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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Рік, що триває, доводить беззаперечний успіх України в реалізації її
довгоочікуваних кроків на шляху входження в європейський цивілізаційний
простір. Це той унікальних випадок, коли довгоочікуваним є не лише результат,
а сам процес поступового просування держави та всіх її інститутів в напрямку
позитивних зрушень і тенденцій соціально-економічних реформ. Отримання
безвізу скорочує шлях до успіху, проте він забезпечується зусиллями не лише
України, а й європейського суспільства, найближчих держав партнерів та
сусідів. Саме такою державою є Республіка Польща, що має унікальну історію
міждержавних відносин з Україною та лобіює її політико-економічні інтереси в
субрегіоні і світі. Для України Республіка Польща була, є і буде ключовим
стратегічним партнером, із яким розвивається всебічний двосторонній діалог,
поглиблюється взаємовигідна співпраця. За результатами різних опитувань
Республіка Польща посідає друге місце (76,6 % респондентів, а в прикордонних
районах – перше) за пріоритетністю двосторонніх відносин після Російської
Федерації (78,7 % респондентів). Події останніх років та військова агресія
Російської Федерації чітко визначили вектор інтеграції України. Відповідно,
важливість визначеної позиції західних сусідів, щодо необхідності підтримання
суверенітету та державної цілісності України лише зростає. Нинішні
українсько-польські відносини вже стали зразком для багатьох сусідніх країн у
регіоні й мають усі підстави бути одним із найпотужніших фундаментів нової
Європи.

На сучасному етапі закладено сприятливі передумови для подальшого
зближення двох країн. По-перше, це просування національних інтересів
України на Захід, зокрема, за посередництва Польщі, стабілізація економіки.
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По

-друге,

використання Україною посередництва Польщі у відносинах з ЄС та НАТО,
залучення іноземних інвестицій з Заходу. Республіка Польща зацікавлена у
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товарообігу
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співробітництві у військово-технологічній сфері. По- третє, це виконання
домовленостей щодо візового режиму, розв’язання завдань у торгівлі внаслідок
вступу Польщі до ЄС. Для Польщі на цьому рівні важливе впровадження нових
форм співробітництва у виробничій сфері за пріоритетними напрямами ЄС,
вирішення питань візового режиму та набуття статусу нового прикордоння,
участь у приватизаційних процесах земельного ресурсу України [3].
Порівняння експортно-імпортної товарної структури двох країн довело,
що нині в експорті України до Польщі переважає сировина, а в експорті
Республіки Польщі до України – готові вироби різних галузей виробництва. Це
означає, що торгівля двох країн взаємовигідна і є поштовхом до подальшої
активізації економічного співробітництва України та Польщі.
Польсько-українське інвестиційне співробітництво, якому останнім часом
присвячено чимало уваги в засобах масової інформації та наукових виданнях
обох держав, є одним із пріоритетних напрямів зовнішньо-економічного
розвитку як України, так і Польщі. Перша прагне за рахунок польського
вектора активізувати євроінтеграційні зусилля, а друга вбачає в Україні
соратника у підвищенні свого статусу в сучасній структурі ЄС, зокрема як
лідера східного вектора зовнішньо-економічної політики Співтовариства.
Економічна співпраця між Україною і Польщею активно розвивається
насамперед у сільському господарстві та галузях переробки його продукції.
Також перспективне співробітництво у машинобудуванні, літакобудуванні,
енергетиці, теплопостачанні, військово-промисловому комплексі, фармацевтиці
та виробництві медичного устаткування. Саме в результаті взаємовигідного

співробітництва у зазначених галузях і багатьох інших перспективних напрямах
можливо в кілька разів збільшити частку виробленої продукції в українськопольському товарообігу.
Безперечно,

важливими

чинниками

розвитку

двостороннього

економічного співробітництва є геополітичні проекти (будівництво та
експлуатація діючих нафтогонів, транзитних транспортних магістралей,
стратегічних господарських об’єктів), а також спільні регіональні ініціативи ,
серед них транскордонне співробітництво, співпраця в межах єврорегіонів,
реалізація міжрегіональних економічних програм тощо.
Отже,
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та
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у
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співробітництва, зокрема економічного, збігаються, при цьому спостерігається
його потужний розвиток останнім десятиліттям. Це відкриває широкі
перспективи для нашої країни в реалізації європейської та євроатлантичної
інтеграційної стратегії. Необхідно й далі розвивати економічне співробітництво
з Польщею у відповідному руслі шляхом підписання офіційних документів, що
стосуватимуться

міцнішої

економічної

співпраці,

зокрема

залучення

додаткових інвестицій у вітчизняну економіку, подальшої лібералізації торгівлі,
глибшої взаємодії транспортної системи та комунікації, співпраці у військовій
сфері шляхом передання Україні досвіду проведення економічних реформ у
напрямі євроінтеграції.
Список літератури

1. R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa
2010,s. 210–211.;
2. Жулинський М. Україна і Польща: перспективи набуття реальної Європи//
Всесвіт.-2002.-№1/2.-с.143-150
3. http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/diplomacy
4. http://kimo.univ.kiev.ua/ZPU/50.htm

