна загроза стати васалами імперії робила саме польську 

сторону ініціаторам цих контактів. 

У ХІІІ ст. обидві держави зазнали нищівного удару зі сторони татаро –

монгол, але запеклий опір Київсьої Русі не дав змоги татарам просунутися далі 

на захід. Українці врятували західних сусідів та самі ж заплатили занадто 

високу  ціну, адже не змогли оговтатися та відновити власну державність і були 

змушені приєднатися до Речі Посполитої.  

Триста років бездержавного існування в приниженні на основі релігіє 

сповіданні, в розбіжностях у культурі та традиціях не змогли згасити прагнення 

до незалежності. Так, французький військовий аташе писав: « Українці дуже 

прив’язані до своєї Незалежності». І це справді так, ми дуже волелюбний народ. 

Тому не дивна поява на політичній арені Богдана Хмельницького.  Людини, яка 

змогла об’єднати українців до боротьби проти Польщі, була великим 

полководцем, отримала безліч перемог, що увійшли в історію та перш за все  

утворила Гетьманщину, яку заслужено вважають  правонаступницею Київської 

Русі. Але брак організованості та стратегічні помилки призвели до знищення 



української держави, Україна опинилася під протекторатом Московського 

царства, а Швеція скориставшись знесиленням захопила Польщу.  В результаті 

цих подій землі України та Польщі були поділені між трьома державами 

(Росією, Австрією та Пруссією). 

І знову боротьба… В Україні основними зачинателями протистоянь  була 

інтелігенція - високоосвічена частина населення, саме вони створювали 

громади такі як Кирило - Мефодіївське товариство, Руська трійця, Головна 

руська рада та інші. Їхня діяльність мала в основному  просвітницький характер 

(відкривали недільні школи, вчили українській мові, літературі та історії), що 

непокоїло урядові кола, через що вони  вдавались до репресій. У Польщі в цей 

час зароджуються також таємні громади (товариство Філоманів, Патріотичне 

товариство тощо). Наслідком діяльності як українських, так і польських громад 

стали збройні протистояння проти поневолювачів.  

Але на початку ХХ ст. обидві держави більше сил затратили на боротьбу 

між собою, а ніж зі спільними ворогами. Та в порівнянні з ХІІ все ж змогли 

дійти згоди і 25 березня 1920 р. на польсько – українських переговорах  

польський лідер Ігнаци Дашинський сказав:   «В історії ми читаємо, що не раз і 

не два лилася зовсім непотрібна польська та українська кров у боротьбі між 

собою, боротьба знесилила обидва народи і довела до втрати самостійності і 

Україною, і Польщею перед ворогами сильнішими, які тільки й чекали нашого 

знесилення, щоб накинути на нас і на вас ярмо неволі, тяжкі кайдани гніту. Але 

зараз Польща стає на шлях нового порозуміння з Україною, і тут я урочисто 

заявляю, що, на мою думку, не може бути вільної Польщі без вільної України і 

вільної України без вільної Польщі» [3]. На той момент Україна вже втратила 

свою незалежність, Польща ж також знову була поділена, цього разу між 

Радянським Союзом та Третім Рейхом. 

Після Другої світової війни становище в Україні не змінилося, а Польща 

навпаки відновила свою незалежність, але все ще залишалась під цілковитим 

контролем СССР. 



До історії потрібно підходити з великою повагою та обережністю. Не 

можна перекручувати ті факти, які комусь потрібні в дану хвилину. Не 

припустимо також привласнювати собі чужу історію. Є об’єктивні історичні 

факти, але кожен народ все ж таки дивиться на минуле через свої національні 

окуляри, тобто з певною мірою суб’єктивності. Це може проявлятися при 

оцінці сторонами - учасницями воєн, а також історичних персонажів. Тому не 

рідко одна й та ж особа є для одних видатним полководцем, а для інших – 

жорстоким загарбником, для одних – героєм – визволителем, а для інших – 

зрадником. Ми маємо вчити історію, щоб аналізувати минулі помилки та 

запобігти їх повторенню. Шукати шляхи для повного розуміння держав між 

собою.  

Наприкінці ХХ ст. між Україною та Польщею зароджуються новий етап 

міжнародних відноси. Цьому посприяв розпад СССР, спільна історія, 

географічна близькість та спільність в культурі. Саме Польща була однією з 

перших держав, яка в 1991 році визнала незалежність України, що дало 

поштовх для підписання Договору про добросусідство, дружні відносини та 

співробітництво.  Ця подія призвела до формування  підґрунтя для реальної та 

повноцінної співпраці в усіх сферах. На сьогодні, Україна має найрозвинутішу 

мережу міжрегіональної співпраці саме з Республікою Польща.  Практично всі 

області України та воєводства Польщі уклали угоди про міжрегіональне 

співробітництво. Усі 16 воєводств Польщі мають партнера в Україні на рівні 

області. Найбільше українських партнерів мають Підкарпатське, Люблінське, 

Лодзьке, Сілезьке та Мазовецьке воєводства. З українського боку найбільше 

польських партнерів мають Львівська, Одеська, Івано-Франківська, Вінницька 

та Волинська області [4]. 

У сфері двосторонніх відносин Україна  для Польщі є об’єктом товарної та 

інвестиційної експансії та виступає, як потужний постачальник  робочої сили 

на польський ринок праці.  Причому, як пише польське видання Rzeczpospolita: 

«Найчастіше українці працевлаштовуються в таких галузях: 326 тисяч – 

транспортна галузь та на складах; у торгівлі – 200 тисяч; 116 тисяч – 



туристична галузь; 15 тисяч українців знайшли себе у науковій та технічній 

галузі».  Кількість людей, що працюють в Польщі оцінюють приблизно в 1 млн. 

осіб, вони забезпечують збереження економічного зростання. Загалом серед 

поляків переважає позитивне ставлення до українських трудових мігрантів, 

хоча інколи і трапляються конфлікти, але вони не визначають загальне 

ставлення місцевого населення до українців [5]. 

Перспективними є польські освітні програми. Дедалі більше українців 

навчаються у польських навчальних закладах.  Завдяки різноманітним 

стипендія таким як Стипендія Банаха, Фондом сприяння розвитку науки та 

Касою імені Юзефа Мяновського наша молодь може здобувати освіту 

безкоштовно.  Нещодавно, у Любліні було засновано польсько – український 

колегіум, який буде зародком спільного польсько – українського університету. 

Окрім торгівлі Україна та Польща є союзниками в протистоянні з 

російським «Газпромом» та зусиллях Росії збудувати магістральний газопровід 

«Північний потік -2» з Росії до Німеччини дном Балтійського моря.  Проти 

цього задуму також виступають більшість країн – членів ЄС.   

Таким чином, наші держави не просто мають добросусідні відносини, а є 

стратегічними партнерами.  Завдяки підтримці Польщі  Україна ввійшла до 

європейських організацій та співпрацює з такими країнами, як США, 

Німеччина, Франція, Італія, Литва та інші [6].    

Висновок. Визначальним в польсько – українській історії були не війни й 

конфлікти, а саме століття мирного співжиття, спільна праця, мільйони 

спільних шлюбів і народження в них дітей. Саме про це, свідчить результат 

історичного розвитку: сьогодні ми маємо дві надзвичайно близькі нації з 

подібними мовами, культурами та ментальностями, а також з налаштованістю 

на подальше мирне і дружне співжиття. 
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Abstract. Ukraine and Poland were intertwined with political, economic, cultural and family 

ties. The modern world is very complicated. It can not be isolated in it. International relations 

contribute to the progress of peoples, the mutual growth and enrichment of economies and cultures. 

This is especially important for countries with a rich common history, similarity of mentality and 

proximity of geographical location, deep links in various spheres of life. Despite conflicts and 

confrontations, Ukraine together with the Republic of Poland are aware of the important strategic 

importance of Ukrainian - Polish relations for the future of the peoples of both countries. 
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