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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. З виникненням у Європі нової  геополітичної 
ситуації, пов’язаної із  розширенням Європейського Союзу (ЄС), роль 
транскордонного співробітництва (ТКС) дедалі зростає. Зважаючи на  
активну участь у ньому України, наукове осмислення цієї проблематики 
набуває особливої актуальності. Відомо, що курс України на інтеграцію з ЄС 
був закріплений в Основних напрямах зовнішньої політики 2 липня 1993 
року і підтверджений у Зверненні українського парламенту до 
Європарламенту та парламентарів країн-членів Євросоюзу 20 червня 2004 
року. Фактично, весь період незалежного розвитку Україна перебуває у 
процесі європейської інтеграції, а її головною складовою є транскордонне 
співробітництво, яке в свою чергу має низку складників: економічну 
взаємодію, культурне співробітництво, соціальний аспект. 

Республіка Польща, як одна із найближчих сусідів України, країна-
член ЄС, яка має найбільшу протяжність кордону з нашою державою, та, як 
стратегічний партнер України, одночасно, є і найважливішим міжнародним 
партнером з точки зору реалізації Україною транскордонного 
співробітництва, зокрема, його невід’ємної частини – культурної взаємодії. 
Поряд із іншими складовими транскордонне співробітництво України та 
Республіки Польща у культурній сфері є тим засобом, за допомогою якого 
сусідні держави більшою мірою здатні вирішувати власні політичні та 
економічні завдання в умовах нових геополітичних реалій. За таких обставин  
взаємне погодження до вирішення спільних гуманітарних проблем, спільний 
пошук шляхів до їх перетворення на позитивний чинник розвитку 
міждержавних та міжнаціональних взаємин стає дедалі актуальнішою 
проблемою, особливо в світлі того, що ситуація в Європі та світі змушує 
Україну та Польщу у багатьох випадках спільно підходити до формування і 
реалізації своєї зовнішньої політики, політики добросусідства. 

Українсько-польське транскордонне співробітництво у культурній 
сфері набуває сьогодні дедалі більшої актуальності як  у теоретичному 
аспекті (оскільки фундаментальні розробки в галузі транскордонних 
досліджень гуманітарної сфери практично не ведуться), так і з погляду 
практичних результатів для України, оскільки після останньої великої хвилі 
розширення ЄС саме транскордонне співробітництво виступає одним із 
найдієвіших інструментів європейської інтеграції. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана згідно із положенням Регіональної програми розвитку 
культури, мистецтва і туризму у Волинській області на період 2011 – 2015 
років, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 3 березня 2011 
року, № 3/13; Виконання дисертації здійснювалося в межах програм 
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історичного факультету СНУ імені Лесі Українки з вивчення регіональної 
історії України, зокрема за науковими програмами, що розробляються на 
кафедрах нової та новітньої історії України та всесвітньої історії. Окрім того, 
представлена робота є частиною держбюджетної теми «Культурна спадщина 
західних етнічних українських земель: проблеми вивчення та збереження 
ХІХ – ХХІ століття» (номер державної реєстрації 0110U000024). 

Мета дисертації полягає у виявленні об’єктивних закономірностей та 
особливостей процесу становлення і розвитку українсько-польського ТКС у 
культурній сфері, аналізі його проблем та перспектив. Відповідно до 
задекларованої мети автором ставляться такі наукові  завдання: 

- дослідити основні тенденції процесу становлення, розвитку та 
розширення транскордонних українсько-польських контактів, 
охарактеризувати механізми їх реалізації; 

- визначити організаційно-правове та інституційне забезпечення 
сучасного двостороннього ТКС у культурній сфері та узагальнити 
особливості культурної взаємодії; 

- розкрити роль національних меншин, та громадсько-культурних 
організацій у транскордонному співробітництві; 

- з’ясувати перспективи розширення ТКС у культурній сфері між 
Україною та Польщею. 

Об’єкт дослідження – Україна та Республіка Польща у процесі 
здійснення транскордонного співробітництва у культурній сфері. 

Предметом дослідження є становлення, розвиток, форми та методи 
ТКС у культурній сфері між Україною та Республікою Польща  наприкінці 
ХХ – на початку ХХІ століття. 

Хронологічні рамки дисертації охоплюють проміжок часу з 1991 
року, коли Україна, здобувши незалежність, розпочинає здійснювати 
самостійну зовнішню політику і до листопада 2013 року, коли в Україні 
розпочалася революція гідності, яка започаткувала якісно новий етап 
розвитку нашої держави.  

Територіальні межі дослідження охоплюють прикордонні території 
України та Республіки Польща, а саме: Львівську, Волинську, Закарпатську 
області України та Люблінське і Підкарпатське воєводства Польщі.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 
дисертація є першим комплексним дослідженням транскордонного 
українсько-польського співробітництва у культурній сфері. 

вперше: 
- віднайдено та введено до наукового обігу близько сотні нових 

архівних документів, на основі яких відтворено цілісну картину 
транскордонного українсько-польського співробітництва у 
культурній сфері; 
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- здійснено комплексне дослідження міждержавної транскордонної 
співпраці у культурній сфері; 

- розкрито якісні зміни в системі міжрегіональних зв’язків України та 
Республіки Польща в умовах безпосереднього сусідства України та 
ЄС; 

- на основі аналізу сучасного стану національних меншин: української 
в Польщі та польської в Україні, визначено основні проблеми 
суспільно-політичного та культурного життя національних меншин 
та запропоновано можливі шляхи врегулювання цих проблем; 

- сформульовано пропозиції, спрямовані на інтенсифікацію розвитку 
українсько-польського туристичного партнерства; 

уточнено: 
- уточнено і з’ясовано інститути, що виступають суб’єктами 

здійснення регіональної міждержавної політики, і будують відносини 
України із Республікою Польща на конституційних засадах у форматі 
загальноєвропейських вимог інтеграції на сучасному етапі; 

- характер рівнів і підрівнів системи європейської інтеграції; 
набуло подальшого розвитку: 

- положення щодо суті, характеру, основних напрямів, видів і форм 
міжрегіонального співробітництва; 

- принципи системного підходу до характеристики міжнародного 
співробітництва регіонів як невід’ємної складової частини процесу 
загальноєвропейської інтеграції; 

- практичні рекомендації щодо поглиблення та вдосконалення 
транскордонного українсько-польського співробітництва у 
культурній сфері. 

Методи дослідження головним чином обумовлені науковою 
доцільністю. Дисертант вважав за доцільне проаналізувати українсько-
польське ТКС у культурній сфері в динаміці його розвитку, наголошуючи на 
певних особливостях становлення. Саме тому в основу дисертаційної роботи 
покладено проблемно-хронологічний підхід, що дав можливість показати 
розвиток та еволюцію культурної співпраці між Україною та Польщею 
поетапно, зосереджуючись на поглибленому аналізі найпроблемніших 
питань. 

В основу дисертації покладено наукові методи та принципи, що 
властиві історичній науці: порівняльно-історичний, порівняльно-правовий 
методи, а також індуктивний метод та методи системного аналізу. 
Методологічну основу склали принципи історизму, наукової об’єктивності, 
системності, конкретності.   

Порівняльно-історичний метод застосовано при аналізі та 
характеристиці геополітичних реалій в яких опинилися Україна та сусідня 
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Польща у 90-х роках ХХ –  на початку ХХІ століть. Порівняльно-правовий 
метод використано при дослідженні та співставленні основ національного 
законодавства досліджуваних країн, та при вивченні можливостей адаптації 
українського законодавства до норм та стандартів країн Європейського 
Союзу. При зборі історичних фактів та систематизації  матеріалу 
застосовано індуктивний метод дослідження. Загальнонаукові методи 
пізнання дозволили досліджувати зовнішньокультурну діяльність України з 
позицій державної потреби та суспільного інтересу. Принципи історизму та 
наукової об’єктивності  забезпечено у дисертації комплексним проблемно-
хронологічним підходом до становлення та розвитку українсько-польського 
транскордонного співробітництва у культурній сфері, а також при розкритті 
змісту основних напрямів культурної транскордонної взаємодії.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх 
застосування у діяльності: 

- відповідних органів влади та місцевого самоврядування;  
- освітніх установ, громадських товариств та інших організацій;  
- науково-дослідній та науково-педагогічній сферах. 

Органи державної влади та місцевого самоврядування, що займаються 
розробкою і впровадженням двостороннього ТКС у культурній сфері, їх 
договірно-правовим супроводом, а також плануванням видів та обсягів 
культурного співробітництва  в українсько-польському транскордонному 
регіоні, можуть використовувати напрацьовані аналітичні матеріали 
дисертації та практичні рекомендації розроблені автором. 

Проаналізований досвід наукового, освітнього співробітництва, 
двосторонніх взаємин на рівні молодіжних, спортивних та громадських 
організацій може бути використаний для інтенсифікації та структурної 
організації ТКС у гуманітарній сфері. 

У науково-дослідницькій сфері  можуть бути використані 
фактологічний матеріал та висновки зроблені автором, для подальшої 
розробки та поглиблення прикладних засад українсько-польського ТКС у 
культурній сфері з метою вдосконалення його інституційного та 
організаційно-правового забезпечення, а також, при підготовці комплексних 
досліджень з сучасної історії України та Польщі, для підготовки відповідних 
розділів підручників, навчальних програм, спецкурсів з історії України. 

Особистий внесок здобувача. У монографії, опублікованій у 
співавторстві з Стрільчук Л.В., внесок здобувача становить 50%. 

Апробація результатів дослідження. Усі сформульовані положення 
та висновки дослідження апробовані автором під час виконання й 
обговорення його на засіданнях кафедри всесвітньої історії 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, на 
засіданні кафедри історії України Чернівецького національного університету 
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імені Юрія Федьковича. Теоретичні висновки та узагальнення 
сформульовані у дослідженні розглядалися та обговорювалися під час 
виступів на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, 
зокрема: Минуле і сучасне Волині і Полісся. Шацьке поозер’я у світовій та 
українській історії. Матеріали XLV конференції. Міжнародна наукова 
історико-краєзнавча конференція (Луцьк–Шацьк, 2013); Міжнародна 
науково-практична конференція «Науковий парк та інноваційна інфраст
руктура університету як основа розвитку освіти і науки» (Луцьк, 2013); ХІV
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 
докторантів «Інноваційні процеси у реформуванні вищої освіти України
крізь призму інтеграції у європейський та міжнародний освітній науковий 
простір» (Будапешт, 2013), ІХ Буковинська Міжнародна історико-
краєзнавча конференція, присвячена 95-й річниці Буковинського народного 
віча (Чернівці, 2013); Міжнародна наукова конференція під патронатом 
президента міста Замость пана Мартіна Замойського «Варшавське князівство 
в 1813 році» (Замость, 2013); Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча 
конференція присвячена 25-річчю з часу створення Волинської обласної 
організації Національної спілки краєзнавців України (Луцьк, 2014). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені у 12 наукових 
статтях та одній монографії. Шість публікацій зроблено у фахових виданнях, 
перелік яких затверджено міністерством освіти і науки України, дві статті у 
зарубіжних виданнях, чотири – як матеріали наукових конференцій.

Структура дисертаційної роботи обумовлена її предметом, метою та 
завданнями і побудована за проблемно-хронологічним принципом. 
Дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів, поділених на десять 
підрозділів, висновків, списку використаних джерел (392 позиції), додатків. 
Обсяг тексту дисертації складає 179 сторінок, загальний обсяг – 236 
сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт та предмет 
дослідження, хронологічні та територіальні межі, сформульовано мету та 
завдання окреслено наукову новизну та практичне значення отриманих 
результатів, подано відомості про апробацію результатів дисертації. 

У першому розділі – «Історіографія та джерельна база дослідження» 
з’ясовано стан історіографічного та джерельного забезпечення теми. У 
підрозділі 1.1. «Стан наукового вивчення проблеми» проведено огляд 
історіографічного доробку. Літературу, що стосується досліджуваної проблеми 
умовно можна поділити на чотири групи. 

Перша – це теоретичні роботи істориків, культорологів та політологів 
загального характеру, в яких проблеми українсько-польського культурного 
співробітництва   згадуються   лише  побіжно,  проте   висновки авторів 
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допомагають краще зрозуміти причини і значення багатьох процесів на 
українсько-польському прикордонні. Друга група – це наукові праці, 
предметом дослідження яких є безпосередньо українсько-польські культурні 
взаємини останніх десятиліть. Третя група праць – це, так звана, 
«регіоналістика». Четверта група історіографії – дослідження зарубіжних 
вчених. 

Аналізуючи формування та розвиток українсько-польських взаємин у 
сучасний період, не можна не згадати ґрунтовні праці істориків, які 
досліджували не прості відносини двох націй у минулому. Адже негативні 
стереотипи, що досить потужно впливали, ще до недавна, на міжнаціональні 
відносини є важливою складовою сучасної міжнаціональної політики. Серед 
таких робіт слід виділити праці Ю. Макара, М. Горного, В. Макара. 
Історичній минувшині та українсько-польським взаєминам присвячені праці 
таких українських вчених, як М. Литвин, Л. Алєксієвець, Л. Зашкільняк,      
Г. Стронський, С. Трохимчук, С. Лотоцький. 

Українсько-польські відносини в контексті розвитку міжнародних 
відносин у Європі та особливості нової геополітичної архітектури об’єднаної 
Європи досліджував у численних працях С. Троян. Гуманітарний вектор 
українсько-польської співпраці виокремлюють у своїх дослідженнях Б.Базів, 
О.Палій, О. Соскін, В. Шахов. ТКС двох країн, у тому числі в культурній 
сфері, різносторонньо аналізують В. Гарагонич, Є. Кіш, Л. Стрільчук,          
А. Гальчинський,  О. Обухова, які опублікували ґрунтовні монографії та 
цілий ряд наукових статтей. 

Доктор історичних наук, професор В.Марчук  у своїх працях аналізує 
українсько-польські взаємини крізь призму сучасних євроінтеграційних 
процесів, розвитку і реалізації двостороннього партнерства та 
співробітництва, питань безпеки. Серед проблем, які посідають важливе 
місце у дослідженнях В. Марчука є, також,  питання пов’язані із 
розширенням українсько-польського співробітництва в межах єврорегіону 
«Карпати», аналітичні прогнози щодо майбутньої діяльності єврорегіону та 
розширення ТКС. 

Проблеми організації та розвитку української національної меншини у 
Польщі вивчали Ю. Макар, Н. Завітневич, С. Швидюк. Польську 
національну меншину західного регіону вивчали Ф. Заставний,                     
Ю. Покальчук, О. Рафальський, В. Євтух, О. Муравський. Зокрема                  
О. Муравський одним із перших охарактеризував первинні напрями роботи 
польських національних товариств у транскордонному регіоні, серед яких 
виділив збереження мовного середовища, відродження культури тощо. 

Широкий спектр проблем польсько-українських міждержавних 
взаємин у сфері регіональних зв’язків став предметом дисертаційних 
досліджень вітчизняних істориків: Д. Горуна В. Гевко, Л. Ковач; 
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становлення та розвиток партнерства між Україною і Республікою Польща у 
1989–2004 роках у тому числі в сфері культури вивчали В. Лишко,               
Н. Медведчук, Т. Завітневич, Ж. Тоценко, І. Афанасьєв, С. Стоєцький. 
Питання діяльності польських організацій у західному регіоні України 
розглядалося А. Гарбарук, С. Виткаловим за матеріалами Рівненщини та 
О. Муравським на прикладі провідного полонійного осередку Львівщини. 
Регіональне та транскордонне співробітництво стало предметом зацікавлень 
політологів, зокрема О. Знахоренко, В. Моцока, Р. Коцана.  

Третю групу наукових досліджень формують найбільш вагомі, з нашої 
точки зору, праці вчених з проблем регіональної політики України і, 
зокрема, її транскордонного співробітництва з Польщею. Переважна 
більшість науковців пов’язують ТКС із європейським вибором України і 
необхідністю європейської інтеграції. Ця група історіографії представлена, 
перш за все, працями П. Бєлєнького, М. Долішнього, А. Амоші,                    
Ю. Макогона. 

 У публікаціях І. Бураковського, Г. Немирі, О. Павлюка наводиться ряд 
аргументів щодо впливу ТКС на активізацію міждержавної взаємодії. 
Геополітична роль Західної України в міжнародному житті Української 
держави досліджується у працях Т. Возняк, К. Хом’юк. М. Долішній 
визначає актуальні завдання інтенсифікації соціально-економічного розвитку 
регіонів України у зв’язку з ТКС. Транскордонне співробітництво у своїх 
працях розглядають Б. Клімчук, П. Луцишин, В. Лажнік С. Лукін,                  
Н. Мікула, С. Писаренко, В. Павлов та ін. Досить близькими до 
досліджуваної нами теми є монографії Р. Федана, та  С. Дрозда. 

Четверта група, виділена у дослідженні, представлена працями 
польських науковців С. Буранта, Т. Ольшанського, З.Найдера,                       
Б. Візьмірської, С. Павляка, Б.Сурмач.  Особливості роботи польського МЗС, 
характеристика загальних тенденцій і водночас великий масив дрібних 
деталей з повсякденної роботи польських дипломатичних служб міститься у 
працях колишніх працівників МЗС РП К. Сукбішевського та                           
Т. Кособудзького.  

Серед монографічних досліджень, присвячених сучасній історії 
українсько-польських відносин, слід відзначити працю польських науковців 
В. Гілла, Н. Гілла та монографію познанського політолога                               
К. Федоровича. В їх роботах міститься значний фактичний матеріал стосовно 
еволюції польсько-українських відносин в період 1989–1999 років у тому 
числі ТКС у гуманітарній сфері та на рівні національних меншин.  

ТКС у культурній сфері та міждержавну взаємодію на рівні 
національних меншин вивчали також, і такі польські дослідники                    
Д. Вояковський, Г. Бабінський, К. Кваснєвський, Г. Януш, Т. Броварек,         
А. Міщук, З. Ясінські та інші. 
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У другому підрозділі дисертації «Джерельна база» здійснено огляд та 
аналіз джерел. Дослідження українсько-польського транскордонного 
співробітництва у культурній сфері 90-х років ХХ – початку ХХІ століть 
передбачає використання цілого ряду вітчизняних та зарубіжних джерел. 

Умовно джерельну базу можна поділити на кілька груп. До першої 
групи ми відносимо документи, що зберігаються у фондах архівів, 
неопубліковані документи. Друга група представлена опублікованими 
документами, а третя – матеріали суспільно-політичного та культурного 
життя України та РП представлені у періодичній пресі, статистичних 
довідниках тощо. 

Перша група джерел представлена у дисертації документами чотирьох 
архівів: Поточного архіву  управління культури і туризму  Волинської 
державної адміністрації, а також Поточного архіву управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю Волинської обласної держаної 
адміністрації, Поточного архіву управління культури Львівської обласної 
державної адміністрації, Архіву актів нових, що у Варшаві (Республіка 
Польща). 

Оскільки хронологічні межі дослідження є впритул наближеними до 
сьогодення архівні фонди з проблеми дослідження перебувають, головним 
чином, у процесі формування та укладання. Зокрема, це стосується 
українських архівів. Представлені у роботі фонди поточних архівів обласних 
державних адміністрацій дозволили у деталях проаналізувати культурне 
співробітництво у транскордонному українсько-польському регіоні, оскільки 
містять тексти угод між державними установами, які займалися організацією 
фестивалів, гастрольних турів, спортивних змагань, влаштуванням 
експозиційних виставок, інформаційні довідки про реалізацію спільних 
туристичних проектів у транскордонному регіоні, договори про співпрацю у 
галузі охорони та збереження пам’яток культурної спадщини. 

 У Республіці Польща процес формування архівних фондів є дещо 
швидшим аніж в Україні, саме цим і пояснюється наявність великого масиву 
документів, які є нещодавно укладеними та представленими як архівні 
фонди для користування широкого загалу. Шість із восьми представлених у 
дисертації фондів Архіву актів нових укладені наприкінці 2013 року і 
вперше введені до наукового обігу. Це документи, що містять інформацію 
про культурне співробітництво країн у тому числі на транскордонному рівні, 
ілюструють проведені  року РП в Україні, та року України в Польщі, 
листування між міністерствами та відомствами щодо організації виставок, 
гастролей тощо. Окрема група документів архіву ілюструє міждержавне 
транскордонне співробітництво у сфері спорту, туризму та на рівні 
молодіжних організацій, співпрацю країн та громадських організацій у 
справі охорони культурної спадщини, місць національної пам’яті. Досить 
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широко у фондах архіву представлені документи, що були опубліковані у 
польських ЗМІ та оприлюднені на телебаченні і мали стосунок до 
українсько-польського ТКС. 

Другу, досить об’ємну групу джерел складають опубліковані 
документи. Ця частина джерельної бази є надзвичайно широкою і включає в 
себе міжнародні договори, акти, заяви чи пропозиції (так звану договірну 
ініціативу представницьких органів та органів виконавчої влади), а також 
національне законодавство досліджуваних країн. Ще одна, досить чисельна 
група, що має безпосередній стосунок до нашого дослідження, складається із 
договорів, які регулюють питання міжрегіонального, прикордонного та 
транскордонного співробітництва, а також спільного обслуговування 
українсько-польського Державного кордону. Особливістю укладення даних 
договорів є те, що участь у їх формуванні брали не лише центральні 
державні інституції, а й місцеві самоврядні структури.  

Важливу групу джерел складають матеріали періодичних видань: 
концепції, програми та стратегії розвитку ТКС, статистичні звіти, інтерв’ю 
політиків. Це публікації на сторінках таких видань національного рівня 
«Урядовий кур’єр», «Голос України», «Дзеркало тижня», «Політика і час» та 
ін. З польського боку це – «Газета виборча», «Впрост», «Реч Посполіта» та 
ін. 

Систематизація та аналіз джерел вказує на те, що сучасна модель 
транскордонного співробітництва України та Республіки Польща  є досить 
широкою та інформаційно насиченою. Документальна база дозволяє 
комплексно та об’єктивно вивчити наукову проблему. 

Другий розділ дисертаційного дослідження «Правові та інституційні 
засади транскордонного співробітництва України та Республіки Польща 
у культурній сфері» поділяється на два підрозділи. У першому 
«Юридично-правове забезпечення» аналізується налагодження 
міждержавних взаємин якісно нового рівня, формування та еволюція 
правової основи двосторонніх відносин на міждержавному та 
транскордонному рівнях. Приклад двосторонніх відносин продемонстрував 
для Європи і світу, що Україна може виступати повноправним учасником 
міжнародної політики, і що варто з нею налагоджувати і підтримувати 
якнайтісніші контакти, які однозначно є корисними для усіх сторін, а також 
те, що культурне співробітництво поряд з політичною та економічною 
складовими, слугує необхідною підвалиною для поглиблення і розширення 
міждержавної взаємодії. 

У другому підрозділі «Інституційні складові транскордонної 
співпраці» доведено, що сучасні українсько-польські міждержавні 
відносини мають найвищий інституційний рівень. Серед інституцій, які 
забезпечують двосторонні взаємини слід виділити інституційне забезпечення 
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на рівні органів державної влади, на регіональному та місцевому рівнях, на 
рівні громадських організацій, а також інституційно-правове забезпечення 
міждержавного транскордонного співробітництва. 

Аналіз інституційного забезпечення транскордонного польсько-
українського співробітництва в останнє десятиліття ХХ – на початку ХХІ 
століття дозволяє зробити ряд висновків: по-перше, дієва та різнобічна 
міждержавна співпраця можлива лише за умови інституційної 
забезпеченості. Україна та Республіка Польща створили спільні інституції на 
усіх рівнях державної взаємодії; по-друге, Республіка Польща має більш 
тривкий і позитивний досвід інституційного забезпечення міждержавного 
співробітництва, взагалі, та налагодження інституцій щодо забезпечення 
євроінтергації, зокрема. Тому, для України польський досвід є не лише 
корисним для запозичення, а практично уже готовою моделлю 
євроінтеграційного поступу; по-третє, інституційно-правове забезпечення 
польсько-українських міждержавних взаємин, на сьогодні, є задовільним; 
по-четверте, Україна, на відміну від Польщі, ще не позбулася надмірної 
централізації державного управління, а це в свою чергу веде до 
недостатнього рівня інституалізації регіонального співробітництва. Саме 
тому, ще існує диспропорція, невідповідність інституційних структур 
(особливо на регіональному рівні) України та РП. Одним із важливих 
елементів інституційного забезпечення міждержавного транскордонного 
співробітництва у культурній сфері є адаптація на вітчизняному ґрунті 
інституцій що забезпечують євроінтеграцію, а також наближення 
законодавства до чинних правових норм та стандартів ЄС.  

У третьому розділі роботи «Реалізація основних напрямів 
культурного співробітництва» здійснено аналіз проблем, досягнень та 
перспектив культурних взаємин сусідніх держав. Зокрема у першому 
підрозділі « Наука та освіта» розкрито особливості співробітництва у сфері 
освіти на транскордонному рівні, налагодження та здійснення наукових 
контактів між навчальними та науковими установами двох держав. 
Співпраця освітян, науковців відбувалася шляхом взаємного обміну 
науковою продукцією, апробованими методиками, публікаціями, 
інформацією. Важливою складовою взаємин стало проведення наукових 
конференцій, симпозіумів, реалізація спільних наукових проектів, 
стажувань. 

Другий підрозділ «Молодіжна політика і спорт» присвячено 
важливим складовим гуманітарних взаємин України та Польщі на 
транскордонному рівні.  Однією із соціальних груп, яка найактивніше 
розвиває міжнаціональні польсько-українські зв’язки є молодь. Саме вона є 
найбільш інтернаціональна суспільна група за своїм характером, оскільки 
для неї часто є головними цінності, які виходять поза межі національної 
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приналежності і саме тому вона є оптимальним об’єктом для впливів і здатна 
швидко змінювати та коректувати свій світогляд. Через скореговану 
молодіжну політику Польща та Україна здатні відчутно впливати на 
суспільну думку, формувати сприйняття державної політики на тривалий 
період. Важливою частиною молодіжного співробітництва є спорт і фізична 
культура. Найяскравішим прикладом  такого співробітництва стало спільне 
проведення Україною та РП футбольного чемпіонату „Євро-2012”, а також 
спартакіади та змагання, що стали постійним явищем на українсько-
польському прикордонні.  

Третій підрозділ «Культура та мистецтво» містить значний 
фактологічний матеріал, що характеризує співпрацю між сусідніми 
державами на транскордонному рівні в організації та проведенні спільних 
фестивалів, днів культури, виставок, кінопоказів, театральних гастролей, 
гастролей творчих колективів та окремих діячів культури. Саме міжлюдські 
стосунки визначають сьогодні суспільні стереотипи: поляка для українців та 
українця для поляків, і крізь призми цих стереотипів сприймається сусідня 
держава.  

Характерною особливістю співпраці  в галузі культури є тенденція до її 
розширення, вироблення дієвого механізму здійснення культурних 
контактів. Досвід співпраці у цьому напрямку переконливо свідчить, що 
з’явилася й успішно розвивається нова система двосторонніх зв’язків, яка 
створює усі передумови для гармонійного поєднання національних інтересів 
кожної із країн з європейськими та світовими культурними цінностями. 
Культурна співпраця створює сприятливий грунт для розвитку інтеграційних 
процесів входження України в світовий культурний простір. 

Четвертий розділ дисертації «Міжнаціональні та міжлюдські 
взаємини українсько-польського прикордоння» поділяється на три 
підрозділи. У першому – «Туризм, як засіб зближення народів та 
культур» аналізуються безпосередні контакти українців та поляків, які 
здійснюються за посередництвом туристичного обміну. У міждержавних 
взаєминах двох країн мають місце практично усі види туризму: пізнавальний 
(екскурсійна діяльність), молодіжний, соціальний, екологічний, рекреаційно-
спортивний, бізнесовий, науковий, діловий, релігійний, шоп-тури. Багатство 
історико-культурних місць на прикордонних територіях, різноманітність 
історико-культурних і рекреаційних ресурсів природних територій сприяють 
постійному зростанню кількості туристичних обмінів. Активний рух через 
міждержавний кордон – це потужний політико-економічний чинник до  
розширення транскордонного співробітництва та поглиблення взаємних 
контактів між країнами. 

Другий підрозділ «Проблеми узгодження трактування спільної 
історії, опіки над місцями національної пам’яті та еволюція суспільних 
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стереотипів у свідомості українців та поляків» досліджує еволюцію 
українсько-польського примирення. Завдяки зусиллям науковців двох країн 
вдалося подолати негативні стереотипи в оцінках історичної минувшини, у 
значній мірі виробити прийнятне для обох сторін, трактування українсько-
польської історії. Важливе місце у двосторонніх взаєминах посідають 
питання опіки над місцями національної пам’яті, які особливо гостро стояли 
на порубіжних українсько-польських територіях. Завдяки цілеспрямованій і 
виваженій позиції двох сторін вдалося значною мірою змінити на краще 
взаємні історико-суспільні стереотипи обох націй. 

Третій підрозділ четвертого розділу «Українська меншина в Польщі 
та польська меншина в Україні у культурному співробітництві» 
доводить, що українсько-польські міждержавні відносини значною мірою 
залежать від того, наскільки комфортно почуває себе польська меншина в 
Україні та українська меншина в Польщі, як забезпечуються їхні 
національні, освітні, культурні та релігійні потреби. Національні меншини 
українсько-польського прикордоння створили та активно розвивають ряд 
культурно-освітніх та громадських організацій і є активним учасником 
двостороннього культурного співробітництва, сприяють поглибленню 
міжлюдських та міжнаціональних взаємин. 

У результаті проведеного наукового дослідження автор прийшов до 
таких висновків:  

Аналіз  сучасного українсько-польського співробітництва 90-х років  
ХХ – початку ХХІ століття засвідчує, що на сучасному етапі обома 
державами здійснено багато кроків щодо культурного зближення  на шляху 
подолання взаємних негативних стереотипів, що склалися історично і 
тривалий час слугували певним бар’єром  міждержавних відносин. 
Сьогодення  визначає нові реальні можливості для розвитку міждержавних 
взаємин. Важливою складовою цього процесу є  транскордонна співпраця 
між державами у сфері культури, яка, у свою чергу, виступає чи не 
найважливішою зв’язуючою ланкою між обома націями, народами, врешті,  
пересічними громадянами. Можна із впевненістю стверджувати, що 
культурне ТКС між державами є  одним із головних напрямів сучасної 
системи міжнародних відносин, відіграючи ключову роль у розбудові 
добросусідських, партнерських українсько-польських взаємин.  

З’ясовано, що становлення та розвиток українсько-польського ТКС у 
культурній сфері в досліджуваний період мало всезростаючу позитивну 
динаміку. З моменту постання Республіки Польща та України як незалежних 
держав і до утворення у 1993 році першого спільного єврорегіону «Карпати» 
проходить активний підготовчий процес, який виявився у переговорах, 
узгодженні позицій та законодавства сусідніх країн, налагодженні 
співробітництва на міждержавному рівні. Якісно новим етапом 
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двостороннього культурного ТКС став  період з 1993 до 2004 років, коли на 
практиці було реалізовано сотні проектів культурного співробітництва. 
Завдяки активному ТКС було подолано негативні суспільно-історичні 
стереотипи минувшини у свідомості обох народів, відбулося міжнаціональне 
примирення і зближення. Після набуття Польщею членства у Євросоюзі 
двостороннє транскордонне співробітництво продовжило динамічно 
розвиватися, набувши при цьому нових рис, притаманних європейській 
спільноті, що наблизило Україну до інтеграції у загальноєвропейський 
культурний простір. Саме через Республіку Польщу найбільш активно було 
репрезентовано українську культуру та національні особливості для Заходу. 

У проведеному дослідженні з’ясовано, що саме на початку 90-х років 
ХХ століття створюються передумови для формування якісно нової моделі 
польсько-українських взаємовідносин, формується, законодавчо 
закріплюється та узгоджується їх інституційне забезпечення. Протягом 
досліджуваного періоду між Україною та Республікою Польща було 
сформовано договірно-правову базу, яка сприяла становленню та розвитку 
українсько-польських взаємин у сфері культури як на загальнодержавному 
рівні, так і у транскордонному регіоні, зокрема. Аналіз нормативних 
документів, що регулюють культурну співпрацю, дозволяє зробити 
висновок, що сучасні двосторонні взаємини відповідають більшості 
критеріїв міждержавної європейської традиції співробітництва. Проте, 
існують і певні проблеми, зокрема, найбільшою, на наш погляд, продовжує 
залишатися перехід до контролю виконання відповідних механізмів  і 
реалізації досягнутих домовленостей. Міждержавна співпраця України та РП 
у культурній сфері повинна постійно підсилюватися взаємодією у межах 
постійно діючих міждержавних механізмів, подальшим розширенням та 
вдосконаленням договірно-правової бази двостороннього співробітництва 
тощо. 

Західні прикордонні регіони нашої держави та східні регіони 
Республіки Польща володіють потужним геополітичним потенціалом, який 
дає реальну підставу очікувати подальшого розширення  їх міжнародних 
контактів на довготривалій, стабільній і взаємовигідній основі. В 
перспективі вони повинні стати важливим геополітичним вузлом, через який 
будуть здійснюватися зв’язки країн Західної, Східної та Північної Європи. 
Спільне геополітичне положення та відлагодженні, напрацьовані протягом 
тривалого часу економічні зв’язки, культурна  та інформаційна інтеграція 
розкривають надзвичайно широкі можливості для співпраці у різноманітних 
сферах суспільного життя, реалізації політичних інтересів нашої держави, 
розробки конкретних методів міжрегіональної співпраці, які уможливлять і 
прискорять інтеграцію України до  європейського і світового простору. 
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Доведено, що сучасне двостороннє співробітництво у сфері культури 
особливо масштабно і комплексно відбувається у найбільш оптимальній на 
сьогодні організаційній формі взаємодії сусідніх держав – в межах певних 
регіонів. Завдяки цьому в останні роки відбувається включення в систему 
єврорегіональної співпраці  малих міст і селищ локального рівнів. Хоча слід 
визнати і той факт, що українські регіони (на відміну від польських) не 
мають відповідних компетенцій і прав для дієвого розвитку культурного 
співробітництва – регіони виявилися не готовими достатньою мірою до 
нових можливостей і викликів у культурній співпраці, що виникли внаслідок 
розширення Європейського Союзу безпосередньо до кордонів України. 

Підсумовуючи досвід культурного ТКС  сусідніх Польщі та України, 
можна вийти на більш узагальнений висновок про те, що Українська держава 
з кожним роком все більше утверджується в загальному контексті 
європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної 
культури: парламентаризм, права людини, права національних меншин, 
лібералізацію, свободу пересування, свободу отримання освіти будь-якого 
зразка та інші цивілізаційні набутки. Розширенню та поглибленню дружніх 
зв’язків сприяло також створення міжнаціональних культурних та 
культурно-інформаційних центрів, розробка спільних дослідницьких 
проектів різними громадськими організаціями зацікавлених сторін. Саме 
тому доцільно і надалі розвивати інформаційні, культурні та наукові 
польсько-українські зв’язки. 

У досліджуваний період сформувалися та різносторонньо розвинулися 
наукові контакти між сусідніми країнами: організація спільних наукових 
закладів, узгодження трактування історичної минувшини, взаємний обмін 
науковою продукцією та інформацією, запозичення досвіду та підвищення 
кваліфікації, організація спільних освітніх закладів – ось далеко не повий 
перелік українсько-польського співробітництва на транскордонному рівні у 
науковій та освітній сферах. Постійний діалог українських та польських 
учених у формі проведення міжнародних наукових конференцій, круглих 
столів, присвячених обговоренню різних наукових проблем, сприяє 
послідовному встановленню об’єктивності та виявленню достовірних фактів 
в історії розвитку обох націй. 

Налагодження транскордонних зв’язків та співпраці у сфері культури 
між  Україною та Польщею на основі сучасної національної законодавчої 
бази повинно стати, поряд з іншими, пріоритетним напрямком 
співробітництва у гуманітарній сфері. Адже саме культурно-мистецька 
співпраця, обмін молоддю, співпраця театральних, музичних самодіяльних і 
фольклорних колективів, кінематографістів, літераторів, митців, дитячих та 
молодіжних ансамблів, що брали участь у різноманітних конкурсах, 
фестивалях, виставках, спортивні заходи, співпраця адміністрацій регіонів, 
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науковців, освітян дає змогу усунути певні суб’єктивні бар’єри і подолати 
упередження між сусідніми народами, що нагромадилися у попередні 
історичні епохи. 

Аналіз культурних заходів, що проводилися по обидва боки 
українсько-польського кордону свідчить про зацікавленість обох країн, обох 
суспільств у подальшому співробітництві між областями та воєводствами, 
містами, культурними та мистецькими установами, музеями, творчими 
спілками, організаціями національних меншин. Поряд із цим, слід визнати, 
що українсько-польське транскордонне співробітництво у культурній сфері в 
90-х роках ХХ – на початку ХХІ століття гальмувалося недостатнім обсягом 
фінансування, частими і недоречними зволіканнями в організації заходів, 
пов’язаними із виконанням встановлених формальностей тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Стрільчук В.В. Україна – Польща: транскордонне співробітництво 
у культурній сфері (90-ті роки  ХХ – початок ХХІ століття). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 
за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. 

На основі широкого кола джерел та здобутків історіографії комплексно 
досліджено основні аспекти історії становлення та розвитку українсько-
польського транскордонного співробітництва у культурній сфері 90-х років 
ХХ – початку ХХІ століття. Проаналізовано юридично-правову базу та 
інституційне забезпечення двостороннього співробітництва у культурній 
сфері, виділено особливості, форми та методи ТКС, охарактеризовано його 
головні напрямки. 

Значну увагу приділено питанням наукового, освітнього, культурно-
мистецького співробітництва двох країн. Доведено, що туризм, співпраця на 
рівні молодіжних  та спортивних організацій позитивно впливають на 
активізацію транскордонного співробітництва України та Польщі. 
Проаналізовано проблемні питання українсько-польських взаємин щодо 
узгодження та трактування спільної історії, опіки над місцями національної 
пам’яті, еволюцію суспільних стереотипів у свідомості українців та поляків, 
та її вплив на міжнаціональні взаємини.  

Вивчено вплив української національної меншини у Польщі та 
польської національної меншини в Україні на динаміку ТКС у культурній 
сфері.  

Ключові слова:  транскордонне співробітництво, культурні взаємини, 
Україна, Республіка Польща, міждержавні відносини, прикордоння, 
гуманітарна сфера, національні меншини, туризм, суспільні стереотипи, ЄС, 
інтеграція. 

АННОТАЦИЯ 

Стрильчук В.В. Украина – Польша: трансграничное 
сотрудничество в культурной сфере (90-е годы ХХ – начало XXI века). – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Черновецкий 
национальный университет имени Юрия Федьковича. – Черновцы, 2015. 
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На основе широкого ряда источников и достижений историографии 
комплексно исследованы основные аспекты истории становления и развития 
украинско-польского трансграничного сотрудничества в культурной сфере 
90-х годов ХХ – начала ХХІ века. Проанализированы юридически-правовая 
база, а также институциональное обеспечение двустороннего сотрудничества 
в культурной сфере, выделены особенности, формы и методы ТКС, 
охарактеризованы его основные направления. 

Особое внимание уделено изучению и анализу украинско-польского 
трансграничного сотрудничества в сфере образования и нуки, совместной 
реализации научно-исследовательских проектов на пограничье, обмену 
научными кадрами, организации научных конференций, согласованию 
трактовки сложных страниц совместной истории, и влияние этого процесса 
на межнациональное примирение и согласие. 

Неотъемлемой составляющей трансграничного сотрудничества двух 
стран является культурно-художественные обмены: организация дней 
культуры, гастрольная, фестивальная и выставочная деятельность. Ведь 
именно через искусство происходит познание и сближение двух соседних 
народов. 

Доведено, что сотрудничество в сфере туризма значительно 
активизирует интерес к соседней стране, активизирует движение через 
государственную границу и в конечном итоге активизирует трансграничное 
сотрудничество, позволяет привлечь дополнительные средства в развитие 
сферы туризма и услуг на границе. Украинско-польское приграничье имеет 
достаточно большой туристический потенциал, а поэтому играет 
чрезвычайно важную роль в современном украинско-польском ТКС. 

Активно развивается межгосударственное трансграничное 
сотрудничество и по линии молодежных и спортивных организации. 
Частыми стали на пограничнье совместные спартакиады, соревнования, 
молодежные форумы и тому подобное. 

Проанализированы проблемные вопросы украинско-польских 
отношений по согласованию и трактовке общей истории, опеки над местами 
национальной памяти, которые, в свое время, достаточно остро и 
отрицательно влияли на украинско-польские межгосударственные 
отношения, в частности на политическое и экономическое сотрудничество. 
Усилиями двух сторон было достигнуто важного компромиса в этих 
непростых вопросах, а это в свою очередь, положительно повлияло на 
изменение отрицательных историческо-общественных стереотипов в 
сознании украинцев и поляков по оношеню друг к другу. Важную роль в 
формировании положительного имиджа соседнего государства, соседней 
нации играют средства массовой информации. 
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Украинское национальное меньшинство в Республике Польша и 
польское национальное меньшинство в Украине, которые проживают в 
трансграничном регионе являются активными участниками 
межгосударственного взаимодействия в сфере культуры, поскольку 
развивают образование национальными языками, культуру, традиции. 
Национальные меньшинства, общественно-культурные организации 
созданые ими, активно приобщаются к культурным мероприятиям, которые 
происходят на украинско-польском пограничнье и тем самым положительно 
влияют на культурное сотрудничество двух стран. 

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, культурное 
взаимодействие, Украина, Республика Польша, межгосударственные 
отношения, приграничье, гуманитарная сфера, национальные меньшинства, 
туризм, общественные стереотипы, ЕС, интеграция. 

 
SUMMARY 

 
Strilchuk V.V. Ukraine – Poland: trans-border cooperation in the 

sphere of culture (90-ies of ХХ – beginning of ХХІ centuries). – Manuscript. 
Ph.D. thesis in historical science, specialty 07.00.01 – History of Ukraine. – 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. – Chernivtsi, 2015. 
On the basis of the numerous sources and advances in historiography the 

basic aspects of establishment and development of the Ukrainian-Polish trans-
border cooperation in the sphere of culture in the 90-ies of ХХ – beginning of ХХІ 
centuries were researched. The juridical and legal grounds and institutional 
provision of the bilateral cooperation in the sphere of culture was analyzed, the 
peculiarities, forms and methods of trans-border cooperation were highlighted, its 
main directions were characterized. 

Special attention was devoted to the issues of the scientific, educational 
cooperation and cooperation in the sphere of culture and art. It was proved that 
cooperation on the level of youth and sport organizations is positively influencing 
on the intensification of the trans-border cooperation between Ukraine and Poland. 
Topical issues of the Ukrainian-Polish relations concerning agreement and 
interpretation of the common history, custodianship of the national monuments, 
evolution of the social stereotypes in the consciousness of Ukrainians and Polish 
people, and its influence on the international relations were analyzed.  

Influence of the Ukrainian national minority in Poland and Polish national 
minority in Ukraine on the dynamics of trans-border cooperation in the sphere of 
culture was researched.  

Key words: trans-border cooperation, cultural relations, Ukraine, Republic 
of Poland, interstate relations, border zone, humanitarian sphere, national 
minorities, tourism, social stereotypes, European Union, integration. 


