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Wprowadzenie

P rzedstawiamy Państwu monografię Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy 
euroregionalnej, która zawiera w sobie dorobek naukowy uczonych Państwowej 
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Lwowskiego 

Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Ideą przewodnią monografii jest ukazanie 
tego, jak zmienia się polsko-ukraińska współpraca euroregionalna w ciągu ostatnich lat 
pod wpływem rosnącego znaczenia czynników współpracy transgranicznej. W wymiarze 
współpracy euroregionalnej ważne jest doświadczenie zdobyte przez Polskę jako państwo 
członkowskie Unii Europejskiej oraz dążenia eurointegracyjne Ukrainy jako kraju otwartego 
na zmiany, budującego własną strategię geopolityczną rozwoju gospodarczego i społecznego 
na bazie wartości europejskich.

Do podstawowych priorytetów polsko-ukraińskiej współpracy euroregionalnej 
należą: rozwój nowoczesnej struktury gospodarczej regionu, zwiększenie przypływu kapi-
tału zagranicznego, wspólne użytkowanie zasobów energetycznych, wdrażanie programów 
rozwoju regionalnego, produkcja konkurencyjnych towarów; rozwój systemu opieki zdro-
wotnej, ochrony społecznej i kulturalnej; rozwój turystyki, infrastruktury transportowej 
i komunikacji; wzmocnienie współpracy europejskiej oraz atlantyckiej itd. Spektrum aktu-
alnych problemów poruszanych w ramach współpracy euroregionalnej jest dość szerokie 
i w każdym konkretnym przypadku wymaga opracowania uzasadnionych strategii rozwoju.

Prezentowana czytelnikowi monografia składa się z dwóch rozdziałów. W rozdziale 
pierwszym „Gospodarka pogranicza wobec wyzwań cywilizacyjnych” poruszono szereg 
aktualnych problemów, związanych z rozwojem przede wszystkim współpracy gospodarczej 
Polski i Ukrainy w ciągu ostatnich lat. Szczególną uwagę poświęcono roli wspólnot lokal-
nych w kształtowaniu polityki budżetowej regionów transgranicznych, z uwzględnieniem 
doświadczenia UE, strategicznym aspektom kształtowania wspólnej polityki zagranicznej 
w dziedzinie handlu zagranicznego towarami i usługami, z uwzględnieniem substytucji 
importu oraz konkurencyjności na rynkach światowych, a także wyzwaniom związanym 
z tworzeniem transgranicznych klastrów na bazie e-commerce dla biznesu i konsumen-
tów. Ze względu na specyfikę polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w monografii 
określono priorytetowe kierunki współpracy dwustronnej państw odnośnie rozwoju sektora 
rolniczego gospodarki: udoskonalenie wsparcia instytucyjnego oraz infrastruktury współ-
pracy międzyregionalnej zgodnie ze standardami UE; zaangażowanie polskich ekspertów 
i inwestorów w projekty wsparcia małych i średnich gospodarstw farmerskich; adaptacja 
polskiego doświadczenia gospodarstw spółdzielczych, zarządzania w branży i biznesie 
zgodnie ze standardami europejskimi; zapewnienie europejskich standardów jakości i bez-
pieczeństwa żywności.
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W rozdziale drugim „Społeczno-kulturowe i turystyczne doświadczenia współpracy 
euroregionalnej” poruszono szereg aktualnych kwestii ukierunkowanych na poprawę rela-
cji dobrosąsiedzkich pomiędzy Polską a Ukrainą, poprzez mechanizmy rozwoju agrotury-
styki, turystyki medycznej i przedsiębiorczej, z uwzględnieniem atrakcyjności i możliwości 
terenów transgranicznych dla działalności rekreacyjnej i wypoczynkowej. Stwierdzono, 
że rozszerzenie transgranicznej współpracy ukraińsko-polskiej korzystnie wpłynie na roz-
wój gospodarczy terenów przygranicznych, będzie sprzyjało konstruktywnym praktykom 
współczesnych procesów migracyjnych pomiędzy Ukrainą a Polską, a także wymianie kul-
turalnej. Tworzenie harmonijnej przestrzeni społeczno-kulturalnej stanowi wyzwanie dla 
organizacji pozarządowych, które umożliwiają oddolne realizowanie inicjatyw społecznych 
oraz stanowią skuteczny środek rozwoju samorządu lokalnego. Doświadczenie zgroma-
dzone w tej kwestii jest szczególnie cenne dla Ukrainy, która aktywnie wprowadza w życie 
reformy i potrzebuje pomocy odpowiednich instytucji europejskich, a także programowej 
współpracy w ramach realizacji wspólnych projektów, w tym ochrony dziedzictwa natural-
nego i kulturowego.

Redaktorzy
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РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ 

Rozwój polsko-ukraińskiej współpracy handlowo-gospodarczej przez 
pryzmat realizacji wspólnej polityki substytucji importu

Development of the Polish-Ukrainian trade and economic cooperation 
in the context of the implementation of the common policy of import 

substitution

Streszczenie: Aktualne polsko-ukraińskie stosunki handlowo-gospodarcze w aspekcie histo-
rycznym przechodziły kilka stadiów rozwoju, kiedy powstawały uwarunkowania i kształtowały 
się podwaliny rozwoju przyszłej obopólnie korzystnej współpracy. Kwestia współpracy trans-
granicznej w stosunkach polsko-ukraińskich jest ważnym elementem strategicznego partner-
stwa między Ukrainą a Rzecząpospolitą Polską, skutecznym środkiem integracji europejskiej 
Ukrainy oraz konstruktywnym mechanizmem wdrażania standardów europejskich na pozio-
mach regionalnym i lokalnym. Jeżeli do mechanizmu takiej współpracy implementować instru-
menty substytucji importu, które byłyby rozwijane przez strony w oparciu o spójną politykę 
substytucji importu, pozwoliłoby to na znaczne poprawienie potencjału gospodarczego tere-
nów przygranicznych oraz zwiększenie niezależności polityki finansowej i gospodarczej władz 
regionalnych. Zróżnicowanie czynników wysokiego poziomu zależności od importu Ukrainy 
i Polski nadal potwierdza istnienie podstaw do koordynacji polityki substytucji importu oby-
dwu krajów. Taka polityka powinna przewidywać systematyczne podejście uwzględniające 
osiągnięcia naukowe wybitnych specjalistów w dziedzinie zmniejszenia poziomu zależności od 
importu gospodarki krajów oraz praktyczne doświadczenie implementacji instrumentów regu-
lacji importu i eksportu w krajach o wysokim stopniu zależności od importu oraz obejmować 
najważniejsze obszary stosowania protekcjonizmu gospodarczego, jak regulacyjny, prawny, 
pieniężny, handlu międzynarodowego.

Słowa kluczowe: współpraca handlowo-gospodarcza, współpraca międzyregionalna, współpraca 
transgraniczna, współpraca przygraniczna, import, eksport, zależność gospodarki od importu, 
struktura importu i eksportu, udział importu, zużycie pośrednie, udział importu w eksporcie, poli-
tyka substytucji importu, protekcjonizm gospodarczy.

Розвиток польсько-українського торговельно-економічного співробітництва...
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Розвиток польсько-українського торговельно-економічного співробітництва...

Summary: In the historical context, modern Polish-Ukrainian trade and economic relations 
have passed a number of stages, when the preconditions were formed and the fundamentals 
for the development of mutually beneficial cooperation in the future were laid. In the Pol-
ish-Ukrainian relations, the issue of trans-border cooperation is an important part of the stra-
tegic partnership between Ukraine and the Republic of Poland, an effective means of European 
integration of Ukraine, as well as a practical mechanism for the implementation of European 
standards at the regional and local levels. When the mechanism of such cooperation may be 
implemented with import substitution tools developed by the parties on the basis of a consis-
tent policy of import substitution, this would significantly improve the economic potential of 
the border areas and increase the independence of the financial and economic policy of the 
regional authorities. The difference in the reasons for the high import dependence of Ukraine 
and the Republic of Poland nevertheless allows to state that there is a basis for coordinating 
the import substitution policy of both countries. Such a policy should include a systematic 
approach that takes into account the scientific opinions of the specialists in the field of reduc-
ing the import dependence of the economies of the countries and the practical experience of 
implementing import-export regulation instruments in countries with a high degree of import 
dependence and covers such important areas of economic protectionism as regulatory area, 
legal area, finance-credit area and international trade area.

Key words: trade and economic cooperation, interregional cooperation, trans-border cooperation, 
border cooperation, import, export, structure of import and export, share of imports, intermediate con-
sumption, import component in export, import substitution policy, economic protectionism.

Вступ

П ольсько-українські торговельно-економічні відносини завжди вирізнялися 
тісною співпрацею на рівні державних так місцевих органів влади, між пред-
ставниками бізнесових структур обох країн. Причини такого стану речей 

слід шукати не лише у спільній історії громадян обох держав, які тривалий час вза-
ємодіяли між собою в силу сусідства територій їхнього проживання. Представники 
владних структур також завжди розуміли ті переваги, які отримували обидві країни 
від спільного вирішення місцевих, регіональних і, навіть, глобальних економічних 
проблем, що часто йшли поруч із політичними викликами, на які найкраще і найе-
фективніше обидві держави реагували співпрацюючи, а не розв’язуючи їх поодинці. 
Тому й сьогодні наші стосунки мають стратегічний характер, і аналіз цієї міждержав-
ної співпраці яскраво це доводить.

Польсько-українське торговельно-економічне співробітництво отримало новий 
поштовх ще 1994 року, коли міністри закордонних справ наших держав підписали 
спільну Декларацію про принципи формування українсько-польського партнерства, 
яке проголошувалось як стратегічне1. Пріоритети такого співробітництва напра-
цьовувалися поступово і вже Угодою про економічне співробітництво між урядами 
наших держав від 04.03.2005 р. їх затвердили формально. Так, у рамках цієї угоди 
спільні зусилля держав спрямовуються на використання економічного потенціалу 

1 Декларація Міністрів закордонних справ України та Республіки Польща про принципи формування укра-
їнсько-польського партнерства, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_072.
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та інтенсифікації двосторонніх економічних відносин, зокрема, у сфері інвестицій, 
інновацій та фінансування економічних проектів, розбудову транспортної інфраструк-
тури та системи транспортування енергоносіїв, розвиток міжрегіональної економічної 
співпраці2.

У рамках цієї Угоди безумовним пріоритетом можна вважати розвиток потенці-
алу внутрішнього ринку кожної з країн за рахунок зменшення власної імпортозалеж-
ності через реалізацію відповідної політики імпортозаміщення. Стратегічний рівень 
співробітництва дає змогу узгоджувати таку політику між урядами і, навіть, надавати 
їй спільного характеру.

На тему проблем становлення і розвитку польсько-українських відносин напи-
сано чимало наукових праць. Проте особливе місце серед наукових досліджень наших 
міждержавних відносин займають роботи, присвячені проблематиці транскордонного 
співробітництва у контексті європейської інтеграції (N. Antoniuk, D. Butyler, W. Malen-
dowski, N.Mikula, A. Chepelenko, A.I. Mykhasiuk, B. Plawgo, R. Fedan, K. Kaczmarczyk, 
K. Krupa, E. Szadkowska, M. Jankiv, D. Horyelov, M. Tolstanov, A. Podkowski i in.).

Метою статті є дослідження особливостей польсько-українського співробітни-
цтва у стратегічних сферах і напрямах для економік обох держав та вироблення спіль-
них підходів до розвитку економічного потенціалу кожної з країн, зокрема, в контексті 
формування і реалізації спільної політики імпортозаміщення на внутрішньому ринку.

Постійне зростання товарообігу між нашими державами на фоні скорочення 
інвестиційної співпраці за останні роки доводить необхідність коригування механізму 
нашого співробітництва. Оскільки Республіка Польща знаходиться серед 5 країн з най-
більшим обсягом експортно-імпортних операцій з Україною, то вироблення узгодже-
ної політики імпортозаміщення може надати новий поштовх нашим економічним від-
носинам і сформувати нові напрями співробітництва у відповідь на сучасні виклики, 
породжені глобалізацією економічних процесів у світі.

Історіографія розвитку польсько-українського торговельно-
економічного співробітництва кінця ХХ початку ХХІ сторіччя

Становлення і розвиток сучасної економічної співпраці між нашими краї-
нами науковці умовно розділяють на шість етапів, кожен з яких мав свої особливості 
з точки зору важливості і спільності завдань, які вирішувались в той час. К. Прокоп-
чук вважає, що «…найважливішим для розвитку українсько-польського торговель-
но-економічного співробітництва став І-ий, що охоплює 1989‒1993 рр.»3 Як бачимо, 
співробітництво розпочалося ще до набуття Україною незалежності і отримало своє 
логічне продовження вже після 1991 року, що доводить першочерговість здорового 

2 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне співробітни-
цтво, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_063.

3 Прокопчук К. (2016), Історико-правові засади становлення й розвитку українсько-польського торго-
вельно-економічного співробітництва, «Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01–теорія та історія держави і права; історія політичних та 
правових учень», Харків, С. 10‒11. 
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економічного розрахунку у двосторонніх відносинах, а ніж якихось політичних прі-
оритетів. Події, які відбувалися у цей час, «стали передумовами і заклали фундамен-
тальні основи для розвитку такого співробітництва у майбутньому. У цей період запо-
чатковано якісно нову модель відносин двох рівноправних суб’єктів: демократичної 
Республіки Польща та незалежної України. Відправною точкою стало підписання 
«Декларації про принципи та основні напрямки розвитку українсько-польських від-
носин»4 від 13.10.1990 р.»5 Основоположні договори, які були укладені в цей період, 
фактично надали юридичне підґрунтя для здійснення торговельно-економічного спів-
робітництва наших держав і визначили правові підстави для створення системи інсти-
туційних механізмів регулювання та координації такого співробітництва. 

Можливість самостійно визначати вектори і пріоритети міжнародних економіч-
них взаємин після полишення Україною імперсько-радянського рабства стала додат-
ковим поштовхом для поглиблення торговельно-економічного співробітництва між 
Україною та Республікою Польща і, фактично, вивела його на рівень стратегічного 
партнерства. У проміжку від 1994 року по 1997 рік, який співпадає із ІІ етапом сучас-
них українсько-польських відносин, були підписані Спільна Декларація Президентів 
України і Республіки Польща (1996 р.), якою «…Україна і Республіка Польща підтвер-
джують обраний ними курс на розвиток стратегічного партнерства, виходячи з поло-
жень Договору між Україною та Республікою Польща про добросусідство, дружні 
відносини і співробітництво від 18 травня 1992 року6, спираючись на Декларацію 
міністрів закордонних справ України і Республіки Польща про принципи формування 
українсько-польського партнерства від 21 березня 1994 року7»8 і Спільної заяви Пре-
зидентів «До порозуміння і єднання» (1997 р.)9.

ІІІ етап розвитку взаємин, який тривав з 1998 року по 2004 рік, можна охаракте-
ризувати як час, коли торговельно-економічне співробітництво є певною рефлексією 
на стратегічне бажання обидвох держав інтегруватися до європейської спільноти. І це 
бажання знайшло своє юридичне відображення в окремих договорах та інших право-
вих документах. 

Наступний ІV етап став особливим, бо відбувався вже після реалізації Поль-
щею її євроінтеграційних прагнень: вступу до ЄС. Фактично, з 2004 року по 2010 рік 
поглиблення економічного співробітництва держав відбувалося на фоні підписання 

4 Декларація про принципи та основні напрямки розвитку українсько-польських відносин, http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/616_176.

5 Прокопчук К. (2016), Історико-правові засади становлення й розвитку українсько-польського торго-
вельно-економічного співробітництва, «Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01–теорія та історія держави і права; історія політичних та 
правових учень», Харків, С. 10‒11. 

6 Договір між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_172.

7 Декларація Міністрів закордонних справ України та Республіки Польща про принципи формування укра-
їнсько-польського партнерства, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_072.

8 Спільна декларація Президента України і Президента Республіки Польща, http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/616_088/print1511222107669906.

9 Спільна заява Президентів України і Республіки Польща «До порозуміння і єднання», http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/616_005.
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Урядами двох держав 4 березня 2005 р. Угоди про економічне співробітництво10, як 
позитивний наслідок VII Економічного форуму «Україна–Польща» (червень 2004 р.). 
А Перший Міжнародний інвестиційний форум «Україна: нові можливості» (квітень 
2008 р.) став певною відповіддю на закономірні прагнення учасників економічної 
Угоди ще більше поглибити співробітництво, але вже в галузі обміну інвестиціями.

Протягом наступних 2-х етапів: V (2010‒2013 рр.) та VІ, який розпочався 2014 
року і триває понині, представники влади обох держав своїми заявами та рішеннями 
демонстрували чітку прихильність поглиблювати торговельно-економічне співробіт-
ництво та співпрацю у сфері європейської інтеграції України. Позитивним наслідком 
нашої взаємодії стало підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, що можна вва-
жати величезним досягненням українсько-польської співпраці у сфері євроінтеграції 
та прямим підтвердженням дієвості укладених між нами економічних угод та спіль-
них домовленостей.

Отже, договірно-правову базу між Україною та РП сформували 129 чинних на 
сьогодні міжнародних договорів, які регулюють переважну більшість напрямів укра-
їнсько-польської співпраці, а також забезпечують належний розвиток двостороннього 
співробітництва на рівні стратегічного партнерства11. 

Ефективну реалізацію укладених договорів забезпечують низка спільних орга-
нів, заснованих сторонами:
 – Консультаційний Комітет Президентів Республіки Польща й України (створений 

у травні 1993 р.), який виконує завдання практично в усіх сферах співробітництва, 
зокрема у торговельно-економічній. 

 – Польсько-українська Міжурядова комісія з питань економічного співробітництва 
(створена на початку 1993 р.), яка є основною інституційною формою економіч-
ного співробітництва двох держав і, яка діє на підставі Міжурядової Угоди про 
економічне співробітництво, що регламентує її діяльність. 2017 року відбулося 
чергове шосте спільне засідання Комісії у м. Варшава.

 – Міжурядова координаційна рада з питань міжрегіонального співробітництва 
(створена у травні 1993 р.), яка забезпечує розв’язання питань українсько-поль-
ської міжрегіональної співпраці. 

Для поглиблення стратегічного партнерства між Республікою Польща та Укра-
їною важливе значення має подальше розширення та вдосконалення існуючої дого-
вірно-правової бази. На сьогодні продовжується активна робота щодо підготовки 
двосторонніх документів у сфері торговельно-економічного та енергетичного співро-
бітництва, транспорту, екології, культурно-гуманітарного співробітництва, молодіж-
ної політики і військово-технічної співпраці, прикордонної співпраці. Остання є осо-
бливим інструментом інтеграційної співпраці наших держав.

10 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне співробітни-
цтво, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_063.

11 Договірно-правова база між Україною та Польщею–Посольство України в Республіці Польща,  
http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/legal-acts.
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Особливості налагодження польсько-українських торговельно-
економічних стосунків у контексті міжрегіонального, транскордонного 
і прикордонного співробітництва

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Республікою 
Польща здійснюється у формі міжрегіонального, транскордонного та прикордон-
ного співробітництва. Українсько-польська міжрегіональна та транскордонна співп-
раця є особливим напрямом розвитку не лише міждержавних стосунків, а, передусім, 
культурно-економічних відносин між прикордонними територіями і громадянами, які 
поколіннями проживають на них. Тому, існування понад 470 двосторонніх домовлено-
стей між суб’єктами адміністративно-територіального устрою України та Республіки 
Польща є важливою складовою українсько-польської договірно-правової бази, на якій 
ґрунтується наша спільна міжрегіональна політика налагодження транскордонного 
співробітництва12. 

Слід розуміти, що ефективне транскордонне співробітництво вимагає систем-
них зусиль на всіх його рівнях, узгодження принципів зовнішньої політики та міжре-
гіональної інтеграції. В Україні транскордонне співробітництво на сьогодні розгляда-
ється у двох площинах – як інструмент розвитку прикордонних територій і як чинник 
реалізації її євроінтеграційних прагнень. Специфікою міжрегіонального співробітни-
цтва є його першочергова спрямованість на розв’язання конкретних соціально-еко-
номічних проблем кожної території. Як зазначає Я. Малик, на інтенсивність цього 
співробітництва впливає рівень економічного розвитку території, розгалуженість 
її транспортної системи, наявність конкурентних переваг у міжнародному поділі праці 
та багатьох інших чинників13. Так чи інакше, транскордонне співробітництво надає 
нового імпульсу розвитку суміжних територій, сприяє залученню іноземних інвести-
цій та створенню транспортних коридорів, що є досить переконливим важелем погли-
блення культурно-економічної міждержавної співпраці у цьому напрямі.

В польсько-українських стосунках питання транскордонного співробітництва 
є важливою складовою частиною стратегічного партнерства України та Республіки 
Польща, ефективним засобом європейської інтеграції України, а також практичним 
механізмом упровадження європейських стандартів на регіональному та місцевому 
рівнях. Коли в механізм такого співробітництва імплементувати інструменти імпор-
тозаміщення, які б розвивалися сторонами на основі узгодженої політики імпортоза-
міщення, це б давало змогу зміцнити економічний потенціал прикордонних територій 
та підвищити незалежність фінансово-економічної політики регіональної влади від 
центрального уряду.

Усі форми торговельно-економічного польського-українського співробітни-
цтва реалізуються на кількох рівнях. На рівні центральних органів влади двох країн 
ці питання координуються, відповідно, з польського боку – Міністерством внутрішніх 

12 Договірно-правова база між Україною та Польщею – Посольство України в Республіці Польща,  
http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/legal-acts.

13 Малик Я. (2014), Транскордонне співробітництво України з Європейським Союзом, Науковий вісник 
«Демократичне врядування», Вип. 13, C. 15.
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справ, Міністерством регіонального розвитку та Міністерством закордонних справ 
з українського – Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства, Міністерством закордонних справ, Міністерством інфра-
структури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Особливу координуючу 
роль тут відіграє Міжурядова координаційна рада з питань міжрегіонального співро-
бітництва. На регіональному рівні відбувається безпосередня практична імплемента-
ція досягнутих домовленостей шляхом налагодження нових та відновлення існуючих 
зв’язків між партнерами регіону, визначення стратегії розвитку, розробка і забезпе-
чення програм розвитку, створення вільних економічних зон. Крім того, розвитку 
польського-українського співробітництва сприяє робота на рівні неурядових громад-
ських структур, об’єднань та організацій, серед яких Польсько-український/Україн-
сько-польський Форуми та Українсько-польський економічний форум. 

На сьогодні для міжрегіонального співробітництва Польщі та України найді-
євішими залишаються практичні взаємовідносини на рівнях область – воєводство, 
район – гміна та між окремими містами. Зате, на досить низькому рівні розвивається 
співробітництво між селищними радами (об’єднаними територіальними громадами) 
України та повітами й гмінами Польщі14.

Коли проаналізувати співпрацю між областями України та воєводствами 
Польщі, то найінтенсивніший рівень співпраці демонструють прикордонні області 
Західноукраїнського регіону (Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, 
Рівненська, Тернопільська, й Чернівецька області) та східні прикордонні воєводства 
Польщі (Люблінське, Підкарпатське, Малопольське, Свєнтокшинське) (див. рис. 1, 2): 

14 Мандрик І. (2017), Територіальні аспекти міжрегіонального співробітництва між західними областями 
України та воєводствами Польщі /Українсько-польське партнерство: сьогодення та перспективи: матері-
али Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк‒Світязь, 26–27 червня 2017 р.) / за ред. В. Й. Лажніка, С. В. Федо-
нюка. Луцьк: Вежа- Друк, 136 с.,http://eenu.edu.ua/sites/default/files/Files/konfer-2017-svityaz.pdf.
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Рис. 1. Кількість укладених угод про співробітництво між західними областями України 
та воєводствами Польщі15

Рис. 2. Найактивніші польські воєводства у регіональній співпраці із західними облас-
тями України за кількістю укладених угод16

Дослідивши співпрацю українських міст із польськими містами-побратимами, 
вдалося з’ясувати, що найбільшу кількість партнерських зв’язків з польською сторо-
ною мають міста Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, Ковель, Трускавець, Кам’янець–
Подільський. Так, зокрема, Івано-Франківськ має 9 побратимських зв’язків із містами 

15 Мандрик І. Територіальні аспекти міжрегіонального співробітництва між західними областями Укра-
їни та воєводствами Польщі /Українсько - польське партнерство: сьогодення та перспективи: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк‒Світязь, 26–27 червня 2017 р.) / за ред. В. Й. Лажніка, С. В. Федо-
нюка. Луцьк: Вежа - Друк, 2017. – 136 с,http://eenu.edu.ua/sites/default/files/Files/konfer-2017-svityaz.pdf.

16 Tам само.
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Польщі, Львів – 6. З боку Республіки Польща найактивніше співпрацюють з україн-
ськими містами Люблін, Краків, Хелм, Замость, Ярослав, Перемишль, Жешув17. 

Описаний характер українсько-польської регіональної співпраці найперше 
сформований історично, адже усі ці міста і території об’єднує і спільне історичне 
минуле, і родинні зв’язки, і культурні традиції та, певним чином, менталітет. Однак, ці 
території мають ще одну спільну особливість, яка визначає характер і структуру їхньої 
економічної співпраці: вони, зазвичай, є недостатньо урбанізованими і мають ниж-
чий рівень розвитку промисловості, порівняно з іншими регіонами кожної з держав. 
Відтак особливого значення в забезпеченні їхньої життєдіяльності набуває аграрне 
виробництво, яке ведеться переважно в дрібних фермерських та особистих селянських 
господарствах. Це зумовлює відносно невелику частку цих регіонів у промисловому 
виробництві та зовнішньоторговельному обороті і Польщі, і України18. Відтак, відсут-
ність у достатній кількості власного виробництва для забезпечення споживчих потреб 
на внутрішньому ринку прикордонної території спонукає до збільшення імпортування 
товарів і послуг, тим самим посилюючи власну імпортозалежність. 

Розвиток польсько-українського торговельно-економічного 
співробітництва в контексті імпортозаміщення на внутрішніх ринках 
країн

Аналіз стану і географічної структури зовнішньої торгівлі України за період 
2000‒2017 рр. вчергове підтвердив, що Республіка Польща залишається найбільшим 
торговельним партнером України у регіоні Центральної і Східної Європи, посідаючи 
друге місце серед країн-імпортерів української продукції та четверте серед країн-екс-
портерів власної продукції в Україну у світі, складаючи, відповідно, 6,3% в загаль-
ному обсязі українського експорту і 7 % - в імпорті в Україну (див. рис. 3, 4):

17 Мандрик І. (2017), Територіальні аспекти міжрегіонального співробітництва між західними областями 
України та воєводствами Польщі /Українсько-польське партнерство: сьогодення та перспективи: матері-
али Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк‒Світязь, 26–27 червня 2017 р.) / За ред. В. Й. Лажніка, С. В. Федо-
нюка. Луцьк: Вежа - Друк, 136 с,http://eenu.edu.ua/sites/default/files/Files/konfer-2017-svityaz.pdf.

18 Tам само.
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Рис. 3. Країни – найбільші імпортери української продукції та їхня частка в загальному 
експорті продукції України у 2017 році, млн дол. США19

Рис. 4. Країни – найбільші експортери продукції та їхня частка в загальному імпорті 
продукції в Україну у 2017 році, млн дол. США20

Загальний товарообіг з Республікою Польща продовжив тенденцію до 
зростання і, порівняно з минулим роком, виріс на 26 %, сягнувши 6 178,1 млн дол. 
США. При цьому зберігається тенденція негативного торговельного сальдо у торгівлі 
з польськими партнерами: за рік воно зросло майже у півтора рази, сягнувши 728,9 
млн дол. США21. 

19 Зовнішньоекономічна діяльність, http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm.
20 Там само.
21 Зовнішньоекономічна діяльність, http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm.
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Основні експортні групи товарів в Республіку Польща: чорні метали (19,3%); 
електричні машини (12,5%); руди, шлаки і зола (8,8%); деревина і вироби з деревини 
(8,5%). У товарній структурі польського імпорту в Україну переважали: палива міне-
ральні, нафта і продукти її перегонки (15,9%); пластмаси, полімерні матеріали (9,2%); 
електричні машини (8,8%); реактори, котли, машини (8,7%); засоби наземного тран-
спорту, крім залізничного (3,6%)22.

Отже, як бачимо, в структурі українського експорту переважають товарні групи, 
які репрезентують галузі з незначним рівнем технологічності та виробництва доданої 
вартості, водночас, як польський імпорт в Україну щонайменше на третину представ-
ляє товари з високою доданою вартістю.

Обсяги торгівлі послугами між Україною та Республікою Польща теж зберіга-
ють тенденцію на зростання. Основу експорту послуг становили такі види: переробні 
(41,8%), транспортні (30,4%), інформаційно-телекомунікаційні (11,9%), ділові (7,9%) 
та туристичні послуги (4,2%). В імпорті послуг з Польщі переважали: транспортні 
(44,6%), ділові (14,4%), фінансові (7,4%), інформаційно-телекомунікаційні (8,3%) та 
туристичні послуги (8,3%)23. 

Ще одним важливим індикатором рівня стратегічності польсько-українського 
співробітництва є інвестиційна сфера. До прикладу, протягом 2016 р. сума прямих 
польських інвестицій, вкладених в економіку України, становила 25,8 млн дол. США, 
що становило 1,3% від загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. Попри це, 
найбільші обсяги польських капіталовкладень залучено у такі види економічної діяль-
ності в Україні: фінансова і страхова діяльність (45,5%); промисловість (33,5%); опто-
во-роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (9,7%); сільське, 
лісове та рибне господарство (3,9%); адміністративне та допоміжне обслуговування 
(1,8%)24. 

Аналіз динаміки польських інвестицій демонструє негативну тенденцію на 
відтік польського капіталу впродовж останніх 4 років. Втім, на сьогодні в Україні 
успішно працюють такі підприємства і компанії з вагомими польськими інвестиці-
ями: фабрика будівельної кераміки «Церсаніт», деревообробна фабрика «Барлінек», 
меблева фабрика «Новий Стиль», фабрика упаковки «Кен-Пак», фабрика автозап-
частин «Інтер-Гроклін», завод металообробки «Полімекс-Мостосталь», підприємство 
з виробництва фарб «Снєжка-Україна», банківсько-фінансові установи (ПАТ «Кредо-
банк», ПАТ «Ідея-банк», страхова компанія «PZU Україна»), найбільший польський 
ритейлер «LPP SA» та ін.25.

Прямі українські інвестиції в польську економіку у 2016 р. сягнули всього 
0,9 млн дол. США, що становило 7,5% від загального обсягу українських інвестицій 
за кордоном. Сума майже невідчутна для польської економіки, але, враховуючи гостру 
потребу України в закордонних інвестиціях, такі обсяги інвестиційних вкладень 

22 Там само.
23 Зовнішньоекономічна діяльність, http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm.
24 Taм само.
25 Українсько-польське торговельно-економічне співробітництво (інформаційно-аналітична довідка), 

http://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/poland/files/torg_ekonom_spiwr_2311.doc.
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виглядають цілком обґрунтованими. Найбільшими українськими інвестиційними 
проектами в РП є: металургійний комбінат «Гута Ченстохова» (інвестор - «ІСД»), 
суднобудівельний завод «Сточнє Гданське» (інвестор ‒ «ІСД»), «Гута Покуй» (інвес-
тор ‒ група «Приват»), завод освітлювальних приладів «Геліос» (інвестор - «Іскра»), 
плодопереробний завод «T.B.Fruit Dwikozy» (інвестор ‒ компанія «T.B.Fruit» (влас-
ник торгівельної марки «Яблуневий дар»), Мазовецький сироварний завод «Ostrowia» 
(інвестор ‒ група компаній «Milkiland»)26. 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України і Республіки Польща дає 
змогу встановити питому вагу продукції з високою часткою доданої вартості, роль 
імпорту в проміжному і кінцевому споживанні й нагромадженні та стратегічному екс-
порті країни, і, отже, з’ясувати рівень імпортозалежності економіки країни. Це має 
неабияке значення для корегування економічної політики держави з метою розвитку 
її внутрішньовиробничого потенціалу та раціоналізації структури споживання на вну-
трішньому ринку з підвищенням пропозиції продукції національного виробника.

Оскільки частка Республіки Польща у зовнішньоекономічній діяльності Укра-
їни є досить висока, то загальна структура товарних потоків мало відрізняється від 
українсько-польської: основну масу продукції, яка вивозиться за кордон і формує пози-
тивне сальдо торговельного балансу України, утворює вітчизняна продукція з низь-
кою доданою вартістю і здебільшого низькотехнологічна. Водночас, як усі товари, які 
визначають науково-технічний потенціал та формують конкурентні позиції країни на 
світовому ринку, у переважній своїй масі імпортуються в Україну, тим самим посува-
ючи на внутрішньому ринку аналогічну продукцію національних виробників, і, збіль-
шуючи від’ємне сальдо торговельного балансу країни27. 

На противагу, польський експорт вирізняється значною часткою високотехно-
логічної продукції з великою доданою вартістю, яка формує понад половину валют-
них надходжень від експорту. У той час, як імпорт в країну практично повторює кар-
тину з галузевою структурою експорту товарів (див. рис. 5, 6):

26 Українсько-польське торговельно-економічне співробітництво (інформаційно-аналі-тична довідка), 
http://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/poland/files/torg_ekonom_spiwr_2311.doc. 

27 Лисий І. (2018), Передумови забезпечення ефективності політики імпортозаміщення на внутрішньому 
ринку України, «Формування ринкової економіки в Україні», Вип. 40, Част. 1.
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Рис. 5. Галузева структура експорту продукції з Республіки Польща у 2016 р.28
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Рис. 6. Галузева структура імпорту продукції в Республіку Польща у 2016 р.29

Причинами того, що майже половину імпорту в Україну становила продук-
ція машинобудування і енергоносії, є те, що техніко-технологічний рівень продукції 
українського виробництва продовжує забезпечувати застаріле і зношене обладнання, 
отримане у спадок від СРСР, яке часто не спроможне виготовити український продукт 
на рівні стандартів ЄС. Тому, без імпорту техніки і технологій в Україні в більшо-
сті випадків обійтися не можуть. Крім того, енергоносії залишаються, певним чином, 

28 What does Poland export? (2016), The Observatory of Economic Complexity, http://atlas.media.mit.edu/en/
visualize/tree_map/hs92/export/pol/all/show/2016/.

29 Там само.
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вимушеною статтею імпорту через втрату доступу до значної частини покладів енер-
гетичного вугілля, розміщених на окупованих територіях Донбасу, практичну відсут-
ність власної нафтопереробки за існування значного внутрішнього попиту на палив-
но-мастильні матеріали, незаконне позбавлення України частини власного газового 
видобутку на Чорноморському узбережжі через анексію Росією Криму, і, звичайно ж, 
через надмірну енергомісткість української економіки30.

Той факт, що структура імпорту й експорту в Республіці Польща є практично 
ідентичною може свідчити про те, що у міжнародних торговельних ланцюгах кра-
їна посідає вагоме місце постачальника високотехнологічної продукції, отримуючи 
імпортну продукцію лише для додавання власної частини доданої вартості та її 
подальшого експорту за кордон без фактичного використання її для внутрішнього 
споживання. Інакше кажучи, Польща фактично не компенсує імпортом відсутність 
вітчизняної пропозиції на внутрішньому ринку, як це робить Україна, а заробляє на 
імпорті, додаючи власну частку доданої вартості в кооперації з кращими виробниками 
високотехнологічної продукції в світі.

Частка імпорту в стратегічному експорті країни демонструє її залежність від 
продукції іноземного виробництва. В Україні цей показник за останні сім років коли-
вався в межах 60‒77%31. У Польщі цей показник теж сягає високого рівня – 67%32. 
Проте, за ситуації різної галузевої структури імпорту-експорту в Україні та у двічі 
більшого дефіциту торговельного балансу (15%)33, ніж у Республіці Польща (7%)34, 
він підтверджує тезу про низьку технологічність і якість продукції проміжного спо-
живання українського виробництва, – з одного боку, та глибоку залученість Польщі 
у міжнародні торговельні ланцюги через її техніко-технологічну спроможність виго-
товляти продукцію високої якості і світового рівня, – з іншого.

Відмінність у причинах високої імпортозалежності України та Республіки 
Польща, тим не менше, уможливлють стверджувати про наявність підґрунтя для коор-
динації політики імпортозаміщення країн. Відсутність сучасної техніки і технологій, 
які не дають змогу сьогодні суттєво зменшити імпортозалежність української еконо-
міки, Польща могла б вирішити їх поставкою українським підприємствам в межах 
програм регіонального співробітництва. А створення спільних виробництв дозво-
лило б збільшити рівень зайнятості місцевого польського населення, яке проживає на 
прикордонних територіях, та створити передумови для підвищення урбанізації цих 
територій. 

30 Лисий І. (2018), Передумови забезпечення ефективності політики імпортозаміщення на внутрішньому 
ринку України, «Формування ринкової економіки в Україні», Вип. 40, Част. 1.

31 Там само.
32 Domestic value added in gross exports: Total, %, 2014: OECD Data, http://oecd-ilibrary.org/trade/domestic- 

value-added-in-gross-exports/indicator/english_3959a0c6-en?isPartOf=/content/indicatorgroup/20cce8d6-en.
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Не слід забувати і про зменшення рівня імпортозалежності Польщі у разі реа-
лізації спільної українсько-польської політики імпортозаміщення. Адже частка дода-
ної вартості Польщі у структурі вартості продукції, яка експортуватиметься, – зро-
сте і призведе до збільшення економічних вигід для країни. А активне залучення все 
ще дешевої української робочої сили у спільні виробництва дасть змогу збільшити 
доходи від реалізації цієї продукції при незмінності цін на неї. 

Українські підприємства реалізуючи спільну політику імпортозаміщення 
зможуть суттєво зменшити частку імпорту в проміжному споживанні вітчизняного 
виробничого сектору та загальних витратах на кінцеве споживання, забезпечивши тим 
самим підвищення конкурентоспроможності українських виробництв і послаблення 
тиску на курс національної валюти через зменшення імпортозалежності економіки. 

Проте, політика імпортозаміщення повинна передбачати системний підхід, який 
би враховував наукові напрацювання відомих фахівців у галузі зменшення імпортної 
залежності економік країн та практичний досвід імплементації інструментів імпор-
то-експортного регулювання в країнах з високою часткою імпортозалежності. Така 
позиція дає змогу сформувати найважливіші сфери застосування економічного про-
текціонізму, які б передбачалися державною політикою імпортозаміщення країн: 
 – регуляторна сфера, яка охоплюватиме захист малого і середнього бізнесу від 

непрозорих регуляторних процедур, заходи зі створення і розвитку ринкової інф-
раструктури та формування елементів сприятливого клімату для діяльності інвес-
торів в Україні та Республіці Польща;

 – правова сфера, де головними могли б стати заходи правового протекціонізму при-
ватних інвестицій і прав інтелектуальної власності;

 – грошово-кредитна сфера, яка повинна охоплювати протекціонізм інновацій у біз-
несі та зміцнення економічного потенціалу й техніко-технологічного розвитку 
українсько-польських підприємств за рахунок цільових державних програм, 
податкового стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, пільгового бан-
ківського кредитування, яке невід’ємно пов’язане зі стабільністю грошової оди-
ниці кожної з країн;

 – зовнішньо-торговельна сфера, де захист внутрішнього ринку традиційно здійсню-
ють через квотування, мита та антидемпінгові механізми. Однак, обсяги та осо-
бливості їхнього застосування повинні чітко враховувати зобов’язання України 
в рамках СОТ та Угоди про Асоціацію з ЄС, а також дотримання європейського 
законодавства польською стороною як члена ЄС.

Посилити ефективність українсько-польської політики імпортозаміщення на 
внутрішньому ринку обох держав можна шляхом застосування системи заходів інфор-
маційного супроводу процесів імпортозаміщення, яка уможливлюватиме поширювати 
інформацію між національними виробниками та місцевими споживачами про зміст 
державних програм імпортозаміщення, пріоритетні напрями і сфери державної під-
тримки національного товаровиробника, сприяти пошуку потенційних імпортозамі-
нюючих національних та спільних виробництв тощо. Найефективнішими інструмен-
тами інформаційного забезпечення державної політики імпортозаміщення повинні 



u
 2

6 
u

Розвиток польсько-українського торговельно-економічного співробітництва...

стати відповідні виставки, торгові форуми, презентації зі спільним представництвом 
української і польської сторін. 

Висновки

Польсько-українські торговельно-економічні відносини завжди вирізнялися 
тісною співпрацею і на рівні державних та місцевих органів влади, так і між представ-
никами бізнесових структур обох країн. Невдовзі після проголошення незалежності 
України, торговельно-економічне співробітництво між державами отримало новий 
поштовх, коли Міністри закордонних справ наших держав підписали спільну Декла-
рацію про принципи формування українсько-польського партнерства, яке проголошу-
валось як стратегічне.

В історичному контексті сучасні польсько-українські торговельно-економічні 
відносини пройшли низку етапів, коли формувалися передумови і закладалися фунда-
ментальні основи для розвитку взаємовигідного співробітництва у майбутньому. Сьо-
годні польсько-українське співробітництво детально врегульовується спільними дого-
ворами та координується спільними органами, які були створені обома сторонами.

Торговельно-економічне співробітництво між Республікою Польща та Укра-
їною нині здійснюється у формі міжрегіонального, транскордонного та прикордон-
ного співробітництва. Польсько-українська міжрегіональна та транскордонна співп-
раця є особливим напрямом розвитку не лише міждержавних стосунків, а, передусім, 
культурно-економічних відносин між прикордонними територіями і громадянами, які 
поколіннями проживають на них.

В польсько-українських стосунках питання транскордонного співробітництва 
є важливою складовою частиною стратегічного партнерства Республіки Польща та 
України, ефективним засобом європейської інтеграції України, а також практичним 
механізмом упровадження європейських стандартів на регіональному та місцевому 
рівнях. Коли в механізм такого співробітництва імплементувати інструменти імпорто-
заміщення, які б розвивалися сторонами на основі узгодженої політики імпортозамі-
щення, це б дало змогу суттєво зміцнити економічний потенціал прикордонних тери-
торій та підвищити незалежність фінансово-економічної політики регіональної влади.

Існуючий характер польсько-української регіональної співпраці сформова-
ний історично, адже усі прикордонні території об’єднує і спільне історичне минуле, 
і родинні зв’язки, і культурні традиції. Однак, ці території мають ще одну спільну осо-
бливість, яка визначає характер і структуру їхньої економічної співпраці: вони, зазви-
чай, є недостатньо урбанізованими і мають нижчий рівень розвитку промисловості, 
порівняно з іншими регіонами кожної з держав. Відтак особливого значення в забез-
печенні їхньої життєдіяльності набуває аграрне виробництво, яке ведеться переважно 
в дрібних фермерських та особистих селянських господарствах. Це зумовлює від-
носно невелику частку цих регіонів у промисловому виробництві та зовнішньоторго-
вельному обороті і Польщі, і України.

Сьогодні є усі підстави, які дають змогу стверджувати про наявність підґрунтя 
для координації політики імпортозаміщення обох країн. Така політика повинна 
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передбачати системний підхід, який би враховував наукові напрацювання відомих 
фахівців у галузі зменшення імпортної залежності економік країн та практичний дос-
від імплементації інструментів імпорто-експортного регулювання в країнах з висо-
кою часткою імпортозалежності і охоплював такі найважливіші сфери застосування 
економічного протекціонізму як регуляторна, правова, грошово-кредитна і зовнішньо-
торговельна. Особливого значення у забезпеченні ефективності польсько-української 
політики імпортозаміщення на внутрішньому ринку обох держав слід надати системі 
заходів інформаційного супроводу процесів імпортозаміщення, яка уможливлюва-
тиме поширювати інформацію між національними виробниками та місцевими спожи-
вачами про зміст державних програм імпортозаміщення, пріоритетні напрями і сфери 
державної підтримки національного товаровиробника, сприяти пошуку потенційних 
імпортозамінюючих національних та спільних виробництв. 
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ТРАНСКОРДОННЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Gospodarcza współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski 
w warunkach eurointegracji

Cross-border economic cooperation of Ukraine and Poland in the 
conditions of eurointegration

Streszczenie: W artykule przedstawiono aktualny stan gospodarczej współpracy transgranicz-
nej między Ukrainą a Polską. Zbadane zostały ramy prawne dla wdrażania ukraińsko-polskiej 
współpracy transgranicznej. Zostały zidentyfikowane wskaźniki handlu zagranicznego między 
Ukrainą a Polską. Uwzględniono cechy ukraińsko-polskiej współpracy inwestycyjnej. M.in. 
najbardziej udane projekty inwestycyjne na Ukrainie dotyczą zaangażowania polskich inwe-
stycji. Przeprowadzono analizę rozkładu bezpośrednich inwestycji Polski z ukraińską gospo-
darką wg rodzajów działalności ekonomicznej. Określono współpracę między Ukrainą a Pol-
ską w ramach euroregionów i klastra transgranicznego.Przedstawiono działania na rzecz 
rozwijania ukraińsko-polskiej gospodarczej współpracy transgranicznej.

Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna, handel zagraniczny towarami i usługami, współ-
praca inwestycyjna, Euroregion, klaster transgraniczny, Ukraina, Polska.

Summary: The article outlines the current state of cross-border cooperation between 
Ukraine and Poland in the economic sphere. The regulatory framework for implementing 
Ukrainian-Polish cross-border and interregional cooperation is explored. The indicators of 
foreign trade of Ukraine with Poland are analyzed and the main groups of goods and services, 
dominating in the structure of Ukrainian exports and imports, are distinguished.The peculiar-
ities of Ukrainian-Polish investment cooperation are considered, the successful investment 
projects in Ukraine involving Polish investments and the ones in Poland with the participation 
of Ukrainian capital are pointed out.The analysis of the dynamics of direct investment inflows 
from Poland into the Ukrainian economy and their distribution by types of economic activity 
is carried out. The cooperation between Ukraine and Poland within the framework of Eurore-
gions and a cross-border cluster is considered.Measures and actions for the development of 
Ukrainian-Polish economic trans-border cooperation are outlined.

Key words: cross-border cooperation, foreign trade in goods and services, investmentcooperation, 
Euroregion, cross-border cluster, Ukraine, Poland.
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Вступ

Р озвиток транскордонного співробітництва є одним із пріоритетів державної 
регіональної політики України. В умовах інтеграції України до Європейського 
Союзу особливо важливого значення та актуальності набуває транскордонне 

співробітництво з країнами, які є членами ЄС. Завдяки своєму геополітичному поло-
женню Україна межує з чотирма країнами-членами ЄС – Польщею, Словаччиною, 
Угорщиною та Румунією; шість областей України (Волинська, Закарпатська, Львів-
ська, Івано-Франківська, Одеська та Чернівецька) мають з ними спільний кордон. Це 
дає можливість не тільки налагоджувати добросусідські стосунки і на міждержавному 
рівні, і на рівні територіальних громад та органів місцевої виконавчої влади, але і роз-
вивати торговельно-економічне співробітництво, залучати іноземні інвестиції, реалі-
зовувати спільні проекти, розбудовувати прикордонну і транспортну інфраструктури, 
поглиблювати культурні зв’язки, збільшувати кількість туристичних відвідувань, мати 
спільну політику щодо охорони довкілля тощо.

Проблеми транскордонного співробітництва України з країнами Європейського 
Союзу у своїх працях розглядали І. Артьомов, В. Борщевський, В. Будкін, В. Воло-
шин, І. Михасюк, Н. Мікула, С. Мітряєва, С. Писаренко та ін.

Метою статті є дослідити сучасний стан транскордонного співробітництва 
України і Польщі в економічній сфері, розглянути правові засади здійснення україн-
сько-польської співпраці, проаналізувати показники і структуру зовнішньої торгівлі 
та обсяги прямих інвестицій, висвітлити особливості співпраці обох країн у рамках 
єврорегіонів, транскордонного кластеру тощо.

Українсько-польське економічне співробітництво нині здійснюється одночасно 
у декількох напрямах, зокрема у рамках міжнародних організацій (Вишеградської 
групи, Центральноєвропейської ініціативи, Організації Чорноморського економічного 
співробітництва), ініціативи «Східне партнерство», єврорегіонів і транскордонних 
кластерів, транскордонних програм та проектів, а також на рівні центральних і місце-
вих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, неуря-
дових організацій тощо.

Правові основи транскордонного співробітництва України і Польщі

Співробітництво України і Польщі і на міждержавному, і на міжрегіональному 
рівнях здійснюється відповідно до міжнародних договорів, національного законодав-
ства, двосторонніх українсько-польських угод і договорів та інших нормативно-пра-
вових актів.

Основними міжнародними нормативно-правовими документами, на основі 
яких ґрунтується транскордонне співробітництво, зокрема України і Польщі, є: Євро-
пейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними 
общинами або властями1 (Мадрид) та три протоколи до неї – Додатковий протокол 

1 Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами 
або властями від 21.05.1980, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_106.
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(Страсбург, 9 листопада 1995 р.), Протокол № 2 (Страсбург, 5 травня 1998 р.) та Про-
токол № 3 (Утрехт, 16 листопада 2009 р.); Європейська хартія місцевого самовряду-
вання2 (Страсбург) та Додатковий протокол до неї (Утрехт, 16 листопада 2009 р.); 
Хартія Конгресу місцевих і регіональних органів влади Європи (ухвалена Комітетом 
міністрів 14 січня 1994 р.)3 та ін. 

У рамках національного законодавства України щодо транскордонного співро-
бітництва слід, насамперед, виділити Закон України «Про транскордонне співробітни-
цтво» від 24 червня 2004 р. № 1861-IV, у якому визначено мету, принципи, сфери та 
організаційні форми транскордонного співробітництва; мету та принципи державної 
політики у сфері транскордонного співробітництва; повноваження суб’єктів транскор-
донного співробітництва України; принципи та форми державної підтримки; функції 
центральних органів виконавчої влади та суб’єктів транскордонного співробітництва 
України у сфері державної підтримки транскордонного співробітництва; особливості 
фінансового забезпечення транскордонного співробітництва тощо4.

У Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. розвиток 
транскордонного співробітництва визначено одним із головних завдань для досяг-
нення підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів України, а державні про-
грами розвитку транскордонного співробітництва, які передбачають консолідацію 
зусиль, спрямованих на сприяння розвитку єврорегіонів, ліквідацію інфраструктур-
них та адміністративних бар’єрів для активізації співпраці прикордонних територій, 
провадження спільної діяльності у сфері малого і середнього бізнесу, підвищення 
рівня конкурентоспроможності регіонів, розбудову їх виробничої та соціальної інфра-
структури, включено до складу інструментів її реалізації5.

Важливою складовою нормативно-правової бази здійснення транскордонної 
співпраці також є державні програми розвитку транскордонного співробітництва. 
За останні десять років в Україні було розроблено три державні програми розвитку 
транскордонного співробітництва – на 2007–2010 рр., 2011–2015 рр. та 2016–2020 рр. 
У чинній Державній програмі розвитку транскордонного співробітництва на 2016–
2020 рр. щодо транскордонної співпраці України з Республікою Польща визначено 
наступні пріоритети:
 – поліпшення доступності до регіонів, модернізація і забезпечення розвитку існую-

чої транскордонної інфраструктури для підвищення її пропускної спроможності; 
 – створення функціонального модуля «фільтр пункту пропуску» в міжнародному 

пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення Рава-
Руська, реконструкція пункту пропуску через державний кордон Устилуг та забез-
печення розвитку ІТ-інфраструктури вітчизняної митної та прикордонної служб; 

2 Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
3 Хартія Конгресу місцевих і регіональних органів влади Європи від 14.01.1994, http://zakon5.rada.gov.ua/

laws/show/994_674.
4 Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24 червня 2004 р. № 1861-IV, http://zakon2.rada.

gov.ua/laws/show/1861-15.
5 Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р.від 6 серпня 2014 р. № 385, http://

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
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 – забезпечення розвитку меліоративних мереж для сприяння розвитку сільських 
територій, електро- та водопостачання; 

 – забезпечення розвитку співпраці з урахуванням досвіду Республіки Польща 
у реформуванні та провадженні діяльності органів місцевого самоврядування, 
розвитку малого, середнього та соціального підприємництва; 

 – обмін досвідом у сфері енергоефективності; 
 – забезпечення безпеки та боротьба з організованою злочинністю, введення 

спрощеного режиму малого прикордонного руху, підтримка транскордонного 
співробітництва6.

Невід’ємною частиною нормативно-правової бази, що регламентує здійснення 
українсько-польського транскордонного співробітництва, зокрема і в економічній 
сфері, є низка двосторонніх угод. Договірно-правова база між Україною та Польщею 
на кінець 2014 р. налічувала 129 міжнародних договорів, які визначали умови двосто-
ронньої співпраці в соціально-економічній, енергетичній, екологічній, транспортній, 
освітній, науково-технічній, культурній та інших сферах, а також у питаннях прикор-
донного і військового співробітництва, співробітництва у сфері безпеки тощо7.

Одним із перших базових документів, укладених між Україною та Польщею, 
був Договір між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відно-
сини і співробітництво, укладений 18 травня 1992 р. Щодо економічного співробіт-
ництва, то у ст. 7 документу зазначалося, що обидві країни сприятимуть взаємови-
гідному економічному співробітництву, зокрема у торговельному, яке б спиралося на 
ринкові принципи і забезпечувало необхідні умови для такої співпраці з урахуванням 
захисту інвестицій, технологій, авторських і патентних прав; здійснюватимуть відпо-
відне міжнародно-правове регулювання у сфері обігу капіталів, пересування робочої 
сили, товарів і послуг; укладатимуть відповідні угоди в галузі економічного співробіт-
ництва; допомагатимуть розвиткові співробітництва державних і приватних підпри-
ємств та інших суб’єктів господарської діяльності8.

З метою зміцнення відносин між Україною і Польщею та поглиблення спів-
робітництва між регіональними органами державної адміністрації й органами місце-
вого самоврядування обох країн 24 травня 1993 р. було укладено Угоду між Урядом 
України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво, у якій 
серед іншого передбачалося створення Спільної Координаційної Міжурядової Ради 
з питань міжрегіонального співробітництва та були окреслені сфери для співробітни-
цтва в галузі розвитку регіонів, міст і сільських місцевостей. У рамках економічної 
співпраці такими сферами були визначені: будівництво та облаштування території, 

6 Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020 рр.від 23 серпня 2016 р. 
№ 554, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF.

7 Договірно-правова база між Україною та Польщею, http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/legal-acts.
8 Договір між Україною і Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітництво 

від 18.05.1992, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_172.
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транспорт, комунальне господарство, промисловість, торгівля, сільське господарство, 
туризм тощо9.

Серед основних документів українсько-польської співпраці в економічній сфері 
можна виділити: Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємне 
заохочення та захист інвестицій (12 січня 1993 р.), Протокол про Українсько-польську 
змішану комісію з питань торгівлі та економічного співробітництва (12 січня 1993 р.), 
Угоду про співробітництво між Міністерством промисловості України та Міністер-
ством промисловості і торгівлі Республіки Польща (25 червня 1996 р.), Угоду між 
Міністерством фінансів України і Міністерством фінансів Республіки Польща про 
співробітництво (20 травня 1997 р.), Угоду між Урядом України та Урядом Республіки 
Польща про економічне співробітництво (4 березня 2005 р.) та ін.

Зазначимо, що важливою складовою українсько-польської договірно-правової 
бази є двосторонні домовленості між суб’єктами адміністративно-територіального 
устрою обох країн. Нині майже всі області України та воєводства Польщі уклали 
угоди про міжрегіональне співробітництво. Найбільше польських партнерів мають 
Львівська, Одеська, Івано-Франківська, Вінницька та Волинська області, а найбільше 
українських партнерів у Підкарпатського, Люблінського, Лодзького, Сілезького та 
Мазовецького воєводств. Слід також відзначити, що постійно збільшується кількість 
укладених двосторонніх угод про партнерство на рівні міст, районів, селищ та сіл із 
боку України і міст, повітів та ґмін із боку Польщі. На сьогодні на регіональному 
і місцевому рівнях між Україною та Польщею укладено близько 450 угод про міжре-
гіональне співробітництво10.

Серед низки діючих документів стратегічного характеру, які присвячені 
питанням українсько-польського транскордонного та міжрегіонального співробіт-
ництва, необхідно виділити Програму транскордонного співробітництва Польща-Бі-
лорусь-Україна 2014–2020, що діє у рамках Європейського Інструменту Сусідства 
та продовжує співпрацю прикордонних регіонів цих трьох країн, яка попередньо 
здійснювалась у рамках Програми Добросусідства Польща-Білорусь-Україна 
INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004–2006 і Програми ТКС ЄІСП Польща-Білорусь-Укра-
їна 2007–201311; Стратегію транскордонного співробітництва Люблінського воєвод-
ства, Львівської області, Волинської області та Брестської області на 2014–2020 рр.12; 
Стратегію Карпатського єврорегіону 2020 і далі13, Стратегію розвитку рекреаційного 

9 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво від 
24.05.1993, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_171. 

10 Міжрегіональне співробітництво між Україною та Польщею, http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/
regions.

11 Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014–2020, http://pl-by-ua.eu/
upload/pl/JOP_2014_2020_UA.pdf.

12 Стратегія транскордонного співробітництва Люблінського воєводства, Львівської області, Волинської 
області та Брестської області на 2014–2020 рр., http://oblrada.lviv.ua. 

13 The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & Beyond, 2016-03-31-202826-The_Carpathian_Euroregion_Strat-
egy_2020_web.pdf. 
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туризму польсько-української частини Карпатського єврорегіону14; Інтегровану функ-
ціонально-просторову концепцію розвитку єврорегіону «Буг» до 2020 р.15 тощо.

Наприкінці зазначимо, що питання транскордонного і регіонального співро-
бітництва також відображено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, яка була 
укладена 27 червня 2014 р. у Брюсселі (Глава 27 «Транскордонне та регіональне 
співробітництво»)16.

Торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво України 
і Польщі

Республіка Польща є одним із найбільших торговельних партнерів України 
серед країн ЄС. За даними Державного комітету статистики України за 2016 р.обсяг 
зовнішньоїторгівлі товарами і послугами між Україною та Польщею становив 5252,5 
млн дол. США, що складало 14,6% загального обсягу зовнішньої торгівлі України 
з країнами ЄС. Частка Польщі у зовнішній торгівлі товарами України з країнами ЄС 
становила 16% (16,3% у експорті та 15,7% у імпорті товарів), а у зовнішній торгівлі 
послугами – 6,6% (7,4% у експорті та 5,7% у імпорті послуг). Польща посідала друге 
місце (після Німеччини) за обсягом зовнішньої торгівлі товарами України з країнами 
ЄС і четверте (після Великої Британії, Німеччини та Кіпру) за обсягом зовнішньої 
торгівлі послугами. Загалом на Польщу припадало 14,7% експорту та 14,5% імпорту 
товарів та послуг України. Показники зовнішньої торгівлі України з Польщею і краї-
нами ЄС за 2016 р. висвітлені у табл. 1.

Табл. 1. Показники зовнішньої торгівлі України з Польщею та країнами ЄС у 2016 р. 
(млн дол. США)
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Усього по 
країнах ЄС 16501,2 19562,4 36063,6 13496,3 17140,8 30637,1 3004,9 2421,6 5426,5

Польща 2420,6 2831,9 5252,5 2200,0 2693,3 4893,3 220,6 138,6 359,2
Частка 
Польщі, % 14,7 14,5 14,6 16,3 15,7 16,0 7,4 5,7 6,6

Джерело: складено за даними Державного комітету статистики України17.

14 Стратегія розвитку рекреаційного туризму польсько-української частини Карпатського єврорегіону, 
http://euroregionkarpaty.com.ua/images/strategy/Strategia_wersja_Fina_UKR_ze_wstpem_-_1-1.pdf.

15 Інтегрована функціонально-просторова концепція розвитку єврорегіону «Буг» до 2020 р., http://
euroregionbug.pl/images/Pliki/koncepcja/koncepcja_UA.pdf.

16 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співто-
вариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від 
27.06.2014, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page.

17 Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2016 р., http://ukrstat.gov.ua/.
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Як бачимо з табл. 1, у 2016 р. 93,2% (або 4893,3 млн дол. США) обсягу зовніш-
ньої торгівлі України з Польщею припадало на торгівлю товарами і лише 6,6% (359,2 
млн дол. США) – на торгівлю послугами. 

У зовнішній торгівлі товарами України і Польщі обсяг експорту становив 2200 
млн дол. США, імпорту – 2693,3 млн дол. США, відповідно негативне сальдо торгівлі 
товарами склало 493,3 млн дол. США. 

Найбільшими групами товарного експорту з України до Польщі 2016 р. були 
чорні метали (19,3%); електричні машини (12,5%); руди, шлаки і зола (8,8%); дере-
вина і вироби з деревини (8,5%). У сукупності ці чотири групи сформували майже 
половину всього українського експорту товарів до Польщі. На рис. 1 зображено струк-
туру експорту товарів України до Польщі 2016 р.
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Складено за даними Державного комітету статистики України18.
Рис. 1. Структура експорту товарів України до Польщі 2016 р.  

(у розрізі десяти товарних груп), %

У структурі товарного імпорту України з Польщі найбільшими товарними гру-
пами були: палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (15,9%); пластмаси, полі-
мерні матеріали (9,2%); електричні машини (8,8%); реактори ядерні, котли, машини 
(8,7%), на які у сукупності припадало понад 40% українського імпорту з Польщі. На 
рис. 2 зображено структуру імпорту товарів України з Польщі 2016 р.

18  Там само.
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Джерело: складено за даними Державного комітету статистики України19.
Рис. 2. Структура імпорту товарів України з Польщі у 2016 р. 

(у розрізі десяти товарних груп), %

У зовнішній торгівлі послугами України і Польщі обсяг експорту 2016 р. ста-
новив 220,6 млн дол. США, імпорту – 138,6 млн дол. США, позитивне сальдо склало 
82 млн дол. США.

Основу експорту послуг України до Польщі за результатами 2016 р. утворили 
такі види послуг: з переробки матеріальних ресурсів (43,9%), транспортні (27,7%), 
у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні (10,7%), ділові (6,7%), зі стра-
хування (5,7%) та пов’язані з подорожами (2,5%). В імпорті послуг України з Польщі 
переважали транспортні послуги (44,1%), послуги зі страхування (16,1%), ділові 
послуги (13,7%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні 
послуги (7,0%) та послуги, пов’язані з подорожами (7,1%)20.

Зауважимо, що розвиток торговельних відносин між Україною і Польщею 
упродовж останніх років є досить нерівномірним (рис. 3). До прикладу, якщо протя-
гом 2010–2013 рр. обсяг зовнішньої торгівлі України і Польщі зріс приблизно у 1,5 
рази (або на 2199,8 млн дол. США) і 2013 р. був найбільшим за період 2010–2016 рр. 
(7007,4 млн дол. США), то впродовж 2013–2015 рр., внаслідок складної політичної та 
економічної ситуації в Україні, – скоротився на 2425,5 млн дол. США і сягнув 2015 р. 
найнижчого за останні сім роківрівня – 4581,9 млн дол. США (майже зменшився до 
рівня 2010 р.).

19 Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2016 р., http://ukrstat.gov.ua/.
20 Там само.
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Джерело: складено за даними Державного комітету статистики України21.
Рис. 3. Показники зовнішньої торгівлі України і Польщі у 2010–2016 рр.

Однак варто зазначити, що за даними 2016 р. у двосторонній українсько-поль-
ській торгівлі порівняно з 2015 р. спостерігається позитивна динаміка: зовнішньотор-
говельний оборот зріс на 670,6 млн дол. США (зокрема за рахунок експорту товарів 
і послуг на 261,4 млн дол. США, імпорту – на 409,2 млн дол. США) і становив 5252,5 
млн дол. США. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України з Польщею складало 
411,3 млн дол. США.

Важливу роль у зовнішньоекономічних відносинах країн відіграє інвести-
ційне співробітництво. За даними Державного комітету статистики України станом 
на 31.12.2016 року обсяг прямих інвестицій з Польщі в економіку України становив 
760,4 млн дол. США, що складало 2,9% обсягу прямих іноземних інвестицій в Укра-
їну з країн ЄС, а обсяг прямих інвестицій з України в економіку Польщі склав 44,4 млн 
дол. США, що становило 0,7% загального обсягу українських інвестицій в економіці 
країн ЄС (табл. 2).

Зазначимо, що станом на 31.12.2016 р. серед 28 країн Європейського Союзу 
Польща була третім (після Кіпру та Латвії) найбільшим партнером України за обся-
гом прямих інвестицій в економіку цих країн та дев’ятим (після Кіпру, Нідерландів, 
Великої Британії, Німеччини, Франції, Австрії, Люксембургу, Угорщини) – за обсягом 
інвестування в економіку України з країн ЄС. Разом з тим, аналіз обсягу інвестування 
обох країн свідчить про суттєве перевищення обсягу польських інвестицій в Україну 
порівняно з обсягом інвестування України у Польщу. Станом на 31.12.2016 р. обсяг 
польських інвестицій перевищив вартість українських інвестицій у 17,1 рази.

21 Офіційний сайт Державного комітету статистики України, http://ukrstat.gov.ua/.
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Табл. 2. Динаміка прямих інвестицій (акціонерного капіталу) між Україною і Польщею 
та країнами ЄС за 2010–2016 рр.*(млн дол. США)

Станом на
Обсяг прямих інвестицій в Україну Обсяг прямих інвестицій з України
Всього 

з країн ЄС з Польщі Частка 
Польщі

Всього 
у країни ЄС у Польщу Частка 

Польщі
01.01.2010 31538,4 847,0 2,7 5465,0 47,3 0,9

01.01.2011 36969,1 913,0 2,5 6078,2 47,0 0,8

01.01.2012 39268,9 834,3 2,1 6072,7 46,3 0,8

01.01.2013 41132,3 897,2 2,2 6150,1 52,3 0,9

01.01.2014 41032,8 819,8 2,0 6192,3 56,4 0,9

01.01.2015 31046,9 808,6 2,6 6138,8 53,4 0,9

01.01.2016 26405,6 758,3 2,9 6111,0 50,2 0,8

31.12.2016 26099,2 760,4 2,9 6109,4 44,4 0,7
*без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а за  
2014–2016 рр. – також без частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: складено за даними Державного комітету статистики України22.

Аналізуючи обсяги прямих інвестицій з Польщі до України у розрізі видів еко-
номічної діяльності станом на 31.12.2016 р., відзначимо, що найбільше інвестицій 
було спрямовано у фінансову та страхову діяльність – 45% (342,4 млн дол. США), 
промисловість – 33,9% (258,1 млн дол. США), а також оптову і роздрібну торгівлю, 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 9,9% (74,9 млн дол. США)23.

Серед найбільших інвестиційних проектів в Україні за участю польських інвес-
тицій можна виділити: фабрику будівельної кераміки «Церсаніт», деревообробну 
фабрику «Барлінек», меблеву фабрику «Новий Стиль», фабрику упаковки «Кен-Пак», 
фабрику автозапчастин «Інтер-Гроклін», завод металообробки «Полімекс-Мосто-
сталь», підприємство з виробництва фарб «Снєжка-Україна», банківські установи 
ПАТ «Кредобанк» і ПАТ «Ідея-банк», страхову компанію «PZU Україна», польський 
ритейлер LPPSA тощо24.

За даними Державного комітету статистики України станом на 31.12.2016 р. 
5,8% (або 2,6 млн дол. США) обсягу прямих інвестицій з України до Польщі при-
падало на промисловість. Щодо розподілу решти інвестицій за видами економічної 
діяльності, то у статистичному збірнику «Співробітництво між Україною та країнами 
ЄС у 2016 р.» інформація не зазначена, оскільки визначена як конфіденційна25.

Найбільшими українськими інвестиційними проектами в Республіці Польща 
є: металургійний комбінат «Гута Ченстохова» (інвестор «ІСД»), суднобудівельний 
завод «Сточнє Гданське» (інвестор «ІСД»), «Гута Покуй» (інвестор група «Приват»), 
завод освітлювальних приладів «Геліос» (інвестор «Іскра»), плодопереробний завод 

22 Офіційний сайт Державного комітету статистики України, http://ukrstat.gov.ua/.
23 Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2016 р., http://ukrstat.gov.ua/.
24 Офіційний сайт Посольства України у Республіці Польща, http://poland.mfa.gov.ua. 
25 Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2016 р., http://ukrstat.gov.ua/.
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T.B. Fruit Dwikozy (інвестор T.B. Fruit), Мазовецький сироварний завод «Ostrowia» 
(інвестор група компаній «Milkiland»)26.

Українсько-польське транскордонне співробітництво у рамках 
Карпатського єврорегіону та єврорегіону «Буг» і НІСТК «Інфостат 
Україна-Польща»

З метою поглиблення економічної, соціальної, екологічної, культурної та іншої 
співпраці країни створюють єврорегіони, які є однією з форм транскордонного спів-
робітництва. Сьогодні Україна і Польща співпрацюють у рамках двох єврорегіонів – 
Карпатського і «Буг», загальна характеристика яких подана у табл. 3.

Табл. 3. Характеристика Карпатського єврорегіону та єврорегіону «Буг»

Назва 
єврорегіону

Дата 
створення Площа Населення Країни-учасники єврорегіону та їхні адміністра-

тивно-територіальні одиниці

Карпат-
ський євро-

регіон27

14 лютого
1993 р.

145
тис. км²

14,2 млн 
осіб

Україна Львівська, Івано-Франківська, Закар-
патська та Чернівецька області

Польща Підкарпатське воєводство

Словаччина Кошицький та Пряшівський краї

Угорщина
медьє Боршод-Абауй-Земплен, Гай-
ду-Бігар, Гевеш, Яс-Надькун-Солнок 

та Саболч-Сатмар-Береґ

Румунія повіти Селаж, Сату-Маре, Харгіта, 
Марамуреш, Ботошань

Єврорегіон
«Буг»28*

29 вересня
1995 р.

85,7
тис. км²

4,6 млн 
осіб

Україна
Волинська область та Жовківський 
і Сокальський райони Львівської 

області
Польща Люблінське воєводство

Республіка 
Білорусь Брестська область

*без врахування площі і населення Жовківського і Сокальського районів Львівської області

Українсько-польське співробітництво у рамках Карпатського єврорегіону здійс-
нюється з боку України на базі Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чер-
нівецької областей і Підкарпатського воєводстваз боку Польщі, а у рамках єврорегіону 
«Буг» – з українського боку – Волинської області і двох районів Львівської області 
(Жовківського і Сокальського), а з польського – Люблінського воєводства. 

Зазначимо, що низка проектів, які протягом останніх років були реалізовані на 
територіях Карпатського єврорегіону та єврорегіону «Буг», була профінансована за 

26 Офіційний сайт Посольства України у Республіці Польща, http://poland.mfa.gov.ua.
27 The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & Beyond, 2016-03-31-202826-The_Carpathian_Euroregion_Strat-

egy_2020_web.pdf.
28 Інтегрована функціонально-просторова концепція розвитку єврорегіону «Буг» до 2020 р. (2014), http://

euroregionbug.pl/images/Pliki/koncepcja/koncepcja_UA.pdf.
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рахунок коштів Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробіт-
ництва Польща-Білорусь-Україна 2007–2013. Пріоритетами та основними заходами 
Програми були: 

Пріоритет 1. Підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій: 
 – Захід 1.1. Поліпшення умов для підприємництва. 
 – Захід 1.2. Розвиток туризму.
 – Захід 1.3. Поліпшення доступу до регіону.

Пріоритет 2. Поліпшення якості життя:
 – Захід 2.1. Охорона довкілля на прикордонних територіях. 
 – Захід 2.2. Ефективні та безпечні кордони.

Пріоритет 3. Інституційна співпраця та підтримка ініціатив місцевих громад:
 – Захід 3.1. Розвиток можливостей транскордонного співробітництва на 

регіональному та місцевому рівнях. 
 – Захід 3.2. Ініціативи місцевих громад29.

Серед проектів економічного спрямування у рамках Пріоритету 1, спрямованих 
на розвиток адміністративно-територіальних одиниць України і Польщі, що входять 
до складу Карпатського єврорегіону та єврорегіону «Буг», можна відзначити: 
 – у рамках заходу «Поліпшення умов для підприємництва»: «Розвиток підприємни-

цтва шляхом надання ділянок для реалізації інвестиційних проектів у м. Любачів 
та ґміні Любачів, а також відновлення деградованих земель Яворівського району 
та м. Новий Розділ», «Час для бізнесу. Створення умов для розвитку підприємни-
цтва у сільській місцевості Волинської області України та Люблінського воєводства 
Польщі шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва»;

 – у рамках заходу «Розвиток туризму»: «Розвиток міст-курортів Горинець-Здруй та 
Моршин – шанс для активізації польсько-українського кордону», «Польсько-укра-
їнське співробітництво для розвитку туризму в районі кордону», «Ярослав-Ужго-
род: спільна ініціатива щодо поліпшення туристичної привабливості історичних 
міст-партнерів», «Розвиток співробітництва в галузі санаторно-курортного туризму 
на польсько-українському прикордонні», «Любашів-Яворів: два потенціали, спіль-
ний шанс», «Полянчик і Східниця – використаємо разом наші туристичні та куль-
турні потенціали для поліпшення конкурентоспроможності Карпатського краю», 
«Партнерська побудова спільного туристичного простору на основі нових центрів 
туризму та рекреації молоді», «Створення інформаційного комплексу у сфері тран-
скордонного екологічного туризму в єврорегіоні «Буг», «Розвиток транскордонного 
туризму в партнерстві», «Гео-Карпати – створення польсько-українського туристич-
ного маршруту», «Стимулювання розвитку туризму в Карпатському регіоні шляхом 
вдосконалення системи туристичних послуг та безпеки»;

 – у рамках заходу «Поліпшення доступу до регіону»: «Вдосконалення доступ-
ності Бещадського повіту та Старого Самбора шляхом інтеграції заходів до 

29 Офіційний сайт Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, http://
pl-by-ua.eu/.
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транспортної інфраструктури», «Чиста вода на Побужжі – транскордонна система 
водопостачання Грубешова і Володимира-Волинського – Етап І», «Чиста вода 
в Побужському регіоні – водопостачання транскордонної системи Грубешова та 
Володимир-Волинського – Етап ІІ», «Поліпшення доступності та якості транскор-
донної дорожньої інфраструктури Етап ІІ – перебудова ІІ ділянки повітової дороги 
№ 3432L Грубешів-Крилів-Долгобичів-Державний кордон та ремонт дороги 
в Угринові», «Розвиток партнерської співпраці для поліпшення транскордонної 
інфраструктури водопостачання в місцевості Глінне та Янковце (Польща та міс-
цевості Хуст-Україна)» та ін.

Важливе значення для поліпшення якості життя на територіях, які входять до 
Карпатського єврорегіону та єврорегіону «Буг», а також інституційної співпраці і під-
тримки ініціатив місцевих громад має реалізація таких проектів: «Відновлювальні 
джерела енергії – рецепт поліпшення якості природного середовища на території 
Любачівського повіту та Яворівського району», «Підвищення ефективності транскор-
донної системи реагувань на екологічні ризики: Томашів Любельський-Жовква-Со-
каль», «GIS через кордон – спільна платформа просторового управління в Єврорегі-
оні», «Польсько-український форум з обміну досвідом шляхом довготермінового та 
ефективного транскордонного співробітництва», «Створення єдиної інформаційної 
бази сільськогосподарських підприємств транскордонного об’єднання «Єврорегіон 
“Буг”», а також парасолькові проекти «Культура прикордоння – інтеграційна плат-
форма для місцевих громад єврорегіону Буг», «Транскордонний центр підтримки 
ринку праці» тощо30.

Зауважимо, що сьогодні чинною є Програма транскордонного співробітництва 
Польща-Білорусь-Україна 2014–2020, яка передбачає можливість реалізації проектів 
за наступними тематичними цілями: 
 – Спадщина: промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини;
 – Доступність: поліпшення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до 

кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем;
 – Безпека: спільні виклики у сфері безпеки;
 – Кордони: поліпшення управління кордонами та охорона кордонів, управління без-

пекою, мобільністю і міграцією31.

Зазначимо, що Національним представництвом України в Карпатському євро-
регіоні з листопада 2008 року є Асоціація органів місцевого самоврядування (АОМС) 
«Єврорегіон Карпати-Україна», яка була створена 2007 р. Станом на червень 2017 р. 
Асоціація налічувала 80 членів: 3 обласні ради (Закарпатська, Івано-Франківська та 
Львівська), 30 районних рад, 12 міських рад, 2 селищні ради та 31 сільську раду, а також 
Обласну асоціацію місцевих рад «Ради Львівщини» та АОМС регіону Гуцульщини.

30 Офіційний сайт Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, http://
pl-by-ua.eu/.

31 Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, http://pl-by-ua.eu/
upload/pl/JOP_2014_2020_UA.pdf.
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За участі АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна» у рамках Програми тран-
скордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007–2013 було реалізовано 
декілька мікропроектів, зокрема «Розробка інструментів транскордонного співробіт-
ництва на базі спільної історично-культурної спадщини Мостиського району Львів-
ської області та Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства» у рамках пара-
солькового проекту «Промоція спільної культурно-історичної спадщини Польщі та 
України – «Фортеці Перемишль» та «Промоція потенціалу Карпат – створення тран-
скордонної промоційної платформи» і «Стратегія розвитку рекреаційного туризму 
польсько-української частини Карпатського Єврорегіону» у рамках парасолькового 
проекту «Транскордонна співпраця для рекреаційного туризму польсько-українського 
прикордоння».

Серед проектів, які були реалізовані АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна»за 
рахунок інших джерел фінансування (наприклад, Міжнародного фонду «Відро-
дження», Міжнародного Вишеградського фонду), можна відзначити «Карпатський 
Горизонт 2013 – обговорення перспектив операційної програми ЄС для регіону Кар-
пат», «Карпатські мас-медіа як інструмент промоції транскордонної співпраці в Кар-
патському єврорегіоні», «Мережа місцевого розвитку Карпатського єврорегіону – 
можливості для України» тощо32.

У 2015 р. була затверджена Стратегія Карпатського єврорегіону 2020 і далі, 
яка сьогодні є основним середньотерміновим стратегічним документом, що визначає 
можливі засоби досягнення бачення Карпатського єврорегіону – «Карпатський євро-
регіон: місце, де людям подобається жити, місце, яке варто відвідати», – за рахунок 
посилення економічного, соціального, культурного, екологічного та сталого розвитку 
території. 

У рамках Стратегії Карпатського єврорегіону 2020 виділено шість пріоритетів:
Пріоритет 1. Життєздатна, активна та конкурентоспроможна економіка Карпат-

ського єврорегіону та привабливий інвестиційний простір.
Пріоритет 2. Чистий та екологічно дружній Карпатський єврорегіон.
Пріоритет 3. Добре сполучення Карпатського єврорегіону та ефективний режим 

кордону.
Пріоритет 4. Інноваційний, кваліфікований та добре навчений Карпатський 

єврорегіон.
Пріоритет 5. Природна спадщина, місцева культура та історія.
Пріоритет 6. Розвиток транскордонного співробітництва громади, здоров’я, 

зайнятість та соціальний розвиток Карпатського єврорегіону.
Економічне співробітництво, передбачене Пріоритетом 1, охоплює заходи 

щодорозвитку МСП та бізнесу, зокрема ринку праці; сприяння торгівлі та інвестиціям 
і поліпшення транскордонних перевезень та логістики; підтримки потенціалу окремих 
секторів економіки – розвитку сільських районів, творчої та туристичної індустрії; 

32 Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна», http://euroregionkarpaty.
com.ua/about.html.
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розвитку послуг і інфраструктури ІКТ для кращого управління та прозорості співп-
раці у транскордонному співробітництві. 

Загалом Стратегією Карпатського єврорегіону 2020 і далі передбачено реаліза-
цію 48 індикативних проектів, 7 серед яких є економічного характеру у рамках Прі-
оритету 1: «Бізнес-портал Карпатського єврорегіону», «Просування туризму у Кар-
патському єврорегіоні», «Карпатський єврорегіон для інвесторів», «Карпатське небо» 
– науково-туристична мережа Карпатського єврорегіону», «Розвиток інфраструктури 
екотуризму в охоронних територіях України та Польщі», «Транскордонна мережа «Нау-
ка-Інновації-Підприємства», «Кемпінгова мережа Карпатського єврорегіону»33.

У 2014 р. було затверджено Інтегровану функціонально-просторову концеп-
цію розвитку єврорегіону «Буг» до 2020 р., в якій визначено чотири стратегічні цілі 
для розвитку території, яка охоплює Люблінське воєводство, Брестську та Волинську 
області:
1. Охорона природничо-культурної спадщини натериторії єврорегіону«Буг» та раці-

ональне використання його потенціалів.
2. Розвиток сучасного суспільства і людських ресурсів на території єврорегіону «Буг».
3. Поліпшення доступності,інвестиційної привабливості та забезпечення енеоге-

тичної безпеки єврорегіону «Буг».
4. Ефективна економіка натериторії єврорегіону«Буг». Основними напрямами 

для досягнення цієї цілі було визначено: 1) зростання конкурентноспромож-
ності логістично-транспортних послуг; 2) творення умов для розвитку про-
мисловості й сільського господарства; 3) розвиток інтегрованоїпропозиції 
у сфері транскордонного туризму34.

Однією з сучасних форм транскордонного співробітництва країн є транскор-
донні кластери. До прикладу, з метою об’єднання зусиль щодо спільного наукового, 
інформаційного і статистичного забезпечення розвитку українсько-польського тран-
скордонного регіону та використання потенціалу транскордонного співробітництва 
20 березня 2013 р. у м. Львові був створенийнауковий інформаційно-статистичний 
транскордонний кластер «Інфостат Україна-Польща». Учасниками кластеру з укра-
їнського боку є Інститут регіональних досліджень НАН України, Головне управління 
статистики у Львівській області, Львівський національний університет імені Івана 
Франка, ГО Львівська обласна спілка економістів України, а з польського – Статис-
тичне управління в Жешуві, Жешувський університет, Центр Статистичних Досліджень 
і Освіти ГУС. Головними цілями та завданнями кластеру є:
 – створення системи регіональної статистики з метою моніторингу соціально-еко-

номічних явищ та проведення науково-статистичних досліджень на прикордонних 
територіях;

33 The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & Beyond (2015), 2016-03-31-202826 The_Carpathian_Euroregion_
Strategy_2020_web.pdf.

34 Інтегрована функціонально-просторова концепція розвитку єврорегіону «Буг» до 2020 р., http://
euroregionbug.pl/images/Pliki/koncepcja/koncepcja_UA.pdf.
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 – аналіз чинного законодавства і розробка пропозицій щодо внесення законодавчих 
ініціатив для поліпшення умов розвитку транскордонного регіону; 

 – розробка спільного Інтернет-порталу українсько-польського транскордонного 
регіону;

 – проведення спільних проектів та подача заявок на співфінансування у рамках про-
грам з ЄС та в інших операційних програмах;

 – інтеграція співробітництва між вищими навчальними закладами, науково-до-
слідними центрами і управліннями і сприяння співробітництву з зовнішніми 
інституціями;

 – підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері транскордонного співро-
бітництва, обмін інформацією, полегшення доступу до наукової і статистичної 
інформації тощо35.

Для розвитку українсько-польського транскордонного економічного співробіт-
ництва у майбутньому важливими, на наш погляд, є удосконалення нормативно-пра-
вової бази; підвищення рівня поінформованості сторін транскордонного співробітни-
цтва про діючі програми і проекти та умови участі у них (важливу роль у поширенні 
інформації мають відігравати державні і місцеві органи влади й органи місцевого 
самоврядування, торговельно-промислові палати, АОМС «Єврорегіон Карпати-Укра-
їна», бізнес-центри та інші українські, а також спільні українсько-польські інститу-
ційні установи); забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу, поліпшення 
інвестиційної привабливості України і можливостей для здійснення зовнішньої тор-
гівлі, зокрема через розвиток транспортної, прикордонної, телекомунікаційної та 
комунальної інфраструктури; створення транскордонних кластерів та інших сучасних 
форм транскордонної співпраці тощо. 

З метою активізації транскордонного співробітництва України і Польщі, на 
думку науковців, доцільними є наступні заходи та дії:
1) доповнення Закону України «Про транскордонне співробітництво» законами 

«Про діяльність єврорегіонів на території України», «Про міжнародну технічну 
допомогу», «Про спеціальний режим здійснення підприємницької діяльності, 
пов’язаної з транскордонним співробітництвом», та внесення змін щодо конкре-
тизації напрямів і джерел фінансування транскордонного співробітництва;

2) створення в українських консульських установах у Польщі окремих відділів, 
забезпечених відповідними кадрами, які б спеціалізувалися на проблемах тран-
скордонного співробітництва. До їхніх обов’язків має входити всебічне сприяння 
(організаційне, консультаційне, інформаційне) у налагодженні ділових, культур-
них та інших видів співпраці між прикордонними регіонами України і Польщі;

3) проведення на рівні державної політики надалі лібералізації зовнішньоеконо-
мічної діяльності з метою зниження митного і фіскального навантаження на її 
суб’єктів та спрощення процедур перетину митного кордону України, зокрема 

35 Угода про партнерство щодо створення наукового інформаційно-статистичного транскордонного 
кластеру «Інфостат Україна-Польща» від 20 березня 2013 р., http://lv.ukrstat.gov.ua/CBC/ua/about/2013/
Umowa%20Klaster%20UA-PL.pdf.
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зменшення кількості контролюючих інстанцій, дотичних до пересування товарів 
через кордон, збільшення кількості митних переходів на західному кордоні Укра-
їни та їхня диверсифікація на основі виділення пріоритетних форм перетину кор-
дону на кожному з переходів (наприклад, вантажно-транспортні, туристично-ді-
лові, універсальні транспортні тощо);

4) переведення більшої частини управлінських повноважень щодо здійснення тран-
скордонної діяльності на рівень місцевих органів державної влади, а в майбутньому 
– органів місцевого самоврядування. Основна функція, яку мають здійснювати 
міністерства та відомства, дотичні до проблем транскордонного співробітництва 
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство закордонних 
справ України, Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-кому-
нального розвитку України), має стосуватися відстоювання інтересів українських 
учасників транскордонного співробітництва у міжнародних інституціях, які беруть 
участь у фінансуванні транскордонних проектів та підтримці транскордонних ініці-
атив місцевої влади. На органи місцевого самоврядування повинні бути покладені 
виняткові функції щодо представлення України в єврорегіонах і вироблення від-
повідних заходів економічної та соціальної політики для кожного з них, реалізації 
програм технічної допомоги за програмою добросусідства ЄС-Україна, адміністру-
вання проектів з розбудови прикордонної інфраструктури і розвитку прикордонної 
торгівлі, освітніх програм у регіонах, прилеглих до українсько-польського кордону;

5) передбачити можливість створення спеціальних умов оподаткування для під-
приємств та організацій, що функціонують у режимі транскордонних технопар-
ків і транскордонних кластерів, а також забезпечити акумулювання у місцевих 
бюджетах надходжень від оподаткування транскордонного бізнесу (дрібна тор-
гівля, інфраструктура, обслуговування)36.

Також зазначимо, що розвиткові двосторонніх українсько-польських економіч-
них відносин сприяє проведення спільних форумів (зокрема, інвестиційних), конфе-
ренцій, семінарів, Днів добросусідства, бізнес-турів, виставок, ярмарків тощо.

Висновки

Отже, розвиток транскордонного економічного співробітництва з Польщею має 
важливе значення і для соціально-економічного розвитку країни, так і для реаліза-
ції євроінтеграційних прагнень України. Складна політична та економічна ситуація 
в Україні впродовж 2013–2016 рр. негативно позначилася на обсягах торговельно-еко-
номічного та інвестиційного двостороннього співробітництва, внаслідок чого відбу-
лося скорочення і обсягу зовнішньої торгівлі, і прямих інвестицій. Аналіз показників 
зовнішньоекономічних відносин України з Польщею за підсумками 2016 р. свід-
чить про певні диспропорції та асиметрію українсько-польського транскордонного 
економічного співробітництва, які відображаються, зокрема, у негативному сальдо 

36 Волошин В., Мігущенко Ю., Борщевський О., Пріоритети державної стратегії поглиблення україн-
сько-польського транскордонного співробітництва. Аналітична записка, http://niss.gov.ua/articles/353/.
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як зовнішньої торгівлі товарами, так зовнішньої торгівлі Україна-Польща загалом; 
низькій частці експорту послуг у зовнішній торгівлі; неефективній структурі експорту 
товарів, у якій досить високою є частка сировинної продукції; низькій інвестиційній 
активності України у Польщі та, зрештою, і Польщі в Україні тощо. Тому пріоритет-
ними завданнями для активізації транскордонного економічного українсько-польського 
співробітництва можна визначити: удосконалення нормативно-правової бази з питань 
транскордонного співробітництва; підвищення дієвості інституційних установ, зокрема 
через надання консультативних та інформаційних послуг, що сприятиме збільшенню 
участі у транскордонних програмах і проектах учасників з України; оптимізацію товар-
ної структури експорту з метою зменшення у ній частки сировинних товарних груп та 
збільшення частки готової і високотехнологічної продукції; створення сприятливих 
умов для інвестиційної діяльності у прикордонних та інших регіонах країни; розвиток 
інфраструктури (виробничої, соціальної, транспортної, прикордонної, туристичної); 
поглиблення співпраці у таких перспективних напрямах як аграрний сектор, промисло-
вість, туризм і рекреації, ІТ-сектор та інших сферах послуг. 
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Андрій Гукалюк

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТА ТРАНСКОРДОННЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО 

Handel zagraniczny Ukrainy a współpraca transgraniczna

Foreigntrade of Ukraine and cross-border cooperation

Streszczenie: Dzisiaj współpraca transgraniczna jest ważnym czynnikiem stabilności euro-
pejskiej, a także zasobem umożliwiającym osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju gospodar-
czego i społecznego krajów partnerskich. Na obecnym etapie integracji europejskiej ukra-
ińsko-polska współpraca gospodarcza jest priorytetowym celem skierowanym na poprawę 
stosunków gospodarczych między Ukrainą a państwami członkowskimi UE. Obliczenia za 
I półrocze 2016 wykazują pozytywną tendencję: wielkość handlu zagranicznego towarami 
między Ukrainą a Polską zwiększyła się o 8,8% w porównaniu do roku ubiegłego, a usługi 
– o 38,6%. Rzeczpospolita Polska stała się jednym z wiodących partnerów w stosunkach han-
dlowych z Ukrainą, a w ramach gospodarek pogranicza ta rola jest niezwykle istotna m.in. 
w budowaniu stosunków gospodarczych.

Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna, handel zagraniczny, rozwój gospodarczy, Ukraina, 
Polska.

Summary: Today, the cross-border cooperation is an important factor in European stability, 
the development of good neighborly relations, as well as an instrument for achieving a high 
level of economic and social development of partner countries. Ukrainian-Polish economic 
cooperation is a priority object in terms of identifying reserves for improving the economic 
relations between Ukraine and the EU member states at the current stage of European inte-
gration. The calculations for the first half of 2016 show a positive trend: the volume of foreign 
trade in goods between Ukraine and the Republic of Poland increased by 8.8% in comparison 
with the same period of the previous year, and services – by 38.6%. The share of foreign trade 
operations between Ukraine and the Republic of Poland is increasing in the total volume of 
foreign trade. The Republic of Poland is becoming one of the leading partners in foreign trade 
relations for Ukraine, and within the framework of the border economies its role in building 
economic relations is extremely significant.

Key words: cross-bordercooperation, foreigntrade, economic development, Ukraine, Poland.

Зовнішня торгівля України та транскордонне співробітництво 



u
 5

0 
u

Зовнішня торгівля України та транскордонне співробітництво 

Вступ

В ажливими тенденціями сучасних міжнародних відносин є процеси глобаліза-
ції, регіоналізації і транскордонного співробітництва. Найвагомішими стали 
процеси регіональної інтеграції, ключову роль у яких відіграє економіка 

пограниччя. Як відомо, Україна останнім часом стає активним учасником євроінтегра-
ційних процесів, що викликано багатьма об’єктивними причинами, а найголовніше 
– сусідством з країнами-членами Європейського Союзу. Саме в цьому контексті акту-
альним для України є розробка та впровадження нових стратегій щодо використання 
можливостей розвитку транскордонного співробітництва прикордонних регіонів із 
прикордонними територіями країн-сусідів і, зокрема, Республіки Польща.

Нині транскордонне співробітництво є важливим чинником добросусідських 
міждержавних стосунків та стабільності в Європі. Україна і Польща мають великий 
досвід транскордонного співробітництва у сфері торгівлі, культурного обміну, захисту 
довкілля, а також у наукових проектах регіонального розвитку.

Українсько-польське економічне співробітництво є об’єктом першочергової 
уваги з погляду виявлення резервів удосконалення господарських взаємовідносин 
України з країнами-членами ЄС на сучасному етапі європейської інтеграції. Розви-
ток торговельних відносин є важливою передумовою політичного та економічного 
зближення, що охоплює, зокрема, узгодження законодавчої бази, встановлення та 
зміцнення сталих контактів у підприємницькій сфері, взаємне розуміння спільних 
інтересів та шляхів спільного розвитку. Використовуючи здобутий досвід євроінтегра-
ційнихполітичних та економічних реформ, Польща усвідомлює важливість розбудови 
інститутів політичного та суспільного діалогу з Україною, які, своєю чергою, спри-
ятимуть зміцненню трансформаційних процесів в Україні та розвитку економічних 
інтеграційних зв’язків України і Республіки Польща.

Оцінка стану зовнішньої торгівлі України

Повноцінне функціонування економіки жодної країни не може відбуватися без 
розвинутої системи зовнішньоекономічних зв'язків. Включення національної еко-
номіки в систему світових господарських процесів позитивно впливає на розвиток 
економіки країни, сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, раціональному 
використанню природно-сировинних ресурсів, ліквідації дефіциту окремих товарів, 
а відтак і підвищенню рівня життя населення.

Регулювання економічної діяльності здійснюється за допомогою законів Укра-
їни, актів тарифного та нетарифного регулювання, економічних заходів оперативного 
регулювання, зокрема валютно-фінансових і кредитних, рішень недержавних органів 
управління економікою, які ухвалюються відповідно до їхніх статутних докумен-
тів, договорів, що укладаються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. 
Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля, фінан-
сово-кредитні операції, підприємницька діяльність, науково-технічна кооперація 
з іноземними суб’єктами, надання їм різноманітних послуг. Ці напрями діяльності 
регулюються, з одного боку, державою в особі її органів, а з іншого – недержавними 
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органами управління економікою (біржами, торговельними палатами, спілками) та 
самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на підставі укладених між ними 
координаційних угод.

До головних видів зовнішньоторговельної діяльності належать1:
 – експорт та імпорт товарів, науково-технічних досягнень, капіталу та робочої сили;
 – надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) країни послуг іно-

земним суб’єктам господарської діяльності, у тому числі виробничих, транспорт-
но-експедиційних, страхових, консультативних, маркетингових, посередниць-
ких, брокерських, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших 
послуг;

 – наукова, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна та інша кооперація 
з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

 – навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
 – міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами;
 – кредитні і розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

та іноземними суб’єктами господарської діяльності; створення суб’єктами ЗЕД 
банківських, кредитних та страхових установ за межами держави;

 – спільна підприємницька діяльність між суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами 
господарської діяльності;

 – підприємницька діяльність на території держави, пов’язана з наданням ліцензій, 
патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності 
з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності;

 – організація виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та 
інших подібних заходів, які проводять на комерційній основі за участю суб’єктів 
ЗЕД;

 – організація та ведення гуртової і роздрібної торгівлі на території держави;
 – товарообмінні (бартерні) операції на основі зустрічної торгівлі міжсуб’єктами 

ЗЕД та іноземними суб’єктами господарської діяльності;
 – орендні, зокрема лізингові, операції між суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єк-

тами господарської діяльності;
 – операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валют-

них біржах і на міжбанківському валютному ринку.

Серед держав-членів ЄС найбільшими торговельними партнерами України 
є Великобританія, Німеччина, Туреччина та Польща.

Для детальнішого аналізу зовнішньоекономічної діяльності пропонуємо проа-
налізувати динаміку обсягів експортних та імпортних операцій.

Зовнішньоторговельні операції з товарами 2016 р. Україна здійснювала з парт-
нерами із 226 країн світу. Експортували товари до 198 країн світу, імпортували – із 
207 країн. Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю товарами, 

1 Михасюк І., Сухай О., Гукалюк А. (2012), Глобалізація і Україна у зовнішньоекономічній діяльності, 
монографія / За наук. ред. І. Р. Михасюка, Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка; 
Українські технології. 
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становили в експорті 15,6 тис. одиниць, в імпорті – 24,9 тис. одиниць. Експорт това-
рів 2016 р. становив 36,3 млрд дол. США, втім зменшився на 4,6% порівняно з обся-
гом 2015 р. та на 32,5% порівняно з обсягом 2014 р., імпорт товарів – 39,2 млрд дол. 
США, та збільшився на 4,6% і зменшився на 27,9% відповідно. Негативне сальдо зов-
нішньої торгівлі товарами становило 2,9 млрд дол. США (негативне у 2014 р. – 0,5 
млрд дол. США). Утворення негативного сальдо зумовлене перевищенням обсягів 
імпорту над обсягами експорту товарів. На формування від'ємного сальдо вплинули 
окремі товарні групи: палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (–7,4 млрд дол. 
США), механічні машини (–3,1 млрд дол. США), засоби наземного транспорту, крім 
залізничного (–2,7 млрд дол. США), пластмаси, полімерні матеріали (–1,9 млрд дол. 
США), фармацевтична продукція (–1,4 млрд дол. США) та електричні машини (–1,1 
млрд дол. США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту 2016 р. склав 0,93 (2014 р. – 
0,99). Частка країн ЄС порівняно з 2015 р. збільшилась і становила в експорті 37,1%, 
в імпорті – 43,7% (2014 р. – 31,5% та 38,7% відповідно)2.

Найбільші надходження серед країн ЄС здійснювались з Німеччини – 11,0% від 
загального обсягу імпорту (механічні машини, палива мінеральні, нафта і продукти її 
перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Польщі – 6,9% (палива 
мінеральні, нафта і продукти її перегонки, пластмаси, полімерні матеріали, електричні 
машини), Франції – 3,9% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, різнома-
нітна хімічна продукція, засоби наземного транспорту, крім залізничного) та Італії 
– 3,5% (механічні машини, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, фарма-
цевтична продукція); серед інших країн – з Російської Федерації – 13,1% (палива міне-
ральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, добрива), Китаю – 11,9% 
(електричні та механічні машини, пластмаси, полімерні матеріали), Білорусі – 7,1% 
(палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім 
залізничного, добрива) та США – 4,3% (засоби наземного транспорту, крім залізнич-
ного, механічні машини, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки).

Табл. 1. Зведений зовнішньоторговельний баланс України3 (у млн дол. США)

Експорт Імпорт Сальдо

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Усього *

(товари і послуги) 64106,8 46804 45113 60750,6 42976,0 44571,1 3356,2 3828,2 541,6

Країни СНД 18890,8 11335,9 9752,4 18441,2 11267,8 9237,1 449,6 68,1 515,3

Інші країни світу 45216,0 35468,3 35360,3 42309,4 31708,2 35334,0 2906,6 3760,1 26,3
Зокрема країни ЄС 
(28) 20383,0 15339,5 15827,5 24207,6 18075,9 19558,7 –3824,6 –2736,4 –3731,2

Товари 53902 38127 36362 54428,7 37516 39250 –527,0 610,7 –2888

Країни СНД 14882 7806,1 6031,5 17276,9 10486 8565,4 –2394,6 –2679 –2534

Інші країни світу 39019 30321,0 30330,2 37151,8 27031 30684 1867,6 3290,1 –354,2

2 Державна служба статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua/.
3 Там само.
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Експорт Імпорт Сальдо

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Зокрема країни ЄС 
(28) 17003 13015 13496 21069,1 15330 17141 –4066,2 –2315,0 –3644,5

Послуги 11520,8 9736,6 9868,0 6373,1 5523,0 5326,5 5147,7 4213,6 4541,5

Країни СНД 4034,3 3544,8 3727,9 1204,0 839,6 672,6 2830,3 2705,2 3055,3

Інші країни світу 7486,5 6191,8 6140,1 5169,1 4683,4 4653,9 2317,4 1508,4 1486,2
Зокрема країни ЄС 
(28) 3991,6 2927,9 3004,9 3148,8 2750,1 2421,6 842,8 177,8 583,3

*Для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього 
(товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордо-
ном, які 2016 р. становили в експорті – 1117,0 млн дол. (2015 р. – 1059,5 млн дол.), в імпорті – 5,2 млн дол. 
(2015 р. – 63,4 млн дол.).

Протягом останніх років основні позиції українського експорту майже не змі-
нилися. У структурі товарного експорту 2016 р. переважали чорні метали – 19,9% від 
загального обсягу експорту, зернові культури – 16,7%, жири та олії тваринного або 
рослинного походження – 10,9%, електричні машини – 5,7%, руди, шлак і зола – 5,4%, 
механічні машини – 4,3% та насіння і плоди олійних рослин – 4,2%.

У 2016 р. збільшився експорт окремих товарів: цукру білого – у 4,9 рази, насіння 
соняшнику – у 3,6 рази, вагонів залізничних або трамвайних – у 2,0 рази, м'яса свій-
ської птиці – на 29,0%, олії соняшникової – на 22,5%, пшениці – на 21,4%, лікарських 
засобів – на 19,0%, лісоматеріалів оброблених – на 9,2%, чавуну переробного – на 
7,8%. Зменшилися поставки лісоматеріалів необроблених – на 38,5%, добрив міне-
ральних або хімічних, азотних – на 38,3%, труб з ливарного чавуну та чорних металів 
– на 30,0%, нафти та нафтопродуктів – на 25,6%, феросплавів – на 17,8%, молока та 
молочних продуктів – на 14,8%, ячменю – на 13,3%, хлібобулочних і борошняних 
кондитерських виробів – на 12,9%, руд та концентратів залізних – на 12,7%, кукурудзи 
– на 11,6%, сигарет, цигарок з вмістом тютюну – на 6,2%.

У структурі імпорту товарів значна частка традиційно припадала на палива 
мінеральні, нафту і продукти її перегонки – 20,0%. Імпорт механічних машин становив 
11,9%, електричних машин – 8,2%, засобів наземного транспорту, крім залізничного, 
– 7,2%, пластмас, полімерних матеріалів – 5,6% та фармацевтичної продукції – 4,1%.

2016 р. спостерігалося збільшення імпорту окремих товарів: комбайнів зерноз-
биральних – у 2,5 рази, тракторів – у 2,3 рази, автомобілів спеціального призначення 
– у 2,2 рази, нафти або нафтопродуктів сирих – у 2,1 рази, машин сільськогосподар-
ських, садових або лісогосподарських для підготовки або оброблення ґрунту – на 
86,2%, автонавантажувачів – на 85,5%, насіння соняшнику – на 83,6%, автомобілів 
легкових – на 75,8%, каучуку синтетичного – на 61,8%, плит деревностружкових – 
на 52,3%, автомобілів вантажних – на 51,8%, вин виноградних – на 51,3%, мазуту 
– на 41,9%, риби свіжої, охолодженої або мороженої – на 37,8%, шин для легкових 
автомобілів – на 36,8%, труб з ливарного чавуну та чорних металів – на 30,4%, плит 
деревноволокнистих – на 29,8%, добрив мінеральних або хімічних з вмістом двох чи 
трьох поживних елементів – на 24,7%, прокату готового з чорних металів – на 20,7%, 
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масла дизельного – на 20,1%, лікарських засобів – на 18,2%, підшипників кулькових 
або роликових – на 16,6%, телевізорів – на 14,0%, шин для автобусів та вантажних 
автомобілів – на 7,6%, кукурудзи – на 7,2%, тютюнової сировини – на 6,8%.

Відтак, зменшилися поставки газу природного – на 51,4%, руд та концентратів 
залізних – на 29,4%, руд та концентратів марганцевих – на 29,1%, коксу і напівкоксу із 
кам`яного вугілля – на 25,0%, бензину автомобільного – на 18,6%, дизельного палива 
– на 16,2%, феросплавів – на 15,2%, вугілля кам’яного – на 10,2%, тканин бавовняних 
– на 6,2%. Іноземної давальницької сировини в Україну 2016 р. надійшло на 2488,4 
млн дол. США, що на 5,1% більше порівняно з 2015 р. Найбільші поставки здійсню-
вались з Німеччини, Польщі, Угорщини, Китаю та Італії. Експорт готової продукції 
з імпортної давальницької сировини становив 3461,0 млн дол. США.

Найбільше експортували серед країн ЄС до Італії (чорні метали, зернові куль-
тури, жири та олії тваринного або рослинного походження) та Польщі (чорні метали, 
електричні машини, руди, шлак і зола) – по 5,2% від загального обсягу експорту, 
Німеччини – 3,5% (електричні машини, одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, 
механічні машини) й Іспанії – 2,7% (зернові культури, жири та олії тваринного або 
рослинного походження, залишки і відходи харчової промисловості); серед інших 
країн – до Російської Федерації – 12,7% (механічні машини, чорні метали, продукти 
неорганічної хімії), Туреччини – 7,3% (чорні метали, насіння і плоди олійних рослин, 
добрива), Китаю – 6,3% (руди, шлак і зола, зернові культури, жири та олії тваринного 
або рослинного походження), Єгипту – 5,5% (чорні метали, зернові культури, жири та 
олії тваринного або рослинного походження) та Індії – 3,8% (жири та олії тваринного 
або рослинного походження, механічні машини, чорні метали).
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Рис. 1. Зовнішня торгівля України з країнами СНД та ЄС4

За 2016 р. експорт давальницької сировини становив 42,1 млн дол. США та 
на 37,4% зменшився порівняно з 2015 р. Водночас до України імпортовано готової 

4 Державна служба статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua/.
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продукції з давальницької сировини на 47,8 млн дол. США. Найбільші поставки здійс-
нювались із Швеції, Німеччини, Великої Британії, Швейцарії та Бангладеш. 2016 р. 
індекси середніх цін становили в експорті 96,2%, в імпорті – 96,4%, фізичного обсягу, 
відповідно, 99,1% та 108,6%. Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції 
підприємства м. Києва, Дніпропетровської, Київської, Запорізької, Львівської, Одесь-
кої, Харківської, Миколаївської, Закарпатської та Полтавської областей.

Експорт послуг 2016 р. становив 9,9 млрд дол. США і збільшився на 1,3% порів-
няно з обсягом 2015 р., та зменшився на 14,3% порівняно з обсягом 2014 р., імпорт 
послуг – 5,3 млрд дол. США і зменшився на 3,6% та на 16,4% відповідно. Позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 4,6 млрд дол. США (2014 р. також 
позитивне – 5,1 млрд дол. США). Утворення позитивного сальдо, як у попередні 
роки, зумовлене перевищенням обсягів експорту над обсягами імпорту послуг. На 
формування позитивного сальдо вплинули здебільшого обсяги транспортних послуг, 
послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг, послуг 
з переробки матеріальних ресурсів. Сальдо послуг трубопровідного транспорту ста-
новило 2,5 млрд дол. США, послуг з переробки товарів з метою реалізації за кордоном 
– 1,1 млрд дол. США, компʼютерних послуг – 1,0 млрд дол. США, повітряного та мор-
ського транспорту – по 0,5 млрд дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту 
2016 р. становив 1,85. Частка країн ЄС в експорті збільшилась на 0,4 в. п. порівняно 
з 2015 р. і становила 30,5%, в імпорті – зменшилась на 4,3 в. п. і становила 45,5%.

 Основними торговельними партнерами України в експорті серед країн ЄС 
можна відмітити Німеччину – 4,9% (послуги для переробки товарів з метою реалі-
зації за кордоном, повітряного, автомобільного транспорту, комп’ютерні, професійні 
та консалтингові послуги), Велику Британію – 4,7% від загального обсягу експорту 
(послуги повітряного транспорту, комп’ютерні, залізничного, морського транспорту, 
професійні та консалтингові послуги), Кіпр – 2,4% (комп’ютерні, послуги залізнич-
ного транспорту, послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги, послуги 
для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, професійні та консалтингові) та 
Польщу – 2,2% (послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, авто-
мобільного, повітряного, залізничного транспорту). Серед інших країн значна частка 
українського експорту послуг припадає на Російську Федерацію – 31,2% (послуги 
трубопровідного, залізничного транспорту, телекомунікаційні, наукові та технічні, 
інші додаткові транспортні послуги), США – 7,3% (комп’ютерні послуги, інфор-
маційні, професійні та консалтингові послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю), 
Швейцарію – 6,9% (послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, 
комп’ютерні, морського транспорту, інші транспортні послуги, залізничного тран-
спорту, професійні та консалтингові) та Туркменістан – 3,5% (послуги з будівництва).

Протягом останніх років основні позиції експорту послуг залишились майже 
незмінними. У 2016 р. серед послуг, що було надано Україною, значну частку від 
загального обсягу експорту традиційно займали транспортні послуги (53,7%). На 
експорт послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги при-
падало 16,7%, послуги з переробки матеріальних ресурсів – 11,4%, ділові послуги 
– 8,0%. У структурі імпорту послуг переважали державні та урядові послуги (25,0%), 
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транспортні послуги (18,6%), ділові (15,3%), послуги, які повʼязані з подорожами 
(11,3%), послуги, повʼязані з фінансовою діяльністю (10,5%), послуги у сфері телеко-
мунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (7,9%).

У 2016 р. найвагоміші обсяги послуг серед країн ЄС надходили з Великої Бри-
танії – 10,6% від загального обсягу імпорту (послуги, пов’язані з фінансовою діяль-
ністю, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, 
професійні та консалтингові), Німеччини – 6,8% (послуги повітряного транспорту, 
державні та урядові, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені 
до інших категорій, професійні та консалтингові, комп’ютерні), Кіпру – 4,7% (послуги, 
пов’язані з фінансовою діяльністю, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням 
інтелектуальної власності, послуги, пов’язані з подорожами, послуги операційного 
лізингу, морського транспорту), Польщі – 2,6% (послуги автомобільного, повітряного 
транспорту, послуги зі страхування, професійні та консалтингові, послуги, пов’язані 
з подорожами) та Австрії – 2,1% (комп’ютерні послуги, професійні та консалтингові, 
послуги операційного лізингу, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інте-
лектуальної власності, послуги зі страхування); серед інших країн – від США – 13,0% 
(державні та урядові послуги, професійні та консалтингові послуги, послуги, пов’я-
зані з фінансовою діяльністю, послуги повітряного транспорту), Туреччини – 5,4% 
(послуги, пов’язані з подорожами, послуги повітряного та морського транспорту) 
Швейцарії – 3,6% (телекомунікаційні, роялті та інші послуги, пов’язані з викорис-
танням інтелектуальної власності, професійні та консалтингові, державні та урядові, 
комп’ютерні послуги, послуги морського транспорту).

Найбільше зріс імпорт обсягу послуг, одержаних від США (за рахунок збіль-
шення обсягів державних та урядових послуг, дослідження та розробки), Туреччини 
(послуг, пов’язаних з подорожами, послуг повітряного транспорту), Польщі (послуг зі 
страхування, послуг повітряного транспорту). При цьому зменшилися обсяги послуг 
від Німеччини (за рахунок скорочення послуг повітряного і морського транспорту), 
Російської Федерації (телекомунікаційних послуг, послуг для переробки товарів 
з метою реалізації за кордоном), Великої Британії (послуг, пов’язаних з фінансовою 
діяльністю, телекомунікаційних послуг).

Якщо здійснити детальніший аналіз країн-партнерів України при здійсненні 
експортних та імпортних операцій, то можна зауважити, що структура основних кра-
їн-партнерів в експорті товарів протягом 2015–2016 рр. суттєво не змінилася, а най-
більше знизилися зовнішньоторговельні операції з Російською Федерацією (–2,8%) 
та Китаєм (–1,3%). Позитивна динаміка спостерігалася в операціях зовнішньої тор-
гівлі з Індією (+ 1,4 %), Республікою Польща (+0,9%), Арабською Республікою Єгипет 
(+0,7%) (див. рис. 2).
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Рис. 2. Основні країни-партнери в експорті товарів у 2015–2016 рр.

Щодо основних країн-партнерів в імпорті товарів протягом 2015–2016 рр., то 
позитивна тенденція спостерігається в торговельному обороті з більшістю країн-парт-
нерів, за винятком Російської Федерації (рис. 3).
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Рис. 3. Основні країни-партнери в імпорті товарів у 2015–2016 рр.5

Товарна структура зовнішньої торгівлі України, а надто окремих її регіонів, не 
відповідає планам щодо забезпечення ролі впливового учасника європейського ринку. 
З іншого боку, така ситуація відображає об’єктивні очікування для національного 

5 Державна служба статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua/.
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експорту: нарощування обсягів продажу у низькотехнологічних і сировинних товар-
них групах, але лише до певної межі, доки обсяг продукції з України не зіткнеться 
з реальністю серйозної консервативності ринку ЄС. 

Для детальнішого аналізу зовнішньоекономічної діяльності пропонуємо проа-
налізувати динаміку обсягів експорту та імпорту за регіонами України. 

Табл. 2. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонамиУкраїни 2016 р.6

Експорт Імпорт

Сальдотис.дол. 
США

у % до у % до 
загального 

обсягу

тис.дол. 
США

у % до у % до 
загального 

обсягу2015 2015

Україна 36361711,2 95,4 100,0 39249797,2 104,6 100,0 –2888086,0

зокрема

Вiнницька 982955,8 116,1 2,7 299390,4 112,3 0,8 683565,4

Волинська 611874,2 96,9 1,7 1130757,2 181,8 2,9 –518883,0

Днiпропетровська 5864832,5 91,7 16,1 3443565,6 106,8 8,8 2421266,9

Донецька 3430783,8 92,8 9,4 1110777,2 92,4 2,8 2320006,6

Житомирська 484674,8 109,8 1,3 336693,0 136,7 0,9 147981,8

Закарпатська 1211902,4 110,7 3,3 1133380,9 112,1 2,9 78521,5

Запорiзька 2292804,6 78,2 6,3 998432,0 92,0 2,5 1294372,6

Івано-Франківська 573736,5 153,8 1,6 405969,7 137,9 1,0 167766,8

Київська 1705127,2 100,9 4,7 2951643,4 114,1 7,5 –1246516,2

Кiровоградська 427431,4 105,1 1,2 183997,8 174,5 0,5 243433,6

Луганська 435726,5 169,0 1,2 357396,1 112,2 0,9 78330,4

Львiвська 1275566,1 105,7 3,5 1699411,8 117,4 4,3 –423845,7

Миколаївська 1666363,1 104,0 4,6 685781,5 119,3 1,7 980581,6

Одеська 1520473,9 88,0 4,2 1231360,6 127,3 3,1 289113,3

Полтавська 1436045,0 97,0 3,9 842723,6 103,5 2,1 593321,4

Рiвненська 318252,0 84,1 0,9 254974,3 126,0 0,6 63277,7

Сумська 542240,0 89,4 1,5 436915,6 108,3 1,1 105324,4

Тернопiльська 294260,9 101,1 0,8 274896,3 106,0 0,7 19364,6

Харкiвська 1027843,0 78,4 2,8 1489451,2 115,9 3,8 –461608,2

Херсонська 246567,0 103,4 0,7 166342,0 118,1 0,4 80225,0

Хмельницька 318695,5 79,4 0,9 331906,5 128,0 0,8 –13211,0

Черкаська 474333,1 109,3 1,3 291226,2 127,7 0,7 183106,9

Чернiвецька 119319,1 110,2 0,3 95758,4 122,2 0,2 23560,7

Чернігівська 432794,5 78,5 1,2 473944,1 124,7 1,2 –41149,6

м. Київ 8568787,0 98,0 23,6 16136956,9 111,3 41,1 –7568169,9

6 Державна служба статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua/. 



u 59 u
Андрій Гукалюк

Проаналізувавши одержані дані, можемо зробити наступні висновки: найекс-
портоорієнтованішими регіонами є Вінницька і Донецька області, м. Київ, Дніпро-
петровська та Запорізька області. Щодо аналізу імпорту за регіонами, побудувавши 
діаграму та проаналізувавши показники, можемо зробити наступні висновки: най-
більшим експортоорієнтованим регіоном України є м. Київ, далі приблизно однаково 
розташовані Одеська, Київська та Дніпропетровська області. Отже, за рахунок важкої 
промисловості Донецька та Дніпропетровська області посідають перші позиції з екс-
порту, але не імпортують так багато, м. Київ, своєю чергою, імпортує вдвічі більше, 
аніж експортує – за рахунок великої кількості потреб у споживанні та меншої кілько-
сті виробництва.

Аналіз транскордонного співробітництва України та Польщі у сфері 
зовнішньої торгівлі

Стратегічно важливим партнером України в торгівлі товарами і послугами, 
а також в усіх інших формах міжнародних економічних відносин є Республіка Польща. 
Передумовою таких тісних економічних зв’язків є чималі площі територій обох країн, 
наявність спільного кордону, функціонування єврорегіонів «Буг» та «Карпати».

Економічні відносини України та Республіки Польща можна розглядати в таких 
ключових аспектах7:

 – як важливий шанс для України на інтенсифікацію економічних зв’язків з членом 
ЄС через зміцнення діяльності правових чинників у диверсифікованості зовніш-
ньоекономічних відносин;

 – як можливість набуття досвіду європейського співробітництва Польщі на захід-
них кордонах Республіки Польща з Німеччиною та Чехією;

 – як засіб вирівнювання соціально-економічних диспропорцій.

Для детальнішого аналізу розвитку та зміцнення зовнішньоекономічних зв’яз-
ків України з Республікою Польща здійснимо SWOT-аналіз, сутність якого полягатиме 
у перетворенні слабких сторін і загроз на можливості розвитку сильних сторін у взає-
мовідносинах між двома країнами8.

7 Лега Ю., Качала Т. (2003), Співробітництво України й Польщі на шляху до Європейської інтеграції, 
«Економіст», № 12, С. 54‒56.

8 Яхно Т. П., Кулин О. В. (2012), Доцільність зміцнення економічних зв’язків України і Республіки Польща, 
«Актуальні проблеми економіки», № 7, С. 66‒72.
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Табл. 3. SWOT-аналіз зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща

Можливості Сильні сторони
Перспективи здобуття Україною членства 
в Європейському Союзі та НАТО.

Зростання взаємної міждержавної політико-еко-
номічної підтримки на міжнародній арені.

Можливість одержання теоретичної та прак-
тичної допомоги у впровадженні європейських 
стандартів і реформування українського законо-
давства відповідно до стандартів Європейського 
Союзу.

Зміни торговельних умов України з Республі-
кою Польща в напрямку перенесення компетен-
цій у сфері торговельної та митної політики на 
рівень Євросоюзу.

Встановлення тісніших партнерських стосунків 
між українською та польською сторонами.

Інвестування українського капіталу в польську 
економіку.

Розвиток і модернізація транспортної інфра-
структури та інфраструктури пунктів перетину 
кордону між Україною та Польщею.

Активізація взаємовідносин на регіональному 
рівні, розвиток економіки прикордоння, розши-
рення культурно-мистецьких та освітніх зв’язків.

Розширення ринку збуту продукції. Приріст українського експорту до Польщі.

Загрози Слабкі сторони
Погіршення умов торгівлі України з Польщею 
внаслідок збільшення тарифного захисту з боку 
Європейського Союзу.

Невідповідність українських національних стан-
дартів стандартам Європейського Союзу.

Нездатність українських товаровиробників 
конкурувати з європейськими виробниками 
продукції.

Використання українськими підприємствами 
застарілих технологій та зменшення конкуренто-
спроможності продукції українських товарови-
робників на закордонних ринках.

Зростання залежності внутрішнього ринку від 
імпорту, особливо інвестиційного.

Недовіра з боку іноземних інвесторів до інвести-
ційних процесів в Україні.

Втрата традиційних ринків збуту. Брак позитивних внутрішніх реформ.

Транскордонне міжрегіональне співробітництво є важливою складовою стра-
тегічного партнерства України та Республіки Польща, ефективним засобом європей-
ської інтеграції України, практичним механізмом впровадження європейських стан-
дартів на регіональному та місцевому рівнях9. 

Розвиток українсько-польського міжрегіонального співробітництва на рівні 
органів виконавчої влади координується з українського боку Міністерством еконо-
мічного розвитку і торгівлі, Міністерством закордонних справ, Міністерством інфра-
структури, з польського боку – Міністерством закордонних справ та Міністерством 
регіонального розвитку. На міжурядовому рівні для розв’язання ключових питань 
українсько-польського міжрегіонального співробітництва створено інституційний 
механізм – Українсько-Польську Міжурядову Координаційну Раду з питань міжре-
гіонального співробітництва, у складі якої діють Комісія з питань пунктів пропуску 
та прикордонної інфраструктури, Комісія з питань просторового планування, Комі-
сія з питань транскордонного співробітництва, Комісія з питань рятування та захисту 
населення в умовах надзвичайних ситуацій. 

9 Doing Businessin Poland, http://export.gov/Poland/ doingbusinessinpoland/ index.asp.
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Базовим документом українсько-польського міжрегіонального співробітни-
цтва є Угода між урядом України та урядом Республіки Польща про добросусідство, 
дружні стосунки і співробітництво, якою закріплено правові засади співпраці органів 
місцевої влади та органів місцевого самоврядування України і Республіки Польща, 
зокрема, в економічній, культурно-гуманітарній, освітній та туристичній сферах.

Відповідно до умов співпраці майже усі області України та воєводства Польщі 
уклали угоди про міжрегіональне співробітництво, процес укладання яких має сталу 
тенденцію до зростання. Найбільшу кількість українських партнерів з польської сто-
рони мають Підкарпатське, Люблінське, Лодзьке, Сілезьке та Мазовецьке воєводства. 
З українського боку найбільшу кількість польських партнерів мають Львівська, Волин-
ська, Вінницька, Одеська та Івано-Франківська області. Перспективними напрямами 
співпраці регіонів України і Республіки Польща є також взаємодія в рамках міжна-
родних організацій та інституцій, зокрема, участь в Конгресі місцевих і регіональних 
влад Європи, Вишеградської групи та інших міждержавних організацій.

Польське динамічне зростання частково зумовлене значними ресурсами зі 
структурних фондів і фондів вирівнювання ЄС, адже Польща є головним одержува-
чем коштів з цих фондів серед країн, що приєдналися до ЄС протягом 2004–2007 рр. 
Фінансування на 2014–2020 рр. буде спрямоване на продовження інфраструктурних 
проектів, на розвиток енергетики та стимулювання інновацій10.

З 2016 р. спостерігається відновлення польсько-українських торговельно-еко-
номічних відносин. Після скорочення польських інвестицій у 2014–2015 рр. у пер-
шому півріччі 2016 р. польські інвестиції в Україну сягнули 791 млн дол. США і пере-
вищили сумарний обсяг інвестицій за весь 2015 рік. Польща залишається серед топ-10 
інвесторів в Україну, її інвестиції в Україну станом на 1 липня 2016 року становлять 
2,4% від сумарного обсягу іноземних інвестицій. А от українські інвестиції у Польщі 
незначні і не входять навіть у топ-20. Однак українські дипломати наголошують, що 
обсяг реальних українських інвестицій в Республіці Польща, які з різних причин не 
враховуються офіційною статистикою, перевищує 1 млрд дол. США11.

За даними Посольства України в Республіці Польща, польський капітал в Укра-
їні, передусім, представлений у таких сферах: фінансова і страхова діяльність (45,5%); 
промисловість (33,5%); оптово-роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів (9,7%); сільське, лісове та рибне господарство (3,9%); адміністративне та 
допоміжне обслуговування (1,8%)12. 

Для України Польща є четвертим найбільшим торговельним партнером у світі 
після Росії, Китаю та Німеччини, а за обсягом експорту Польща другий для України 
партнер у ЄС після Італії. У 2014–2015 рр. обсяги торгівлі зменшилися: 2015 р. різ-
ниця становила 24,7% порівняно з 2014 р., 2014 р. також спостерігалося скорочення. 
Така ситуація відображала, передусім, стан української економіки – 2015 р. у Польщі 

10 Корчук В. (2013), Зовнішньоторговельні відносини Польщі й України, «Україна та Польща: минуле, сьо-
годення, перспективи». Науковий збірник Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, Том 2.

11 www.facebook.com/pages/Institute-of-World-Polic.
12 Посольство України в Республіці Польща, http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/trade.
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спостерігалося зростання і експорту, і імпорту13. Однак підрахунки за першу половину 
2016 р. знову показують позитивну тенденцію: обсяг зовнішньої торгівлі товарами 
між двома країнами зріс на 8,8% порівняно з аналогічним періодом попереднього 
року, послугами – на 38,6%.

За даними статистичної звітності проаналізуємо стан зовнішньої торгівлі 
послугами між Україною та Республікою Польща (таблиця 4).

Табл. 4. Зовнішня торгівля послугами України та Республіки Польща  
(за видами послуг) за I квартал 2017 р.

 

Експорт Імпорт

Сальдо 
+/-

Обсяг 
звітного 
періоду, 
тис. дол. 

США

У % до 
відпо-

відного 
періоду 
попе-

реднього 
року

Питома 
вага, у % 
до загаль-

ного 
обсягу 
країни

Обсяг 
звітного 
періоду, 
тис. дол. 

США

У % до 
відпо-

відного 
періоду 
попе-

реднього 
року

Питома 
вага, у % 
до загаль-

ного 
обсягу 
країни

ВСЬОГО 59837,4 94,1 100,0 29354,5 82,9 100,0 30483,0
Послуги з переробки 
матеріальних ресурсів 28818,2 104,7 48,2 - - - 28818,2

Послуги з ремонту 
та технічного 
обслуговування

407,0 130,4 0,7 2945,8 265,5 10,0 –2538,8

Транспортні послуги 18785,0 156,0 31,4 13886,0 116,0 47,3 4898,9
Послуги, пов’язані 
з подорожами 1443,2 103,1 2,4 2171,1 113,5 7,4 –727,9

Послуги з будівництва 471,6 81,9 0,8 359,1 83,2 1,2 112,5
Послуги зі 
страхування 1486,6 12,7 2,5 1230,5 10,3 4,2 256,0

Послуги, пов’я-
зані з фінансовою 
діяльністю

25,2 94,2 0,0 121,9 7,8 0,4 –96,7

Роялті та інші 
послуги, пов’язані 
з використанням інте-
лектуальної власності

45,5 84,8 0,1 682,8 115,6 2,3 –637,4

Послуги у сфері 
телекомунікації, 
комп’ютерні та інфор-
маційні послуги

4138,8 60,8 6,9 2487,8 152,4 8,5 1651,0

Ділові послуги 3693,2 130,7 6,2 4898,6 132,6 16,7 –1205,5
Державні та урядові 
послуги 91,3 169,3 0,2 570,7 108,8 1,9 –479,4

13 Central Statistical Office of Poland .Foreign trade turnover of goods in total and by countries in 2015, http://
stat.gov.pl/en/topics/prices-trade/trade/foreign-trade-turnover-of-goods-in-total-and-by-countries-in-2015,2,8.
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Як видно з таблиці 4, у структурі експорту послуг найбільшу питому вагу 
в загальному обсязі експорту посідають послуги з переробки матеріальних ресурсів 
(48,2%), транспортні послуги (31,4%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні 
та інформаційні послуги (6,9%), ділові послуги (6,2%), послуги зі страхування (2,5%) 
та послуги, пов’язані з подорожами (2,4%).

Щодо імпорту, то найбільшу питому вагу в загальному обсязі послуг посідають 
транспортні послуги (47,3), послуги з ремонту та технічного обслуговування облад-
нання (10,0%), ділові послуги (16,7%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні 
та інформаційні послуги (8,5%) і послуги, пов’язані з подорожами (7,4%).

Дослідимо стан імпортно-експортних операцій між Україною та Республі-
кою Польща й оцінимо місце зовнішньоторговельних операцій між двома країнами 
в загальній структурі міждержавної торгівлі України.

Табл. 5. Зовнішня торгівля товарами України та Республіки Польща за 2016 рік  
(млн дол. США)

2015 р. 2016 р. У % 2016 р. до 2015 р.

Експорт 1977,3 2200,0 111,3

у % до загального експорту 5,2% 6,1%

Імпорт 2324,0 2693,3 115,9

у % до загального імпорту 6,2% 6,9%

Як видно за даними таблиці 5, частка зовнішньоторговельних операцій між 
Україною та Республікою Польща зростає в загальному обсязі зовнішньої торгівлі. 
Республіка Польща стає одним із провідних партнерів зовнішньоторговельних від-
носин для України, а в рамках економіки прикордоння її роль у побудові економічних 
зв’язків є надзвичайно вагомою.

Висновки

Зовнішня торгівля товарами і послугами відіграє важливу роль у стимулю-
ванні економіки України та є вагомим чинником у формуванні ВВП країни  Відтак, її 
розвиток посідає важливе місце у системі заходів щодо подолання негативних явищ 
та посткризового відновлення економіки. Місце експорту у формуванні економічної 
динаміки перш за все в рамках транскордонного співробітництва є значним, а отже, 
він має перетворитися на чинник структурної перебудови вже у коротко- та серед-
ньотерміновій перспективах. Аналіз тенденцій і закономірностей розвитку зовнішньої 
торгівлі України та чинників, що їх спонукали, дає змогу визначити основні перспек-
тиви її розвитку у майбутньому. Зокрема, для пожвавлення експорту товарів і про-
дукції вітчизняних підприємств велике значення матиме поліпшення якості товарів 
і послуг та поступова зміна структури експорту в напрямку зростання частки товарів 
із більшою питомою вагою доданої вартості, що є можливим за рахунок створення 
якісних конкурентоспроможних товарів і послуг та формування іміджу України на 
світових ринках. 
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Україна і Республіка Польща повинні вдосконалювати рівень транскордонного 
співробітництва, яке має для України першочергове значення. Важливим при цьому 
є активізація співпраці між польськими та українськими партнерами в напрямку 
фінансування спільних проектів та розвитку співробітництва в економіці прикор-
доння. Для активізації зовнішньоторговельних відносин важливим є утворення інте-
граційного об’єднання – своєрідної зони економічного пограничного співробітництва, 
функціонування якої забезпечуватиме поступове зняття обмежень міждержавного 
торговельного обміну в найперспективніших сферах економіки.

Узявши курс на євроінтеграцію, Україна передусім повинна розвивати еко-
номіку прикордоння, трансформувавши її до стандартів Європейського Союзу, 
об’єднавши зусилля з країнами-партнерами, і насамперед з Республікою Польща, 
в напрямку найефективнішого залучення міжнародної технічної допомоги та співп-
раці у сфері транскордонного співробітництва.
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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ 
І ПОЛЬЩІ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

Współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w dziedzinie  
społeczno-gospodarczego rozwoju terytoriów

Trans-boundary cooperation of Ukraine and Poland in the field  
of socio-economic development of the territories

Streszczenie: Artykuł został poświęcony problematyce polsko-ukraińskiej współpracy tran-
sgranicznej w dziedzinie społeczno-gospodarczego rozwoju terytoriów. Współpraca trans-
graniczna odgrywa istotną rolę w umacnianiu sytuacji społeczno-gospodarczej obu krajów. 
Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna jest instrumentem zwiększania konkurencyj-
ności terytoriów i czynnikiem przyspieszającym proces integracji europejskiej. Określono 
stan stosunków, międzynarodowych i współpracy inwestycyjnej obu krajów na przykła-
dzie еuroregionów «Karpacki» i «Bug». Omówiono perspektywy dalszej polsko-ukraińskiej 
współpracy gospodarczej. Przedstawiono zasady zapewnienia konkurencyjności w obszarze 
transgranicznym.

Słowa kluczowe: integracja europejska, współpraca transgraniczna, ukraińsko-polska współ-
praca gospodarcza, współpraca inwestycyjna, rozwój społeczno-gospodarczy.

Summary: The article is devoted to the characteristic of Ukrainian-Polish economic 
trans-border cooperation. Cross-border cooperation plays a major role in strengthening the 
social and economic situation of both countries. Ukrainian-Polish cross-border cooperation is 
an instrument for enhancing the competitiveness of the territories and a factor in accelerating 
the integration processes. The state of foreign economic relations and investment cooperation 
of Ukraine and Poland has been fixed. The principles of cross-border cooperation of Euro-re-
gions «Carpathian» and «Bug»have been analysed. The importance of Ukrainian-Polish 
cross-border cooperation for the socio-economic development of territories has been substan-
tiated. The prospects for further Ukrainian-Polish economic cooperation have been observed. 
The principles of ensuring competitiveness in the cross-border area have been outlined.

Key words: European integration, Ukrainian-Polish economic cooperation, trans-border cooper-
ation, investment cooperation, socio-economic development.
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Вступ

Е кономіка сучасної України активно інтегрується у систему міжнародних, 
насамперед європейських економічних відносин. Однією із форм вияву цього 
важливого для українського суспільства (особливо в умовах російської вій-

ськової агресії) процесу є розвиток транскордонного співробітництва, яке грунтується 
на теорії взаємодії регіональних економік та є інструментом налагодження добросу-
сідських стосунків держав.

Транскордонна співпраця між регіонами сьогодні є важливою складовою роз-
витку соціально-економічних відносин між країнами ЄС і виявляється в активній 
співпраці громадських, управлінських організацій та бізнес-структур прикордонних 
територій сусідніх країн. Це свідчить про вагоме теоретичне і практичне значення 
дослідження напрямів співробітництва України та її сусідів, насамперед Польщі.

Поглиблення українсько-польського економічного співробітництва в усіх 
його вимірах, починаючи від узгодження принципів зовнішньої політики і закінчу-
ючи співпрацею в економічній транскордонній площині, є одним з найактуальніших 
наукових питань на сучасному етапі європейської інтеграції України. Це питання 
розглядається під різним кутом зору у наукових роботах вітчизняних і закордон-
них дослідників. Зокрема, особливості та перспективи транскордонного розвитку 
економічних відносин між Україною і Республікою Польща аналізуються в працях 
таких вчених як: Б. Андрушків, Я. Антошек, В. Борщевський, В. Будкін, В. Кравців, 
Н. Мікула, К. Рейман, А. Філіпенко та ін. Розвиток та активізація транскордонного 
співробітництва за участю України й Польщі потребує надалі наукової систематизації 
і дослідження стратегічних можливостей співпраці в сфері соціально-економічного 
розвитку територій. 

Основні засади транскордонного співробітництва

Правовою основою транскордонного співробітництва є Конституція України, 
міжнародні договори України, що регулюють відносини у цій сфері, Закон України 
«Про транскордонне співробітництво»1, який визначає мету, завдання, принципи 
й форми державної політики, права й обов’язки суб’єктів транскордонного співробіт-
ництва, його фінансове забезпечення. 

Співпраця на міжнародному рівні економічних відносин може здійснюватися 
шляхом укладення угод про транскордонне співробітництво в окремих сферах, у межах 
створеного єврорегіону, методом встановлення та розвитку взаємовигідних контактів 
між суб'єктами транскордонного співробітництва (ст. 5 Закону України2). Однак, прак-
тика застосування цього правового акта проілюструвала окремі його помилки, зокрема 
транскордонне співробітництво не визначено складовою регіональної політики Укра-
їни; Закон фактично консервує чинні сьогодні форми державної фінансової допомоги 

1 Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 р., № 1861-ІV, http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/770/03.

2 Там само.
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без визначення джерел і механізмів її одержання; містить суперечливі правові норми 
в частині регулювання участі місцевих органів влади у міжрегіональному й транскор-
донному співробітництві; не враховує зміну механізмів підтримки транскордонного 
співробітництва з боку ЄС, особливо нові інструменти сусідства й реформування 
відповідних програм (зокрема в межах ЄІСП). Отже, Закон України «Про транскор-
донне співробітництво»2 можна вважати певним чином «морально застарілим уже на 
момент прийняття», адже чимала частина його положень лише описує існуючий поря-
док речей, а відтак, не впливає на перебіг процесів у напрямах транскордонного спів-
робітництва. Зокрема, це стосується принципів державної політики у сфері транскор-
донного співробітництва, напрямів і форм, у яких може здійснюватися транскордонне 
співробітництво, повноважень і функцій суб’єктів транскордонного співробітництва 
тощо.

Транскордонне співробітництво як інструмент підвищення конкурентоспро-
можності прикордонних територій та чинник прискорення інтеграційних проце-
сів відображено в Угоді про асоціацію між Україною і ЄС (укладеній 27.06.2014 р. 
у Брюсселі), в якій Глава 27 «Транскордонне та регіональне співробітництво» присвя-
чена питанням регулювання транскордонної взаємодії, а також у Державній стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 р. 

Нині транскордонне співробітництво є одним із важливих стратегічних напря-
мів розвитку прикордонних регіонів, який створює додаткові можливості розв’язання 
проблемних питань соціально-економічного розвитку регіонів та інтенсифікації 
інтеграційних процесів Україна – ЄС у регіональному вимірі. У своїх дослідженнях 
Н. Мікула3 визначає «транскордонне співробітництво» як специфічну сферу зовніш-
ньоекономічної, політичної, екологічної, культурно-освітньої та інших видів між-
народної діяльності, яка здійснюється на регіональному рівні охоплюючи всі їхні 
загальніформи, відрізняється необхідністю і можливостями їхньогоактивнішого вико-
ристання, а також низкою особливостей, а саме – наявністю кордону і необхідністю 
його облаштування, спільним використанням природних ресурсів, вирішенням про-
блем екологічної безпеки, ширшим взаємним спілкуванням населення сусідніх дер-
жав, особистими зв’язками людей та значно вищим навантаженням на інфраструктуру 
(дороги, зв’язок, сферу обслуговування і т. ін.).

Серед форм транскордонного співробітництва найпоширенішими є: євроре-
гіони,спеціальні економічні зони (СЕЗ), території пріоритетного розвитку (ТПР),єв-
ропейські угруповання територіального співробітництва, транскордонне партнер-
ство, транскордонні промислові зони та промислові парки, транскордонні кластери, 
бізнес-інкубатори. 

Важливим елементом транскордонного економічного співробітництва є спіль-
ний транскордонний ринок, який інтегрує в єдине ціле всі економічні підсистеми тран-
скордонного регіону. Завдяки його діяльності всі суб’єкти господарювання, які працю-
ють по різні боки кордону, одержують своєчасні сигнали про дефіцит або надлишок 

3 Мікула Н. А., Засадко В. В. (2014), Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції, 
монографія, Київ, НІСД, С. 17.
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певних товарів у різних частинах транскордонної системи, і чим більш відкритим та 
інтегрованим є транскордонний ринок, тим ефективніше працює його інформаційний 
механізм, тим швидше вирівнюються пропорції економічного розвитку у різних його 
сферах.

Отже, транскордонне співробітництво є ефективною формою економічної інте-
грації регіонів у європейський простір, виражається в системі господарських зв'язків, 
міжрегіональній кооперації в різних галузях економіки, згладжує нерівності економіч-
ного розвитку регіонів, зумовлені наявністю кордонів, сприяє формуванню спільного 
безпекового та гуманітарного просторів у межах транскордонних регіонів.

Особливості формування українсько-польського транскордонного 
співробітництва

Аналізуючи сучасний глобалізований економічний простір, необхідно зазна-
чити, що Україна і Польща мають окремі переваги для налагодження співробітни-
цтва, які ґрунтуються на геополітичному, економічному, соціально-демографічному та 
історичному чинниках. Обидві країнирозміщені у центрі Європи, мають велику про-
тяжність кордону, що зумовлює розвиток добросусідських стосунків з європейською 
спільнотою. 

Основою українсько-польських економічних відносин є співпраця в торговель-
но-економічній сфері. Сьогодні Польща є найбільшим торговельним партнером Укра-
їни серед країн Центрально-Східної Європи, за результатами 2013–2016 рр. посідає 
четверте місце серед країн світу. На рис. 1 проаналізовано зовнішньоторговельний 
оборот (товари і послуги) України з Республікою Польща (РП) за 2007–2016 рр., у млн 
дол. США.

Рис. 1. Зовнішньоторговельний оборот (товари + послуги) України з Республікою 
Польща за 2007–2016 рр. (у млн дол. США)4

4 Зовнішньоекономічна діяльність, Державна служба статистики України, http://ukrstat.gov.ua.
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Результати аналізу ілюструють, що за багаторічні економічні відносини дер-
жав найвищий рівень зовнішньоторговельного обороту (товари і послуги) України 
з Республікою Польща був у 2008 та 2013 рр. За 2015 р. обсяги зовнішньої торгівлі 
товарами і послугами України з Республікою Польща становили 4579 млн дол. США 
та порівняно з аналогічним періодом 2014 р. зменшились на 24,4%, що зумовлено 
складною політичною ситуацією в Україні. Варто відзначити, що протягом 2016 р. 
товарооборот України з Республікою Польща збільшився на 14,7% порівняно з анало-
гічним періодом 2015 р. і становив 5251,3 млн дол. США.

Обсяг двосторонньої торгівлі товарами за 2016 р., як свідчить таблиця 1, зріс 
порівняно з 2015 р. на 13,7% і становив 4892,9 млн дол. США. 

Табл. 1. Торгівля товарами між Україною та Республікою Польща  
(у млн дол. США)

Рік
Обсяги

Експорт у Республіку Польща Імпорт в Україну Взаємні обсяги торгівлі

2010 1787,2 2788,8 4576,0

2011 2794,1 3183,3 5977,4

2012 2576,2 3567,1 6143,3

2013 2547,8 4068,7 6616,5

2014 2645,0 3067,4 5712,4

2015 1977,5 2324,5 4302,0

2016 2200,2 2692,7 4892,9

Рівень українського експорту товарів до Республіки Польща 2016 р. становив 
2200,2 млн дол. США, порівняно з аналогічним періодом 2015 р. відбулось зростання 
на 11,3%, а імпорт товарів з Польщі 2016 р. становив 2692,7 млн дол. США, порівняно 
з аналогічним періодом 2015 р. спостерігається зростання на 15,9%.

Основними експортними групами товарів протягом 2016 р. стали: чорні метали 
(19,3%); електричні машини (12,5%); руди, шлаки і зола (8,8%); деревина і вироби 
з деревини (8,5%). У товарній структурі імпорту переважали: палива мінеральні, нафта 
і продукти її перегонки (15,9%); пластмаси, полімерні матеріали (9,2%); електричні 
машини (8,8%); реактори ядерні, котли, машини (8,7%); засоби наземного транспорту, 
крім залізничного (3,6%).

Аналізуючи обсяг українського експорту товарів і послуг до Республіки Польща 
(див. табл. 2), 2015 р. він становив 2158,1 млн дол. США, порівняно з аналогічним 
періодом 2014 р. зменшився на 686,6 млн дол. США чи на 24,2%. 
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Табл. 2. Торгівля товарами і послугами між Україною та Республікою Польща  
(у млн дол. США)

Рік
Обсяги

Імпорт в Україну Експорт в Республіку 
Польща

Взаємні обсяги торгівлі 
товарами і послугами

2010 2924,4 1878,7 4803,1

2011 3321,4 2927,7 6249,1

2012 3743,5 2717,6 6461,1

2013 4234,3 2761,1 6995,4

2014 3212,3 2844,7 6057,0

2015 2420,9 2158,1 4579,0

2016 2728,0 2424,3 5251,3
Джерело: опрацьовано автором за даними Держкомстату України5

Рівень польського імпорту до України 2015 р. становив 2420,9 млн дол. США, 
порівняно з аналогічним періодом 2014 р. зменшився на 791,4 млн дол. США чи на 
24,6%, одні з причин – девальвація національної валюти, контрабандне ввезення товарів.

Проте 2016 р. обсяги торгівлі послугами України і Республіки Польща зросли 
на 27,7% порівняно з аналогічним періодом 2015 р. і становили 358,4 млн дол. США. 
Рівень українського експорту послуг до Польщі за 2016 р. збільшився на 23,2% і ста-
новив 224,1 млн дол. США, а польського імпорту зріс на 36,1% та становить 134,3 
млн дол. США. 

Основу експорту послуг за 2016 р. утворили такі види: переробні (41,8%), тран-
спортні (30,4%), інформаційно-телекомунікаційні (11,9%), ділові (7,9%) та туристичні 
послуги (4,2%). В імпорті переважали транспортні (44,6%), ділові (14,4%), фінансові 
(7,4%), інформаційно-телекомунікаційні (8,3%) та туристичні послуги (8,3%).

Останніми роками між країнами досить активно розвивається електронна тор-
гівля. До прикладу, за даними Міжнародного центру Інтернет-торгівлі Allbiz6, у тор-
гових взаєминах лідером є Польща, оскільки в загальному онлайн-товарообігу 58% 
припадає на імпорт польських товарів, і лише 42% – на експорт українських товарів 
до Польщі.

Польща зацікавлена у збільшенні товарообігу з Україною, в реалізації енерге-
тичної стратегії, співробітництвом у військово-технологічній сфері та сфері ІТ-техно-
логій тощо. 

Одним із найдієвіших механізмів соціально-економічних перетворень зовніш-
ньоекономічних зв’язків країни та її регіонів є активізація інвестиційного процесу, 
який визначає рівень економічного розвитку держави і впливає на процеси відтво-
рення господарства загалом. Перші ознаки інвестиційно-виробничої співпраці Укра-
їни та Польщі супроводжувалися низкою негативних явищ: недосконалими галу-
зевою структурою й формами залучення польських інвестицій, низьким обсягом 

5 Зовнішньоекономічна діяльність, Державна служба статистики України, http://ukrstat.gov.ua.
6 Міжнародний центр Інтернет-торгівлі, http://all.biz.



u 71 u
Богданна Косович

інвестування, високою концентрацією інвестицій в обмеженій кількості регіонів Укра-
їни, незадовільною участю польських інвесторів в інноваційних процесах. 

Аналізуючи в таблиці 3 інвестиційне співробітництво України і Польщі слід 
зазначити, що починаючи від 2013 р. обсяги польських інвестицій в Україні мають 
тенденцію до зменшення, зокрема за 2013 р. зменшилися на 71,0 млн дол. США, а за 
2014 р. ще на 14,2 млн дол. США.

Табл. 3. Динаміка українсько-польського інвестиційного співробітництва у 2010–2016 
рр. (у тис. дол. США)7

Потік інвестицій 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

з Польщі до України 935800 875500 916400 845400 831200 785900 811700

з України до Польщі 49100 48200 54200 56400 52600 50100 51000
Джерело: опрацьовано автором за даними Держкомстату України

Як свідчить таблиця 3, обсяг польських інвестицій в Україну за 2015 р. змен-
шився ще на 45,3 млн дол. США. і становив 785,9 млн дол. США – це 1,8% від загаль-
ного обсягу іноземних інвестицій в Україну. Причини зменшення інвестиційної діяль-
ності України і Польщі зумовлені військовим конфліктом у державі, тобто високим 
ризиком для інвестора. Аналізуючи інвестиційну діяльність 2016 р., слід зазначити 
незначне зростання на 25,8 млн дол. США прямих польських інвестицій, вкладених 
в економіку України, які становили 811,7 млн дол. США – це 1,3% від загального 
обсягу іноземних інвестицій в Україну.

Обсяги українських інвестицій у польській економіці, за даними Державного 
комітету статистики України8, станом на 31.12.2015 р. склали 50,1 млн дол. США, що 
становить 0,8% від загального обсягу українських інвестицій за кордоном. За 2015 
р. українські інвестиції скоротилися на 2,5 млн дол. США. Протягом 2016 р. у поль-
ську економіку було вкладено 0,9 млн дол. СШАпрямих українських інвестицій, що 
становить 7,5% від загального обсягу українських інвестицій за кордоном. Утім, 
за інформаційними даними9, обсяг реальних українських інвестицій у Республіку 
Польща (які з різних причин не зараховуються українською статистикою) перевищує 
1 млрд дол. США. 

Адаптація українського законодавства до вимог ЄС забезпечить прозорість 
процедур, об’єктивні критерії відбору прискорять проведення інвестиційних процесів 
та сприятимуть розвитку торговельної співпраці між країнами.

Також, необхідне створення відкритого інформаційно-економічного простору 
для інвестиційної діяльності з використанням інформаційних технологій і систем, які 
б містили дані про суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності в межах транскордон-
ного співробітництва, а також результати реалізованих інвестиційних проектів, стан 
ринкової економіки та процесів, що мають чималий вплив на інвестиційну діяльність. 

7 Зовнішньоекономічна діяльність, Державна служба статистики України, http://ukrstat.gov.ua.
8 Там само.
9 Євростат, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat.
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Інформаційне забезпечення є основним чинником ефективної взаємодії у тран-
скордонному просторі між усіма суб’єктами та учасниками транскордонного співро-
бітництва. Ефективна взаємна організація обміну інформацією та досвідом, плану-
вання і реалізація спільних проектів створюють умови для розвитку транскордонного 
співробітництва та відкривають можливості для залучення більшої кількості учасни-
ків взаємодії в транскордонному просторі.

Двостороннє економічне співробітництво є важливою складовою стратегічного 
партнерства України та Польщі, ефективним засобом європейської інтеграції України, 
а також практичним механізмом впровадження європейських стандартів на регіональ-
ному і місцевому рівнях. Розвиток українсько-польського міжрегіонального співро-
бітництва здійснюється у декількох площинах.

На регіональному та місцевому рівнях між Україною і Польщею підписано близько 
450 угод про міжрегіональне співробітництво. Найбільше українських партнерів мають 
Підкарпатське, Люблінське, Лодзьке, Сілезьке та Мазовецьке воєводства. З української 
сторони найбільше польських партнерів мають Львівська, Одеська, Івано-Франківська, 
Вінницька та Волинська області. Процес укладання двосторонніх угод про партнерство 
на рівні міст, районів і селищ з боку України та міст, повітів і ґмін Польщі має сталу 
тенденцію до зростання. В рамках існуючих домовленостей органів місцевої влади та 
самоврядування України і Польщі здійснюється активна співпраця, зокрема проводяться 
спільні наукові, економічні, торговельні, туристичні проекти, різноманітні стажування, 
відбуваються наукові конференції, форуми, семінари, круглі столи тощо.

Також важливо зазначити, що серед 50 польсько-українських проектів, які реа-
лізуються у Львівській області в 11 проектах «лідирують» українські організації (20%), 
27 проектів реалізуються державними структурами (54%), 17 проектів – органами міс-
цевого самоврядування (34%), 11 проектів – НУО (20%), 5 проектів – ВНЗ (10%)10. 
Загальна вартість проектів транскордонного співробітництва (Програма ЄІСП11), які 
реалізуються на сьогодні у Львівській області, становить понад 70 млн евро, зокрема 
кошти для української сторони орієнтовно – 35 млн евро.

Важливими осередками інтенсифікації та розвитку українсько-польського 
міжрегіонального і транскордонного співробітництва є Карпатський єврорегіон12 
(Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія) та єврорегіон «Буг»13 (Україна, 
Польща, Білорусь), які діють в українсько-польському прикордонні. Карпатський євро-
регіон функціонує на основі Декларації про співпрацю спільнот, які проживають на 
території Карпатського регіону, а також на основі статуту Міжрегіональної Асоціації 
«Карпатський єврорегіон», що були укладені 14.03.1993 р. у м. Дебрецені (Угорщина). 
Діяльність єврорегіону «Буг» регулюється Угодою про створення Транскордонного 
Об’єднання єврорегіон «Буг», підписаною 29.09.1995 р. у м. Луцьк, та нещодавно 
інтегрованою новою функціонально-просторовою концепцією розвитку єврорегіону 

10 Аналіз політики транскордонного співробітництва у Львівській області, http://dialog.lviv.ua/
analiz-polityky-transkordonnoho-spivrobitnytstva-u-lvivskij-oblasti.

11 Programming document for EU support to ENI Cross-Border Cooperation (2014–2020), http://pl-by-ua.eu.
12 Карпатський єврорегіон, http://euroregionkarpaty.com.ua./pl.
13 Єврорегіон «Буг», http://euroregionbug.com.ua./pl/.
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«Буг» до 2020 р.14 В рамках реалізації цієї концепції необхідно виділити Програму 
транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна»15 на 2014‒2020 рр., яка 
є ефективним інструментом для використання коштів ЄС органами місцевої влади 
та самоврядування, а також неурядовими організаціями обох держав для реалізації 
проектів у сфері економічного транскордонного співробітництва. Люди, які живуть 
у чотирьох польських воєводствах, чотирьох білоруських і шести українських облас-
тях, матимуть можливість одержати вигоду з цієї співпраці. Необхідно наголосити, 
що Європейська Комісія (ЄК) запропонувала виділити майже 176 млн євро для цієї 
нової Програми. Реалізація проекту ЄС дасть змогу її учасникам стати центром муль-
тимодальних перевезень міжнародного значення, здійснювати транспортування до 
4 млн тонн вантажів, що уможливить повністю використати унікальний потенціал 
Дніпро-Бузького водного шляху для розвитку міжнародного річкового туризму та 
відповідної інфраструктури, оптимізує існуюче навантаження на залізничний й авто-
мобільний транспорт, знизить викиди шкідливих речовин, зменшить трансакційні 
витрати тощо. 

Поєднавши зусилля з Угорщиною, Словаччиною та Румунією у форматі Кар-
патського єврорегіону, а також з Білорусією у розбудові єврорегіону «Буг», Україна 
і Польща заявили про націленість на сприяння економічному, екологічному, науковому 
та освітньому співробітництву суміжних територій, розвитку інфраструктури і муні-
ципального туризму, економічній діяльності місцевих компаній та асоціації універ-
ситетів з метою поглиблення кооперації академічних, освітніх і наукових інституцій. 

Основною метою, що стоїть перед єврорегіонами, є гармонізація стосунків 
між сусідніми територіями, зниження негативного ефекту кордону. Єврорегіон має 
стати інституційним інструментом, що сприяє транскордонному співробітництву 
в різних сферах суспільного життя, які задовольняють інтереси сторін, котрі беруть 
участь у ньому.

Наразі Карпатський єврорегіон є одним із найбільших та найуспішніших на 
Європейському субконтиненті. До його складу входить 19 територіально-адміністра-
тивних одиниць прикордонних регіонів Польщі (Підкарпатське воєводство), Румунії 
(округи Сату Маре, Марамуреш, Бігор, Сучава, Зілаг, Ботошані і Харгіта), Словаччини 
(Пряшівський та Кошіцький краї), України (Закарпатська, Львівська, Івано-Франків-
ська та Чернівецька області) і Угорщини (області Боршод-Абауй-Земплейн, Гайду-Бі-
гар, Гевеш, Яс-Надькун-Солнок, Саболч-Сатмар-Берег та міста з обласним статусом 
Ніредьгаза, Мішкольц, Дебрецен, Егер). 

Практика функціонування Карпатського єврорегіону свідчить, що базовими 
пріоритетами його розвитку є міждержавна міжрегіональна співпраця у гуманітар-
ній сфері, зокрема в галузі культури, освіти, науки, а також сприяння збалансованому 
регіональному розвитку. Інституційний потенціал розвитку Карпатського єврорегіону, 
насамперед, пов’язують з ініціативами транскордонного співробітництва, можливос-
тями реалізації транскордонних проектів (спільно з країнами ЄС). 

14 Концепція розвитку єврорегіону «Буг» до 2020 року, http://euroregionbug.com.ua./pl/.
15 Programming document for EU support to ENI Cross-Border Cooperation (2014-2020), http://pl-by-ua.eu
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Карпатський єврорегіон входить до Асоціації європейських прикордонних регі-
онів і може бути платформою регіональної євроінтеграції України, зокрема як старт, 
співпраця з єврорегіоном «Альпійський простір»16. Поряд з українською стороною Кар-
патського єврорегіону, проект упроваджують і партнери з країн Вишеградської групи 
(Польща, Словаччина та Чехія). Зазначимо, що у процесі реалізації проекту створю-
ються сприятливі передумови для стимулювання місцевого економічного розвитку. Для 
української частини Карпатського єврорегіону (особливо для сільських, гірських, пери-
ферійних територій західних регіонів України) важливу роль відіграє технічна допомога 
ЄС (гранти), які спрямовуватимуть на потреби місцевого розвитку. 

Пріоритетними чинниками регіональної політики в Україні має бути напов-
нення наявної форми міжрегіонального співробітництва конкретним змістом, що 
відповідає меті формування інституційної платформи європейської інтеграції Укра-
їни. Зберігаючи національну специфіку регіонального розвитку у межах української 
частини Карпатського єврорегіону, для України доцільно узагальнити та застосувати 
інституційний досвід функціонування єврорегіону «Альпійський простір», який охо-
плює гірські регіони восьми країн (Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Словенії, 
Монако, Ліхтенштейну та Швейцарії), на території якого мешкає понад 70 млн осіб. 
Програма «Альпійський простір» стала прикладом для ініціювання проектної пропо-
зиції «Карпатський простір» (у рамках Карпатського єврорегіону). Стратегічні пріо-
ритети регіонального розвитку у межах проектної пропозиції «Карпатський простір» 
можуть містити: підвищення конкурентоспроможності гірського транскордонного 
регіону шляхом стимулювання співпраці між дослідно-технологічними центрами із 
залученням малих і середніх підприємств; підтримку традиційних для певної міс-
цевості сфер і галузей виробництва; збереження на місцевому, регіональному рівні 
культурної спадщини та екології; стимулювання розвитку периферійних територій за 
допомогою інноваційних важелів і механізмів; запровадження програм, спрямованих 
на забезпечення сталого регіонального розвитку, охорону довкілля, зокрема шляхом 
заощадливого використання природних ресурсів, попередження настання негативних 
наслідків кліматичних змін, поліпшення енергетичного забезпечення периферійних 
територій, зокрема через розвиток «зеленої енергетики»; розвиток органічного сіль-
ського господарства в гірських районах. 

Зазначимо, що важливою передумовою успішної модернізації Карпатського 
єврорегіону є узгодження українського законодавства з інституційно-правовими нор-
мами Європейського Союзу з питань територіального співробітництва, розробки та 
впровадження державної регіональної політики. Потужний фундамент для приско-
рення процесів євроінтеграції України має створити організаційно-інституційна під-
тримка стимулювання виробничих процесів, розвиток виробничої кооперації на тери-
торії Карпатського єврорегіону, що сприятиме створенню нових робочих місць, дасть 
змогу активізувати економічне зростання на місцевому, регіональному рівнях. Провідну 
роль у цьому відіграватимуть транскордонні кластери, промислові парки (зони), парт-
нерства, розвиток яких сприятиме зростанню конкурентоспроможності українського 

16 Програма «Альпійський простір», http://alpine-space.eu/about-the-programme/programme-in-short.
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виробництва, позитивно впливатиме на просування українських товарів на європейські 
ринки. Як зазначає у своїх працях Н. Мікула17: «транскордонні кластери можна визна-
чити як групи незалежних компаній та асоційованих інституцій, що географічно зосере-
джені у транскордонному регіоні, співпрацюють і конкурують, спеціалізуються в різних 
галузях, проте пов’язані спільними технологіями та навичками і взаємодоповнюють 
одна одну, об’єднуючись для реалізації спільних проектів чи виготовлення спільних 
продуктів, що врешті-решт дає можливість отримання синергетичних та мережевих 
ефектів, дифузії знань і навиків тощо». 

Розвиток кластерів в Україні сьогодні відбувається безсистемно, без належного 
нормативно-правового супроводу. Отже, на порядку денному – необхідність розробки 
в Україні нормативно-правового забезпечення розвитку регіональних, міжрегіональ-
них і транскордонних кластерів. 

В Європі підтримка розвитку транскордонних кластерів забезпечується не 
лише на національному рівні, а й на загальноєвропейському, зокрема, шляхом реа-
лізації регіональної політики ЄС, однією з умов якої є наявність стратегії спільного 
розвитку транскордонних регіонів. 

У транскордонному просторі України з країнами-членами ЄС виявлено наступні 
транскордонні кластери та кластерні ініціативи18: науковий інформаційно-статистич-
ний кластер «Інфостат Україна-Польща», що діє з 2013 року в українсько-польському 
транскордонному регіоні (Львівська область). Учасниками кластеру з українського 
боку є: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 
Головне управління статистики у Львівській області, Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка, Львівська обласна спілка економістів України, з польського 
боку: Статистичне управління Підкарпатського воєводства, Жешувський університет, 
Центр статистичних досліджень і освіти ГУС Польщі; «Люблінський екоенергетич-
ний кластер» почав функціонувати як транскордонний шляхом залучення учасника 
з українського боку, а саме – «Центру впровадження альтернативних та відновлю-
вальних джерел енергії». До цього кластеру входить також холдингова структура, яка 
має підрозділ на українській стороні – СП ТзОВ «КомЕкоЛьвів». Можна очікувати 
розвиток цього транскордонного кластеру надалі в сфері екоенергетики у зв’язку із 
актуальністю питань енергозбереження, використання відновних ресурсів та вторин-
ної переробки відходів з огляду на пріоритети фінансової підтримки ЄС тощо. 

Формування і розвиток транскордонних кластерів сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності регіонів, забезпеченню інноваційно-інвестиційної моделі 
розвитку підприємств та інших суб’єктів господарювання, розташованих у транскор-
донному просторі, впровадженню нових технологій у виробництві товарів і послуг; 
підвищенню ефективності функціонування прикордонної інфраструктури.

Діяльність транскордонних кластерів необхідно спрямувати на поліпшення 
інвестиційного клімату для галузей, що входять до кластеру; розробку механізму 

17 Мікула Н.А., Засадко В.В. (2014), Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції, 
монографія, Київ, НІСД, С. 57.

18 Кравців В.С. (2015), Розвиток транскордонного співробітництва (науково-аналітична доповідь), НАН 
України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Львів.
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підтримки інноваційної діяльності підприємств регіональними органами влади і орга-
нами місцевого самоврядування; підвищення інноваційного рівня сільськогосподар-
ської діяльності; заповнення ринку екологічно чистою продукцією тощо.

Важливого значення набуває і співробітництво в екологічній сфері, адже цей 
напрям забезпечує охорону довкілля. Стан екології регіону можна оцінити, аналізу-
ючи такі чинники як чистота повітря, забрудненість ґрунтів (кількість підприємств, 
які мають негативний вплив на довкілля транскордонного регіону, їхнє розміщення, 
обсяги скидання відходів і т.ін.), так і посилення двосторонньої співпраці в цьому 
напрямі, який має вагоме значення для чистоти водойм, автомобільних викидів, фінан-
сування заходів з охорони довкілля. Тому, питання екології прикордонних територій 
не може бути вирішено в односторонньому порядку, адже шкідливі викиди в атмос-
феру по один бік кордону мають згубний вплив і на сусідній прикордонний регіон, 
що і актуалізує розвиток транскордонного співробітництва щодо уникнення та запобі-
гання цьому через реалізацію спеціальних екологічних проектів, програм, залучення 
коштів європейських фондів, формування кластерів, а саме добровільного терито-
ріального об’єднання підприємств або структур певної галузі зі спільною метою та 
інноваційною спрямованістю.

Транскордонний промисловий парк надає економічні переваги в таких сферах: 
діяльність сектору переробної промисловості, логістичні послуги високого рівня із 
одночасним забезпеченням перетину кордону та митним оформленням. Створення 
транскордонних промислових зон (парків) має дві мети: створити структуру у потре-
буючому периферійному регіоні, яка відігравала б роль бізнес-інкубатора і допома-
гала інвесторам розпочинати виробництво продукції; ця координуюча структура стала 
б одночасно фінансовим посередником в отриманні коштів фінансової допомоги зі 
структурних фондів ЄС. Забезпечення сталого збалансованого соціально-економіч-
ного розвитку держави потребує активізації ринкових перетворень та удосконалення 
регіональної політики, головним критерієм якої є підвищення конкурентоспроможно-
сті економіки регіонів.

Транскордонне співробітництво має важливе значення у забезпеченні конку-
рентоспроможності прикордонних регіонів, адже плідна двостороння співпраця допо-
магає її здобути. Конкуренція є вагомою підоймою зближення соціально-економічних 
параметрів регіонального розвитку в ЄС та поза його межами, а відтак, політика її сти-
мулювання може одночасно трактуватися і як політика сприяння конвергенції регіонів 
у транскордонному вимірі європейської інтеграції. Це означає, що адаптація принци-
пів конкурентної політики ЄС сусідніми країнами, які залучені до європейських про-
грам сусідства та партнерства, виступає одним із ключових напрямів удосконалення 
системи інституційного забезпечення транскордонного співробітництва, оскільки 
сприяє вирівнюванню пропорцій економічного розвитку по різні боки кордону, а від-
так і нарощуванню соціально-економічного потенціалу відповідних транскордон-
них регіонів19. Інституційною основою реалізації сучасної конкурентної політики 

19 Борщевський В., Куцаб-Бонк К. (2016), Нарощування соціально-економічного потенціалу транскордон-
ного регіону в умовах ринкової конвергенції, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
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ЄС є Європейська конкурентна мережа (European Competition Network), яка включає 
Комісію ЄС як головну інституцію, що відповідає за реалізацію спільної конкурентної 
політики та національні органи у сфері конкурентної політики. В умовах децентралі-
зації системи регулювання конкуренції у ЄС пріоритетним завданням є забезпечення 
одноманітності (універсальності) застосування конкурентних правил ЄС на всіх рів-
нях регулювання, що досягається за рахунок інтенсивного співробітництва й інфор-
маційного обміну між національними та регіональними регулятивними інститутами20.

Під конкурентоспроможністю економіки транскордонного простору слід роз-
глядати можливості регіону забезпечити конкурентні переваги в ефективному вико-
ристанні ресурсів і благ задля гуманізації, тобто підвищення людського розвитку, не 
порушуючи економічної безпеки інших регіонів і країн шляхом суперництва. При 
цьому в основі категорії конкурентоспроможність людина має бути як найвища цін-
ність суспільства. Поділяючи думку Н. Мікули21, яка зазначила, що змагаючись на 
ринку шляхом ефективного використання ресурсів і створюючи конкурентні переваги, 
кожен суб’єкт конкурентної боротьби має прагнути до задоволення потреб населення. 
Тобто необхідно формувати такі конкурентні переваги регіону, які сприятимуть під-
вищенню життєвого рівня населення, що дасть змогу забезпечити та наростити його 
конкурентоспроможність. Звичайно, щоб забезпечити зростання середньої тривалості 
життя, необхідно поліпшити добробут людини, тобто забезпечити її роботою, створити 
сприятливі умови для праці. Отже, можна вважати, що ні регіон, ні держава не можуть 
бути конкурентоспроможними, якщо її жителям не буде забезпечено зайнятість, належ-
ний рівень доходів, систему соціального захисту, охорони здоров’я та екологічну без-
пеку. Тому конкурентоспроможність у транскордонному просторі визначатиметься 
можливістю забезпечувати потреби мешканців, бізнесу, інвесторів, що втримуватиме 
їх у регіоні. Це обумовлює активізацію транскордонного співробітництва задля фор-
мування інтенсивних формальних і неформальних транскордонних ринків товарів, 
послуг, капіталу та трудових ресурсів, конкурентоспроможність яких, своєю чергою, 
визначатиме конкурентоспроможність транскордонного регіону і простору.

Чіткий механізм транскордонного співробітництва є необхідною передумовою 
його дієвості та результативності. У травні 2017 р. громадяни України офіційно одер-
жали можливість безвізового перетину кордону з країнами Європи, які входять до Шен-
генської зони. Безвізовий режим – це маркер того, що Україна входить до спільного 
європейського простору. Свій цивілізаційний вибір українські громадяни вибороли на 
Євромайдані та відстоюють у протидії російському військовому агресору і продовженні 
курсу на інтеграцію в ЄС і НАТО. Це дасть змогу нинішньому «суспільству ризику» 
трансформуватися в суспільство гідності, а його суб’єктам – одержати належні та без-
печні умови для свого життя й розвитку.

«Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва», Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 
С. 10‒12.

20 Сучасні механізми та інструменти реалізації конкурентної політики ЄС, http://posibniki.com.ua/
postsuchasni-mehanizmi-ta-instrumenti-realizaciio-konkurentnoio-politiki-es.

21 Мікула Н. А., Засадко В. В. (2014), Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції, 
монографія, Київ, НІСД, С. 242.
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Транскордонне співробітництво відіграє важливу роль у процесі інтеграції дер-
жави в європейський економічний простір. Для України транскордонне співробітни-
цтво є важливим чинником соціально-економічного розвитку регіонів, формування 
стабільних економічних зв’язків між територіями, створення конкурентного середо-
вища, поглиблення науково-технічних, соціальних, культурних зв’язків між суб’єк-
тами прикордонних територій.

Висновки

Розвиток українсько-польського транскордонного економічного співробітни-
цтва у майбутньому передбачає виконання наступних завдань: використання мож-
ливостей транскордонного співробітництва на регіональному та місцевому рівнях; 
сприяння надалі дієвому розвитку Карпатського єврорегіону і єврорегіону «Буг», 
створення нових організаційних форм – Європейських угруповань територіального 
співробітництва та Об’єднань єврорегіонального співробітництва, зокрема програми 
«Карпатський простір»; стимулювання транскордонної мережі співпраці між україн-
сько-польськими підприємствами: формування та розвиток транскордонних кластерів 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності регіонів, забезпеченню інновацій-
но-інвестиційної моделі розвитку підприємств та інших суб’єктів господарювання, 
розташованих у транскордонних регіонах, впровадженню нових технологій у вироб-
ництві товарів і послуг; стимулювання збільшення обсягів взаємовигідної торгівлі.

Реалізація завдань поглиблення транскордонного співробітництва України 
і Польщі продукує наступні заходи: вдосконалення Закону України «Про транскор-
донне співробітництво» відповідно до пріоритетних завдань розвитку транскордон-
ного співробітництва та інших нормативно-правових документів; розробка, прийняття 
і реалізація суб’єктами транскордонного співробітництва спільних стратегічних доку-
ментів щодо розвитку транскордонного співробітництва; надання повноважень від 
центральної влади місцевим органам (територіальним громадам) для налагодження 
взаємовигідного прямого дієвого соціально-економічного транскордонного співро-
бітництва; забезпечення участі представників єврорегіональних структур у спіль-
них органах щодо питань транскордонного співробітництва, створених ЄС чи Радою 
Європи; формування інституційного середовища розвитку транскордонних класте-
рів; налагодження комунікаційних зв’язків між різними сегментами транскордонного 
співробітництва та ефективної взаємодії між місцевими органами державної влади 
і представниками підприємницького і громадського середовищ; проведення моніто-
рингу розвитку транскордонних регіонів, що дасть можливість проаналізувати дис-
пропорції розвитку прикордонних територій у транскордонному регіоні та виявити 
відповідний потенціал для формування нових форм транскордонного співробітни-
цтва; розробити стратегії розвитку кожного єврорегіону з врахуванням стратегічних 
пріоритетів загальноєвропейського, державного і регіонального рівнів; створити дого-
вірну платформу між єврорегіонами, що утворені на кордоні з країнами ЄС та євроре-
гіонами, утвореними з країнами, які не є країнами-членами ЄС.
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Для формування механізму реалізації завдань поглиблення транскордонного 
співробітництва вважаємо за необхідне здійснити такі кроки:
 – запровадити регулярний науковий діалог експертів та фахівців з обговорюваних 

проблем транскордонної співпраці, зокрема Карпатського єврорегіону та євроре-
гіону «Буг»;

 – спільними зусиллями науковців та інституційних служб України, Польщі, Румунії, 
Молдови, Словаччини, Угорщини розробити наукові критерії моніторингу обгово-
рюваних питань транскордонного співробітництва з метою становлення і реаліза-
ції ефективної соціально-економічної співпраці відповідно до потреб сьогодення;

 – важливо створювати середовище, в якому пріоритет має надаватися регіональним 
інтересам, а інтереси держави будуть реалізовуватися опосередковано, через реа-
лізацію інтересів регіону;

 – сформувати спільні академічні колективи для підготовки і видання науково-ме-
тодичних та стратегічно-практичних праць з розвитку транскордонних економіч-
них відносин, співробітництва в екологічній сфері, гуманізації і підвищення рівня 
життя;

 – розвивати українсько-польське транскордонне економічне співробітництво на 
гуманістичних засадах.
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WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA POLSKI Z UKRAINĄ 

Polish and Ukrainian cross-border cooperation

Streszczenie: Ukraina położona jest na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Ze względu na 
swoje położenie Ukraina jest bardzo ważnym politycznym i gospodarczym partnerem dla Pol-
ski. Współpraca transgraniczna ma duży wpływ na rozwój współpracy społecznej, kulturalnej, 
edukacyjnej pomiędzy regionami położonymi blisko granicy Unii Europejskiej. Przedmiotem 
artykułu jest przedstawienie najważniejszych punktów współpracy transgranicznej w struk-
turze międzynarodowej. Szczególną rolę we współpracy transgranicznej spełniają regiony 
przygraniczne po polskiej i ukraińskiej stronie, zwane euroregionami (Euroregion Karpacki, 
Bug, San). W artykule starałam się przedstawić podstawy prawne, na których oparto kierunki 
działań rozwoju współpracy transgranicznej polskiej i ukraińskiej oraz czy i jak przygrani-
cze wpłynęło na poziom rozwoju powiatów województwa podkarpackiego ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów graniczących z Ukrainą. 

Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna, euroregiony, polsko-ukraińska współpraca spo-
łeczna, współpraca kulturalno-oświatowa.

Summary: Ukraine is located on the eastern external border of the European Union. There-
fore, this country is a very important political and economic partner of Poland. Cross-bor-
der cooperation has a big influence on the development of social, cultural and educational 
cooperation between the regions located near the border of the European Union. The main 
purpose of this paper is to present cross-border cooperation between Poland and Ukraine in 
terms of international relations. Euroregions, that is the regions located on either side of the 
Polish-Ukrainian border (the Carpathian Euroregion, the Bug, the San), play a major role in 
cross-border cooperation. The article is the attempt to show the legal basis for the develop-
ment of cross-border cooperation between Poland and Ukraine and to analyse the influence of 
this cooperation on the development of the powiats situated in Podkarpackie Voividship, with 
special consideration of the regions bordering Ukraine.

Key words: cross-border cooperation, euroregions, Polish-Ukrainian cooperation, social cooper-
ation, cultural cooperation, educational cooperation.
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Wstęp

E uropa charakteryzuje się wielością kultur. Wielokulturowość przejawia się w języ-
kach – jest ich 60, w muzyce, malarstwie, architekturze, budownictwie, sposobie 
spędzania urlopu, różnorodności miast. Polityka UE ma za zadanie zachowanie 

różnorodności kulturalnej i stara się stworzyć warunki, w których współczesne formy roz-
woju gospodarczego, społecznego, ekonomicznego i technicznego zostaną zaakceptowane1. 
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wschodnia granica Polski stała się jednocześnie 
zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Ukraina jest więc ważnym państwem niebędącym 
w Unii Europejskiej pod względem gospodarczym i politycznym dla Polski. Ważną rolę 
w tym zakresie stanowią regiony przygraniczne. Zadaniem współpracy transgranicznej 
jest znoszenie negatywnego wpływu granic na życie obywateli. W literaturze nie została 
wprowadzona jednolita definicja regionu transgranicznego, stąd możemy spotkać wiele jej 
określeń. Jednym z nich jest wyróżnienie regionów na podstawie kryteriów społecznych, 
kulturowych i gospodarczych położonych po obu stronach granicy. Podstawą do jego wyod-
rębnienia mogą być cechy natury geograficznej, ekonomicznej, kulturowej i etycznej mające 
charakter wspólny. Występowanie na danym obszarze cech stanowiących o jego jednorod-
ności geograficznej, historycznej, czy kulturowo-językowej, jak również komplementarno-
ści, czy też gospodarczej zawartości, może stanowić istotną przesłankę rozwoju współpracy 
transgranicznej rozumianą jako szereg różnorodnych relacji pomiędzy zamieszkującymi 
go społecznościami-instytucjonalizacji i strukturalizacji współpracy2. Wspólne dziedzic-
two kulturowe jest jednym z najważniejszych atutów regionu. Infrastruktura kulturowa jest 
obfita (teatry, opery, kina, biblioteki, lokalne ośrodki kultury), ale wymaga środków inwesty-
cyjnych na ich realizację. Wydarzenia kulturalne były i będą formą zachowania tożsamości 
narodowej i regionalnej. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. spowodowało wiele 
też negatywnych skutków w państwach takich jak Ukraina. Podstawową formą współpracy 
województwa podkarpackiego jest wymiana handlowa i przede wszystkim współpraca 
w sferze społecznej. W związku z tym nastąpiło znaczne zmniejszenie drobnego handlu 
przygranicznego, co powoduje utratę dochodów dla mieszkańców terenów przygranicznych 
oraz wzrost bezrobocia. W sferze społecznej bardzo ważne są wspólnie organizowane festi-
wale, wystawy, imprezy folklorystyczne czy sportowe, ośrodkiem ważnym przy współpracy 
z Ukrainą w tej dziedzinie jest miasto Przemyśl.

Celem współpracy transgranicznej jest zniesienie barier wynikających z istnienia 
granic państwowych. Może ona przebiegać na wszystkich szczeblach samorządowych lub 
pozarządowych, a także dotyczyć różnych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego. Do 
dokumentów stanowiących ramy prawne dla współpracy transgranicznej należą umowy 
sporządzone przez instytucje międzynarodowe, m.in. Radę Europy czy Stowarzyszenie 
Europejskich Regionów Granicznych, a przede wszystkim:

1 H. Shcherba, Współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w warunkach eurointegracji.
2 A. Mikołajczyk, Stosunki umowne między subpaństwowymi podmiotami władzy publicznej różnych państw, 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3/1997.
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 – Europejską Konwencję Ramową o współpracy transgranicznej między wspólnotami 
i władzami terytorialnymi; Konwencja Madrycka z dnia 21 maja 1980 roku wraz z pro-
tokołem Dodatkowym do Konwencji3.

 – Europejska Karta Regionów Granicznych i transgranicznych z 1981 roku, znowelizo-
wana na zgromadzeniu Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w 1995 
roku, a następnie 2004 r., w dokumencie tym zdefiniowano między innymi termin 
„współpracy transgranicznej”4.

Równocześnie dokument zaznacza, iż współpraca transgraniczna jest pojęciem szer-
szym niż współpraca euroregionalna, która to – w przeciwieństwie do transgranicznej – cha-
rakteryzuje się wyższym stopniem zinstytucjonalizowania. Staje się to przyczyną powoły-
wania w jej zakresie komitetów, sekretariatów czy stowarzyszeń.
 – Europejska Karta Samorządu terytorialnego z 1985 roku, zwana Kartą Samorządu Tery-

torialnego Lokalnego: w Polsce weszła w życie dnia 1 marca 1994 r.
 – Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych 

stosunkach i współpracy w Warszawie z 18 maja 1992 r. określa, że strony będą sprzy-
jać ustanowieniu i rozwojowi bezpośrednich kontaktów i współpracy między regio-
nami, jednostkami administracyjno-terytorialnymi i miastami Rzeczpospolitej Polskiej 
i Ukrainy5. Za najważniejsze zadanie do realizowania traktat uznawał zwiększenie liczby 
przejść granicznych oraz usprawnienie przeprowadzania kontroli celnej i granicznej. 
Porozumienie w tej sprawie podpisano w Kijowie 24 maja 1993 r. Strony zadeklarowały 
wspieranie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, aby w ten sposób tworzyć 
warunki i przyczyniać się do zacieśnienia „stosunków między Rzeczpospolitą Polską 
a Ukrainą” oraz przyczynić się do wzrostu postępu gospodarczego i społecznościowego 
regionów przygranicznych.

Definicje współpracy transgranicznej

W Konwencji Madryckiej współpraca transgraniczna określana jest jako: „każde 
wspólnie podjęte działanie, mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kon-
taktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby umawia-
jących się stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do 
realizacji takich zamierzeń” (Europejska Konwencja … 1980).

W preambule Konwencji postanowiono, że państwa sygnatariusze powinny wspie-
rać współpracę transgraniczną i w ten sposób przyczyniać się do postępu gospodarczego 

3 Europejska Konwencja ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorial-
nymi (1980), sporządzona w Madrycie dn. 21.05.1980 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 287, art. 2).

4 Pod pojęciem tym rozumie się współpracę przylegających do siebie regionów granicznych lub współpracę 
zagraniczną władz szczebla regionalnego i lokalnego, organizacji lub instytucji reprezentujących obszary gra-
niczne. Pojęcie to obejmuje także wszelkie przedsięwzięcia sprzyjające wzmacnianiu więzi gospodarczych 
i kulturowych między związanymi stronami oraz porozumienia o różnym charakterze służące powstawaniu 
podobnych zależności. Jak stwierdza P. Wahl, „Jest to szczególna forma współpracy międzynarodowej mająca 
dwie podstawowe cechy: sąsiedzkość kontaktów, regionalny lub lokalny poziom współpracy”. 

5 Dz. U. z 1993 r., nr 125, poz. 573.
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i społecznego obszarów przygranicznych oraz umocnienia poczucia wspólnoty, która łączy 
narody i regiony Europy6.

T. Borys definiuje współpracę transgraniczną nieco inaczej – uważa się, że określić 
ją można jako szczególną formę współpracy międzynarodowej, eksponującą dwie podsta-
wowe cechy: sąsiedzkich kontaktów oraz regionalny lub lokalny poziom współpracy.

Z. Brodecki definiuje współpracę transgraniczną jako wspólne przedsięwzięcie jed-
nostek samorządowych różnych państw sąsiadujących ze sobą poprzez wspólną granicę. 
Cechami wyróżniającymi tę formę współpracy zewnętrznej są: lokalny lub regionalny 
poziom współpracy, sąsiedzkość kontaktów (przyległość obszarów)7.

W związku z powyższym, współpraca transgraniczna może oznaczać współpracę 
regionów nieprzylegających do siebie. W niektórych zawartych przez Polskę porozu-
mieniach przyjmuje się że terminy „współpraca międzyregionalna” i „współpraca trans-
graniczna” oznaczają to samo8. Współpraca transgraniczna utożsamiana jest z pojęciem 
współpracy przygranicznej. Wynika to z definicji przyjętej przez Unię Europejską, która 
rozumie przez to pojęcie „sąsiedzką współpracę we wszystkich dziedzinach życia, pomię-
dzy graniczącymi ze sobą obszarami, regionami i/lub władzami komunalnymi, lub innymi 
władzami w regionach przygranicznych”9. Za współpracę przygraniczną uznaje się działa-
nia podmiotów administracyjnych, w których państwa ze sobą graniczą. A za współpracę 
transgraniczną uważa się działania, gdy dotyczy podmiotów administracyjnych zarówno 
graniczących, jak i niegraniczących ze sobą w sensie geograficznym10.

Na obszarze polsko-ukraińskim działa kilka regionów Euroregion San, Bug, Kar-
packi. Województwo podkarpackie włączone jest także od 1993 r. w struktury Euroregionu 
Karpackiego. Region ten obejmuje struktury przygraniczne pięciu państw Polski, Węgier, 
Słowacji, Ukrainy oraz Rumunii. Do najważniejszych osiągnięć tego regionu możemy 
zaliczyć współpracę kulturalną, ale także handlową i ekologiczną. Celem współpracy 
transgranicznej jest rozwiązywanie problemów wspólnych lub identycznych regionów 
przygranicznych.

Do uwarunkowań oraz podstaw prawnych i geopolitycznych współpracy transgra-
nicznej możemy zaliczyć:
1. historyczne – wywodzące się ze wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy oraz 

poszczególnych państw, na którym społeczności lokalne opierają często swoją aktyw-
ność i współpracę;

2. polityczne – gdzie współpraca transgraniczna jest ważnym czynnikiem stabilizującym 
i kreującym rozwój kształtowania więzi i współpracy sąsiedzkiej, stanowi czynnik 
budujący proces integracji europejskiej;

6 W. Jastrzębska, Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej, 2008, s. 98.
7 Z. Brodecki, Regiony, Warszawa 2005, s. 209.
8 H. Goik, Współpraca przygraniczna, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”, 1996, s. 217.
9 M. Zieliński, Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej, 1997, s. 227.
10 M. Woźniak, 2005, Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa pol-

skiego i standardów międzynarodowych, „Samorząd Terytorialny”, nr 4. s. 13‒14.
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3. gospodarcze – wykorzystuje wspólny potencjał gospodarczy i promuje aktywiza-
cję ekonomiczną regionów przygranicznych w celu podnoszenia konkurencyjności 
i wyrównywania poziomu;

4. społeczne – których celem jest nawiązanie kontaktów społeczności, przełamywanie 
barier, wzajemnych uprzedzeń, lepsze zrozumienie, budowanie pomostów między 
mieszkańcami sąsiednich regionów11.

Podstawową formą prawno-instytucjonalną współpracy są umowy, traktaty i poro-
zumienia dwustronne zawierane pomiędzy rządami sąsiadujących państw. Na granicy 
polsko-ukraińskiej są powszechne następujące zinstytucjonalizowane formy współpracy: 
a) Polsko-Ukraińska Międzynarodowa Rada Koordynacyjna ds. Współpracy Międzyregio-
nalnej ‒ jej zadaniem jest koordynowanie kierunków współpracy transgranicznej i regio-
nalnej w różnych dziedzinach, w tym: w zakresie funduszy UE, rozwoju infrastruktury 
polsko-ukraińskiej granicy państwowej, możliwości rozszerzenia współpracy międzyregio-
nalnej, aktywizacji współdziałania w zakresie planowania przestrzennego oraz kierunków 
humanitarnych; b) porozumienia i umowy transgraniczne; c) porozumienia euroregionalne; 
d) porozumienia dwustronne (województw i obwodów); e) porozumienia samorządów gmin 
i miast; f) umowy gospodarcze; g) porozumienia instytucjonalne; h) umowy gospodarcze; 
i) współpraca „wolna”.

Program współpracy transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014‒2020

Program został opracowany w oparciu o ramy prawne następujących dokumentów:
 – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. usta-

nawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgra-
nicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa;

 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 
2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (Rozporządzenie EIS);

 – Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS 
(2014‒2020) (Dokument Programowy);

 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z dnia 11 marca 
2014 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na 
rzecz finansowania działań zewnętrznych;

 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 
25 października 2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu zostały zorganizo-
wane na obszarze całego Programu. Projekt Programu został zamieszczony na stronach 
internetowych Instytucji Zarządzającej (IZ), Instytucji Krajowej (IK), władz regional-
nych oraz na stronie PWT EISP Polska‒Białoruś‒Ukraina12.

11 B. Kawałko, „Barometr Regionalny” Nr 2/2011, Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgra-
nicznej, s. 35‒36.

12 Program współpracy transgranicznej Polska‒Białoruś‒Ukraina 2014‒2020 r., s. 9.
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Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych 
na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy zgodnie z celami EIS określonymi w Rozporzą-
dzeniu EIS. Niniejszy Program, podobnie jak jego dwie poprzednie edycje, skierowany jest 
do polskich, ukraińskich i białoruskich regionów przygranicznych i wszystkich instytucji 
o charakterze non-profit pochodzących z tych regionów.

Program skierowany jest do polskich, ukraińskich i białoruskich regionów przygra-
nicznych. Obszar Programu obejmuje główne regiony wsparcia i regiony przyległe:
 – w Polsce: to podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkar-

packim), białostocki, łomżyński podregiony główne: krośnieński i przemyski (w woje-
wództwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podla-
skim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki 
(w województwie mazowieckim); podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski 
(w województwie podkarpackim); puławski i lubelski (w województwie lubelskim);

 – na Białorusi: to obwody główne: grodzieński i brzeski; obwody przyległe: miński (łącz-
nie z miastem Mińsk) oraz homelski;

 – na Ukrainie: to obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki; obwody przyległe: 
rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

W celu zapewnienia kontynuacji istniejącego sposobu współpracy przyjętego 
w ramach PWT EISP Program Polska‒Białoruś‒Ukraina 2007‒2013 oraz chcąc wnieść do 
celów Programu istotną wartość dodaną oraz osiągnąć silniejszy wpływ współpracy trans-
granicznej na głównym obszarze wsparcia, niektóre jednostki terytorialne przylegające do 
głównych regionów Programu otrzymały zgodę na uczestnictwo w PWT EIS Polska‒Bia-
łoruś‒Ukraina 2014‒2020. Pomimo podziału obszaru na regiony główne i przyległe, insty-
tucje pochodzące z obu tych części i ubiegające się o dofinansowanie z Programu będą 
traktowane jednakowo. Regiony główne i przyległe będą miały równe szanse ubiegania się 
o dofinansowanie ze środków Programu. Finansowanie działań w projektach realizowanych 
częściowo poza obszarem Programu również będzie możliwe pod warunkiem, że: 
 – projekty te są niezbędne do osiągnięcia celów Programu i przynoszą korzyści dla jego 

obszaru;
 – łączna kwota przydzielona w ramach Programu na działania poza jego obszarem nie 

przekroczy 20% wkładu Unii na poziomie Programu.

Powierzchnia całego obszaru objętego Programem wynosi 316,3 tys. km2, w tym 
obszar części:
 – polskiej 75,2 tys. km2 (w tym 17,9 tys. km2 w regionach przyległych);
 – białoruskiej 138,5 tys. km2 (w tym 80,6 tys. km2 w regionach przyległych);
 – ukraińskiej 102,5 tys. km2 (w tym 47,8 tys. km2 w regionach przyległych).

Długość granicy polsko-białoruskiej wynosi 418 km2, polsko-ukraińskiej 535 km2, 
a białorusko-ukraińskiej w części objętej Programem 1084 km2. Wybrane regiony są spójne 
z definicją kwalifikowania regionów wskazaną w Dokumencie Programowym dla wsparcia 
UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014‒2020).

Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicz-
nej EIS (2014‒2020) przewiduje trzy cele Strategiczne dla działań w ramach współpracy 
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transgranicznej: a) promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po obu 
stronach wspólnej granicy; b) rozwiązywanie wspólnych wyzwań dotyczących środowiska, 
zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochrony; c) promocja lepszych warunków i zasad 
zapewniających mobilność osób, towarów i kapitału.

W Dokumencie Programowym dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicz-
nej EIS (2014‒2020) wymieniono również 10 Celów Tematycznych (CT), spośród których 
uczestniczące państwa mogą wybrać cztery cele dla działań w ramach współpracy transgra-
nicznej. Program przyczynia się do wszystkich wyżej wymienionych Celów Strategicznych 
oraz do zidentyfikowanych potrzeb regionalnych poprzez finansowanie realizacji nieko-
mercyjnych projektów odnoszących się do następujących czterech CT i związanych z nimi 
priorytetów.

Wśród nich wymienić można:
1. Promocję kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (CT3)

Priorytet 1.1. Promocję kultury lokalnej i historii;
Priorytet 1.2. Promocję i zachowanie dziedzictwa naturalnego.
„Współpraca kulturalna ma na celu ochronę i propagowanie dziedzictwa kulturowego 

i historycznego regionów transgranicznych, wzmacnianie powiązań kulturowych i współ-
pracy, poprawę wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększanie potencjału społeczności 
lokalnych. Istnienie dobrze utrzymanych obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego jest ściśle związane z rozwojem turystyki transgranicznej. Dlatego turystyka została 
zdefiniowana jako sektor o najwyższym potencjale, aby stać się jednym z głównych sek-
torów generujących przychody i rosnącym źródłem zatrudnienia i inwestycji, w szczegól-
ności na obszarach wiejskich. W celu lepszego wykorzystania dziedzictwa regionalnego 
i zwiększenia liczby turystów zarówno przyjeżdżających, jak i lokalnych, wymagana jest 
poprawa stanu rozlicznych miejsc o potencjale kulturalnym i naturalnym oraz dalszy roz-
wój infrastruktury turystycznej. Wsparcie w ramach dwóch Priorytetów CT3 będzie zatem 
skupiać się zarówno na rozwoju transgranicznych potencjałów kulturowych, historycznych 
i przyrodniczych, jak i na rozwoju turystyki transgranicznej. Priorytety będą koncentrować 
się na poprawie stanu fizycznego „obiektów” kultury i dziedzictwa naturalnego, a także na 
działaniach „miękkich”. Rozwój twardej infrastruktury powinien być wspierany poprzez 
wzmocnienie kontaktów i sieci między zainteresowanymi stronami w sektorach kultury 
i turystyki. Ponadto atrakcyjność turystyki i wzrost w sektorze są silnie uzależnione od róż-
norodności i jakości usług turystycznych, wizerunku regionu i właściwego rozpowszechnie-
nia sezonowej działalności turystycznej. W związku z powyższym działania mające na celu 
promocję i dywersyfikację produktów turystycznych będą również objęte tym CT”13.

Promocja kultury lokalnej i historii

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:
„Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji, rozwoju i zachowania kul-

tury lokalnej i historii; wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie 

13 Ibidem, s. 10.
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tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła i umiejętności; wspólne projekty promujące walory 
turystyczne; wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infra-
strukturę turystyczną i usługi zwiększające użytkowanie dziedzictwa kulturowego w tury-
styce (np. trasy rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.), włączając uzupełniającą infrastrukturę 
turystyczną, służącą korzystaniu z dziedzictwa kulturowego (np. stojaki na rowery, ozna-
kowanie, infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami itp.); Wspólne tworzenie pro-
duktów turystycznych, z poszanowaniem konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego; 
Stymulowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie dziedzictwa historycznego 
i kulturowego (wymiana dobrych praktyk, wspólne szkolenia i inne działania powiązane); 
Konserwacja, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego do celów 
turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społeczności 
lokalnych; Wspólne inicjatywy mające na celu poprawę obiektów funkcjonujących w sfe-
rze kultury; Wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności 
w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, rozwoju wspólnych produktów i usług 
turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności 
powiązanych”14.

Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji i zachowania dziedzictwa 
naturalnego:

„Wspólne tworzenie produktów turystycznych odnoszących się do ochrony dziedzic-
twa. Wspólny rozwój umiejętności i współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i regio-
nalnymi w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi; Wspólny rozwój strategii tran-
sgranicznych służących zachowaniu i wykorzystywaniu miejsc i obszarów dziedzictwa 
naturalnego oraz krajobrazu; Stymulowanie współpracy pomiędzy instytucjami w dzie-
dzinie ochrony dziedzictwa naturalnego (wymiana dobrych praktyk, wspólne szkolenia); 
Wspólne inwestycje w infrastrukturę środowiskową, w szczególności zarządzanie ściekami 
i wodą, w celu zachowania dziedzictwa naturalnego; Konserwacja, zachowanie i adapta-
cja lub rozwój dziedzictwa do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, eduka-
cyjnych i innych celów społeczności lokalnych; Wspólne szkolenia i wymiany personelu 
mające na celu poprawę umiejętności w zakresie zarządzania dziedzictwem naturalnym, 
rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa 
z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych; Budowa, przebudowa lub moder-
nizacja infrastruktury służąca zwiększeniu wykorzystania dziedzictwa naturalnego na rzecz 
turystyki (np. trasy rowerowe, szlaki terenowe itp.), włączając uzupełniającą infrastrukturę 
turystyczną w celu ułatwienia korzystania z dziedzictwa naturalnego (np. stojaki rowerowe, 
oznakowanie, infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami itp.)”15.

Realizacja programu będzie mierzona za pomocą obiektywnie weryfikowanych 
wskaźników. Dla kultury lokalnej i historii wskaźnikiem produktu jest liczba udoskonalonych 

14 Ibidem, s. 10, 11.
15 Program współpracy transgranicznej Polska‒Białoruś‒Ukraina 2014‒2020 r., http://pl-by-ua.eu/upload/pl/

JOP_2014_2020_PL. pdf.
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obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego będąca bezpośrednim wynikiem wspar-
cia Programu oraz liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych. Wskaźnikiem rezultatu 
jest wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego. Dla 
promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego wskaźnikiem produktu będzie liczba trans-
granicznych wydarzeń zorganizowanych przy wsparciu programu, liczba wypromowanych 
lub chronionych obiektów przyrodniczych, bezpośredni wynik wsparcia programu. Liczba 
osób uczestniczących w wydarzeniach i działaniach podnoszących świadomość, promują-
cych zachowanie dziedzictwa naturalnego. Wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzic-
twa naturalnego.

Zakończenie: plusy i minusy współpracy transgranicznej

Współpraca transgraniczna – możemy powiedzieć – przynosi pewne korzyści, jak 
również ma pewne ujemne strony. Do silnych stron współpracy transgranicznej można zali-
czyć: rozwój regionalnej wymiany handlowej, która zastępuje handel przygraniczny typu 
bazarowego, rozwiniętą współpracę o charakterze społecznym, kulturalnym w znacznej 
mierze odpowiadająca potencjałowi regionów przygranicznych pod tym względem, zainte-
resowanie rozwojem współpracy instytucjonalnej partnerów po obu stronach granicy.

Do słabych stron współpracy zaliczamy: reżim graniczny związany z zewnętrzną 
granicą Unii Europejskiej, w tym dysfunkcje występujące na przejściach granicznych, które 
istotnie ograniczają interakcje transgraniczne, różnice w systemie prawnym – instytucjo-
nalnym, które utrudniają rozwój współpracy transgranicznej, zły stan techniczny przejść 
granicznych, co stanowi barierę dla rozwoju interakcji transgranicznych, bariery kulturowe, 
które utrudniają rozwój współpracy transgranicznej, transgraniczne zanieczyszczenie środo-
wiska, zwłaszcza w zlewni rzeki Bug.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz przy wykorzystaniu analiz interak-
cji transgranicznych, pokrótce przedstawionych powyżej, można sformułować możliwości 
i ograniczenia odnoszące się do współpracy transgranicznej, a także szanse i zagrożenia 
płynące dla niej z otoczenia zewnętrznego. 

Do możliwości rozwoju współpracy możemy zaliczyć: istnienie dużych ośrodków 
miejskich na obszarze wsparcia, co stwarza możliwość rozwoju endogennego opartego na 
rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności; istnienie uczelni wyższych, co stwarza pole 
do rozwoju współpracy naukowo-badawczej oraz wymiany studentów; potencjał rozwoju 
turystyki, także zewnętrznej, w wybranych układach lokalnych; potencjał rozwoju funkcji 
logistycznych związanych z tranzytowym położeniem; wzrost jakości kapitału ludzkiego 
tworzący podstawę dla rozwoju społeczno-gospodarczego i współpracy transgranicznej.

Ograniczenia współpracy wynikają z: niska konkurencyjność regionów przygranicz-
nych będąca wynikiem niekorzystnej struktury gospodarczej oraz nieefektywnego wykorzy-
stania zasobów pracy; mała atrakcyjność regionów przygranicznych dla napływu kapitału 
zagranicznego; słabo rozwinięta infrastruktura transportowa, w tym nieefektywne wyko-
rzystanie potencjału transportu kolejowego; brak wiążącego porozumienia o małym ruchu 
granicznym pomiędzy Polską i Białorusią; starzenie się społeczeństwa, zwłaszcza po stronie 
białoruskiej i ukraińskiej.
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Do szans rozwoju współpracy należy: rozwój wymiany handlowej między Unią Euro-
pejską a Białorusią i Ukrainą; upodabnianie systemów prawno-instytucjonalnych między 
Polską i krajami sąsiadującymi. Zagrożenia wynikają z: słabych postępów procesów inte-
gracyjnych z Unią Europejską w krajach sąsiadujących; procesów metropolizacji skutkują-
cych spadkiem znaczenia obszarów peryferyjnych; niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej.

W perspektywie 25–30 lat polityka rozwoju współpracy transgranicznej nastawiona 
jest na przyciąganie turystów, a także na współpracę handlową po obu stronach. Do 2025 r. 
wschodnia granica Unii Europejskiej będzie miała charakter trwały i będzie stanowiła jedną 
z najważniejszych osi podziału Europy. Aby usprawnić współpracę transgraniczną Polski 
i Ukrainy należy aktywować współpracę euroregionów przez realizację wspólnych projek-
tów biznesowych, otwarcie sieci transgranicznych, tras turystycznych, stworzenie parków 
technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości.
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ІНТЕРНЕТ-ПРАКТИКИ МОЛОДИХ 
ЛЮДЕЙ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ВИМІР 

Praktyki internetowe młodych ludzi we współczesnym 
społeczeństwie: ukraińsko-polski wymiar

Internet use among youth in modern society: Ukrainian-
Polishdimension

Streszczenie: Artykuł dotyczy praktyk internetowych młodych ludzi we współczesnym ukra-
ińskim społeczeństwie. Porównawczej analizy rozpowszechnienia sieci globalnej (Internetu) 
dokonano na przykładzie Ukrainy i Polski. Przedstawiono wyniki badań socjologicznych prze-
prowadzonych przez autorów w 2015 roku wśród młodzieży (18–35 lat) w obwodzie lwow-
skim. Głównym celem badania było określenie praktyk internetowych młodych ludzi oraz ich 
aktywności jako e-konsumentów. Stwierdzono znaczne różnice w docelowym wykorzystaniu 
internetu i praktykach konsumenckich między wiejską i miejską młodzieżą, a także w różnych 
grupach wiekowych. W artykule został scharakteryzowany szereg problemów, na jakie napo-
tykają zarówno ukraińscy, jak i polscy e-konsumenci przy zakupie produktów internetowych, 
m.in. w ramach m-commerce.

Słowa kluczowe: praktyki internetowe, e-konsumpcja, e-commerce, m-commerce, młodzi konsu-
menci, region lwowski, Ukraina, Polska.

Summary: Internet use among youth in the modern Ukrainian society is reviewed. The popu-
larity of the Internet in Ukraine is shown. A comparative analysis of Internet use in Ukraine 
and Polandis given. The results of sociological research conducted by the authors in 2015 
among young people of 18–35 years in the Lviv region are presented. The purpose of authors’ 
research is to evaluate the Internet activity of youth in the Lviv region and e-consumption 
practices. The differences in the target use of worldwide network vary significantly depending 
on age groups, as well as on the location of their residence (urban or rural areas). Purchasing 
behavior of young people via the Internet is characterized. The problems faced by Ukrainian 
and Polish e-consumers when they buy products online are outlined. Also the features of 
mobile commerce in both countries are analyzed.

Key words: Internet use, e-consumption, e-commerce, m-commerce, young consumer, Lviv region, 
Ukraine, Poland.
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Вступ

Н ові інформаційно-комунікативні технології не тільки створюють додаткові 
можливості для людини, вони формують нову реальність. До прикладу, еко-
номічний поступ сьогодні залежить не лише від виробничого потенціалу, 

а від сучасних цифрових технологій, розвитку інформаційної інфраструктури та меді-
а-простору, формування транснаціональних кластерів. Процеси глобалізації і локалі-
зації, віртуалізація реальності – це невід’ємні атрибути сучасного світу, що не лише 
змінюють його, але й породжують нові практики як атрибути інструментальної діяль-
ності, спрямовані на розширення можливостей людини у здобуванні та користуванні 
новими знаннями.

У дефінітивному полі, пов’язаному з Інтернетом, невпинно з’являються нові 
поняття і терміни. Серед таких понять є поняття «інтернет-практики», що розширює 
можливості вивчення нових повсякденних дій особистості, що розгортаються у мере-
жевому (віртуальному) просторі. Особливістю інтернет-практик є те, що вони зазвичай 
мають предметно-інструментальний характер, адже використовують технічні засоби 
та пристрої (наприклад, стаціонарний комп’ютер, мобільні пристрої як планшет чи 
смартфон).Завдяки Інтернету стало можливим розгортання повсякденних дій людини 
у глобальному просторі, незалежно від місця проживання, національної приналеж-
ності, статі, віку чи способу життя. Мережевість сучасного інформаційного суспіль-
ства створює підґрунтя для проникання інтернет-практик майже в усі сфери людської 
життєдіяльності. Як констатує Н. Малєєва, інтернет-практики постають як сукупність 
реальних повторюваних та свідомих дій і навичок, що відображають характер буття 
суспільства у кіберпросторі. До того ж, інтернет-практики характеризуються відкриті-
стю, безперервним розвитком, різноманіттям, зв’язком з життям людини1.

За своїм характером інтернет-практики можуть набувати рис соціально-комуні-
кативних, освітніх, інформаційних, рекреаційних та економічних соціальних дій. На 
думку А. Радкевича2, усі інтернет-практики можна розділити за характером діяльності 
(інформаційно-пошукові, інформаційно-комунікативні) і змістовною спрямованістю 
(освітні, рекреаційні, економічні, комунікативні та ін.). На наш погляд, продуктив-
ним є поділ інтернет-практик відповідно до площин їхньої задіяності у сферах спіл-
кування, дозвілля, послуг та споживання. У першому випадку інтернет-практики 
реалізуються передусім через використання соціальних мереж для цілей спілкування, 
розвитку компетенцій (вивчення іноземної мови чи, наприклад, запобігання хворобі 
або її лікування), обміну досвідом чи розв’язання конкретної життєвої проблеми. Сут-
тєво інтернет-практики тут пов’язують із створенням різноманітних інтернет-спільнот 
з активним використанням чатів чи інтернет-комунікаторів. У другому випадку рекре-
аційна або дозвільна функція інтернет-практик пов’язана із задоволенням особистих 
чи колективних потреб у відпочинку, проведенні вільного часу, хобі. Третій різновид 

1 Малєєва Н. (2015), Комунікативні інтернет-практики в сучасному суспільстві, «Навчання і виховання 
обдарованої дитини», Вип. 1, С. 133.

2 Радкевич А. Л. (2009), Социальные интернет-практики как объект социологического анализа, http:/
zpujournal.ru/e-zpu/2009/3/Radkevich/.
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інтернет-практик спрямований на одержання відповідних електронних послуг (е-по-
слуг) у сфері адміністрування, туризму, освіти, банкінгу, здоров ̓я, страхування тощо. 
І, нарешті, четверта сфера інтернет-практик охоплює сферу електронної (мобільної) 
комерції (е-комерція, е-торгівля, е-споживання) та електронного бізнесу (е-бізнес).

Внесок Інтернету у ВВП розвинених країн від 1995 до 2009 рр. сумарно стано-
вив 10%, при цьому за останні 5 років він зріс удвічі – до 21%. Велика частина еко-
номічної цінності Інтернету створюється за межами технологічного сектора, зокрема, 
компанії традиційних галузей одержують до 75% вигоди завдяки он-лайн простору3. 
Щодо електронної комерції, її ще розглядають як рушій нових сфер економіки та ство-
рення нових робочих місць. Найінтенсивніше ринок е-комерції розвивається протягом 
останніх 20 років, що обумовлено збільшенням кількості інтернет-користувачів, дина-
мічним розвитком електронних платежів, впливом соціальних мереж тощо. Як відомо, 
існують різні види е-комерції, а саме: B2B (Бізнес-до-бізнесу) B2C (Бізнес-до-спожи-
вача), C2C (Споживач-до-споживача), m-commerce (мобільна торгівля). Модель B2C 
розвивається найдинамічніше і залишається найпоширенішою.

Східна Європа є одним з найбільших за величиною B2C ринком. Ринок B2C 
розвивається вже не тільки за рахунок внутрішніх користувачів певної країни, але 
й переходить кордони, відбуваються кросрегіональні транзакції, коли покупець зна-
ходиться в одній країні, а продавець у іншій. Водночас для стабільного розвитку 
е-комерції потрібно вирішувати нові проблеми: гармонізація законодавства, митної 
політики, систем оплати, умов контрактів між продавцем і покупцем (захист прав спо-
живачів), забезпечення зручної доставки через кордони (е-логістика) тощо. Останнім 
часом посилюється єврорегіональна співпраця у цьому важливому секторі економіки. 
У 2014 р. 15% усіх покупців з ЄС-28 купляли товари/послуги через Інтернет у про-
давців, які знаходились поза їхньою країною, але у межах ЄС-28. Серед вагомих при-
чин для купівлі за кордоном були виділені такі: конкурентніша ціна та ширший вибір 
товарів і послуг4.

Для успішного функціонування B2C системи потрібно дотримуватись низки 
вимог, а саме: технічних (доступ до Інтернету та якість інтернет-трафіку), знання 
ринку (організація е-магазину), розвиненість супутніх послуг (сервіси доставки, різні 
способи оплати/сервіси оплати), законодавче забезпечення (захищеність платіжних 
транзакцій через Інтернет), рівень розвитку суспільної свідомості.

Вихід України на європейські ринки безумовно є важливим чинником сти-
мулювання внутрішніх економічних і виробничих процесів, розширення поля для 
розвитку інтернет-практик особливо в межах транскордонного співробітництва. 
У цьому процесі важливим для України є досвід Польщі, яка за останні 25 років пока-
зала приклад швидкого трансформаційного процесу від посткомуністичного мину-
лого до високотехнологічного сьогодення. Важливим рушієм нового економічного 
поступу є насамперед молоді люди, які більше, аніж старше покоління, відкриті до 

3 Апалькова В.В.(2015), Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України, 
«Вісник Дніпропетровського університету». Серія: Менеджмент інновацій, Вип. 4, С. 16.

4 Eastern Europe B2C E-commerce Report 2015. Light report, http://ecommerce-europe.eu/app/uploads/2016/07/
eastern-europe-b2c-e-commerce-light-report-2015.pdf. (accessed: 8.04.2017).
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нових технологічних новацій, є мобільнішими, позбавлені тоталітарної спадщини, 
з системами цінностей, спрямованими на свободу, демократію, рівність, плюралізм, 
толерантність, справедливість.

Метою цієї статті є соціолого-економічний аналіз інтернет-практик української 
молоді, їхня обізнаність у можливостях Інтернету та використання його переваг для 
цілей е-комерції. Важливим аспектом дослідження є порівняльний аналіз із враху-
ванням польського досвіду та особливостей інтернет-практик, якими послуговується 
польська молодь у комунікативній, дозвільній і споживчих сферах.

Україна та Польща у глобальній мережі

Україна за останні роки стрімко нарощує показники інформаційного забез-
печення і проникнення Інтернету у всі регіони країни. Згідно з даними Державної 
служби статистики України (Статистичний збірник «Транспорт і зв’язок України»)5, 
2010 р. кількість абонентів мережі Інтернет становила 3661,2 тис. загалом по Україні, 
а у кінці 2015 р. – 6075,4 тис., тобто за п’ять років цей показник зріс в 1,7 рази. Станом 
на 1 липня 2017 р. в Україні було зареєстровано 17,7 млн абонентів мережі Інтернет, 
що утричі більше, ніж станом на 1 липня 2015 р.6. 

За результатами опитувань, здійснених компанією Gemius, протягом 2007–2011 
рр. загальна кількість користувачів мережі Інтернет по всій території України зросла 
з 5,4 млн до 12,1 млн осіб. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) кон-
статував, що частка тих, хто використовує Інтернет вдома, зросла з 39,8% у 2012 р. 
до 59,5% у 2016 р. (див. рис. 1). Також збільшилась кількість користувачів мережею 
поза межами власного помешкання, зокрема, у відпочинково-розважальних закладах, 
транспорті, на вулиці тощо. Водночас залишаються диспропорції у користуванні гло-
бальною мережею залежно від місця проживання. До прикладу, 2012 р. 19,0% сіль-
ського населення мало доступ до Інтернету вдома, тоді як міські жителі були охоплені 
глобальною мережею на 49,7%. У 2016 р. цей показник для сільського населення ста-
новив 42,9%, а для міських жителів – 67,1%. Загалом, за останні роки (2012–2016 
рр.) кількість осіб у сільській місцевості, які користуються Інтернетом у себе вдома, 
зросла в 2,2 рази. Використання глобальної мережі жителями сільських населених 
пунктів поза своїм помешканням теж збільшилась, але менше.

5 Державна служба статистики України, http://ukrstat.gov.ua/.
6 За два роки кількість інтернет-користувачів в Україні зросла майже втричі, http://zik.ua/news/2017/ 

08/20/za_dva_roky_kilkist_internetkorystuvachiv_v_ukraini_zrosla_mayzhe_vtrychi_.
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Джерело: «Думки та погляди населення України». Омнібус КМІС, лютий 2012–2016 рр., http://ukraine.
survey-archive.com/help (серпень 2016 р.).

Рис. 1. Рівень охоплення Інтернетом населення України, у%

Результати цих опитувань засвідчують активне зростання користувачів Інтер-
нету в усіх типах населених пунктів, починаючи з великих міст і закінчуючи селами. 
Регіональний розріз доступності глобальної мережі не показує суттєвих відмінностей. 
Чим молодші респонденти, тим більша частка тих, хто використовує Інтернет. Для 
осіб віком 18‒29 років, частка тих, хто користується Інтернетом вдома коливається від 
78,6% у Західному регіоні до 95,5% у Центральному регіоні. Молодь активно користу-
ється Інтернетом і поза домом. Так понад 60% респондентів у віці 18–29 років у всіх 
регіонах мають доступ до глобальної мережі. Достатньо активними у використанні 
Інтернету вдома є особи у віці 40‒49 р. У Західному регіоні мають доступ до гло-
бальної мережі вдома 67,9% респондентів, у Центральному – 78,3%, у Південному 
– 72,4%, у Східному – 85,5%. Для респондентів у віці 50‒59 р. частка тих, хто користу-
ється глобальною мережею вдома, коливалася від 35,3% у Західному до 53,8% у Схід-
ному регіоні.

Доступність Інтернету сприяє розширенню сфери його використання. Чим 
більше можливостей доступу до глобальної мережі (вдома і поза домом), тим імо-
вірніше населення використовуватиме Інтернет. Своєю чергою, більша інтенсивність 
використання глобальної мережі сприяє активнішому задоволенню населенням своїх 
потреб (освітніх, естетичних, рекреаційних, бізнесових тощо). У 2012 р., за результа-
тами соціологічного дослідження, здійсненого КМІС (Омнібус, лютий 2012 р.), майже 
третина населення (29,7%) використовувала Інтернет для спілкування в соціальних 
мережах (Вконтакте, Live Journal, Facebook, Однокласники тощо), чверть респонден-
тів (25,6%) – для читання новин на порталах новин, 21,2% – для спілкування з друзями 
або родичами за допомогою ICQ, Skype тощо, 20,1% – скачування/перегляд відео. 
Частка тих, хто використовував мережу у сфері е-споживання, була незначною: 6,4% 
респондентів – для купівлі товарів, 2,2% – для сплати рахунків, 2,9% – для поповнення 
мобільного телефону, 1,3% – для оплати товарів або послуг електронними грошима, 
1,4% – управління банківським рахунком (інтернет-банкінг). Варто зазначити, що за 
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категоріями, які стосуються е-споживання, найактивнішими користувачами таких 
послуг була група у віці 18‒29 років.

Новітні результати досліджень засвідчують, що Україна за рівнем проникнення 
Інтернету стрімко наближається до європейських показників. Інтернет Асоціація 
України наводить дослідження FactumGroup, згідно з яким станом на перший квартал 
2017 р. в країні було 21,6 млн інтернет-користувачів (проникнення Інтернету стано-
вить 64,8%)7. За даними Connected Consumer Study 2017 р.8, результати якого висвіт-
лені у релізі компанії Google, кількість українців, що використовують Інтернет щодня 
зменшилася з 52% 2016 р. до 48% 2017 р. Водночас за рік, від 2016-го, загальна кіль-
кість користувачів Інтернету серед жителів країни зросла з 61 до 66%. Серед загальної 
кількості користувачів Інтернету особи, старші 65 років, становлять 5%, у віці від 55 
до 64 років – 10%, у віці від 45 до 54 років – 18%. Найактивнішими користувачами 
Інтернету є жителі України у віці 25–34 і 35–44 років – 27% і 23% відповідно. Молоді 
люди, віком 16–19 і 20–24, становлять, відповідно, 7% і 9% від загальної кількості 
користувачів. Дослідження показало, що 66% українців регулярно використовують 
Інтернет для особистих цілей. Для порівняння, на глобальному рівні ця цифра стано-
вить 82%9.

На відміну від України, Польща демонструє значно вищі показники у роз-
витку інформаційного суспільства. З погляду оцінки загального стану інформаційного 
суспільства важливим є індекс розвитку інформаційно-комунікативних технологій 
(ICT Development Index)10, який охоплює 157 країн і залежить від трьох груп показни-
ків (загалом 11). Перша група – доступ до інформаційно-комунікаційних технологій, 
тобто кількість фіксованих телефонів на 100 сімей, мобільні телефони на 100 жителів, 
місткість зовнішніх каналів на 1 користувача Інтернету, кількість комп’ютерів на 100 
осіб, кількість інтернет-користувачів на 100 осіб. Друга – це використання ІКТ або 
ж кількість індивідуальних комп’ютерів, фіксований широкосмуговий доступ на 100 
жителів, мобільний широкосмуговий доступ на 100 жителів, а третя – навички вико-
ристання ІКТ (рівень комп᾽ютерної грамотності населення). Згідно зі звітом «Вимір 
інформаційного суспільства» Міжнародного союзу електрозв’язку ООН за підсумками 
2012 р., Україна посіла 68 місце у світовому рейтингу з показником у 4,64 пункти, тоді 
як Польща – 37 (6,31 пункти). Порівняно з 2011 р. Україна піднялася на одну сходинку, 
тоді вона була на 69 місці. Лідирує у цьому рейтингу вже третій рік поспіль – Південна 
Корея (8,57). Серед країн ЄС – Швеція (8,45) на 2 місці, Ісландія (8,36) на 3-му. США 
перебувають на 17 місці (7,53), Китай на 78 місці (4,18) індексу ІКТ. Завершує рейтинг 

7 В Україні на початок 2017 р. налічено 21,6 млн користувачів Інтернету, http://promo.semantrum.net/
uk/2017/04/21/v-ukrayini-na-pochatok-2017-roku-narahovano-21-6-mln-koristuvachiv-internetu/.

8 Загальна кількість користувачів Інтернету збільшилась в Україні за рік на 5%, http://detector.media/
rinok/article/130543/2017-10-03-zagalna-kilkist-koristuvachiv-internetu-zbilshilas-v-ukraini-za-rik-na-5/.

9 Під час дослідження Connected Consumer Study, здійсненого KANTAR TNS, були опитані респонденти 
з понад 63 країн світу. В Україні дослідження проводилося в період із 1 квітня до 30 червня 2017 р. у фор-
маті персонального інтерв'ю, вибірка – 1000 респондентів віком 16+. Розмір вибірки для України – 1000 
респондентів у віці 16+.

10 Measuring the Information Society. The ICT Devolopmen Index, ITU 2013, http://itu.int/en/ITUD/Statistics/
Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf(accessed: 10.09.2014).
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Нігерія з показником 0,99. Слід констатувати, що, згідно з дослідженням «Стан широ-
космугового зв᾽язку 2013» Міжнародного союзу електрозв’язку, Україна на 109-му 
місці за кількістю інтернет-користувачів. За рівнем проникнення широкосмугового 
Інтернету Україна на 79 місці, а за проникненням мобільного – на 101-му.

За даними Головного управління статистики Польщі (GUS), рівень проник-
нення Інтернету 2016 р. становив 80,4%. Порівняно з 2015 роком цей показник зріс на 
4,6% (див. рис. 2). Серед домашніх господарств з високим рівнем проникнення Інтер-
нету переважали домашні господарства з дітьми. У містах показники проникнення 
Інтернету є вищими, ніж у сільській місцевості. Показник користування широкосму-
говим Інтернетом в Польщі 2016 р. становив 76,5%. Серед інших показників розвитку 
інформаційного суспільства в Польщі треба відзначити наступні:
 – 2016 р. 80,1% домашніх господарств мали у своєму розпорядженні хоча б один 

комп’ютер;
 – з послуг е-адміністрування у 2016 р. скористалося 30,2% осіб у віці 16-74 роки;
 – 2016 р. доступ до Інтернету мало 93,7% польських підприємств. Найчастіше під-

приємства використовували широкосмуговий Інтернет (93,2%), мобільним послу-
говувалися 64,7%;

 – власну сторінку в Інтернеті мало 67% підприємств. При цьому функціональне 
призначення інтернет-сторінки у дві треті випадків зводилося до презентації влас-
ної продукції (каталогів) та послуг; 

 – у 2015 р. кожне третє підприємство складало замовлення за посередництвом 
Інтернету, а кожне восьме, відповідно, одержало замовлення.

75,7 

71,0 

71,1 

68,8 

80,4 

75,8 

74,8 

71,9 

60 65 70 75 80 85

2016

2015

2014
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% 

Всього у тому числі широкосмуговий 

Джерело: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-
technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-
2016-roku,2,6.html. 

Рис. 2. Рівень охоплення Інтернетом домашніх господарств Польщі

Враховуючи те, що щорічний приріст інтернет-користувачів в Україні стано-
вить до 5%, слід очікувати, що наприкінці 2020 р. рівень проникнення Інтернету в кра-
їні складе 80%, а це своєрідний «психологічний» показник, який засвідчує про набли-
ження до показників східноєвропейського рівня. З огляду на те, що найактивнішою 



u
 9

8 
u

Інтернет-практики молодих людей у сучасному суспільстві...

соціальною групою в інформаційному суспільстві є молодь, ми у статті намагалися 
розглянути її інтернет-практики, враховуючи не лише українські, але й польські реалії.

Інтернет-практики у повсякденному житті молодих людей: прикладний 
аспект проблеми 

Протягом квітня-червня 2015 р. у Львівській області нами здійснено соціоло-
гічне опитування, спрямоване на виявлення ролі Інтернету у повсякденному житті 
молодих людей (віком від 18 до 35 років) та інтенсивності використання глобальної 
мережі для здійснення покупок. За допомогою цілеспрямованого квотного відбору 
опитано 370 осіб, похибка опитування – 5,2%. Квоти формувалися за статтю, віком 
і місцем проживання. Соціально-демографічні характеристики вибірки: 51,4% – чоло-
віки, 48,6% – жінки; 24,9% – віком 18‒22 роки, 29,2% – 23-27 років, 24,6% – 28-31 
років, 21,4% – 32-35 років; 62,7% – становлять міські жителі, 37,3% – жителі сільської 
місцевості (села, селища, селища міського типу). 

Результати дослідження засвідчують, що майже половина опитаних (46,6%) 
користуються Інтернетом від 5 до 10 років, а 26,6% – понад 10 років. Найпошире-
нішими місцями доступу до глобальної мережі є дім (91,6%) та місце праці (44,9%). 
Наявна можливість доступу до мережі та досвід користування є передумовами до 
урізноманітнення цілей використання Інтернету. До прикладу, Н. Бойко виділила 
такі групи видів активності в мережі: пізнавально-професійна активність (освітньо/
ділова); пізнавально-рекреаційна активність; розважально-ігрова; соціально-грома-
дянська; споживацька активність; лінійно-комунікаційна активність11. Згідно з резуль-
татами нашого дослідження, більшість молодих осіб Львівської області щодня послу-
говуються Інтернетом для спілкування в соціальних мережах (69,2%) і перегляду 
новин (60,8%). Третина молодих людей використовує Інтернет кілька разів на тиждень 
для спілкування через онлайн-месенджери, пошуку інформації по роботі, навчанню, 
листування та загалом інформації з питань чи проблем, які є цікавими, актуальними 
в цей момент. Щодо споживчої активності, то 51,6% осіб купує через Інтернет з часто-
тою декілька разів протягом року. Загалом 76,0% молодих осіб Львівщини хоча б раз 
купували через Інтернет (див. табл. 1). Більшість чоловіків (74,7%) та жінок (75,6%) 
мали такий досвід. Застосування хі-квадрат показало (χ2 = 9,780, df = 3, р < 0,05), що 
існує зв’язок між купівлею товарів online та віком респондентів, більшою споживчою 
активністю через Інтернет відзначається молодша вікова група (18-22 роки). Молоді 
люди, які хоча б раз купували товари в Інтернеті здебільшого є жителями міст (83,6%), 
тоді як серед жителів сільської місцевості лише 60,9% мали таку практику(Q = 0,5312, 
Φ = 0,2513, р < 0,05).

11 Бойко Н. (2010), Українці в Інтернеті. Інтереси та пріоритети використання мережі, Українське сус-
пільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг; [за ред. В.Ворони, М.Шульги], К.: Інститут соціології 
НАН України, С. 356-363.

12 Коефіцієнт асоціації.
13 Коефіцієнт контингенції.
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Табл. 1. Цільове використання Інтернету, у%

Щодня
Кілька 

разів на 
тиждень

Кілька 
разів на 
місяць

Кілька 
разів 

у квартал

1-2 рази 
на рік
(рідко)

Не 
користуюся 

взагалі
Спілкування в соціальних мере-
жах (ВКонтакте, Facebook тощо) 
і форумах

69,2 17,3 6,6 2,3 0,9 3,7

Спілкування онлайн-месенджерами 
(Skype, ISQ інші) 22,5 30,8 21,9 8,4 5,1 11,4

Купівля товарів 2,7 4,2 17,4 25,8 25,8 24,0

Оплата послуг 2,8 5,6 29,3 20,4 13,9 28,1
Пошук інформації про товари, 
послуги (інструкції, моделі, торгові 
марки, відгуки, ціни тощо)

20,7 37,3 24,3 9,5 4,7 3,5

Пошук інформації по роботі 33,5 27,4 14,4 7,9 5,3 11,5
Пошук навчальної інформації (рефе-
рати, підручники тощо) 21,6 26,7 16,8 10,2 7,5 17,2

Листування (використання e-mail) 31,7 31,1 17,2 7,1 5,8 7,1
Пошук/скачування програмного 
забезпечення 6,8 14,6 27,7 18,2 15,2 17,5

Перегляд новин 60,8 23,0 10,3 1,8 1,2 2,9
Скачування/прослуховування 
музики, перегляд фільмів 34,2 29,8 17,3 7,0 4,4 7,3

Онлайн-ігри 6,3 10,8 10,5 7,9 10,6 53,9
Пошук інформації/відгуків щодо 
будь-якого питання чи проблеми, що 
мене цікавлять

29,5 38,3 19,3 5,3 4,7 2,9

Джерело: власне дослідження, 2015 р. 

Нами також виявлено відмінності у частоті цільового використання Інтернету 
між міською та сільською молоддю. До прикладу, міська молодь частіше за сільську 
спілкується через онлайн-месенджери (χ2 = 28,778, df = 5, р < 0,01). Зокрема, щодня 
використовують онлайн-месенджери 29,5% міських жителів і лише 8,5% сільських. 
20,4% сільської молоді взагалі не користується таким способом комунікації. 

Молоді люди з міст послуговуються Інтернетом для купівлі товарів частіше за 
їхніх однолітків із сільської місцевості (χ2 = 24,287, df = 5, р < 0,01). З-поміж опитаних 
жителів міст 30,9% здійснюють таку практику кілька разів у квартал, серед сільських 
– 16,8%. Своєю чергою, 36,1% сільських жителів ніколи не купували товари через 
Інтернет, серед міських таких – 17,5%. Крім того, міська молодь оплачує послуги 
через Інтернет частіше за сільську (χ2 = 11,811, df = 5, р < 0,05). 32,5% міської молоді 
робить це кілька разів на місяць, серед сільських жителів у віці 18-35 років таких лише 
23,1%. Серед сільської молоді 38,5% ніколи не оплачували послуги через Інтернет, 
серед міської молоді таких було лише 22,5%. 
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Міська молодь інтенсивніше використовує Інтернет для пошуку інформації про 
товари, послуги (інструкції, моделі, торгові марки, відгуки, ціни тощо), ніж сільська 
(χ2 = 18,112, df = 5, р < 0,01).

Щодня здійснюють комунікаційну активність (використання електро-
нної скриньки) 41,2% міської молоді, серед сільської – 13,2%. Не використовують 
e-mail 14,0% сільської молоді, серед міської – 3,6%. Тобто, особи віком 18‒35 років 
з міст частіше за своїх однолітків із сільської місцевості використовують електронні 
скриньки (χ2 = 40,489, df = 5, р < 0,01).

Міська молодь частіше за сільську здійснює пізнавально-рекреаційну актив-
ність, а саме скачування чи прослуховування медіа (χ2 = 26,242, df = 5, р < 0,01). 38,8% 
міських жителів здійснюють таку практику щодня, серед сільських таких 24,6%. При-
чому цей вид активності притаманний здебільшого респондентам молодших вікових 
груп. 

Чоловіки частіше за жінок шукають та скачують програмне забезпечення через 
Інтернет (χ2 = 18,355, df = 5, р < 0,01). Особи молодших вікових груп (18–22 років 
і 23–27 років) частіше за старших (32–35 років) скачують та встановлюють необхідне 
програмне забезпечення (χ2 = 36,425, df = 15, р < 0,01). Частково це пов’язано з освіт-
ньо-діловою активністю молоді, адже, щоб бути конкурентноспроможним на ринку 
праці, потрібно весь час оновлювати свої знання, вміти користуватися необхідними 
програмними продуктами. 

Здійснений аналіз засвідчив, що міська молодь Львівської області інтенсивніше 
і різноманітніше використовує Інтернет, зокрема частіше спілкується через онлайн-ме-
сенджери, листується, використовує глобальну мережу для пізнавально-рекреаційної 
та споживчої активності. Це видається зрозумілим з огляду на те, що інтернет-по-
криття у міських населених пунктах є кращим порівняно з сільськими, особливо від-
даленими від районних центрів, і тими, які знаходяться на периферії області. Своєю 
чергою, молодші вікові групи надають перевагу спілкуванню в соціальних мережах, 
натомість молодь старших вікових груп частіше використовує e-mail. Освітня форма 
активності у мережі притаманна здебільшого молоді у віці 18‒22 років порівняно 
з іншими віковими групами. 

Для польських реалій властиві подібні тенденції. Найактивнішою інтернет-ау-
диторією є молоді люди віком від 18 до 34 років (до 95%). Такі дані наводить CBOS 
(Центр дослідження громадської думки, м. Варшава) у своєму звіті «INTERNAUCI 
2015»14. У цьому разі ми орієнтувалися на 2015 р., що відповідало часовим межам 
нашого соціологічного дослідження. Важливо наголосити, що частка найактивніших 
інтернет-користувачів припадає на тих молодих людей, які реалізують себе профе-
сійно. Другою групою активних інтернет-користувачів є особи у віці 35‒44 років 
(84%). Рівень користування Інтернетом тут залежить від рівня освіти. Серед представ-
ників з вищою освітою таких осіб є до 94%, а із середньою освітою – 78%. Як і в Укра-
їні, у Польщі найменша кількість інтернет-користувачів зосереджена у селі (сільській 
місцевості). Згідно з даними CBOS, у селі відсоток інтернет-користувачів становить 

14 Komunikat z badań CBOS (2015), № 90, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF.



u 101 u
Юрій Пачковський, Анна Максименко

56%, у місті від 20 до 99 тис. – 61%, від 100 до 499 тис. – 75%, від 500 тис. і більше 
– 86%. Щодо регіону Польщі, то найбільше інтернет-користувачів зосереджено у Цен-
тральному (Мазовецьке і Лодзьке воєводства) і Південному (Малопольське і Шльон-
ське воєводства). Найбільше часу проводять в Інтернеті молоді люди: у віці від 18 до 
24 років у середньому – 17 год. на тиждень, від 24 до 34 років – 18 год. У середньому 
по країні цей показник становить 13 год. Констатовано, що польські чоловіки більше 
проводять часу в Інтернеті, аніж жінки (тижневий показник – 14,4 год. і 11,7 год. від-
повідно). Польські дослідники звертають увагу на той факт, що зростає частка осіб, 
які під’єднуються до Інтернету з допомогою смартфонів, планшетів або ноутбуків 
(2015 р. їх було 79%). Зростає теж купівельна активність інтернет-користувачів: 2008 
р. купувало в Інтернеті 25%, тоді як у 2015 р. цей показник становив 51% від усієї 
їхньої кількості. Найактивніше купують в Інтернеті вікові групи від 25 до 34 років 
(34%) і від 35 до 49 років (28%), найменше – особи понад 50+ (12%). 29% від кількості 
усіх купуючих в Інтернеті припадає на сільських жителів, на міста до 200 тис. – 39%, 
понад 200 тис. – 32%. На безкоштовний відбір музики, фільмів, різних програм та 
гри здебільшого зорієнтована наймолодша вікова група від 18 до 24 років (49%). Ця 
вікова група переважно також зорієнтована на різні форми комунікативної активності 
в інтернет-просторі (особливо значуща залежність у стосунку онлайн-ігор), а також 
на інтернет-користувачів з міських агломерацій. Щодо участі у соціальних мережах 
(напр., Facebook, Nasza-Klasa і т.п.), то найактивнішими тут є жителі середніх (75%) 
і великих міст (72%), жінки (70%), аніж чоловіки (62%), а також молоді особи від 18 
до 34 років (87% з цієї вікової групи зареєстровано у соціальних мережах).

Одним з індикаторів розвитку інформаційного суспільства є участь громадян не 
лише в інтернет-практиках комунікативної спрямованості, але й виконання ними спо-
живчих дій за посередництвом Інтернету. Відтак актуалізується роль е-споживача, яка 
не лише передбачає користування широким спектром е-послуг, але й е-комерцію, яка 
за останні п’ять років набула нових рис та створила передумови для нової економіки, 
ґрунтованої на мобільних пристроях (смартфон, планшет тощо).

Отже, можемо зазначити, що спостерігається певна стабілізація основних прі-
оритетів використання Інтернету. Вікові групи користувачів мають свої вподобання 
щодо комунікаційної активності (використання e-mail чи соціальних мереж), освіт-
ньої чи ділової активності, залученості у розважальну-ігрову активність. Водночас 
спостерігаємо нарощування споживчої активності та загалом розширення форм реалі-
зації своїх інтересів через мережу. 

Інтернет-практики молодих людей у сфері електронної комерції

Як зазначалося вище, більшість молодих осіб Львівщини (згідно з результатами 
дослідження, здійсненого авторами 2015 р.) робили хоча б раз онлайн-покупки. Спо-
живча поведінка, зокрема реалізована через Інтернет, передбачає низку дій, які вико-
нує споживач, а саме дії, що передують купівлі (рішенню про покупку, вибір товару), 
дії як власне придбання товару, безпосереднє споживання і дії після споживання 
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(утилізація товару). У нашому дослідженні ми намагалися з’ясувати, яку інформацію 
про товари споживачі шукають в Інтернеті і наскільки довіряють цій інформації. 

Застосування t-критерія Стьюдента засвідчило відсутність статистичних від-
мінностей між оцінками довіри до відгуків в Інтернеті про товари за статтю та місцем 
проживання. Тобто молоді люди і з міських населених пунктів (3,41±0,05), і з сіль-
ських (3,24±0,08) однаково довіряють інформації, яка розміщена в Інтернеті. Проте 
відносно середній рівень довіри (відповідно до питання анкети 5 балів – це повністю 
довіряю, а 1 – не довіряю взагалі) не стримує шукати інформацію про товари і послуги 
та реалізовувати через Інтернет споживчу активність.

Переважна більшість респондентів використовують Інтернет для пошуку цін на 
товари, їхнє порівняння (79,2%). Також опитаних цікавлять відгуки і рекомендації про 
використання тих чи інших продуктів (65,8%). Така тенденція залишається актуаль-
ною і в розрізі місця проживання. Водночас, під час відповіді на питання: «Чия думка 
для Вас буде вирішальною при купівлі товару?» більшість респондентів вказали про 
поради найближчого оточення (65,1%) та рекомендації експертів (46,7%). А відгукам 
про товар в Інтернеті відвели третє місце (37,6%). 

Найближче оточення має суттєвий вплив на молодих людей. 21,5% опитаних 
коли-небудь зверталися до інших осіб за допомогою під час онлайн-покупок. Серед 
тих, до кого зверталися, найбільшу частку становили друзі (72,7%) та родичі (20,5%). 
Загалом респонденти молодшої вікової групи частіше ніж молодь старших вікових 
груп зверталися за допомогою до родичів, друзів під час здійснення онлайн-покупок.

Протягом 2015 р. найчастіше молоді люди купували в Інтернеті одяг і взуття 
(52,9%), побутову техніку (38,0%), мобільні телефони, смартфони, комп’ютери 
(33,3%). Найменш популярними були меблі (2,9%), ігри для мобільного телефона/
смартфона/планшета (3,6%), столове та кухонне приладдя, посуд (4,3%). Серед кате-
горії «інше» зазначено будівельні і товари для ремонту, туристичні товари, товари 
для тварин, автотовари, садовий інвентар, аксесуари для смартфона/телефона, мате-
ріали для хендмейду (див. рис. 3). До прикладу, за даними дослідницької агенції SW 
RESEARCH15, у 2015 р. серед молодих польських споживачів найпопулярнішими були 
купівля одягу та взуття (43,2%), мобільні телефони, смартфони, комп’ютери (33,2%), 
а також книги (журнали, канцелярські товари) (31,3%). Популярною була косметика 
(парфумерія) (29%), а також побутова техніка (22,1%). Найменш популярні – купівля 
за посередництвом Інтернету меблів (3,9%), будівельних матеріалів (1,3%).

15 Polak na zakupach. Jak wygląda e-handel nad Wisłą?, http://newsweek.pl/biznes/polacy-i-zakupy-w-sieci-e-
handel-w-polsce-allegro,artykuly,358097,1.html (dostęp: 28.02.2015).
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Одяг/взуття 

Побутова техніка 

Мобільний телефон/смартфон /планшет/ноутбук … 

Косметика/парфумерія 

Книжки/журнали, канцелярські товари 

Спортивні товари 

Іграшки 

Продукти харчування 

Програмне забезпечення 

Ігри (комп’ютерні,  для моб. телефона/смартфона) 

Столові та кухонні прибори, посуд 

Меблі 

Не купував (-ла) протягом останнього року 

* Сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали змогу обирати кілька варіантів.
Джерело: власне дослідження, 2015 р.

Рис. 3. Товари, куплені через Інтернет протягом 2015 р.*, у %

Серед тих, хто купували товари в Інтернеті, замовляли їх у продавця/торгової 
точки, яка зареєстрована в Україні 66,5%. 14,9% замовляла товари у країнах ЄС, пере-
важно в інтернет-магазинах Польщі, Німеччини, Франції. 15,2% купували у торгових 
точках, які зареєстровані переважно в Китаї та США. Ще 20,4% не цікавились, у якій 
країні зареєстрований інтернет-магазин чи продавець. 

Окрім купівлі товарів, в Інтернеті можна замовляти і послуги та оплачу-
вати їх. Найпопулярнішими є сервіси оплати послуг Інтернету і мобільного зв’язку 
(64,9%). Другим за поширенням можна вважати сервіс замовлення квитків на тран-
спорт (40,9%). Водночас, третина опитаних сплачує комунальні послуги онлайн (див. 
рис. 4). Варто зазначити, що 13,0% молодих людей не користувалися сервісами через 
Інтернет протягом досліджуваного року. Натомість лишень 5,4% осіб не купували, 
хоча б якийсь товар у мережі за останній рік. 
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40,9% 

31,2% 
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Оплата інтернет-послуг/мобільного зв’язку 

Замовлення автобусних/залізничних/авіа квитків 

Оплата комунальних послуг 

Замовлення/купівля квитків на концерти, музичні 
фестивалі, інші культурні події 

Бронювання готелів/хостелів 

Доставка продуктів харчування (для прикладу: 
піца) 

Доставка квітів 

Не користувався (-лася)  сервісами 

* Сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали змогу обирати кілька варіантів.
Джерело: власне дослідження, 2015 р.

Рис. 4. Інтернет-сервіси, якими користувалися протягом 2015 р.*, у %

Щодо вартості покупок, то лише 67,3% дали відповідь на питання про суму 
грошей, яку вони витратили на купівлю товарів в Інтернеті протягом останнього року. 
Міська молодь в середньому за рік витратила 7332,91 грн (в еквіваленті 342 дол. США 
за середнього курса долара за 6 місяців у період від січня по червень 2015 р. в 21,4 грн) 
на покупки через Інтернет, сільська – 3123,6 грн (146 дол. США). У середньому за рік 
серед досліджуваної групи респондентів – 244 дол. США. Мінімальна витрачена сума 
– 80 грн (3,7 дол. США), а максимальна – 100 тис. грн (4,673 дол. США). Виходячи 
з польських реалій, 2015 р. пересічний польський е-споживач витрачав 250 злотих16 
або 37,3 дол. США у місяць. За рік на покупки через Інтернет витрати польського 
е-споживача становили умовно 448 дол. США.

Серед способів оплати інтернет-покупок молодь Львівщини віддає перевагу 
платіжним карткам типу Visa, MasterCard (71,4%). Майже половина розраховується 
готівкою після доставки товару (47,8%). До прикладу, польський е-споживач в одній 
третій випадку користується платіжними картами (37% використовує картки типу 
Visa). 59% досліджуваних охоче послуговуються швидким переказом грошей з вико-
ристанням мобільних додатків. Швидкий переказ грошей особливо популярний у віко-
вих групах 25–34 і 35–44 років. Відповідно на ці вікові групи припадає 2,4 і 2,2 форми 
на особу. Серед наймолодших е-споживачів досить популярною є форма оплати за 
місцем одержання замовлення17.

Онлайн-споживачі під час купівельних транзакцій можуть зіштовхнутися з про-
блемами, пов’язаними з ризиками законодавчого регулювання електронної комерції, 

16 Polak na zakupach. Jak wygląda e-handel nad Wisłą?, http://newsweek.pl/biznes/polacy-i-zakupy-w-sieci-e-
-handel-w-polsce-allegro,artykuly,358097,1.html.

17 M-commerce: najpopularniejsze formy płatności online, http://finanse.egospodarka.pl/126734,M-commerce-
najpopularniejsze-formy-platnosci-online,1,63,1.html (28.09.2015).
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технічної безпеки купівельних транзакцій, організації роботи інтернет-магазинів, 
фінансових махінацій (шахрайством) тощо. Відповідно до нашого дослідження, тре-
тина респондентів (30,3%) не стикалася з жодними проблемами під час купівлі товарів 
в Інтернеті, 28,1% – вказали про відсутність достатнього опису, інформації про товар, 
23,7% – невідповідність товару (табл. 2). 

Табл. 2. Проблеми, з якими зіткнулися під час купівлі товарів/послуг в Інтернеті*, %

Проблеми %

Відсутність інформації про продавця та інформації про порядок подання скарг 19,0%

Відсутність достатнього опису, інформації про товар 28,1%

Відмова забезпечити заміну або гарантійний ремонт товару 16,4%

Відмова у поверненні грошових коштів за товар неналежної якості 12,4%

Технічні проблеми з грошовими переказами 6,9%

Невідповідність товару (інший колір, марка, розмір) 23,7%

Зміна ціни товару під час його доставки 5,1%

Незручна доставка (потрібно довго чекати на товар) 16,4%

Лінгвістичний бар’єр при купівлі товарів в іноземних магазинах 8,4%

З жодними переліченими проблемами ще не стикалися 30,3%

Інше 0,7%
* Сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали змогу обирати кілька варіантів.
Джерело: власне дослідження, 2015 р.

Майже половина молодих осіб, які купували товари/послуги через Інтернет 
зазначили, що стримуючими чинниками онлайн-покупок, передусім, є недостатня 
поінформованість про товар (45,4%) та проблеми з обміном, якщо товар неякісний 
(45,7%). Натомість для молоді, яка не купувала товари в Інтернеті, стримуючим фак-
тором виступає більша довіра до традиційних магазинів (33,7%), задоволення від про-
цесу відвідування магазину (вибирати, оглядати, «потримати в руках» товар, порів-
няти) – 31,4% та проблеми з обміном товарів, якщо він виявився неякісним (31,4%). 
Для польського споживача такими чинниками виявилися бажання оглянути товар 
перед купівлею (48%), невпевненість у безпеці щодо оплати через Інтернет (27%), 
а також у гарантії (24%) та доставці товару (22%). Для 27% опитаних інтернет-корис-
тувачів традиційна купівля є звичнішим явищем18.

Як бачимо, стримуючі чинники суттєво пов’язані із суб’єктивно-психологіч-
ними переконаннями, аніж із законодавчим регулюванням е-комерції чи недосконалі-
стю технічних засобів, за посередництвом яких здійснюються онлайн-покупки.

В останні роки набули значного поширення смартфони та планшети. За допо-
могою таких пристроїв можна теж реалізовувати споживчу активність. За оцінками 
Factum Group, 2015 р. українські споживачі стали купувати активніше через мобільні 

18 E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska, http://gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-
Polsce-2015.pdf.
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пристрої. 26% користувачів Інтернету робили покупки через планшет або смарт-
фон. Смартфони не тільки популярні в українців, але й планомірно витісняють ПК, 
що пов’язано із достатньо зручною діагоналлю екрана, а безкоштовний Wi-Fi у гро-
мадських місцях і поява 3G-покриття є драйверами у їхньому використанні19. Своєю 
чергою, за результатами дослідження компанії Google 2016 р., порівняно з іншими 
країнами щодо пошуку інформації на смартфонах, Україна знаходиться на рівні інших 
європейських країн (у лідерах Туреччина – 69%, Мексика – 68% та Іспанія – 62%), 
а у використанні смартфонів для покупок одягу і взуття – навіть випереджає багато 
країн (попереду Велика Британія – 11%, Румунія і Туреччина – по 9%)20.

За даними нашого дослідження, 67,8% респондентів використовували смарт-
фон для пошуку інформації про товари та послуги в Інтернеті. Власники смартфо-
нів оцінили його зручність у процесі споживчої активності (пошук інформації про 
товари, написання відгуків, купівля товарів) у 3,54±0,07 бали. Застосування t-критерія 
Стьюдента показало, що чоловіки оцінюють смартфон чи планшет як зручніший (3,68 
бали) порівняно з жінками (3,39 бали) для пошуку чи купівлі товарів через Інтернет. 
За віком і місцем проживання не встановлено статистично значимих відмінностей 
в оцінці зручності смартфона/планшета для зазначених вище цілей.

Загалом питання зручності використання смартфонів чи планшетів є досить 
суб’єктивним. З метою реалізації своїх споживчих інтересів власники смартфонів чи 
планшетів можуть мати справу з певними недоліками: відсутність повноцінної клавіа-
тури, невеликий екран, повільний Інтернет, некоректне відображення сайту у мобіль-
ному пристрої тощо. Водночас чималою перевагою використання смартфона чи план-
шета для купівлі товарів онлайн є зручність доступу до інтернет-магазину в будь-який 
зручний для споживача час та незалежно від місця перебування. 

Результати дослідження е-споживання молоді Львівської області засвід-
чили: серед тих, хто має смартфон чи планшет, лише 85 осіб, або 36,5% мали досвід 
онлайн-купівлі товарів протягом досліджуваного року за його посередництвом. Серед 
товарів, які купували через смартфон/планшет, зазначено: бісер та інші речі для хенд-
мейду, замовлення квитків, побутова техніка, автотовари, оплата послуг зв’язку/кому-
нальних, косметика, садовий інвентар, предмети декору, програмне забезпечення, 
аксесуари для смартфона, іграшки. 

Можемо сказати, що через смартфон/планшет купують такі речі, які б купували 
і через стаціонарний комп’ютер. Це лише інший пристрій для доступу до мережі. Від-
так, купівля товарів в Інтернеті за посередництвом смартфонів – це звична практика 
для тих, хто реалізовує свої споживчі інтереси через мережу. Серед причин, які не 
сприяють використанню смартфона/планшета для здійснення онлайн-покупок, рес-
понденти нашого дослідження вказали: незручність здійснення замовлень (28,9%), 
відсутність потреби (27,1%), ніколи про це не задумувався(-лася) (24,3%).

19 Тенденции развития рынка e-commerce Украины в 2015 году – исследование УАДМ, http://uadm.com.ua/e-
commerce-market-in-ukraine-2015-research/201607/ (14.07.2016).

20 Мобільний пошук як мотиватор покупки, http://ukraine.googleblog.com/2016/08/blog-post_12.html 
(12.08.2016).
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Для порівняння, за даними GemiusPolska21, 2015 р. зі смартфона купувало 37% 
польських споживачів, з планшета – 23%, з ноутбука – 66% з числа досліджуваних. 
Серед причин, що стримували е-купівлю з використанням мобільних пристроїв – 
непристосованість веб-сторінок для купівлі з таких пристроїв (56%), незручність фор-
мулярів (аплікацій) (61%). Серед користувачів мобільними пристроями популярним 
є явище «multichanneling» (багатоканальності), коли початок купівлі відбувається на 
смартфоні, а фінальна його частина на іншому пристрої – комп’ютері або планшеті. 
Такий спосіб купівлі особливо популярний серед вікової групи 25‒34 років.

Висновки

Стійкою є тенденція до збільшення кількості користувачів Інтернету в Укра-
їні. У 2016 р. кожний другий українець мав доступ до всесвітньої мережі. За різними 
дослідницькими даними у першій половині 2017 р. показник проникнення Інтернету 
вже становив 65%. Український інтернет-простір за темпами свого розвитку є одним 
з найдинамічніших у Центрально-Східній Європі. Хоча є певне відставання (в 1,3 рази 
за рівнем проникнення Інтернету від свого найближчого сусіда Польщі), Україна впев-
нено намагається долучитися до передового досвіду, зокрема із впровадження 4 і 5G 
технологій.

Як і у Польщі, в Україні найактивнішим користувачем глобальної мережі 
є молодь у віці 18-35 років, яка реалізовує за посередництвом Інтернету найрізнома-
нітніші інтернет-практики: освітні, професійні, пізнавально-розважальні, естетичні, 
споживчі тощо. Наведений нами дослідницький дискурс на прикладі Львівської 
області засвідчив, що молодь з міст інтенсивніше та різноманітніше використовує 
Інтернет порівняно з молоддю із сільської місцевості. Молодша вікова група (18‒22 
роки) частіше за інші вікові групи (23‒27 років, 28‒31 рік та 32‒35 років) здійснює 
пошук навчальної інформації. Чоловіки частіше за жінок користуються сервісами 
оплати послуг через Інтернет та частіше шукають і скачують програмне забезпечення. 
Понад половина опитаної молоді використовує Інтернет для купівлі товарів із час-
тотою не рідше ніж раз у квартал. Здебільшого онлайн-покупцями є особи з міських 
населених пунктів, а також найчастіше молодша вікова група (18‒22 роки). 

Результати дослідження показали, що переважно молодь купувала одяг та 
взуття, а також побутову техніку, мобільні телефони, смартфони, комп’ютери. Що 
загалом збігається з споживчими уподобаннями польської молоді. Стрімке поши-
рення смартфонів та планшетів спонукає молодь використовувати їх для здійснення 
онлайн-покупок. Нами виявлено, що лише третина опитаних мали досвід мобільної 
комерції, тоді як у Польщі цей показник наближується до 50% . 

Достатньо стабільними залишаються причини, що спонукають молодь купу-
вати товари в Інтернеті, а саме: цінова вигода, широкий вибір товарів, економія часу. 
Серед перешкод купівлі товарів через Інтернет майже половина опитаних, які купу-
вали хоча б раз онлайн, вказували на проблеми з обміном товарів, якщо він виявився 

21 E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska, http://gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-
Polsce-2015.pdf.
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неякісний та відсутність достатньої інформації про товар, правового поля, що регу-
лює віртуальну торгівлю. Варто відзначити, що особи, які ніколи не купували товари 
в Інтернеті, серед причин, які стримують їх від такої практики, зазначили про більшу 
довіру до традиційних магазинів та бажання відвідувати точку продажу, вибрати, 
оглянути зблизька товар перед придбанням.

Результати здійсненого опитування вказують на полівекторність цільового 
використання глобальної мережі молоддю регіону. Водночас можемо констатувати 
нарощування споживчої активності за посередництвом Інтернету. Безсумнівно, 
сучасні інформаційно-комунікаційні технології мають суттєвий влив не тільки на 
життя пересічного громадянина, але й на економіку регіону загалом. У цьому аспекті 
український молодий е-споживач у своїх споживацьких діях є дуже подібний до моло-
дого польського споживача.
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МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ЯК ВАГОМИЙ 

АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ 

Modele tworzenia budżetów lokalnych w krajach europejskich jako 
istotny aspekt integracji europejskiej 

Models of formation of local budget system in European countries as 
a significant aspect of ensuring of European integration 

Streszczenie: Uwzględniono modele tworzenia budżetów lokalnych w krajach europejskich 
w warunkach samorządu terytorialnego. Przeprowadzono analizę porównawczą tworzenia 
systemu administracyjno-terytorialnego i realizacji budżetów lokalnych przed i po przepro-
wadzeniu reformy. Wyróżniono kraje o różnym typie systemu administracyjno-terytorialnego. 
Zbadano także na poziomie Unii Europejskiej osobliwości dochodów w budżetach lokalnych 
wg podziału uprawnień. Określono główne problemy tego procesu w systemie międzyrządo-
wych transferów. Podejmowane są ogólne wnioski dotyczące przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowe: reforma administracyjna i terytorialna państw członkowskich UE, dochody 
podatkowe, transfery międzyrządowe, decentralizacja finansowa.

Summary: Features of models of formation of local budget system in European countries in 
conditions of local government reform are considered. The comparative analysis of admin-
istrative-territorial structure and execution of local budgets before and after the reform is 
provided. Countries with various types of administrative-territorial structure are singled out. 
Specific features of revenues of local budgets in the EU are revealed. Peculiarities of distri-
bution of powers at the local level in Europe are explored. The main problems of this process 
are defined. The place and the role of intergovernmental transfer as a part of local budget are 
ascertained. General conclusions resulting from the study are made.

Key words: administrative and territorial reform, UE member states, tax revenues, intergovern-
mental transfers, financial decentralization.
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Вступ

Д ослідження формування та організації місцевих бюджетів у країнах Європи 
є важливим етапом створення ефективної системи місцевих бюджетів в Укра-
їні в умовах децентралізації. Враховуючи те, що досвід європейських дер-

жав у формуванні системи місцевих бюджетів побудовано на основі реформи адміні-
стративно-територіального устрою та перерозподілу повноважень і передачі ресурсів 
на місцевий рівень, для України він особливо важливий. Тому, особливості розвитку 
місцевого самоврядування та його фінансового забезпечення доцільно аналізувати 
з позиції консолідації двох напрямів дослідження: адміністративно-територіальної 
організації країн-членів ЄС як фундаменту ефективного функціонування місцевого 
самоврядування та особливостей формування і функціонування місцевих бюджетів 
у рамках реформування фінансової децентралізації.

Застосування принципів децентралізації на практиці в країнах Європи клю-
човим наслідком мало формування процесів регіоналізації, які вплинули на зміну 
системи державного устрою в цих державах у ХХ ст. та становленні місцевої і регі-
ональної автономії. Західні економісти звертають увагу на те, що основними векто-
рами європейської політики є децентралізація, регіоналізація та деконцентрація. При 
цьому, важливим є досвід європейських країн щодо комплексу проблем у процесі 
децентралізації, які необхідно завчасно врахувати та усунути. «В цьому плані слід 
забезпечити послідовність у здійсненні цього процесу, зокрема, органи влади зобов’я-
зані забезпечити спроможність участі народу в управлінні суспільно-політичними та 
суспільно-економічними процесами в державі»1. 

Адміністративно-територіальна реформа в країнах ЄС

У рамках децентралізації, яка є основним вектором розвитку управлінсько-фі-
нансових систем держав Європи останніми десятиріччями, ці країни стикалися 
з необхідністю удосконалення адміністративно-територіального устрою. Причиною 
такої потреби європейських держав, які планували автономізацію адміністративно-те-
риторіальних утворень базового рівня, була відсутність в них територіальної, мате-
ріальної та демографічної бази для виконання відповідних повноважень та надання 
суспільних послуг належного рівня. Тому реформування місцевого самоврядування 
в цих країнах розпочиналося з укрупнення територіальних одиниць базового рівня та 
формування територіального устрою, який би відповідав історичним, географічним 
та вимогам економічного розвитку. До прикладу, в період з 1950 р. в Європі з метою 
посилення базового рівня управління кількість органів місцевого самоврядування 
зменшилася майже на 40 тис.2. Зокрема, в таких країнах як Данія, Литва та Швеція 
кількість органів місцевого самоврядування зменшилася на 80%, у Великобрита-
нії – на 77%, в Німеччині – вдвічі. Загалом, внаслідок реформ 1965–1977 рр. малі 

1 Русін В. (2013), Реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті зміц-
нення фінансових основ місцевого самоврядування, «Вісник ТНЕУ», №4, C. 53‒62.

2 ДанилишинБ.М., Пилипів В.В. (2016), Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України, «Регіональна 
економіка», № 1, C. 5‒11.
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адміністративно-територіальні утворення були або об’єднані, або згруповані у відпо-
відні асоціації під спільним управлінням (табл. 1).

Табл. 1. Кількість адміністративно-територіальних одиниць базового рівня в окремих 
країнах Європи3

Держава

Базові одиниці місцевого 
самоврядування

Особливості організації
Назва  Кіль-

кість
Австрія Громади 2359 14 міст та м. Відень мають особливий статус

Бельгія Муніципалітети 589
262 Валлонських муніципалітети, 19 Брюс-
сельських муніципалітетів, 308 Фламандських 
муніципалітетів

Болгарія Муніципалітети
Кметства та округи

260
3850

Передбачено поділ муніципалітетів на кмет-
ства та округи, створені радою муніципалітету

Великобри-
танія

Округи та інші територі-
альні утворення:
Англія
• унітарні утворення
• метропольні округи
• округи
• райони Лондона
Шотландія
• унітарні утворення
Уельс
• унітарні утворення
Північна Ірландія
округи

47
36
23
33

32

22

26

Греція Муніципалітети
Комуни

900
133

Данія Муніципалітети 98

Естонія Муніципалітети 227

Іспанія Муніципалітети 8111

Італія Комуни 8103

Кіпр Муніципалітети
Комуни

33
85

Латвія Муніципалітети
Міста-райони

535
7

Органи публічної влади міст-районів здійсню-
ють повноваження і муніципалітету, і району

Литва Муніципалітети 60

Люксембург Муніципалітети 118

Мальта Місцеві ради 68

Нідерланди Муніципалітети 496

Німеччина Громади 14000

3 Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М.та ін. (2012), Децентралізація публічної влади: досвід 
європейських країн та перспективи України, DESPRO, К : ТОВ «Софія».
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Держава

Базові одиниці місцевого 
самоврядування

Особливості організації
Назва  Кіль-

кість
Польща Гміни 2489

Португалія

Муніципалітети
Метропольні округи
Лісабон та Опорто
Парафії

308
4252

Словаччина Муніципалітети 2887

Словенія Міські муніципалітети
Сільські муніципалітети

11
181

Туреччина

Міські муніципалітети
Метропольні 
муніципалітети
Сільські муніципалітети

3215

16
35128

Угорщина Муніципалітети 3168
Охоплюють: 3122 міста та села, 22 урбанізо-
ваних графства, місто Будапешт та 23 його 
округи

Фінляндія Муніципалітети 446

Франція Муніципалітети 36763

Чехія Муніципалітети 6254

Швеція Комуни 288

Причиною вибору одного з цих двох напрямів реформування були вихідні 
умови, що склалися в країнах напередодні реформи децентралізації.

Згідно з теоретичними висновками, збільшення розміру базової одиниці адмі-
ністративно-територіального устрою (громади) забезпечує зростання економічного 
потенціалу держави, але, при цьому, знижує рівень впливу громади на управління її 
територією та ресурсами. Основними цілями реформи адміністративно-територіаль-
ного устрою та, зокрема, його базової ланки є, по-перше, збільшення економічного 
потенціалу громади, по-друге, зміцнення демократії на місцях. Відтак, зважаючи на 
порядок пріоритетності цілей, кожною з держав було обрано напрям реформування. 
Підвищення адміністративного потенціалу та ефективності територіального управ-
ління досягалося через об’єднання невеликих територіальних громад у крупні оди-
ниці місцевого самоврядування, збереження взаємозв’язку між владою та населенням 
– через формування проміжних структур міжмуніципального співробітництва. 

Отже, можна виділити дві схеми адміністративно-територіального реформу-
вання, а саме:
 – північноєвропейську – формування крупних адміністративно-територіальних 

утворень базового рівня (Великобританія, Швеція);
 – південноєвропейську – об’єднання громад у невеликі формування базового рівня 

(Італія, Франція).
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Відповідно до концепції реформування, в країнах Європи було сформовано 
різні за розміром та повноваженнями базові ланки адміністративно-територіального 
устрою. Так, у Швеції внаслідок укрупнення кількість комун скоротилася у 10 разів. 
Сьогодні їх налічується 288, а середній розмір комуни становить 34 тис. мешканців. 
У Данії середня кількість жителів базової адміністративно-територіальної одиниці 
становить 55 тис., у Великобританії – 120 тис. осіб, в Німеччині – 45 тис. осіб. Нато-
мість, в Італії нові комуни в 90-х рр. створювалися за мінімальної чисельності насе-
лення 10 тис. осіб. При цьому, законодавством було передбачено стимулювання комун 
з кількістю жителів менше ніж 5 тис. осіб до об’єднання або приєднання до більших 
адміністративних формувань4. 

Унаслідок укрупнення новосформовані муніципалітети характеризувалися 
вищим рівнем фінансово-економічного та управлінського потенціалу. Відтак, як 
і в Україні, об’єднання муніципалітетів в європейських країнах анонсувалося як добро-
вільне. Проте, насправді, укрупнення проводилося під чітким контролем з боку орга-
нів державної влади із значною часткою примусу. До прикладу, в процесі об’єднання 
громад добровільна фаза стосувалася процесу адаптації громади до запропонованого 
з центру плану формування адміністративно-територіальної одиниці. Якщо об’єд-
нання громад на добровільній основі не здійснювалося, рішення приймалося на цен-
тральному рівні. Зважаючи на досвід адміністративно-територіального реформування 
в країнах ЄС та його позитивні результати, можна стверджувати про необхідність 
контролю з боку держави в процесі адміністративно-територіального реформування та 
підвищення ефективності управління на локальному рівні через можливість існування 
суб’єктивних конфліктів та невідповідність інтересів різних суспільних груп.

Згідно з концепцією, яка полягала в збереженні сталої кількості муніципалітетів, 
для забезпечення ефективного фінансово-економічного розвитку територіальних оди-
ниць базового рівня було сформовано інститути міжмуніципального співробітництва. 
Таким шляхом пішли Іспанія, Італія, Франція, Швейцарія. Зокрема, у Франції існує 
36 565 органів місцевого самоврядування (комун), кількість мешканців в яких становить 
близько 2 тис. Натомість, у країні створено інститути міжмуніципального співробітни-
цтва – «комуни комун». Ця система у Франції закріплена на законодавчому рівні 1999 р. 
та передбачає формування трьох публічно-правових структур міжмуніципального спів-
робітництва, відповідно до яких з 2002 р. в країні утворено 14 регіонів метрополій, 120 
агломерацій та 2033 об’єднання комун, які охоплюють 92,2% населення Франції5, 6, 7. 

Як зазначає проф. Ж. Марку, міжмуніципальні утворення (публічні заклади 
міжмуніципального співробітництва – ЕРСІ) – це публічні інституції (юридичні особи 

4 Васильева Т.А. (1993), Реформа государственных институтов в Италии, «Государство и право», № 3, 
C. 133.

5 Полтавець В.Д. (2013), Міжмуніципальне співробітництво у Франції. Досвід та уроки, «Державне 
управління: теорія і практика», № 2, C. 214.

6 Марку Ж., Безсмертна І. А. (2011), Реформа місцевого самоврядування у Франції як поглиблення між-
муніципального співробітництва, «Науковий вісник Академії муніципального управління», Вип. 2, 
C. 136–145.

7 Про Францію та подрібненість комун. Інститут громадянського суспільства, http://csi.org.ua/
pro-frantsiyu-ta-podribnenist-komun.
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публічного права), наділені фінансовою автономією і підпорядковані принципу специ-
фікації (конкретизації, спеціалізації), тобто, на відміну від територіальних громад, вони 
можуть виконувати лише повноваження, якими вони наділені за законом, або комуни 
самостійно наділили їх цими повноваження8. Отже, основною відмінністю такого під-
ходу є можливість реалізації індивідуальних рішень територіальних громад у процесі 
управління територією. Проте, якщо аналізувати її з позиції перерозподілу фінансових 
ресурсів, можна звернути увагу на те, що Франція є однією з найцентралізованіших 
країн Європейського Союзу. Така система забезпечення населення на місцях є значно 
складнішою, аніж просте укрупнення громад, проте більше відповідає суті децентра-
лізації в частині покладання і реалізації відповідальності місцевої влади на місцях9.

Як уже зазначалося, Європейським агентством статистики (Eurostat) 1988 р. 
було сформовано єдину систему адміністративно-територіальних одиниць Європей-
ського Союзу «The Nomenclature of Territorial Unitsfor Statistics» (NUTS). Відповідно 
до Рішення Єврокомісії 2001/0046 від 14 лютого 2001 р. Європейська класифікація 
NUTS одержала статус стандарту територіального поділу країн-членів ЄС для статис-
тики. 2003 р. Регламентом Європейського Парламенту і Ради Європи цю систему кла-
сифікації введено в дію, внаслідок чого держави-члени ЄС були змушені запровадити 
систему NUTS 1, 2, 3 і на добровільній основі NUTS 4, 5. Для кожного рівня визначено 
відповідну кількість населення (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація адміністративно-територіальних одиниць відповідно до Системи 
номенклатури територіально-статистичних одиниць за критерієм чисельності населення 

(NUTS)10, 11

8 Марку Ж., Безсмертна І. А. (2011), Реформа місцевого самоврядування у Франції як поглиблення міжму-
ніципального співробітництва, «Науковий вісник Академії муніципального управління», Вип. 2, C. 138.

9 ДанилишинБ.М., ПилипівВ.В. (2016), Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України, «Регіональна 
економіка», № 1, C. 8.

10 Карлін М. (2011), Інноваційні підходи до проведення адміністративно-територіальної реформи в Укра-
їні та в областях Західного Полісся, «Економіст», №1, C. 2‒5.

11 Буряченко А. (2016), Матрична структура фінансового потенціалу та її вплив на соціально-економічний 
розвиток регіонів, «Ринок цінних паперів України», № 1‒2, http://securities.usmdi.org/?p=22&n=92&s=957.
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Унаслідок визначення євроінтеграційного напряму розвитку кожною з держав, 
які тепер є членами ЄС, було проведено роботу з оптимізації системи адміністратив-
но-територіального устрою до стандартів NUTS. Зокрема, урядом Литви запропоно-
вано такі рівні відповідності єдиній системі адміністративно-територіальних одиниць 
Європейського Союзу: NUTS 1 – Литва, NUTS 2 – Литва, NUTS 3 – повіт, NUTS 4 
– самоврядування, NUTS 5 – сянюнія. У Словаччині, згідно з Законом «Про територі-
альний і адміністративний поділ Республіки Словаччини» 1996 р., було сформовано 
адміністративно-територіальний поділ країни, яким визначено 8 країв та 79 округів. 
Унаслідок адаптації до системи NUTS адміністративно-територіальний поділ країни 
характеризується такими рівнями: NUTS 1 – Словаччина, NUTS 2 – Братиславський 
край, Західна Словаччина, Центральна Словаччина, Східна Словаччина, NUTS 3 – це 
вісім країв, NUTS 4 та 5 – це населені пункти місцевого рівня.

Відтак, можна говорити про те, що реформа територіальних структур країн 
Європи на основі системи NUTS передбачає формування стабільної системи управ-
ління на рівні регіонів і локальних формувань, а також забезпечення єдиного підходу 
до цього процесу в різних країнах. 

Якщо звернутися до питання відповідності адміністративно-територіального 
устрою України вимогам NUTS та порівняти її з подібними за територіальними показ-
никами країнами ЄС, можна дійти таких висновків. Якщо взяти до уваги адміністра-
тивно-територіальний поділ нашої держави на області, можна зауважити, що вони від-
повідають вимогам NUTS. Середня кількість населення в областях України становить 
1696 тис. осіб. Щодо районів, ситуація складніша. Середня площа району в Україні 
становить 1232 км2, тоді як, наприклад, у Франції – 5440 км2, що у чотири рази більше, 
в Іспанії – 9568 км2, що у 8 разів більше. Аналогічна ситуація і щодо чисельності 
жителів у районах: в Україні вона становить 94 тис. осіб, у Франції – 569 тис. осіб, 
в Іспанії – 747 тис. осіб12. Про необхідність укрупнення районів та наближення їх 
до вимог NUTS 3 у різний час мовило багато вчених. Нині в рамках реформи адмі-
ністративно-територіального устрою йдеться про формування так званих госпіталь-
них округів. Сьогодні сформовано проекти 49 округів з 13 областей України13. Відтак, 
йдеться про формування адміністративно-територіальних утворень, які б відповідали 
вимогам ЄС щодо адміністративно-територіального устрою держави та забезпечували 
максимально ефективне використання фінансово-економічного потенціалу і наближе-
ність суспільних послуг до населення.

На особливу увагу заслуговує система формування адміністративно-територі-
ального устрою в Польщі. Сьогодні, в рамках обговорення децентралізації та адмі-
ністративно-територіальної реформи в Україні, часто можна почути про можливості 
перейняття досвіду цієї країни через її територіальну та соціально-культурну схожість. 
Особливістю реформування польської системи місцевого самоврядування було те, 

12 Буряченко А. (2016), Матрична структура фінансового потенціалу та її вплив на соціально-економічний 
розвиток регіонів, «Ринок цінних паперів України», №1-2, http://securities.usmdi.org/?p=22&n=92&s=957.

13 Адміністративно-територіальна реформа зменшить кількість районів у 4 рази, http://zik.ua/
news/2014/03/21/administratyvnoterytorialna_reforma_zmenshyt_kilkist_rayoniv_v_ukraini_u_4_
razy_472848.
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«що в межах цього процесу заходи вживалися швидко, а закони й політичні напрями 
детально не обговорювалися, оскільки реформатори прагнули діяти якомога швид-
ше»14. До прикладу, перший етап реформування характеризувався тим, що органи міс-
цевого самоврядування були наділені широкою автономією, другий етап – змінами 
інституційної структури органів місцевого самоврядування, третій – реформами самої 
діяльності органів місцевого самоврядування для забезпечення максимального залу-
чення економічного потенціалу територій.

Внаслідок реформи адміністративно-територіального устрою Польщею було 
відновлено територіальну систему середини ХХ сторіччя, де базовою одиницею 
місцевого самоврядування визначено гміну. Відтак з 1999 року Польщу поділено на 
16 воєводств, 308 земських повітів (2002 року скасовано 7 з них) та 2489 гмін.

Аналізуючи особливості адміністративно-територіальної системи Польщі щодо 
визначення та подолання проблем, що виникають під час реалізації реформи, слід 
звернутися до результатів, які було впроваджено. Передовсім варто звернути увагу на 
вагомі зміни управлінської парадигми Польщі. Це стало відповіддю на ті проблеми, 
які пов’язані з пошуком ефективного способу взаємовідносин в системі «регіони – 
центр». Модель ведення регіональної політики, що була сформована внаслідок адмі-
ністративно-територіальної реформи, характеризується спрямованістю знизу, тобто 
з рівня громад, догори, тобто до рівня центральної влади.

Окремим етапом реформи децентралізації, окрім формування спроможних 
адміністративно-територіальних утворень, є ефективний розподіл завдань і компетен-
цій публічної влади та закріплення за органами місцевого самоврядування відповідних 
повноважень. При цьому, повноваження органів місцевого самоврядування надаються 
на основі принципу субсидіарності, з максимальним наближенням надання суспільних 
послуг до населення, а орган, який приймає рішення про її надання, – до проблеми, 
яку він покликаний розв’язати. До прикладу, в Німеччині система розподілу завдань 
і компетенцій публічної адміністрації передбачає розподіл на п’ять рівнів. На феде-
ральному рівні вирішуються завдання загальнонаціонального значення (оборона, між-
народні відносини, грошово-кредитна політика, розвиток атомної енергетики тощо). 
На другому рівні – рівень 16 федеративних земель – розв’язуються питання культур-
ного розвитку, вищої освіти, радіо і телебачення, функціонування поліції, визначення 
системи місцевого самоврядування. На рівні громад розподіл завдань передбачає три 
групи:
 – завдання, виконання яких передбачене за вказівкою згори – делеговані державні 

повноваження, які громада зобов’язується виконувати чітко і з додержанням усіх 
визначених процедур та обмежень (реєстрація актів цивільного стану, реєстрація 
за місцем проживання тощо);

 – самоврядні завдання, що обов’язкові до виконання – завдання, які громада зобов’я-
зана виконувати, але з самостійно визначеним порядком дій (повноваження, 

14 Русін В. (2013), Реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті зміц-
нення фінансових основ місцевого самоврядування, «Вісник ТНЕУ», №4, C. 55.
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пов’язані з захистом від пожеж, експлуатацією шкіл та дошкільних навчальних 
закладів тощо);

 – самоврядні завдання, виконання яких передбачене на добровільній основі (утри-
мання спортивних і культурних закладів, формування та розвиток молодіжних 
центрів тощо). 

На окрему увагу заслуговує сформована система розподілу повноважень у Шве-
ції. В цій країні передбачено поділ завдань і функцій між трьома рівнями влади: цен-
тральним, регіональним та місцевим. На місцевому рівні повноваження поділяються 
на ті, які надані в сфері загальної компетенції, тобто законом про управління на міс-
цевому рівні, і ті, які надаються спеціальним законом. Принцип загальної компетен-
ції передбачає, що муніципалітетами вирішуються будь-які питання, які стосуються 
жителів відповідної території, але які не належить до повноважень органів централь-
ної та регіональної влади. Це, передусім, питання розвитку культури, дозвілля, утри-
мання доріг і вулиць, водопостачання та водовідведення, транспортного сполучення 
та інші. 

Загалом, більшість країн Європи здійснює розподіл повноважень на різних рів-
нях на основі принципу загальної компетенції. Повноваження, віднесені до компетен-
ції органів місцевого самоврядування в окремих країнах ЄС, наведені на рис. 2.

АВСТРІЯ 

Загальні питання 
муніципалітетів 
Місцева система охорони 
здоров’я 
Місцеве планування 
Управління місцевим дорожнім 
рухом 
Організація публічних заходів та 
активності місцевої громади 
 

ДАНІЯ 

Соціальні послуги: надання та 
фінансування 
Початкова освіта та спеціальна 
освіта 
Загальні питання муніципалітетів 
Місцева система охорони здоров’я 
Інтеграція іммігрантів 
Місцеве планування та охорона 
довкілля 
Підтримка доріг місцевого значення 
Організація публічних заходів та 
активності місцевої громади 
 

ІСПАНІЯ 

Підтримка правопорядку 
Співпраця в освітній галузі 
Місцеве планування 
Охорона здоров’я 
Підтримка історико-культурної 
спадщини 
Захист прав споживачів 
Водопостачання та освітлення 
громадських місць 
Муніципалітети з кількістю жителів 
понад 5 тис. осіб – переробка 
побутових відходів 
Муніципалітети з кількістю жителів 
більше 20 тис. осіб – 
протипожежний захист та цивільна 
оборона, соціальний захист  
Муніципалітети з кількістю жителів 
понад 50 тис. осіб – 
охорона довкілля та управління 
громадським транспортом  

ЛИТВА 

Територіальне планування 
Місцевий розвиток 
Організація транспортного 
сполучення 
Охорона довкілля 
Житлове будівництво 
Благоустрій доріг місцевого 
значення 
Освіта та перепідготовка кадрів 
Охорона здоров’я на місцевому 
рівні 
Підтримка правопорядку 
Культурний розвиток громади 
Протипожежна безпека 
Туризм 

 
 

НІМЕЧЧИНА 

Самоврядні завдання, виконання 
яких передбачене на добровільній 
основі(стимулювання економічної 
активності, підтримка 
транспортної інфраструктури, 
управління енергопостачанням, 
культура та спорт, співпраця з 
муніципалітетами інших країн) 
Самоврядні завдання на 
обов’язковій основі (місцеве 
планування, підтримка і 
будівництво початкових шкіл, 
водопостачання та водовідведення, 
організація дозвілля, соціальне 
забезпечення і підтримка молоді, 
відновлення природних ресурсів) 

ПОЛЬЩА 

Землеустрій 
Охорона довкілля 
Охорона здоров’я 
Освіта 
Управління нерухомістю 
Водне господарство 
Транспортне сполучення 
Соціальна допомога 
Культура і охорона пам’яток 
архітектури 
Спорт 
Протипожежна безпека та 
правопорядок 
Озеленення на місцевому рівні 
Ярмарки та ринки 
Цвинтарі 
 

ФРАНЦІЯ 

ДАНІЯ 

Повноваження, надані в сфері 
загальної компетенції (культура і 
релігія, благоустрій доріг місцевого 
значення та парків, водопостачання, 
водовідведення та переробка 
побутових відходів, 
енергопостачання, охорона 
довкілля) 
Повноваження, надані згідно із 
спеціальним законодавством 
(соціальний захист, шкільна освіта, 
міське планування, послуги у 
випадку надзвичайних ситуацій) 

Соціальний захист 
Охорона здоров’я 
Освіта 
Економічний розвиток 
муніципалітету 
Міське планування 
Охорона довкілля 
Культура 

Рис. 2. Повноваження органів місцевого самоврядування на прикладі окремих країн ЄС

Доцільно зауважити, що формування повноважень органів місцевого самовря-
дування, ґрунтуючись передусім на можливості максимального наближення суспіль-
них послуг до їхніх споживачів, залежить від порядку розподілу доходів між бюдже-
тами різних рівнів. 
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Особливості міжбюджетних відносин у країнах ЄС

З огляду на особливості побудови бюджетної системи країн ЄС, науковці виді-
ляють три моделі розподілу доходів бюджетів різних рівнів, а саме:
 – розподіл податкових надходжень та інших доходів між різними рівнями бюджет-

ної системи країни – модель, частково характерна для США;
 – розщеплення доходів від оподаткування через закріплення за бюджетами різ-

них рівнів конкретно визначених часток податкових надходжень у межах єдиної 
податкової ставки – модель, частково характерна для Німеччини;

 – встановлення на рівні адміністративно-територіальних утворень надбавок до 
загальнодержавних податків – модель, характерна для Швеції.

Досліджуючи формування доходів місцевих бюджетів, доцільно звернути увагу 
на те, що серед країн ЄС є і країни, місцеві бюджети яких характеризуються високим 
рівнем фіскальної автономії, і країни, формування доходів місцевих бюджетів яких 
суттєво залежать від трансфертів, розподіл яких відбувається на центральному рівні. 
Причиною різних підходів до формування дохідної частини місцевих бюджетів кра-
їн-членів ЄС є їхня орієнтованість у цьому питанні на один з двох принципів: 
 – принцип бюджетної еквівалентності, в основі якого лежить ідея фіскальної спра-

ведливості: доходи місцевих бюджетів мають бути пропорційними рівню податко-
вого навантаження на жителів регіону чи адміністративно-територіальної одиниці;

 – принцип національної солідарності, в основі якого лежить ідея фінансового 
вирівнювання на центральному рівні можливостей регіонів. Необхідність вирів-
нювання продиктована тим, що, по-перше, державою гарантоване надання соці-
альних послуг своїм громадянам на однаковому рівні, по-друге, низький рівень 
розвитку регіону призводить до зниження рівня ефективності переміщення капі-
талу та інших економічних чинників. Окрім того, внаслідок існування особливос-
тей стягнення податкових платежів до місцевих бюджетів у різних регіонах, вини-
кає необхідність фінансового вирівнювання з центру регіональної диференціації 
податкових доходів.

Країнами, формування доходів місцевих бюджетів яких залежить від міжбю-
джетного вирівнювання, є Ірландія, Італія, Португалія, в яких трансферти становлять 
60–80% у структурі доходів місцевих бюджетів. До прикладу, в Італії та Нідерландах 
муніципалітети на 80% залежні від перерозподілу коштів з державного бюджету. Від-
так, у країнах ЄС державні трансферти надаються в трьох формах: у вигляді дотацій, 
цільових субсидій (субвенцій) та через перерозподіл податкових доходів. Аналізуючи 
особливості фінансового вирівнювання в країнах Заходу, можна виділити такі під-
стави до запровадження міжбюджетних трансфертів:
 – вертикальна фінансова розбалансованість;
 – потреба забезпечення горизонтального балансу фіскальних надходжень;
 – необхідність гарантованого надання суспільних благ;
 – забезпечення політичної та макроекономічної стабільності.
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Одним з важливих джерел наповнення місцевих бюджетів є субсидії, на які 
у Бельгії та Великобританії припадає 60% доходів місцевих бюджетів, у Данії та 
Німеччині – 45%, а у Франції – 30%. Варто зауважити, що цільові субсидії призначені 
для фінансування конкретно визначених проектів та планів, тому можна говорити про 
контроль розвитку території (субвенції на фінансування проектів розвитку соціальної 
та економічної інфраструктури в Італії та Німеччині) або конкретної сфери (субвенції 
на фінансування програм у сфері охорони здоров’я та освіти в скандинавських краї-
нах, розвитку та підтримки поліції і виправних установ в Італії та Німеччині) з боку 
держави15. 

Трансфертом, який уможливлює знизити рівень фінансової залежності орга-
нів місцевого самоврядування від управління з центру, є дотація, яка надається для 
покриття дефіциту місцевого бюджету. Цей вид трансферту широко використовується 
у функціонуванні бюджетної системи Бельгії, Великобританії, Німеччини та Франції. 
Зокрема, бюджети комун у Франції на 35% забезпечені за рахунок дотацій, департа-
ментів – на 42%16. 

Країнами з високим рівнем фінансової автономії місцевих бюджетів є Австрія, 
Іспанія, Швейцарія та Швеція – 98–70%, в Фінляндії та Франції рівень фінансової 
автономії становить 55–70%. Фундаментом фінансової автономії місцевих бюджетів 
цих країн є місцеві податки та збори, а також надбавки до загальнодержавних подат-
ків, встановлених на місцевому рівні. 

Якщо проаналізувати основні аспекти, які впливають на рівень податкової авто-
номії місцевих бюджетів країн Європи, можна дійти таких висновків17:

 – лише у восьми країнах органи місцевого самоврядування мають право самостійно 
встановлювати податкові ставки і визначати базу оподаткування при оподатку-
ванні окремими податками та зборами. Відтак, у податкових системах цих країн 
низька питома вага місцевих податків;

 – органи місцевого самоврядування в більшості європейських країн самостійно 
визначають граничні ставки податків на місцевому рівні (у Бельгії, Іспанії, Вели-
кобританії, Данії, Нідерландах, Швеції, Швейцарії та Фінляндії такі надходження 
забезпечують близько 84% податкових надходжень місцевих бюджетів, у Польщі, 
Норвегії, Чехії та Угорщині – 45%);

 – майже у всіх країнах Європи існує практика пропорційного розподілу локальних 
податкових доходів між місцевими та центральним бюджетом, проте, держави, 
в якій пропорцію розподілу визначають органи місцевого самоврядування, немає. 
Натомість, у чотирьох країнах Європи така пропорція може бути змінена лише за 
умови погодження цих змін з місцевими органами влади;

15 Кориєва О.В. (2015), Європейський досвід формування матеріально-фінансової основи місцевого 
самоврядування, «Юридичний науковий електронний журнал», №1, C. 20‒24.

16 Там само.
17 Письменний В.В. (2011), Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України, 

монографія, Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка», С. 47.
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 – тільки в одній країні Європи (Португалії) на центральному рівні встановлюються 
граничні ставки локальних податків та визначається база оподаткування цими 
податками.

Формування податкової політики на місцевому рівні в країнах Європи побудо-
ване на основі досягнення консенсусу поєднуючи дві цілі: 
 – забезпечення сприятливого податкового клімату для можливості ефективної 

діяльності суб’єктів господарювання;
 – забезпечення надходження до місцевих бюджетів відповідних податкових доходів 

для надання населенню суспільних послуг відповідної якості.

Оскільки основним джерелом доходів місцевих бюджетів є податкові надхо-
дження, важливо звернути увагу на особливості їхнього формування. Структура дохо-
дів місцевих бюджетів у країнах Європи висвітлена у табл. 2. 

Якщо проаналізувати дані, що наведені у табл. 2, видно можливість поділу 
країн за критерієм формування податкових доходів місцевих бюджетів на три групи:
 – країни з високим рівнем надходжень від оподаткування майна (Великобританія, 

Франція, окрім того, Ірландія, Люксембург, Нідерланди та Португалія);
 – країни з високою питомою часткою податків на прибуток (Данія, Норвегія, 

Швеція);
 – країни зі змішаними податковими доходами (Іспанія, Бельгія, Італія).

Табл. 2. Структура доходів місцевих бюджетів у країнах Європи станом на 1.01.2016 р.18

Країна

Податкові надходження
Непо-

дат-кові 
надход-
же-ння

Доходи 
від опера-
цій з капі-

талом

Гранти
Всього

з них:
податки на при-
буток, доходи, 

заробіток
майно товари 

і послуги

Австрія 59,9 22,8 4,9 19,3 18,8 1,6 19,7

Великобританія 13,7 - 13,6 - 12,9 2,8 70,6

Данія 46,7 43,3 3,3 - 8,0 0,8 44,5

Іспанія 50,1 9,8 15,1 22,2 13,0 2,2 34,7

Італія 38 … … … 11,6 1,6 48,8

Німеччина 39,9 … … … 20,9 4,6 34,6

Норвегія 44,3 39,8 4,2 0,3 17,4 0,7 37,6

Фінляндія 46,6 … … … 30,2 2,0 21,2

Франція 47,2 7,2 16,8 5,1 18,1 0,5 34,2

Швеція 70,1 70,1 … - 10,5 0,3 19,1

Ключовим податком, який надходить до місцевих бюджетів у країнах Європи, 
є податок на доходи фізичних осіб. До прикладу, у країнах Північної Європи питома 

18 Полинюк Н.І. (2016), Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин та можливість його використання 
в Україні, «Науковий вісник НЛТУ України», Вип. 26.6.
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вага податку становить 1/3 всіх податкових надходжень місцевих бюджетів, у Люк-
сембурзі – 93%, Чехії – 82%, Німеччині – 80%, Бельгії – 62%19. Вчені виокремлю-
ють його характеристику як справедливого з погляду податкоспроможності платників 
податку, а також можливість застосування прогресивних податкових ставок оподат-
ковуючи осіб, які мають високі доходи. Відтак, основною проблемою, яка виникає 
у разі справляння цього податку є невідповідність в окремих випадках місця роботи та 
місця проживання особи. Тоді громадяни одержують суспільні послуги на території 
проживання, а податок сплачують, здебільшого, за місцем праці. Доцільно звернути 
увагу на думку В. Пігенка: «Ця проблема не так гостро стоїть, коли оподаткування 
здійснюється не муніципалітетами, а проміжними рівнями урядування, наприклад, 
штатом або провінцією, адже людей, що живуть і працюють у різних штатах, у них 
відносно менше»20.

На окрему увагу заслуговує справляння майнових податків, а саме податку 
на нерухомість. Питома вага цього податкового платежу в структурі доходів місце-
вих бюджетів в унітарних державах Європи становить у середньому 30%, у федера-
ціях – 50%. Основними причинами доцільності введення цього податкового платежу 
є постійність надходжень від його справляння, оскільки об’єкти нерухомості немож-
ливо вивести за межі певної юрисдикції, а обсяги надходжень від оподаткування цим 
платежем можна легко передбачити через щорічну зміну реєстру нерухомості. Проте, 
як звертає увагу І. О. Луніна, оподаткування податком на нерухомість має свої вагомі 
мінуси. По-перше, негативним є вплив на заощадження та інвестиції, оскільки збіль-
шується податкове навантаження на платників податків, і фізичних, і юридичних осіб. 
По-друге, негативним є вплив на розвиток підприємств з високою матеріаломісткістю 
виробничого процесу.

Щодо іншого майнового податку, земельного, то питома вага цього платежу 
в складі податкових доходів місцевих бюджетів поступово знижується в країнах 
Європи. Так, у Бельгії цей податковий платіж становить 17% податкових доходів міс-
цевих бюджетів, в Італії та Іспанії – 14%, у Франції – 10%, у Нідерландах – 8%.

Розглянемо питання ролі органів місцевого самоврядування у визначенні меха-
нізму стягнення непрямих податків. В окремих країнах Європи органи місцевого 
самоврядування можуть самостійно визначати товари та послуги, які звільняються від 
оподаткування. Такими товарами, здебільшого, є товари першої необхідності, такі як 
продукти харчування і медикаменти. Отже, органи місцевого самоврядування мають 
можливість контролювати споживання товарів та податкове навантаження на мало-
забезпечені верстви населення, що є особливо важливим аспектом при формуванні 
ефективної системи непрямого оподаткування. 

Досліджуючи податкову систему країн Європи на локальному рівні, доцільно 
звернути увагу на роль і місце місцевих податків та зборів у цій системі. До прикладу, 
у Франції за рахунок місцевих податків і зборів дохідна частина місцевих бюджетів 

19 Письменний В.В. (2011), Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України, 
монографія, Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка», С. 75.

20 Піґенко В. Нотатки щодо оподаткування на місцевому рівні, К.: Фонд «Україна – США», Програма 
сприяння парламентові України, С.2.
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наповнюється на 60%, у Німеччині – на 45%, у Великобританії – на 36%. При цьому, 
в європейських країнах розгалужена система місцевих податків та зборів: у Бельгії їх 
налічується близько 100, в Італії – 70, а у Франції – 50. А у Великобританії існує лише 
один місцевий податок – подушний, проте, зважаючи на питому частку в доходах 
місцевих бюджетів, це один з найважливіших бюджетоутворюючих податків країни. 
Загалом систему локального оподаткування країн Європи можна показати на рис. 3.
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Рис. 3. Система оподаткування на місцевому рівні в країнах Європи21

Окремим аспектом дослідження є поділ місцевих бюджетів на самостійні функ-
ціональні види. Для країн Європи закономірним є існування поточного бюджету та 
бюджету розвитку або інвестиційного бюджету. При цьому, доходи поточного бюджету 
сформовано за рахунок податків та зборів, платежів та наданих трансфертів. Доходи 
бюджету розвитку сформовано за рахунок муніципальних позик, інвестиційних суб-
сидій, банківських кредитів тощо. Як і в Україні, в країнах Європи на законодавчому 
рівні заборонено використання коштів бюджету розвитку на забезпечення поточних 
видатків місцевих бюджетів. Окрім поділу на поточний та інвестиційний бюджети, 
в окремих країнах існує поняття додаткового або приєднаного бюджету. До прикладу, 
у Франції додатковий бюджет є уточнювальним стосовно поточного бюджету та забез-
печує зв’язок між бюджетами різних періодів. 

21 Письменний В.В. (2011), Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України, 
монографія, Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка», C. 55.
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Висновки

Формування системи місцевих бюджетів у країнах Європи відбувалося на тлі 
децентралізаційних процесів, що забезпечило безпосередній вплив на рівень фінансо-
вої автономії таких бюджетів. Незважаючи на особливості організації системи місце-
вих бюджетів (формування їхньої дохідної частини та визначення видаткових повно-
важень, організація системи міжбюджетних трансфертів тощо), вона побудована на 
основі максимального наближення суспільних послуг до їхніх споживачів. Досяг-
нення цієї мети забезпечувалося за рахунок адміністративно-територіальної реформи. 
Основними цілями реформи адміністративно-територіального устрою було збіль-
шення економічного потенціалу громади або зміцнення демократії на місцях. І лише 
зважаючи на порядок пріоритетності цих цілей, кожною з держав було обрано напрям 
реформування: об’єднання невеликих територіальних громад у крупні одиниці місце-
вого самоврядування для підвищення адміністративного потенціалу та ефективності 
територіального управління і формування проміжних структур міжмуніципального 
співробітництва для досягнення демократії на локальному рівні.

Досліджуючи особливості міжбюджетних відносин у різних країнах ЄС, можна 
виокремити формування місцевих бюджетів на основі різних підходів. Серед країн 
ЄС є країни, місцеві бюджети яких характеризуються високим рівнем фіскальної 
автономії, і країни, формування доходів місцевих бюджетів яких суттєво залежить 
від трансфертів, розподіл яких відбувається на центральному рівні. Відтак різною 
є організація податкової системи на локальному рівні в країнах Європи. Кожна країна 
характеризується притаманними їй особливостями стягнення податкових платежів до 
місцевих бюджетів. Так, як і в Україні, справляння податку на доходи фізичних осіб 
є одним з основних джерел доходів місцевих бюджетів у таких європейських краї-
нах як Австрія, Бельгія, Данія, Норвегія, Польща та Швейцарія. Натомість, у Велико-
британії та Нідерландах цей бюджетоутворюючий податок не надходить до місцевих 
бюджетів. Подібна ситуація і з іншими податками: в одних країнах вони є одними 
з ключових у формуванні доходів місцевих бюджетів, в інших – не відіграють жодної 
ролі в розвитку муніципалітетів. 

Отже, формування різних моделей місцевих бюджетів у різних країнах ЄС 
пов’язане з обранням цілей розвитку адміністративно-територіальних одиниць 
локального рівня, особливостями розвитку на центральному рівні, а також історич-
ними та соціальними аспектами, в яких розвивалася система місцевого самовряду-
вання країни. Відтак, для України використання досвіду європейських країн можливе 
лише до певного рівня, оскільки формування системи місцевого самоврядування має 
ґрунтуватися на врахуванні особливостей соціально-економічного та культурного роз-
витку нашої держави.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

Priorytety strategiczne rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej 
w sektorze agrarnym gospodarki w kontekście zapewnienia 

bezpieczeństwa spożywczego

Strategic priorities of Ukrainian-Polish cooperation development in 
the agricultural sector of economy within the context of food security

Streszczenie: Obecnie na etapie rozwoju współpracy ekonomicznej Ukrainy i Rzeczypospo-
litej Polskiej bardzo ważne znaczenie ma sektor agrarny gospodarki. W artykule szczególną 
uwagę zwrócono na badanie rozwoju sektora agrarnego ukraińsko-polskiego regionu trans- 
granicznego w kontekście eurointegracji. Rozpatrywane są podejścia teoretyczne i polecenia 
praktyczne, co pozwala na określenie priorytetów naukowo-strategicznych opracowania opty-
malnego modelu formowania i funkcjonowania nowej struktury współpracy euroregionalnej 
w sektorze agrarnym gospodarki na obszarach przygranicznych. Przedstawiono doświad-
czenie rozwoju gospodarki agrarnej Polski oraz możliwości jego stosowania na Ukrainie. 
Przeprowadzono analizę stanu i ocenę rozwoju współpracy gospodarczej regionów Ukra-
iny i Polski, co pozwala na konstatację faktu, że aktywizacja ukraińsko-polskiej współpracy 
w sektorze agrarnym gospodarki wywiera wpływ na formowanie priorytetów bezpieczeństwa 
spożywczego i partnerstwa strategicznego obu państw w kontekście pogłębienia integracji 
europejskiej.

Słowa kluczowe: sektor agrarny gospodarki, ukraińsko-polska współpraca transgraniczna, region 
transgraniczny, bezpieczeństwo spożywcze, współpraca euroregionalna.

Summary: Today at the stage of economic cooperation development between Ukraine and the 
Republic of Poland the agricultural sector of economy is greatly important. A special atten-
tion in the article is given to investigation ofagri cultural sector development of Ukrainian-Pol-
ish trans-border region within the context of European integration. The oretical approaches and 
practical recommendations, which generall yallow determinin gthescientific-strategical priori-
ties for the development of optimal model of formation and functioning of a new structure of the 
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Euroregional cooperation in the agricultural sector of economy on the frontier territories, are 
considered. The experience of agricultural economy development of Poland and the possibilities 
of its application in Ukraine have been presented. The condition and Ukrainian-Polish economic 
cooperation development assessment have been analyzed, and this allows to state that the acti-
vation of Ukrainian-Polish cooperation in the agricultural sector of economy influences the 
formation of food safety priorities and strategic partnership of both countries within the con-
text of extending European integration. 

Key words: agricultural sector of economy, Ukrainian-Polishtrans-border cooperation, trans-border 
region, food safety, Euroregional cooperation.

Вступ

У системі стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки особливе 
місце займає аграрний сектор, на який припадає найбільша питома вага 
у формуванні ВВП та нарощуванні його експортного потенціалу. Врахову-

ючи ситуацію, пов’язану з конфліктом на Донбасі, яка зумовила різке падіння про-
мислового виробництва і згортання металургійного експорту, а також прискорену рес-
труктуризацію економіки України, значно підвищилася роль та значення аграрного 
сектора. Крім того, аграрна галузь – це одна із галузей, яка продовжила зростання 
у кризовий період 2014 р. і вперше за останні роки стала лідером за обсягом експорт-
них поставок продукції.

За сучасних глобалізаційних умов зростає роль транскордонного співробіт-
ництва та створюються нові можливості для активізації господарської діяльності 
на територіях і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Важливе місце у тран-
скордонному співробітництві посідає українсько-польське партнерство. Республіка 
Польща є одним із стратегічних партнерів України в інтеграційному векторі розвитку.

Проблематика українсько-польського транскордонного співробітництва у кон-
тексті європейської інтеграції досліджувалася у наукових працях таких вітчизня-
них дослідників: Р. Безсмертний, З. Варналій, Б. Губський, М. Долішній, І. Луніна, 
Ю. Макогон, С. Максименко, І. Михасюк, Н. Мікула, І. Огірко, М. Паламарчук, 
О. Паламарчук, В. Пила, С. Писаренко, Л. Супруненко, О. Урбан, С. Чеботар, В. Чужи-
ков та ін.

Чималий вклад у розв’язання низки завдань єврорегіональної політики і тран-
скордонного співробітництва зробили зарубіжні вчені, зокрема: У. Ванноп (Англія), 
Р. Ратті (Швейцарія), М. Балтовські, П. Еберхардт, К. Крупа, З. Макєла, Т. Коморні-
цькі, А. Стасяк, Р. Федан (Польща), В. Білчак, Л. Вардомський, С. Романов (Росія) 
та ін. 

Метою статті є дослідження та аналітичний огляд сучасного стану й перспек-
тив розвитку українсько-польського співробітництва в аграрному секторі економіки 
у контексті поглиблення європейської інтеграції, вивчення досвіду Польщі у сприянні 
розвитку аграрної галузі, а також визначення на цій основі перспективних напрямів 
транскордонної співпраці з Польщею в аграрному секторі економіки.

Досвід розвитку аграрного сектора українсько-польського транскордонного 
регіону в контексті євроінтеграції, його теоретичне узагальнення і практичні розробки 
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загалом дають змогу чітко визначити ті науково-стратегічні пріоритети розробки опти-
мальної моделі формування і функціонування нової структури єврорегіональної співп-
раці в аграрному секторі економіки на прикордонних територіях.

Враховуючи викладене вище, потрібно констатувати, що активізація україн-
сько-польського співробітництва в аграрному секторі економіки впливатиме на фор-
мування пріоритетів продовольчої безпеки та стратегічного партнерства обох держав 
у довготерміновій перспективі.

Особливості розвитку українсько-польського транскордонного 
співробітництва в аграрному секторі економіки

Основним нормативно-правовим документом інституційно-правового забез-
печення розвитку транскордонного співробітництва в Україні є Закон України «Про 
транскордонне співробітництво», який розглядає його як спільні дії, спрямовані на 
встановлення і поглиблення економічних, культурних та інших відносин між терито-
ріальними громадами, їхніми представницькими органами, місцевими органами вико-
навчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади 
інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством1.

Слід зазначити, що в Україні транскордонне співробітництво на сьогодні роз-
глядається у двох площинах – як інструмент розвитку прикордонних територій і як 
чинник реалізації її євроінтеграційних прагнень2. Міжрегіональне і прикордонне спів-
робітництво спрямоване на розв’язання конкретних соціально-економічних проблем 
кожної території. Інтенсивність цього співробітництва залежить від рівня економічного 
розвитку території, розгалуженості її транспортної системи, наявності конкурентних 
переваг у міжнародному поділі праці та багатьох інших чинників. За будь-яких умов 
прикордонне співробітництво надає нового імпульсу розвитку цих територій, сприяє 
залученню іноземних інвестицій та створенню транспортних коридорів.

На сучасному етапі у цьому напрямку створено сприятливі передумови для 
зближення двох країн у майбутньому, зокрема:
 – просування національних інтересів України на Захід, зокрема через посередниц-

тво Польщі, стабілізація економіки;
 – використання Україною посередництва Польщі у відносинах ЄС та НАТО, залу-

чення іноземних інвестицій з Заходу;
 – реалізація домовленостей щодо візового режиму, розв’язання проблем, які вини-

катимуть у торгівлі через вступ Польщі до ЄС3.
На сьогодні програми сусідства і партнерства відкривають перспективи для 

сталого розвитку регіонів. Один із напрямків такої співпраці – розвиток аграрного 

1 Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004р., http://zakon.rada.gov.ua/lans/
show/1861-15.

2 Малик Я. (2014), Транскордонне співробітництво України з Європейським Союзом, Науковий вісник 
«Демократичне врядування», Вип. 13, C. 15.

3 Макаренко Є. А. (2004), Українсько-польське міжнародне співробітництво: реалії і динаміка ХХІ сто-
ліття, «Актуальні проблеми міжнародних відносин», Вип. 48, С. 3–9. 
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сектора економіки в прикордонних областях. Зважаючи на багатоаспектність тран-
скордонного співробітництва, на думку дослідників, визначальне місце належить 
активізації сільського господарства, розвиток якого є пріоритетним на прикордонних 
територіях.

До української частини українсько-польського транскордонного регіону вхо-
дять Волинська, Львівська та Закарпатська області, а до Республіки Польща – Люблін-
ське і Підкарпатське воєводства. Загальна площа транскордонного регіону території 
становить 97 678 км², де українська частина становить 54 720 км², а польська – 42 968 
км². Він є густонаселеним регіоном – щільність населення становить 93,2 осіб/км². На 
його території проживає 9109,5 тис. осіб.4

Б. Кавалко зазначає, що прикордонні території України та Польщі, які входять 
до спільного транскордонного регіону, є недостатньо урбанізованими і мають ниж-
чий рівень розвитку промисловості, порівняно з іншими регіонами кожної з держав. 
Відтак особливого значення в забезпеченні їхньої життєдіяльності набуває аграрне 
виробництво, яке ведеться переважно в дрібних фермерських та особистих селян-
ських господарствах. Це зумовлює відносно невелику частку цих регіонів у промис-
ловому виробництві та зовнішньоторговельному обороті і Польщі, і України5.

Зазначимо, що транскордонні регіони як суб’єкти регіональної політики ЄС 
мають відповідати певним критеріям (атрибутам), серед яких варто виділити: 
 – наявність потенціалу внутрішнього розвитку (ресурсного, фінансового, демогра-

фічного тощо); 
 – територіальна однорідність (наявність спільних для всіх прикордонних регіонів, 

що є учасниками транскордонного регіону, проблем і пріоритетів розвитку, які 
випливають з особливостей його просторової локалізації); 

 – високий рівень соціальної і культурної інтеграції, зумовлений об’єктивною тотож-
ністю соціальних порядків, архетипів, культурних цінностей, релігійних традицій, 
морально-етичних норм і поведінкових стереотипів; 

 – наявність добре розвиненого, багатофункціонального ділового центру, спромож-
ного якісно виконувати метрополійні та управлінські функції в межах усього 
транскордонного регіону, а також забезпечувати діяльність його штаб-квартири, 
зокрема налагодження конструктивної взаємодії з органами державної влади та 
місцевого самоврядування кожного з прикордонних регіонів, що входять до тран-
скордонного регіону6. 

У транскордонному регіоні аграрний сектор – дуже важливий сектор економіки 
і для польської, і для української сторони, а поготів у сільській місцевості аналізова-
ного регіону проживає близько 52% від загальної кількості населення. Однак, напрями 

4 Rocznik statystyczny województw 2016, s. 26, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/
roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztw-2016,4,11.html.

5 Kawałko B. (2011), Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, «Barometr Regionalny», 
№2 (24),s. 54, http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br24_3kawalko. pdf.

6 Куцаб-Бонк К. (2015), Перспективи розвитку українсько-польського транскордонного регіону в контек-
сті нових викликів європейської інтеграції, «Регіональна економіка», № 4, С. 147.
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трансформаційних процесів найближчими роками повинні відрізнятися у польських 
воєводствах і українських областях. 

За показником сільськогосподарських угідь на одного мешканця Україна займає 
передові позиції у світі (0,85 га на 1 мешканця), а її багатий природний потенціал 
для розвитку сільського господарства є основним. Нинішній стан розвитку аграр-
ного сектора економіки є наслідком шокового впровадження механізмів ринкового 
господарювання.

Досягнення стану рівноваги та поступового поліпшення ситуації в сільському 
господарстві України – це довготривалий процес, в якому важливу роль будуть віді-
гравати іноземні інвестиції. Аналіз динаміки інвестицій свідчить про високі темпи 
нарощування вкладень в аграрний сектор економіки. У 2015 р. обсяги капітальних 
інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство становили 27,9 млрд грн, що на 
27,1% більше, ніж 2014 р. В цей період обсяг капітальних інвестицій в економіку Укра-
їни знизився на 1,7%. Капітальні інвестиції в сільське господарство зросли на 26,1%, 
в лісове господарство – в 11,7 рази, а в рибне господарство – в 2,5 рази. Крім того, 
питома вага інвестицій в аграрний сектор в загальному обсязі капітальних інвестицій 
в економіку збільшилася з 8,4% до 11,1%7. За цей період обсяги інвестицій в аграрний 
сектор є найбільшими серед інших видів економічної діяльності. 

З огляду на сучасні тенденції варто зазначити, що рівень іноземних інвестицій 
у сільське господарство України надалі залишається недостатнім внаслідок низької 
інвестиційної привабливості цієї галузі. Саме тому у транскордонному регіоні відзна-
чаються дедалі динамічніші тенденції розвитку економічних контактів. Деякі поль-
ські землероби вже знайшли партнерів на українській стороні і розвивають спільний 
бізнес, наприклад, у виробництві м’яса домашньої птиці, овочів і фруктів, а також 
у вирощуванні свиней. 

Однією з організаційних форм українсько-польського транскордонного співро-
бітництва, яка сприяє зміцненню транскордонних зв’язків між прикордонними регіо-
нами в аграрному секторі виступає єврорегіон.

Єврорегіони як багатосторонні структури є найрозповсюдженішою інститу-
ціолізованою формою транскордонного співробітництва в Європі, яка була створена 
з метою мінімізувати значення державних кордонів і поліпшити співробітництво на 
регіональному та локальному рівнях. Польща і Україна входять до складу двох вели-
ких єврорегіонів, зокрема, Карпатського єврорегіону та єврорегіону “Буг”. 

Зазначимо, що для Карпатського єврорегіону характерне багатогалузеве сіль-
ське господарство, яке містить такі зони спеціалізації:
 – малополіська (льонарство, буряківництво, хмелярство, картоплярство, молоч-

но-м'ясне тваринництво);
 – лісостепова (зернове господарство, буряківництво, м'ясне і молочне тваринни-

цтво, свинарство, птахівництво); 

7 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України у 2015 році, http://ukrstat.gov.ua.
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 – карпатська (льонарство, картоплярство, виноградарство, садівництво, тютюнів-
ництво, молочно-м'ясне тваринництво і птахівництво)8.

На відміну від української, польська частина Карпатського єврорегіону є пере-
важно сільськогосподарським районом. У сільському господарстві працює близько 
45% працевлаштованих осіб (середній загальнопольський показник – 27%), порівняно 
із промисловістю – 20%, a на інші сфери господарства припадає близько 35%. В сіль-
ському господарстві єврорегіону переважає вирощування зерна, картоплі, цукрових 
буряків, а також відгодівля худоби і овець.

Сільське господарство Львівщини і прилеглих до неї прикордонних територій 
Люблінського та Підкарпатського воєводств Польщі характеризуються низкою спіль-
них для них особливостей. Зокрема, подібною є структура використання сільсько-
господарських земель за видами господарств: високою є частка сільськогосподарських 
угідь, що перебувають у користуванні в індивідуальних сімейних господарств прикор-
донних воєводств Польщі (понад 90%) і особистих селянських господарств на Львів-
щині (близько77%)9. При цьому на аналізованій транскордонній території у структурі 
сільськогосподарського виробництва з обох сторін переважає рослинництво.

До основних чинників, які визначають динаміку зростання сільськогосподар-
ського виробництва і використовуються фермерами належать: 
 – допомога в одержанні коштів з ЄС (а також прямих виплат);
 – консультаційні послуги, консалтинг, навчання; підготовка інвестиційних планів, 

планів розвитку господарств; 
 – фінансова допомога (кредити, позики), допомога в підготовці заявки на одержання 

кредиту, впровадження нових технологій, товарів, послуг; 
 – допомога в галузі продажів і маркетингу (просування, підтримка інтеграції та 

співробітництва); 
 – планування, організація і управління сільськогосподарським або промисловим 

виробництвами; 
 – сертифікації, інспекції та контроль якості та інші заходи, які впливають на збіль-

шення господарств.

Зазначені вище чинники, які формують сприятливі умови та впливають на роз-
виток аграрного сектора економіки, визначають вартість сільськогосподарської про-
дукції і динаміку сільськогосподарського виробництва українсько-польського тран-
скордонного регіону, висвітлені у таблиці 1.

8 Kawałko B. (2011), Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, «Barometr Regionalny», 
№2 (24), s. 56, http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br24_3kawalko. pdf. 

9 Сельское и пищевое хозяйство в Польше в 2015 г., с. 34,http://minrol.gov.pl/content/download/50779/279505/
version/1/file/ru_10.pdf.
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Табл. 1. Валова продукція сільського господарства українсько-польського 
транскордонного регіону 2015 року (в перерахунку на дол. США)*10

Валова продукція
Зокрема

рослинництва тваринництва
млндол.

США
у % до
2014

млндол.
США

у % до
2014

млндол.
США

у % до
2014

Україна 15281,9 95,2 10687,8 94,8 4594,1 96,3

Волинська 408,3 95,4 232,1 96,1 176,2 94,5

Закарпатська 259,9 95,1 133,2 95,4 126,6 94,7

Львівська 572,6 97,1 347,2 96,3 225,4 98,3

Польща 15210,7 96,6 4969 99,7 10241,7 95,1

Люблінське воєводство 1078,9 100,0 568,4 103,8 510,5 96,0

Підкарпатське воєводство 238,4 99,4 102,8 106,6 135,6 94,5

* 1 дол. США = 3,75 зл., 1 дол. США = 15,76 грн.

Як показують дані таблиці 1, валова продукція сільського господарства України 
у 2015 р. дорівнювала 15281,9 млн дол. США, що на 4,8% менше, ніж 2014 р. Відпо-
відна ситуація спостерігається в її областях у транскордонному регіоні. Щодо валової 
аграрної продукції Польщі, то її обсяг становив 1078,9 млн дол. США, що на 3,4% 
менше, ніж 2014 року. Варто зазначити, що у структурі продукції сільського господар-
ства українсько-польського транскордонного регіону з українського боку переважає 
продукція рослинництва (69,9%), а з польського – продукція тваринництва (67,3%). 

Незважаючи на несприятливу структуру аграрного сектора, Польща є значним 
і у світі, і в Європі виробником аграрної продукції. Ґрунтово-кліматичні умови, а також 
регіональні традиції зумовлюють спеціалізацію сільського господарства Польщі. 
Пасовищне тваринництво й культивування картоплі та жита сконцентровані в Цен-
тральній, Східній і Північній Польщі. Сади та ягідні плантації розміщені переважно 
в Мазовії, Люблінському й Лодзькому воєводствах. Вирощування рослин, вимогливих 
до ґрунтових і кліматичних умов, зосереджене в південно-східній та західній части-
нах країни, а також у Жулавах і Вармії. Тут домінує вирощування інтенсивних злаків, 
особливо пшениці, а також цукрових буряків та ріпаку (табл. 2).

10 Rolnictwo w 2015 r., GUS Warszawa, s. 152, Статистичний бюлетень «Валова продукція сільського 
господарства за 2015 рік», с. 6, http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.
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Табл. 2. Урожайність основної продукції рослинництва польської частини українсько-
польського транскордонного регіону у 2015 р. (у ц/га)11

Воєводство
Зернові

Картопля Цукровий 
буряк Ріпак

Всього пшениця жито
Люблінське воєводство 37,0 44,1 29,5 214 518 24,8
Підкарпатське
воєводство 34,6 35,5 27,4 210 677 25,9

Польща 37,3 45,7 27,8 210 520 28,5

Скотарство сконцентроване переважно в Підляському, Мазовецькому, Вар-
мінсько-Мазурськомуй Великопольському воєводствах, а Великопольське та Куяв-
сько-Поморське спеціалізуються на свинарстві.

Українсько-польські міжрегіональні стосунки мають певні етапи і цикли роз-
витку.Для них характерні періоди активізації, гальмування, пошуків компромісів і пев-
ного охолодження. Це пов'язано і з внутрішнім розвитком українського та польського 
суспільства, і з зовнішніми чинниками: світовою кон'юнктурою, позицією провідних 
західних держав стосовно тих чи інших подій у світі та їхнім впливом на зовнішню 
політику України і Польщі. 

Перспективи застосування досвіду Польщі у забезпеченні умов 
розвитку аграрного сектора економіки у контексті поглиблення 
європейської інтеграції

Розвиток аграрного сектора Польщі посідає дуже важливе місце у стратегії 
реформування економічної системи держави. Це зумовлено тим, що розвиток сіль-
ського господарства належить до важливих критеріїв успіху польської політики 
євроінтеграції.

Польща займає перше місце в ЄС за чисельністю сільського населення, а також 
друге – за кількістю фермерських господарств. Враховуючи особливе місце серед чле-
нів Європейського Союзу, на сьогодні за обсягами сільськогосподарського виробни-
цтва Польща посідає 7-ту позицію (після Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Велико-
британії та Нідерландів). Щорічний обсяг виробництва валової продукції сільського 
господарства досягає 55 млрд євро, що становить 8% від загального показника країн 
ЄС12. 

Сільське господарство Польщі характеризується великою регіональною 
диференціацією, яка зумовлена агрокліматичними та суспільно-господарськими 
чинниками. До агрокліматичних факторів слід віднести: якість і родючість ґрунтів, 

11 Rocznik statystyczny województw 2016, s. 485, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/
roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztw-2016,4,11.html.

12 Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Республики 
Польша в 2015 году, s. 6, http://91.206.121.217/TpApi/Upload/3e6e4a6f-52e3-4f37-aa40-16284b7942b1/
Economics_Poland_2015.pdf.
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кліматичні умови (тривалість періоду вегетації, кількість атмосферних опадів), фор-
мування поверхні тощо.

Польське сільське господарство відрізняється своєю значною роздробленістю.
Середній розмір господарства становить 10,15 га і більше половини господарств виро-
бляють продукцію лише для власного використання, що зменшує їхні витрати на при-
дбання продуктів харчування. Середня площа сільськогосподарських угідь, яка при-
падає на одне господарство поступово збільшується істановить 10,3 га. Незважаючи 
на прискорення концентрації, більша половина господарств, а це 51,9% використовує 
не більше ніж 5 га сільськогосподарських угідь. Відтак, з 2015 року не відбулося істот-
них змін у загальних обсягах і структурі використання сільськогосподарських земель, 
що належать господарствам. Їхня загальна площа становила 14,5 млн га, з яких 13,3 
млн га використовувалися індивідуальними господарствами.

У 2015 р. валова продукція аграрного сектора економіки Польщі в поточних 
цінах дорівнювала 26,2 млрд дол. США (98,3 млрд зл.), зокрема продукція рослинни-
цтва дорівнювала 13,4 млрд дол. США (49,8 млрд зл.), а тваринництва – 12,9 млрд дол. 
США (48,4 млрд зл.)13. 

Динаміка валової продукції зменшилася на 4,8%, в індивідуальних господар-
ствах на 4,7%. Зокрема, продукція рослинництва зменшилася на 11,2%, а продукція 
тваринництва збільшилася на 3,1% порівняно з 2014 роком (рис. 1). 
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Рис. 1. Індекси виробництва валової продукції сільського господарства Польщі  
(у % до попереднього року)

Зниження обсягів вирощування продукції рослинництва зумовлене зниженням 
урожайності зернових на 12,3%, картоплі – на 17,1%, цукрового буряка – на 30%, олій-
них культур – на 16,5%. Натомість зростання обсягів продукції тваринництва спри-
чинене підвищенням виробництва тваринна забій на 5,3%, зокрема великої рогатої 

13 Wyniki produkcji roślinnej w 2015 r., GUS, Warszawa, s. 21.
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худоби – на 14%, свійської птиці – на 6,4%, свиней – на 1,9%, а також збільшенням 
виробництва молока на 0,2% та курячих яєць на 2,1%14. 

У 2015 р. ринкові умови були несприятливими для виробників сільськогоспо-
дарської продукції. Зниження цін на аграрну продукцію приватних господарств ста-
новило 4,9% порівняно з 6,5% у 2014 р. На це вплинуло зниження цін на продукти 
тваринного походження на 11,2% при зростанні цін рослинних продуктів на 5,2%. 
Водночас зниження цін на товари і послуги для поточного виробництва становило 
2,8%. Це було нижче, ніж зниження цін на сільськогосподарські продукти, що прода-
ються господарствами. В підсумку показник співвідношення цін («ножиці цін») ста-
новив 97,3 порівняно з 94,8 в 2014 р., 2013 р. 99,1 і 98,3 в 2012 р.15.

У 2015 р. заготівельні ціни на більшість сільськогосподарських продуктів змен-
шилися на 2,8% порівняно з 2014 р., зокрема на продукцію рослинництва зросли на 
6,5%, а на продукцію тваринництва зменшилися на 8,5% (табл. 3). 

Табл. 3. Динаміка цін товарної продукції сільського господарства Польщі  
(у % до попереднього року)

Продукція 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Всього 107,0 115,7 104,0 101,9 93,8 97,2

Продукція рослинництва 119,2 117,8 98,4 100,6 96,5 106,5

Продукція тваринництва 98,7 114,2 108,7 103,2 92,4 91,5

Щодо структури продукції рослинництва, то Польща є лідером в ЄС-28 
з виробництва тритикале (41,5%), яблук (5%), капусти (24,3%), м'яса птиці (16,1%), 
вівса (16,1%), моркви (13,4%), чорної смородини (майже 75%). Польща посідає також 
вагоме місце у виробництві картоплі, молока, сиру, масла, тютюну і томатів. Водночас 
2015 року у структурі продукції тваринництва найбільша питома вага припадала на 
коров'яче молоко (16,3%), м'ясо птиці (14,7%), м'ясо свинини (13,7%), зернові (11,4%), 
овочі (10,6%), велику рогату худобу (7,3%), фрукти (5,5%) і курячі яйця (5,5%). 

Спад цін на сільськогосподарську продукцію в 2015 році охопив майже всі 
групи продовольчих продуктів. 2015 року середні ціни в ЄС-28 на тверду пшеницю 
знизилися на 33,3%, ячмінь – на 8,8%, ріпак – на 3,5%, м'ясо свинини – на 6,3%, м'ясо 
птиці – на 1,9%. Це було пов'язано, головно, з ембарго, накладеним Російською Феде-
рацією, а також з декон'юнктурою на глобальних ринках. У Польщі 2015 р. зменши-
лися ціни на закупівлю пшениці на 2,2%, жита – на 3,6%, тритикале – на 2,6%, ячменю 
– на 4,7%, продовольчу картоплю – на 1,6%. Нижчими були ціни на закупівлю свиней 
(на 10,8%), птиці (на 3,4%), молока (на 17,3%).

Інтеграція Польщі до ЄС прискорила зростання реальних доходів населення, що 
призвело до змін у структурі споживання продовольства. Разом зі зростанням доходів 
населення зменшилася частка витрат на споживання основних продуктів харчування 

14 Сельское и пищевое хозяйство в Польше в 2015 г., С. 16, http://minrol.gov.pl/content/download/50779/279505/
version/1/file/ru_10.pdf.

15 Rolnictwo w 2015 r., GUS, Warszawa, s. 45–46.
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у загальній структурі витрат. Так, у 2015 р. вона становила 24%, що на 3,8 відсот. 
пункти менше, ніж 2004 року. Водночас відбуваються зміни в структурі споживання 
окремих продовольчих продуктів населенням Польщі. Позитивними сторонами цього 
процесу є систематичне зростання споживання молока і продуктів його переробки, 
рослинних жирів та м’яса птиці. Крім того, збільшення споживання свинини і м’яса 
свійської птиці сприяло тому, що загальне споживання м'яса на душу населення у 2015 
р. збільшилося на 1,9 кг порівняно з 2014 р. (табл. 4)16.

Табл. 4. Обсяги споживання основних продуктів харчування в Польщі на особу (у кг)

Продукція 2004 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Продукти переробки зернових 119 108 108 108 108 107,5 107,5

Картопля 129 110 111 107 102 103 97,0

Овочі 111 106 104 103 102 104 104

Фрукти 55,0 44,0 42,0 46,0 46,0 43,1 43,0

М’ясо 71,8 73,7 73,4 71,0 67,5 73,6 75,5

Риба і продукти її переробки 12,4 13,1 12,4 11,7 12,6 13,5 12,4

Молоко і молокопродукти 174 189 194 193 195 205 205

Яйця, шт. 211 202 172 140 145 148 150

Цукор 37,6 39,9 39,4 42,5 43 44,3 43,3

Варто зазначити, що на зростання споживання цукру за аналізований період 
значний вплив мало, передусім, зростання споживання кондитерських виробів, хоча 
обсяги його споживання безпосередньо в домашніх господарствах систематично 
зменшуються. 

Негативною тенденцією у продовольчому забезпеченні населення є зменшення 
обсягів споживання овочів і фруктів за останні п’ять років, незважаючи на значне 
поліпшення ринкової пропозиції їх доступності для населення з низьким рівнем 
доходів.

Про поліпшення якості продовольчого забезпечення основними продуктами 
харчування в Польщі свідчить також спад споживання хлібобулочних виробів і про-
дуктів переробки зерна, а також картоплі. Як і раніше, рівень споживання основних 
продуктів харчування в Польщі, що вимірюється споживанням продуктів тваринного 
походження, а також овочів і фруктів, нижчий, ніж у середньому в ЄС-15 і характер-
ний для північноєвропейських країн.

Отже, сприятлива економічна ситуація на продовольчому ринку, зростання про-
позиції та спад цін на продовольчі товари, позитивні зміни на ринку праці останніми 
роками зумовили зростання попиту на продовольство, що позначилося на збільшенні 
обсягів споживання м'яса, масла і рослинних жирів.

16 Сельское и пищевое хозяйство в Польше в 2015 г., C.16, http://minrol.gov.pl/content/download/50779/279505/
version/1/file/ru_10.pdf.
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Важливе значення у розвитку аграрної економіки Польщі має екологічне сіль-
ське господарство. Відповідно до Закону «Про органічне сільське господарство» його 
розглядають як особливий вид господарського управління, що характеризується тур-
ботою про всі складові навколишнього середовища шляхом запровадження обмежень 
або заборони використання речовин чи агроприйомів, які негативно впливають на 
довкілля, забруднюючи його та підвищуючи ризики у продовольчому ланцюзі.

 Особливість та переваги екологічного виробництва виявляються у вигляді еко-
номічного зростання, захисту довкілля, якості та безпеки харчових продуктів, запобі-
гання зміні клімату та соціальної справедливості. Крім того, органічне виробництво 
є прогресивним і перспективним трендом розвитку польського аграрного сектора еко-
номіки, що за своєю суттю ґрунтується на принципах сталості та застосовує методи 
ведення господарства без використання шкідливих для довкілля мінеральних добрив 
і пестицидів.

Польща посідає третє місце серед країн Європейського Союзу за кількістю 
екологічних господарств. Швидкий розвиток органічного сільського господарства 
відображається у чималому зростанні високоякісних органічних продуктів харчу-
вання. У 2015 р. площа сертифікованих сільськогосподарських угідь, де вирощується 
органічна продукція, становила 552 356,4 га. Так, якщо 2004 р. кількість екологічних 
переробних заводів становила 55, то у 2015 р. їхня кількість збільшилася до 540 заво-
дів. Відповідно, зросла кількість організацій, які уповноважені здійснювати контроль, 
а також видачу і відміну сертифікатів відповідності в органічному сільському госпо-
дарстві, кількість яких у 2015 р. сягала 10 організацій.

Варто зазначити, що Польща належить до тих країн,яка надає Україні не лише 
політичну, економічну та гуманітарну підтримку, але і сприяє розвитку партнерських 
стосунків у аграрному секторі економіки.

Республіка Польща є найбільшим торговельним партнером України серед країн 
Центрально-Східної Європи. Про активізацію зовнішньоекономічного співробітни-
цтва між Україною та Польщею свідчать останні дані щодо значної питомої ваги укра-
їнського експорту. За усіма показниками зовнішньоторговельних відносин з Україною 
у сфері аграрного сектора Польща належить до ТОП-10 країн. Так, у 2015 р. Польща 
посіла 6 місце у ТОП-10 країн за часткою аграрного товарообігу із показником 4,3% 
(796,6 млн дол. США). Водночас, Україна експортувала до Польщі аграрної продукції 
на суму 477,5 млн дол. США, а імпортувала на суму 319,1 млн дол. США. Сальдо зов-
нішньої торгівлі в АПК між країнами було позитивним і склало 158,4 млн дол. США17.

У структурі українського аграрного експорту у Польщу переважають залишки 
та відходи харчової промисловості – 91,7 млн дол. США, соки – 71,3 млн дол. США, 
матеріали рослинного походження – 54,8 млн дол. США, олія – 45,5 млн дол. США, 
насіння олійних культур – 53 млн дол. США. Водночас до основних статей імпорту 
польської аграрної продукції до України належать м'ясо та субпродукти (45,7 млн дол. 

17 Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Республики 
Польша в 2015 году, C. 16, http://91.206.121.217/TpApi/Upload/3e6e4a6f-52e3-4f37-aa40-16284b7942b1/
Economics_Poland_2015.pdf.
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США), шкіра великої рогатої худоби, овець та ягнят (36,7 млн дол. США), залишки 
та відходи харчової промисловості (32 млн дол. США), продукти переробки овочів та 
плодів (27,8 млн дол. США), плоди, горіхи та цедра (24,8 млн дол. США)18.

Важливе значення для аграрного сектора економіки Польщі має політика 
фінансування його розвитку. Державна підтримка сільського господарства в Польщі 
здійснюється відповідно до Спільної аграрної політики країн Європейського Союзу. 
САП (САР – Common Agricultural Policy) – це єдина для всіх країн-членів ЄС політика 
у галузі сільського господарства, яка спрямована на створення необхідних умов для 
формування й розвитку багатофункціонального, стабільного та конкурентоспромож-
ного аграрного виробництва. У її рамках фінансування аграрного сектора економіки 
Польщі здійснюється з коштів двох фондів ЄС – Європейського фонду сільськогоспо-
дарських гарантій та Європейського сільськогосподарського фонду розвитку сіль-
ських територій, а також з польських бюджетних джерел (табл. 5)19. 

Табл. 5. Фінансові трансферти між Польщею і Європейським Союзом у рамках Спільної 
аграрної політики ЄС (у млн євро)

2013 р. 2014 р. 2015 р.

Спільна аграрна політика ЄС 3 689,1 5 108,7 5 058,0

Прямі дотації 1 903,4 3 154,1 3 375,5

Програма розвитку сільських територій 1 655,6 1 772,5 1 428,3

Інтервенції на ринку 75,3 37,4 80,6

Інші трансферти в рамках САП 13,6 12,3 12,8

Європейський фонд риболовлі 41,2 132,4 160,8

Дані таблиці 5 показують, що Польща належить до країн-членів, яка одержує 
найбільшу допомогу ЄС, зокрема в рамках Спільної аграрної політики.

Враховуючи тенденції останніх років, урядом підготовлено програму дій на 
2015‒2019 роки, яка о рієнтується на посилення використання усіх існуючих можли-
востей для збільшення допомоги польським аграріям у бюджетній перспективі ЄС. 
У програмі особливо наголошується на створенні сприятливих умов для розвитку 
малих сімейних сільськогосподарських підприємств з метою їхнього захисту від вели-
ких фермерських господарств. Така політика зумовлена і економічними мотивами 
(краща пристосованість продукції до потреб ринку), і соціальними (збереження біль-
шої кількості робочих місць на селі і кращої екологічної ситуації). Держава намага-
ється підтримувати дрібні аграрні підприємства, які демонструють поступову дина-
міку зростання виробництва, особливо за умов європейських доплат за орні землі або 
окремі види продукції.

18 Статистичний збірник «Сільське господарство України за 2015 рік», C. 57-59, http://ukrstat.gov.ua/druk/
publicat/kat_u/publ7_u.htm.

19 Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Республики 
Польша в 2015 году, C. 17, http://91.206.121.217/TpApi/Upload/3e6e4a6f-52e3-4f37-aa40-16284b7942b1/
Economics_Poland_2015.pdf.
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Значний внесок у розвиток сільського господарства Польщі здійснює Агенція 
сільськогосподарського ринку (АСГР), мета якої полягає у стабілізації ринку через 
стабілізацію цін і забезпечення певного рівня дохідності аграрного виробництва. При 
цьому регулювання цін відбувається шляхом інтервенційних закупівель, експорт-
но-імпортних операцій та встановлення мінімальної ціни на окремі продукти. Регу-
лювання ринку стосується лише окремих, визначених урядом продуктів.

Висновки

В Україні транскордонне співробітництво є одночасно інструментом розвитку 
прикордонних територій та чинником реалізації її євроінтеграційних прагнень. Саме 
в умовах інтеграції України до Європейського Союзу для аграрної політики особливо 
важливим є здійснення радикальних організаційно-економічних, техніко-технологіч-
них і структурних перетворень. Це сприятиме значному підвищенню економічного 
потенціалу сільськогосподарських підприємств та конкурентоспроможності вітчизня-
них продуктів харчування. 

Разом із тим, особливої уваги заслуговують питання перебудови структури 
сільського господарства як перспективної галузі економіки, зростання продуктивності 
земельних угідь та аграрної праці на сільськогосподарських підприємствах. В умовах 
гострої економічної кризи особливе значення для розвитку економічного потенціалу 
аграрного сектора економіки має забезпечення структурної збалансованості цього 
потенціалу. Йдеться про застосування дієвих державних механізмів для створення 
оптимальних пропорцій між такими його складовими як рослинництво і тваринни-
цтво, тваринництво і кормовиробництво, земельні фонди і наявність техніки для обро-
бітку землі. Продовження збереження порушень цих пропорцій призведе надалі до 
зниження ефективності сільськогосподарського виробництва.

З огляду на окреслені особливості українсько-польського транскордонного 
співробітництва, визначені пріоритетні напрями двосторонньої співпраці держав 
щодо розвитку аграрного сектора економіки: удосконалення інституційного забезпе-
чення та інфраструктури міжрегіонального співробітництва відповідно до стандартів 
ЄС; залучення польських експертів та інвесторів у проекти підтримки малих і серед-
ніх фермерських господарств; адаптація польського досвіду кооперативних госпо-
дарств, менеджменту галузі та бізнесу відповідно до європейських стандартів; залу-
чення інноваційних технологій в АПК; забезпечення європейських стандартів якості 
та безпеки продуктів харчування.

Виявлення резервів підвищення ефективності вітчизняного аграрного сектора 
економіки на основі використання досвіду Польщі щодо інтеграції до підприємниць-
кого середовища ЄС, зокрема, розвиток та активізація українсько-польського співро-
бітництва є перспективним напрямом для майбутніх досліджень.
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JANA PAWŁA II WIZJA EUROPY BEZ GRANIC? 

John Paul II’s vision of Europe without borders?

Streszczenie: Centralną pozycję w nauczaniu społecznym papieża Jana Pawła II odgrywał 
problem zjednoczenia i współpracy poszczególnych narodów tworzących Unię Europejską. 
‘Ojcowie’ Unii Europejskiej (Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de 
Gasperi oraz Paul-Henri Spaak) podkreślali wagę czynników ekonomiczno-finansowych 
w procesie zjednoczenia państw europejskich. Jan Paweł II natomiast w kwestii zjednoczenia 
zwracał szczególną uwagę na rolę chrześcijańskich korzeni Europy oraz na unifikującą pozy-
cję biskupa Rzymu. W licznych swoich przemówieniach, dokumentach synodalnych, encykli-
kach, a także w aktach państwowych, koncentrował uwagę na czynnikach kulturowych i reli-
gijnych, uważając, iż bez nich zjednoczona Europa nie stanie się nigdy prawdziwą Europejską 
Wspólnotą Ducha.

Słowa kluczowe: Unia Europejska, Jan Paweł II, współpraca transgraniczna.

Summary: The central position of the social thought of John Paul II took the problem of 
the unification of the nations within the European Union. The ‘fathers’ of the EU (Robert 
Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi and Paul-Henri Spaak) stressed 
the industrial and financial factors of the unification process. John Paul II instead, pointed out 
the role of Christianity and the unifying position of the bishop of Rome. In his preaching, and 
also in many formal acts, he focused the attention on cultural and religious factors as import-
ant features of the real European Unity of the Spirit.

Key words: Europe Union, John Paul II, trans-border cooperation.

Wstęp

Ś więty Jan Paweł II (1920–2005) był wizjonerem „nowej Europy” (europejskiej 
wspólnoty ducha) i zarazem człowiekiem wielkiej syntezy historiozoficznej. „Nową 
Europę” łączył nierozerwalnie z misją Kościoła Chrystusa i posługą biskupa rzym-

skiego. Znamiennie i dziś na wskroś symbolicznie brzmią słowa, które wypowiedział 
w historycznym, pełnym dramatycznego wołania, Akcie Europejskim 9 listopada 1982 r. 
w Santiago de Compostela w Hiszpanii, akcentując potrzebę i obowiązek odkrywania przez 
Europę swych chrześcijańskich korzeni:

Jana Pawła II wizja Europy bez granic? 
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„Ja biskup Rzymu i pasterz Kościoła powszechnego, z Santiago kieruję do ciebie, 
stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź samą siebie! Bądź sobą! Odkryj swe początki! 
Tchnij życie w swe korzenie! Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiały, że 
twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna”1.

Ta myśl papieża-Polaka stała się rodzajem „drogowskazu” dla procesu integracji 
państw na kontynencie europejskim, a także troski duszpasterskiej w wymiarze transgra-
nicznym. Przy uważnej lekturze można zauważyć, iż o „nowej” Europie Jan Paweł II wypo-
wiadał się już wcześniej w kontekście historycznego dzieła świętych Cyryla (ok. 827–869) 
i Metodego (ok. 815/820–885). W encyklice Slavorum apostoli (1984) pisał bowiem, że: 
„orędzie jedności, które w IX wieku przekazywali święci Cyryl i Metody jako fundament 
nowego europejskiego ładu, pozostaje aktualne również dla naszej epoki, która w świetle 
licznych i złożonych problemów natury religijnej i kulturowej, państwowej i międzyna-
rodowej szuka żywotnej jedności w prawdziwej wspólnocie różnorodnych części składo-
wych” (n. 18) oraz „Być chrześcijaninem w naszych czasach oznacza być twórcą Komunii 
w Kościele i w społeczeństwie; służą temu celowi: otwartość ducha ku braciom, wzajemne 
zrozumienie, gotowość współpracy na drodze wspaniałomyślnej wymiany dóbr kultural-
nych i duchowych” (n. 27). Do czynionych już (od początku lat 50.) zabiegów jednocze-
nia państw europejskich (na bazie szeregu porozumień gospodarczo-ekonomicznych) Jan 
Paweł II dodawał nowy „element” integracji na bazie kulturowego i duchowego zjednocze-
nia, podkreślając w ten sposób, iż tylko zjednoczenie państw Europy w oparciu o to, co im 
wspólne, tj. na Ewangelii i tradycji chrześcijańskiej, może zapewnić procesowi integracji 
znamię „trwałej budowli”. W przywołanym powyżej Akcie Europejskim wołał: „Kościół jest 
świadom miejsca, które mu przypada w duchowej i ludzkiej odnowie Europy. Nie żądając 
dla siebie pozycji, jakie zajmował w przeszłości i które nowe czasy uważają za całkowicie 
przezwyciężone, Kościół jako Stolica Apostolska i jako wspólnota katolicka, gotów jest 
służyć, gotów jest dać swój wkład w dążenie do osiągnięcia autentycznego dobrobytu mate-
rialnego, kulturalnego i duchowego narodów” (s. 168)2.

Z historii idei „nowoczesnej integracji” Europy

Za prekursorów „nowoczesnego zjednoczenia” Europy najczęściej uważa się nastę-
pujących polityków: Jean Monnet (1888–1979), Robert Schuman (1886–1963), Alcide 
de Gasperi (1881–1954), Konrad Adenauer (1876–1967) oraz Paul-Henri Spaak (1899–
1972) [niektórzy kompletują tę listę – naszym zdaniem, raczej przesadnie – o nazwiska 
Winstona Churchill’a (1874–1965) i generała Charlesa de Gaulle’a (1890–1970)]. Kon-
tekstem historycznym, w którym „narodziła się” idea zjednoczonej Europy, były wczesne 
lata 50. ubiegłego stulecia, okres „zimnej wojny” i żywa jeszcze pamięć dramatu II wojny 

1 Zob. Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków 1997, s. 167. Wypowiedzi Jana 
Pawła II przytaczamy z powyższego zbioru przemówień i homilii. Natomiast fragmenty encyklik społecznych 
Kościoła pochodzą ze zbioru: Encykliki społeczne Kościoła Katolickiego, J. Lipnik (red.), Wydawnictwo Wyż-
sze Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, Świdnica 2005.

2 Por. J. Życiński, Europejska wspólnota ducha. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II, Wydawnictwo 
Fundacji ATK, Warszawa 1998, s. 225–230 oraz Th. Sternberg, Europa – einechristliche Vision?, “Jahres- und 
Tagunsbericht der GörresGeselschaft”, Bonn 2016, s. 22.
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światowej. Wspomniana grupa polityków europejskich poszukiwała inicjatyw, które sku-
tecznie mogłyby przeciwdziałać podobnym dramatom w przyszłości, proponując drogę dia-
logu i międzynarodowych umów regulujących użytkowanie dóbr i bogactw naturalnych3.

W 1950 r. opracowany został tzw. „plan Schumana” (przy czynnej współpracy 
J. Monneta i K. Adenauera) służący za bazę dla strategii zjednoczeniowej. Inspirował on 
powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, której zadaniem – poza wymianą han-
dlową i współpracą gospodarczą – było stworzenie szerszej wspólnoty między ludźmi 
i powołanie ogólnoeuropejskich instytucji, mających na celu wzajemną wymianę gospodar-
czą i pomoc ekonomiczną (późniejsze EWG). 25 marca 1957 r. sześć państw europejskich 
(Francja, Niemcy, Włochy i kraje Beneluxu) podpisało Traktat Rzymski. Choć w swojej 
istocie formułował on głównie zasady (razem 248 artykułów precyzujących) gospodarki rol-
nej pomiędzy jej sygnatariuszami, to zawierał też wyraźną wizję dążeń zjednoczeniowych 
Europy. Gwarantował bowiem w obrębie terytorium państw sygnatariuszy wolny przepływ 
surowców naturalnych, ludzi, usług i kapitału. Owocem zaś „poza-gospodarczym” (dzisiaj 
można byłoby powiedzieć – „kulturowo-duchowym”) Traktatu Rzymskiego było zniesienie 
modelu rywalizacji i konfliktów międzynarodowych i lansowanie – na jego miejsce – ideału 
współpracy, wzajemnej pomocy i budowania europejskiej wspólnoty.

Wspólnota oparta jedynie na zasadach i regułach pomocy o charakterze działań 
gospodarczo-ekonomicznych nie jest jednak dostatecznie „trwałą budowlą”. W dalszej czę-
ści artykułu pozwolimy sobie zwrócić uwagę na działania Jana Pawła II dla stworzenia pod-
staw ku duchowej integracji Europy. Jego rola wydaje się istotna; nie można więc pominąć 
w tej kwestii podjętych przez niego, w licznych podróżach apostolskich, homiliach i prze-
mówieniach do rozmaitych kręgów osób, wysiłków na rzecz stworzenia nowego modelu 
zjednoczonej Europy – Europejskiej Wspólnoty Ducha4.

Pogłębiona wizja „nowej” Europy w nauczaniu Jana Pawła II

Wobec przemian z ostatnich dziesięcioleci obraz Europy podzielonej na zacofany 
gospodarczo i komunistyczny Wschód oraz na wysoko rozwinięty kapitalistyczny Zachód 
stał się anachronizmem. Pojawiła się nagląca potrzeba całościowej i wieloaspektowej wizji 
Wspólnoty Europejskiej poszerzonej o nowe państwa członkowskie. W „nowej” Wspólno-
cie Europejskiej nie wystarczy tylko układ o wzajemnej pomocy i wymianie gospodarczo-
-ekonomicznej. Potrzebne jest jeszcze sięgnięcie głębiej do tego, co wspólne wszystkim 
nacjom Europy, co na przestrzeni dziejów spowodowało, że poszczególne kraje Europy 
zachowały przez wieki te same (lub zbliżone) wartości kulturowe, duchowe i religijne.

Jan Paweł II był zwolennikiem „nowej” Europy jako Europejskiej Wspólnoty Ducha. 
Ogólne intuicje postępu człowieka i pokojowego współistnienia w Europie i na świecie 

3 Por. Th. Sternberg, Europa – eine christliche Vision?, “Jahres- und Tagunsbericht der Görres Geselschaft”, 
Bonn 2016, s. 19–21 oraz J. Życiński, Europejska wspólnota ducha. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana 
Pawła II, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1998, s. 15–59. Zob. także Cz. Bartnik, Gromy mówiące. 
Kazania, przemówienia, publicystyka społeczno-polityczna, Standruk, Lublin 1999, s. 32.

4 Por. J. Tischner, Przestrzeń jako projekt wolności [w:] Europa. Fundamenty jedności, A. Dylus (red.), Wydaw-
nictwo Fundacji ATK, Warszawa 1999, s. 7–13 oraz J. Życiński, Koncepcja zjednoczonej Europy w nauczaniu 
Jana Pawła II [w:] op. cit., s. 206–217.
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zawierał już jego „tryptyk trynitarny” (encykliki: Dives in misericordia, Redemptor hominis 
i Dominum et vivificantem), jak też encyklika Slavorum apostoli. Z wielu wypowiedzi papie-
skich przywołajmy tylko niektóre, oddające expressis verbis ton wypowiedzi Jana Pawła II. 
Kierując 11 października 1988 r. słowa do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, stwier-
dził: „Pragnieniem moim (...) jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje 
rozszerzała się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze histo-
ria. Jakże miałbym tego nie pragnąć, skoro inspirowana wiarą chrześcijańską kultura tak 
głęboko naznaczyła dzieje wszystkich ludów naszej Europy, ludów greckich i łacińskich, 
germańskich i słowiańskich”5. Zjednoczona Europa nie zależy jedynie od traktatów natury 
gospodarczo-ekonomicznej, mówił Ojciec św. do przewodniczących Conferenze Industriali 
d’Europa 3 grudnia 1990 r.: „Europa nie jest jedynie, ani przede wszystkim, rzeczywistością 
ekonomiczną. Jest przede wszystkim doświadczeniem ducha i kultury niezmiernie boga-
tym i intensywnym. Stąd też integracji europejskiej nie można rozpatrywać w oderwaniu 
(...) od dziedzictwa religijnego ludzi, którzy prawie wszyscy, w tej czy innej epoce, zostali 
ochrzczeni w wierze chrześcijańskiej. Europa posiada fundamenty historyczne oraz zasoby 
duchowe i kulturalne konieczne do tego, aby zbudować model życia oparty na humanizmie 
zdolnym naprawić nadużycia materialistyczne i technologiczne obecne w innych modelach 
rozwoju. (...) Prymat tego, co duchowe – w najszerszym sensie tego terminu – stanowi 
zasadę, której ludy Europy nie mogą ignorować bez zadania gwałtu własnej genezie histo-
rycznej decydującej dla ich rozwoju”6. W czasie trzeciej pielgrzymki do Polski Jan Paweł 
II podkreślał szczególną wagę, jaką w integracji państw Europy odgrywają czynniki kultu-
rowo-religijne oraz uwarunkowania społeczne. 16 sierpnia 1991 r. na lotnisku w Balicach 
powiedział, że: „(...) w Ewangelii tkwią korzenie Europy i ‘europejskości’, a sięganie do 
nich – na podobieństwo drzewa, które wyrasta z korzenia, trwa i rośnie – wymaga uwzględ-
nienia jakościowo nowych pytań stawianych zarówno przez nasze europejskie, jak i polskie 
bytowanie”.

Tematyce zjednoczonej Europy i wejściu Polski do Unii Europejskiej Jan Paweł II 
poświęcił wiele uwagi w czasie swojej pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r.7. Podkreślał, że 
zjednoczona Europa musi być wspólnotą duchową, zbudowaną na Ewangelii, która zapewni 
jej jedność w różnorodności i wielości. 11 czerwca 1999 r. przemawiając w Parlamencie 
w Warszawie, wypowiedział znamienne słowa: „Nową jedność Europy, jeżeli chcemy, 
by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś 
ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych 
narodów. Ma to być bowiem wielka Europejska Wspólnota Ducha”. W podobny sposób 
kilka dni wcześniej podkreślał w homilii wygłoszonej w Gnieźnie 3 czerwca 1999 r.: „Nie 
będzie bowiem jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha”, a do Polaków 
zgromadzonych na lotnisku włocławskiego Aeroklubu powiedział: „My Polacy, do Europy 

5 Por. J. Życiński, Europejska wspólnota ducha, op. cit., s. 189.
6 Cyt. za: „L’Osservatore Romano”z dn. 3–4 XII 1990, s. 7.
7 Ciekawe, że troska o trwanie przy tradycji duchowej i religijnej oraz wnoszenie Ewangelii do zjednoczonej 

Europy była na stałe obecnym wezwaniem Jana Pawła II w spotkaniach z młodzieżą i w trakcie kolejnych 
podróży apostolskich do nowych krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej, np. „Wnoście Ewangelię do 
Europy” było myślą przewodnią 102. podróży apostolskiej do Słowacji w dniach 11–14 września 2003.
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nie musimy wchodzić (...), bo my w niej jesteśmy. (...) W jakiś sposób zawsze byliśmy 
i jesteśmy w Europie. Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy, i tworzyli-
śmy ją z większym trudem, aniżeli ci, którym się przypisuje albo, którzy sobie przypisują 
patent na europejskość”8. To tylko wybrane cytaty z papieskich wypowiedzi, dowodzące jak 
bliska sercu papieża jest pełna integracja pomiędzy narodami Europy posiadającymi te same 
historyczne i geograficzne korzenie kulturalne, duchowe i religijne.

Stanowisko Jana Pawła II znalazło pełne potwierdzenie również w wypowiedziach 
i dyskusjach uczestników międzynarodowej konferencji w Krakowie „Jedna czy dwie 
Europy” we wrześniu 2003 roku. Wśród wielu zabierających głos nie zabrakło polityków 
zwracających – wzorem Jana Pawła II – uwagę na niebanalną rolę chrześcijańskiego dzie-
dzictwa w procesie zjednoczenia się Europy. Ten punkt widzenia reprezentował m.in. były 
minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski, twierdząc, iż: „im większa 
różnorodność kulturowa, religijna i etniczna, tym większa potrzeba wspólnoty duchowej, 
a wielka europejska Wspólnota Ducha winna wyrastać z Ewangelii, która stanowi to, co jest 
najcenniejsze w dziejowej spuściźnie Europy”9.

Na osobną uwagę zasługiwała także obszerna wypowiedź ówczesnego Prezydenta 
RP Aleksandra Kwaśniewskiego z 12 września 2003 roku, który myślą przewodnią swego 
przemówienia uczynił twierdzenie, że „idea europejska ma korzenie chrześcijańskie”. Przy-
znał też, że Kościoły, a zwłaszcza Kościół katolicki, mają obecnie i w przyszłości ważną 
rolę do odegrania w procesie jednoczenia kontynentu. Szczególnie dobitne słowa skierował 
pod adresem papieża Polaka i jego trudnej do właściwego ocenienia roli w budowaniu nowej 
wizji Europy: „kiedy dotychczasowi członkowie Unii Europejskiej z radością stwierdzają, 
że po rozszerzeniu Wspólnota stanie się prawdziwą potęgą – ze względu na swój ludzki, 
gospodarczy i kulturowy potencjał – powinni pamiętać, że w dużej mierze zawdzięczają to 
człowiekowi, który nie od dziś oręduje za solidarnym włączeniem Środkowej i Wschodniej 
Europy w dzieło jednoczenia kontynentu”10. Trudno o bardziej wyraźny dowód uznania dla 
dzieła papieża Polaka.

„Kondycja religijna” dzisiejszego Kościoła

W 2003 roku świętowano XXV-lecie pontyfikatu papieża Polaka. Przy tej okazji 
Polacy w kraju i za granicą, oraz inni przedstawiciele Kościoła, z dumą podkreślali jego 
niestrudzoną służbę w Kościele i dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Od tamtej rocznicy upły-
nęło już ponad 15 lat. Można próbować formułować pytanie: jak my Polacy patrzymy na 
Kościół jako ustanowioną przez samego Jezusa instytucję zbawczą, prawdziwy sakrament 
zbawienia? Czy nie ulegamy niekiedy wpływom propagandy na temat „kondycji duchowej” 
Kościoła, często tendencyjnie nagłaśnianej przez liberalne mass media? Czy nie dajemy 
wiary kreowanemu czasem błędnemu poczuciu, że Kościół obecny przeżywa regres i nazna-
czony jest jakimś wewnętrznym kryzysem? Przytacza się tu m.in. takie fakty, jak: mniejsza 

8 Cyt. za: „L’Osservatore Romano” z dn. 4 VI 1999, s. 4–5.
9 Por. Wiara i kultury na przełomie nowego tysiąclecia. Patrick Sbalchiero rozmawia z ks. kard. Paulem 

Poupardem, Edukator, Częstochowa 2005, s. 24–25.
10 Cyt. za: „L’Osservatore Romano”z dn. 15 IX 2003, s. 6.
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frekwencja w liturgicznych nabożeństwach, wzrastająca liczba rozwodów, zmniejszająca się 
liczba powołań kapłańskich i zakonnych, apostazja niektórych katolików, a nawet sprzedaż 
lub burzenie kościołów, których niektóre wspólnoty chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, 
Holandii czy Francji nie są w stanie utrzymać.

Fakty powyższe, bardziej niż o kryzysie, świadczą o dokonujących się przemianach 
w Kościele, o odchodzeniu od tradycyjnego modelu duszpasterstwa ku wspólnotowemu 
doświadczeniu religijności opartemu na grupach apostolatu. Nie jest natomiast prawdą, że 
drastycznie zmniejsza się liczba powołań w Kościele. Przeprowadzane rokrocznie przez 
ISKK badania statystyczne dowodzą, że w porównaniu z rokiem 1978 (rok wyboru Jana 
Pawła II na Stolicę Piotrową) liczba seminarzystów w świecie wzrosła o 78%, z czego 
w Afryce o 300% (w Europie o 12%). Między rokiem 1999 a 2010 liczba duchownych 
w świecie wzrosła o 1890 osób, a liczba ochrzczonych zwiększyła się z 17,3 do 17,4% 
ludności świata. Liberalne mass media informujące o rzekomym kryzysie wewnętrznym 
Kościoła koncentrowały się szczególnie na temacie słabego stanu zdrowia papieża, a cza-
sem powierzchownie i w złym duchu interpretowały wypowiedzi hierarchów kościelnych, 
aby „pokazać”, iż Kościół opanowany jest przez jakieś tendencje odśrodkowe itp. Świado-
mie natomiast pomijano (lub opatrywano tylko zdawkowym komentarzem) obecność setek 
tysięcy młodzieży na spotkaniach z papieżem, prawdziwą „bibliotekę” jego encyklik i ofi-
cjalnych przemówień na niemal wszystkie ważniejsze tematy współczesne: od dociekań 
dogmatycznych i komentarzy filozoficzno-antropologicznych, przez nurtujące zagadnienia 
etyczno-moralne, po pełne klarowności zajęcie stanowiska w sprawach społecznych, poli-
tycznych, a także w kwestii kultury, nauki i sztuki.

Dalecy jesteśmy od przesadzania i jednostronnego podchodzenia do tematu; prawdą 
jest jednak obserwowana współcześnie inwazja kultury laickiej, nacechowanej sprzeciwem 
wobec instytucji, zanikiem praktyk religijnych, albo przynajmniej ich daleko idącą wybiór-
czością. Te i podobne tendencje obserwuje się nie tylko w krajach Europy, ale również 
i w doświadczeniu codziennym w Polsce. Relatywizm moralny i permisywizm, ogólnie zło 
i to, co prymitywne, a często przeżyte już na Zachodzie, pcha się, przesadnie nagłaśniane, 
aby pociągnąć „wszystkich ku sobie”. Chrześcijaństwo próbuje się w dobie dzisiejszej zastę-
pować filozofią sukcesu i logiką zysku. Wydaje się, iż nie jest to żadne „novum” historyczne 
ani dla Kościoła powszechnego, ani dla Kościoła w Polsce. I choć stanowi ono pewne zagro-
żenie dla wierzących, to jednak należy być świadomym, że wszelkie postacie zła są przemi-
jające. Jak naucza nas Jan Paweł II w adhortacji Pastores dabo vobis: „dobro jest we współ-
czesnym świecie silniejsze, niż niegdyś pragnienie sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich. 
Dzisiaj da się dostrzec większą wrażliwość współczesnego człowieka na nieszczęścia, które 
dotykają bliźnich. Jest coraz żywsza i coraz powszechniejsza troska współczesnego czło-
wieka o przyrodę jako dzieło stworzenia. Jest usilne poszukiwanie sposobów ochrony god-
ności człowieka i jego niezbywalnych praw. Widać większą niż w minionych dziesiątkach 
lat tęsknotę za Bogiem. Stawiane są też coraz częściej pytania z dziedziny etyki, dotyczące 
sensu i granic badań naukowych prowadzonych przez współczesnych uczonych itd. Mają 
chyba rację ci, co twierdzą, że dobro oddziałuje w milczeniu, systematycznie i z trwałym 
skutkiem, zło natomiast jest fragmentaryczne, ale bardzo krzykliwe, ponieważ „wie, że 
mało ma czasu”. Z nadzieją więc należy patrzeć w przyszłość Kościoła, który w tej sytuacji 



u 151 u
Andrzej Rogalski

nieustannie proponuje drogę ewangelicznej przemiany i wejścia w każdą kulturę poprzez 
dialog i wolność, „ku której wyswobodził nas Chrystus” (n. 27).

Troska duszpasterska w perspektywie transgranicznej

Kościół w Polsce czynnie uczestniczył w przygotowaniu Polski do pełnego zjed-
noczenia z Unią Europejską. Dowodem uznania roli Kościoła w zachowaniu tożsamości 
narodowej Polaków, a jednocześnie wezwaniem, „aby Polska była Polską” były słowa Ojca 
Świętego wypowiedziane z okazji złożenia listów uwierzytelniających przez p. ambasador 
H. Suchocką 3 grudnia 2001 r.: „Słuszne jest bowiem dążenie do tego, aby Polska miała 
swoje należne miejsce w ramach politycznych i ekonomicznych struktur zjednoczonej 
Europy. Trzeba jednak, aby zaistniała w nich jako państwo, które ma swoje oblicze duchowe 
i kulturalne, swoją niezbywalną tradycję historyczną związaną od zarania dziejów z chrze-
ścijaństwem. Tej tradycji, tej narodowej tożsamości, Polska nie może się wyzbyć. Stając 
się członkiem Wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze 
swoich dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych 
przodków. W obronie tych wartości Kościół pragnie być partnerem i sojusznikiem dla rzą-
dzących naszym krajem”11.

Czy więc w sytuacji dokonującego się procesu integracji Polski z Europą oraz inte-
gracji w wymiarze państw-sąsiadów, nie należałoby jakoś szerzej spojrzeć na tę złożoną 
problematykę od strony duszpasterstwa? Czy w tym specyficznym kontekście nie zmieniają 
się „parametry” programów duszpasterskich w Polsce i w krajach Europy? Czy wejście Pol-
ski do państw Wspólnoty Europejskiej nie modyfikuje też jakoś polskojęzycznego duszpa-
sterstwa w państwach obecnej Unii Europejskiej? Nie ulega wątpliwości, że temat integracji 
europejskiej pozostanie zawsze otwartym wyzwaniem dla Kościoła w Polsce i w Europie. 
Nie sposób jednak podać w tym miejscu gotowego rozwiązania, jak jemu „stawić czoła”; 
nasze zadanie ograniczymy więc do kilku sugestii.

Niewątpliwie dla Europy nie jest obojętne, jaką strategię duszpasterską (w kraju 
i w duszpasterstwie polonijnym) podejmie Kościół polski. Bez przesady też można powie-
dzieć, że wypracowane przez Kościół polski wzorce będą miały wpływ na przyszłość dusz-
pasterstwa w zjednoczonej Europie. Nie jest chyba przypadkiem, że na wspomnianej mię-
dzynarodowej konferencji w Krakowie minister Rządu Włoskiego ds. Kontaktów z Unią 
Europejską, prof. Rocco Buttiglione powiedział 12 września 2003, że „oczy Europy są 
zwrócone na Polskę w oczekiwaniu, że wniesie do wspólnego europejskiego dziedzictwa te 
wartości, które w ponad tysiącletniej historii naszego chrześcijaństwa decydowały o trwałej 
jedności i tożsamości Polaków”.

Jak wspomniano wcześniej, model duszpasterstwa liturgicznego, tj. oparty tylko na 
sprawowaniu sakramentów, dziś już nie wystarcza. Znaczny procent wiernych przycho-
dzących do naszych świątyń podchodzi z innym rygoryzmem do obowiązku uczestnicze-
nia we Mszy św. niedzielnej, obowiązek edukacji religijnej dzieci i młodzieży w rodzi-
nie traktuje się niekiedy jako historyczny przeżytek, niepokojąco wzrasta liczba związków 

11  Cyt. za: „L’Osservatore Romano” z dn. 4 XII 2001, s. 2.
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niesakramentalnych, wiek chrztu dziecka przesuwany bywa na czas dobrowolnej decyzji 
zainteresowanego itp. (przykłady te chyba bardziej jeszcze dają się zauważyć za granicą). 
Dla części wiernych obowiązek regularnej coniedzielnej obecności na Mszy św. zmienił 
się w sporadyczne bycie w kościele. Również zmieniły się oczekiwania wobec liturgicz-
nej „oprawy” celebr. Nie wystarcza już proste wyrecytowanie Kanonu Mszy św. i zwykłe 
odczytanie homilii. Dziś wielu wiernych poszukuje w sprawowanej liturgii mszalnej praw-
dziwego i głębokiego przeżycia religijnego oraz poczucia Komunii z Bogiem i z braćmi 
w Chrystusie. Często też, bardziej niż kiedyś, dba się o bogatą (nawet pod względem este-
tycznym) „szatę” liturgiczną nabożeństw.

Proces integracji Polski w ramach Unii Europejskiej sugeruje też pewne zmiany 
„dotychczasowych” akcentów w życiu Polonii zagranicznej, w konsekwencji też w dusz-
pasterstwie polonijnym. Miałem okazję, przemawiając 8 września 2015 roku do Polaków 
w Katedrze Westminster, zwrócić uwagę na potrzebę dowartościowania etosu Polskiej 
emigracji. I choć nadal ważny pozostaje wątek niepodległościowy w sensie przekazywa-
nia prawdy historycznej o nieretuszowanej przeszłości Polski, ale wątek ten nie powinien 
stanowić naczelnego i jedynego „zajęcia” Polonii za granicą. Pochody, uroczyste parady, 
nauka pieśni ludowych i góralskich winna iść w parze z duchową promocją polskiej kultury 
popartej świadectwem własnej prawości i rzetelności w życiu. Podobnie też chęć szybkiego 
dorobienia się za granicą nie powinna przesłonić (a tym bardziej znosić) moralnych barier 
dla tego, co dozwolone i doprowadzać do wyjałowienia własnej egzystencji przesłoniętej 
obsesyjną pogonią za zyskiem.

Można posłużyć się metaforą, że świat dzisiejszy – choć wydawałoby się pozornie, 
że jest opanowany przez kulturę laicką – „tęskni” za Bogiem. Jego „tęsknota” jest wyzwa-
niem rzuconym Kościołowi, aby nigdy nie zatrzymywać się w coraz to nowych wysiłkach 
duszpasterskiej troski o wszystkich wiernych, niezależnie od faktu – czy znajdują się oni 
w Polsce, czy daleko od jej granic. Dla wszystkich nas, Polaków w kraju i dla polskiej 
emigracji, istotnym będzie pozostawać pytanie o świadectwo życia. Jak wspomniał abp Sta-
nisław Wielgus: „Świat dzisiejszy jest głodny Boga i jak powietrza potrzebuje znaku Jego 
istnienia, Jego działania, Jego miłości, którą my katolicy – duchowni i świeccy – mamy 
pokazywać swoim życiem. Skończył się czas chrześcijan letnich, niezdecydowanych, idą-
cych na zgniłe kompromisy ze złem, żyjących schizofrenicznie, tj. oddających cześć Bogu 
i szatanowi. Zastraszonych i bojących się przyznać publicznie do swojej wiary. (...) Dziś 
przyszedł czas na ludzi gorących, na „gwałtowników porywających Królestwo Boże”, na 
ludzi bezwzględnie prawych, uczciwych, wiernych Bogu, niepaktujących ze złem, ofiarnych 
i heroicznie okazujących miłość bliźniego”12.

Tylko bowiem Polacy (odpowiednio także: Ukraińcy, Słowacy, Czesi itd.) odważ-
nie przyznający się do chrześcijańskich i narodowych wartości, które wypracowała ponad 
tysiącletnia historia naszego narodu (naszych narodów) oraz wzorujący się w życiu tak pry-
watnym jak publicznym na etosie Ewangelii Chrystusowej będą mogli spełnić w „nowej” 
zjednoczonej Europie rolę pełnoprawnych „gospodarzy” własnej „niszy” geopolitycznej. 

12 Cytat pochodzi z wykładu abpa S. Wielgusa wygłoszonego 7 września 2002 r. na Jasnej Górze w czasie Dni 
Modlitw Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” (archiwum własne).
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I chociaż dalecy jesteśmy od wskrzeszania jakiejś nowej wersji idei polskiego mesjanizmu 
(słowiańskiego mesjanizmu), to wydaje się, że wyzwanie, jakie obecnie niesie Polakom 
i polskojęzycznemu duszpasterstwu w państwach zjednoczonej Europy integracja europej-
ska powinien pozytywnie wpłynąć na obraz Polski i Polaków.

Zakończenie

Jak podkreślaliśmy powyżej, pontyfikat Jana Pawła II odegrał historyczną rolę w pro-
cesie zjednoczenia Europy. Jan Paweł II, w odróżnieniu do „ojców” zjednoczonej Europy, 
zwracał jednak uwagę na czynniki religijno-kulturowe, a także na historyczno-chrześcijań-
skie korzenie Europy, które – jego zdaniem – stanowiły prawdziwy fundament zjednoczenia 
– Europejskiej Wspólnoty Ducha. Zniesienie granic celnych i wolny przepływ obywateli 
w ramach państw członkowskich (układ z Schengen) nie będą mogły spełnić prawdziwej 
swej roli unifikacyjnej, jeżeli zapomni się o chrześcijańskim dziedzictwie Europy. Dzielenie 
Europy na „wschodnią” i „zachodnią” nie jest żadną linią demarkacyjną, gdyż cała Europa 
– zarówno jej część zachodnia, jak i wschodnia – jest zbudowana na fundamencie chrześci-
jańskiej tożsamości Kościoła Rzymskiego i Kościołów Wschodnich. Współczesny kryzys 
tożsamości europejskiej jest kryzysem wiary współczesnego Europejczyka, bez względu na 
geograficzne miejsce zamieszkania.
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
МІГРАЦІЇ ДО ПОЛЬЩІ 

Migracja Ukrainców do Polski a jej współczesne cechy 

The main features of modern Ukrainian migration to Poland

Streszczenie: Współczesne relacje międzypaństwowe między Ukrainą a Polską wyrażane są 
poprzez rozwój wielu dziedzin, których istotnym elementem jest regulacja migracji międzynaro-
dowej w kontekście przekraczania granicy polsko-ukraińskiej. Artykuł dotyczy głównych cech 
współczesnej ukraińskiej migracji do Polski. W szczególności migracji zarobkowej, migracji 
edukacyjnej i migracji handlowej. Uwzględnione zostały też aktualne problemy migracji dłu-
goterminowej. Autorzy przedstawiają również główne modele adaptacji Ukraińców w Polsce, 
podkreślając taką cechę współczesnej migracji ukraińskiej jako jej ponadnarodowość. 

Słowa kluczowe: migracja, migracja zarobkowa, migracja edukacyjna, migracja handlowa, ada-
ptacja migrantów, uchodźcy. 

Summary: Modern international relations between Ukraine and Poland are being developed 
in different dimensions. International migration in form of crossing Ukrainian-Polish border 
and its legislative regulation is one of these dimensions.The article ascertains the main fea-
tures of contemporary migration from Ukraine to Poland. In particular, educational migration, 
permanent or long-term migration and temporary labour migration of domestic/care workers, 
house builders, seasonal agricultural workers are studied as well as the «shuttle migration» of 
small businessmen who buy a commodity in Poland and sell it in Ukraine. Besides, it studies 
migrational aspects of Ukrainian tourists’ trips to Poland and the issue of Ukrainian refugees 
in Poland. The article also researches the models of Ukrainian migrants’ adaptation in Poland 
and the transnational character of migration between these states.

Key words: legislative regulation between Ukraine and the Republic of Poland, labour migration, 
trade migration, educational migration, tourism, permanent migration, refugees, migrants’ adap-
tation, transnational migration.
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Вступ

Ф ормування міждержавних відносин між Україною і Польщею має довгу 
історію та пройшло декілька стадій. Усе почалося від здобуття незалежності 
Україною, адже першою її визнала саме Польща. Відповідно, з 1990-х рр. 

розширюються і поглиблюються багатосторонні відносини між Україною та Поль-
щею. Нині між Україною і Польщею вже встановлено стратегічне партнерство на офі-
ційному рівні. Завдяки міцним культурно-історичним зв’язкам українського і поль-
ського народів, зміни в системі міждержавних відносин відзначаються позитивною 
динамікою і виражені через економічне співробітництво, досягнення зовнішньополі-
тичних цілей, співпрацю наукового товариства, регулювання міграції населення тощо. 

Подібність України та Республіки Польщі, зумовлена спільною історією, гео-
графічним положенням, співмірністю території та демографічними чинниками, спри-
чинила таку ситуацію, в якій обидві країни зіштовхнулись із аналогічними пробле-
мами у сфері міграції. Зокрема, і польські, і українські громадяни масово виїжджають 
за кордон з метою працевлаштування; обидві держави є транзитними територіями 
міжнародного потоку нелегальної міграції; і Польща, і Україна поступово перетворю-
ється на кінцевий пункт для мігрантів з віддалених країн третього світу. 

Україна і Республіка Польща були членами єдиної економічно-політичної 
структури, обидві країни переходили від системи державного управління економікою 
до вільного ринку і намагалися спільно використовувати досвід реформування еко-
номіки1. Втім, Польща на цьому шляху просунулася значно далі. Зокрема, з травня 
2004 р. вона є членом Європейського Союзу. Оскільки економіка Республіки Польща 
сьогодні розвивається швидше, то актуальнішою стає міграція українського населення 
туди. Це і освітня міграція; і міграція дрібних підприємців, які купують товар у краї-
ни-сусіда, а реалізовують його уже території на України; це також і тимчасові трудові 
мігранти, які переважно зайняті на сезонних роботах у сільському господарстві чи 
будівництві, а також довготермінові трудові мігранти. З огляду на це, бачимо необ-
хідність дослідити основні характеристики сучасної української міграції до Польщі. 

У зв’язку з тим, що сучасні міграційні процеси між Україною та Польщею 
стають все інтенсивнішими та є важливою складовою зовнішньої політики обох дер-
жав, це питання є предметом досліджень багатьох і польських, і українських авторів. 
Цю проблематику в Польщі, на основі численних польових досліджень, описують 
К. Гмай (K. Gmaj), К. Ігліцка (K. Iglicka), П. Карчмарчик (P. Karczmarczyk), М. Кіндлер 
(M. Kindler), М. Ярошевич (M. Jaroszewicz). Щодо українських авторів, то їхні праці 
здебільшого виконані в контексті загального огляду польсько-українських міграцій-
них процесів. Серед них можемо відзначити О. Малиновську (О. Malynovska), І. Мар-
кова (І. Markov), О. Позняка (O. Poznyak), О. Пятковську (O. Pyatkovska), У. Садову 
(U. Sadova). Теоретичним підгрунтям нашого дослідження слугуватиме теорія 

1 Ільчук І. (2015), Українсько-польське міждержавне співробітництво в Європейсько-Атлантичному кон-
тексті (1991–2014 рр.) [Текст]: Дис. на здоб. наук. ступеня канд. істор. наук, спец. 07.00.02 «Всесвітня 
історія», Тернопіль. 
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транснаціональної міграції Н. Глік-Шіллер та теорія співіснування соціального і гео-
графічного просторів Л. Пріса. 

Законодавче регулювання міграції між Україною та Польщею

Щоб зрозуміти, як саме вибудовувались зовнішні відносини України і Польщі, 
звернемося до історії. Основні принципи і напрями зовнішньої політики незалеж-
ної України викладені у Постанові Верховної Ради від 2 липня 1993 р. «Про основні 
напрями зовнішньої політики України». Вони залишаються актуальними і нині – 
головною вимогою у здійсненні зовнішньої політики є повне, всебічне і ефективне 
забезпечення національних інтересів України2.

Законодавство України у сфері міграції охоплює досить широке коло правових 
актів: міжнародні договори України, Конституція України та низку спеціальних зако-
нів, механізмами реалізації яких є численні постанови уряду, що регулювали окремі 
питання. 

Поряд з українськими внутрішніми нормативно-правовими актами вирішальну 
роль у працевлаштуванні українських громадян на території Республіки Польща віді-
грають двосторонні договори і міжнародні угоди. Загалом, двосторонні угоди з питань 
працевлаштування українських громадян в іноземних державах дають змогу забезпе-
чити дотримання їхніх прав і недопущення дискримінації з причин громадянства і/або 
національності, виплату заробітної плати й звільнення з роботи відповідно до правил, 
які застосовуються до громадян країн, що використовують робочу силу з України3.

Оскільки формування міждержавних відносин між Україною та Польщею 
почалося від здобуття незалежності Україною, тому важливо дослідити, які угоди між 
обома державами щодо мігрантів відтоді укладалися. Проте, перший міждержавний 
документ – Декларація про принципи та основні напрями розвитку українсько-поль-
ських відносин – було укладено 13.10.1990 р., тобто ще між Українською Радянською 
Соціалістичною Республікою і Республікою Польща. Його основна мета – закріпити 
спрямування двостороннього співробітництва на збереження і розвиток історичних, 
економічних та культурних зв’язків задля зміцнення взаєморозуміння, добросусідства 
і дружби між українським і польським народами. У цій Декларації обидві сторони 
підтвердили свою повагу до прав людини та основних свобод, незалежно від раси, 
національності, мови, статі, майнового стану і релігії4. 

Розвиток українсько-польських стосунків у сфері міграції та їхнє договірно-пра-
вове регулювання продовжувались підписанням Договору між Україною і Республікою 

2 Макар Ю. (2008), Зовнішня політика України: наміри і реалії, Міжнародний збірник наукових праць 
«Україна – Європа – Світ», Тернопіль, Вип. 1, C. 196.

3 Прокопчук К. (2014), Правові та організаційні засади міграційної політики України і Республіки Польща 
наприкінці ХХ ст. – у першому десятилітті ХХІ ст., «Науковий вісник Ужгородського національного 
університету». Серія Право, Вип. 28, Том 3, С. 178.

4 Декларація про основні принципи та напрями розвитку українсько-польських відносин, http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/ show/616_176.
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Польща про добросусідство, дружні відносини та співробітництво5 і Договору між 
Україною та Республікою Польща про правовий режим українсько-польського дер-
жавного кордону, співробітництво і взаємну допомогу з прикордонних питань6. Саме 
ці документи заклали правову основу формування двосторонніх відносин у сфері 
міграції, а їхні окремі статті стали початком нормативного закріплення процесів 
міграції в українсько-польських стосунках.

Важливою складовою стратегічного партнерства України та Республіки Польща 
є міжрегіональне співробітництво, яке слугує практичним механізмом впровадження 
європейських стандартів на регіональному і місцевому рівнях. Базовим документом 
українсько-польського міжрегіонального співробітництва є Угода між Урядом Укра-
їни та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво, підписана 
24.05.1993 р.7. Зазначеним міжнародним договором закріплюються правові засади 
співпраці органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування України і Рес-
публіки Польща, зокрема, в економічній, культурно-гуманітарній, освітній та турис-
тичній сферах. 

Сьогодні Україна має найрозвинутішу мережу міжрегіональної співпраці саме 
з Республікою Польща. Багато областей України та воєводства Польщі уклали угоди 
про міжрегіональне співробітництво. Навіть більше, процес укладення двосторонніх 
угод про партнерство на рівні міст, районів і селищ з боку України та міст, повітів 
і ґмін з боку Польщі має сталу тенденцію до зростання8. 

Особливого значення набуває укладення спеціальної міжурядової Угоди у сфері 
трудової міграції про взаємне працевлаштування працівників9. Ця Угода визначила 
коло суб’єктів, на яких поширюються закріплені в ній норми; встановила, що умо-
вою оформлення легального працевлаштування є необхідність одержати дозвіл на 
працевлаштування у відповідному органі праці країни, де буде реалізовано працев-
лаштування; передбачила порядок отримання дозволу на працевлаштування, термін 
перебування на території договірної країни тощо. Важливою нормою Угоди було 
визначення змісту трудового договору та обов’язкового соціального страхування. До 
того ж, Угода сприяла легальному працевлаштуванню сотні українських заробітчан, 
оскільки вперше на міждержавному законодавчому рівні були захищені їхні права.

Договір між Міністром праці України і Міністром праці та соціальної політики 
Республіки Польща був укладений 16.02.1994 р. про співробітництво в галузі праці 

5 Договір між Республікою Польща і Україною про добросусідство, дружні відносини і співробітництво 
від 18.05.1992, Україна на міжнародній арені: збірник документів і матеріалів. Київ, Юрінком Інтер, 
1998. 

6 Договір між Україною і Республікою Польща про правовий режим українсько-польського державного 
кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань від 12.01.1993, http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU93123U.html.

7 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво,  
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU93122U.html.

8 Міжрегіональне співробітництво між Україною та Польщею, http://poland.mfa.gov.ua /ua/ ukraine-pl/
regions.

9 Угоди про взаємне працевлаштування працівників від 16.02.1994, http://zakon.nau.ua.
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й соціальної політики10. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща 
про передачу і прийом осіб через спільний державний кордон набула чинності 
10.04.1994 р.11. Угоду про взаємні безвізові поїздки громадянукладено 25.06.1996 р., 
за якою дозволялося перебувати на території договірної сторони до 90 днів12. Ця угода 
дала поштовх до зростання кількості нелегальних українських робітників у Польщі.

З 1999 р. Польща стає членом НАТО і українсько-польські стосунки набува-
ють зовсім іншого характеру, вони перетворюються із відносин між двома державами 
з однаковим міжнародно-правовим статусом на відносини з особливим регіональним 
напрямом – між НАТО і його Східним сусідом. У січні 2000 р. була прийнята «Страте-
гія безпеки Республіки Польща», яка узгоджувалась із прийнятою 1999 р. «Стратегією 
ЄС щодо України». 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща було укладено 
Угоду про умови поїздок громадян, яка передбачала запровадження візового режиму 
для українців13. Тобто, для в’їзду в Польщу до 2003 р. українські мігранти не потребу-
вали віз і перебували в цій країні легально, тоді як відповідна угода визначала порядок 
оформлення та термін дії візи, умови отримання. 

Після набуття Польщею членства в ЄС із травня 2004 р. зміст, обсяг і характер 
міграційних потоків до Польщі також зазнає певних змін. Зокрема, Україна стала при-
єднуватися до програм ЄС щодо охорони прикордонних територій, а також Програми 
добросусідства Україна – ЄС. 

Аби лібералізувати умови працевлаштування іноземців на території Польщі, 
у липні 2006 р. Урядом Польщі було прийнято Розпорядження про виконання робіт 
іноземцями без необхідності одержання дозволу на роботу, яке максимально спро-
стило систему отримання дозволів на працевлаштування громадян інших країн на 
сезонні сільськогосподарські роботи. Зокрема, з 01.09.2006 р., згідно з Положенням, 
надавалася можливість громадянам держав, які межують із Республікою Польща, 
виконувати протягом не більш як трьох місяців, протягом чергових шести місяців 
роботу, що була пов’язана з обробкою землі, садівництвом, овочівництвом, а також 
працювати у тваринництві без необхідності отримання дозволу на роботу.

З приєднанням Республіки Польща до Шенгенської зони в кінці 2007 р. з’явля-
ються нові процедури і правила перетину українсько-польського кордону. Численні 
заяви польських політиків та урядовців свідчать, що Варшава залишається прихильни-
цею досягнення лібералізації візового режиму з Україною як кінцевої мети, розгляда-
ючи це як питання національного інтересу14. 28.03.2008 р. Кабінет Міністрів України 

10 Договір між Міністром праці України і Міністром праці та соціальної політики Республіки Польща про 
співробітництво в галузі праці й соціальної політики від 16.02.1994, http://zakon.nau.ua.

11 Інформаційний бюлетень Державної міграційної служби за 2014 рік (2015), Київ, С. 41.
12 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємні безвізові поїздки громадян (1997), 

«Політика і час», № 9, С. 8‒9.
13 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про умови поїздок громадян від 

30.07.2003, http://zakon.nau.ua.
14 Прокопчук К. (2014), Правові та організаційні засади міграційної політики України і Республіки Польща 

наприкінці ХХ ст. – у першому десятилітті ХХІ ст.,«Науковий вісник Ужгородського національного 
університету». Серія Право, Вип. 28, Том 3, С. 180.
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та Уряд Республіки Польща укладають Угоду про правила місцевого прикордонного 
руху15. Угода визначала умови, за яких жителі прикордонної зони можуть перетинати 
спільний кордон держав Договірних Сторін у рамках місцевого прикордонного руху, 
термін перебування на території Договірної Сторони, чітко передбачала порядок та 
умови, за яких видається дозвіл на перетин кордону. 

Угода про малий прикордонний рух між Україною і Польщею укладена 1 червня 
2009 р, що збільшувало кількість пунктів пропусків на українсько-польському кор-
доні. Ця угода давала право українцям, які живуть у 30-кілометровій прикордонній 
зоні, у безвізовому режимі пересуватися прикордонною зоною Польщі і знаходитися 
в межах цієї території до 60 днів кожного разу з дня перетину кордону.

Особливої уваги в перспективі розвитку українсько-польських стосунків 
у сфері міграції набуває ратифікація Верховною Радою України 05.09.2013 р. Угоди 
між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення. Вона передба-
чає надання можливості громадянам України, які на законних підставах працюють 
у Польщі, зберегти набуті згідно із польським законодавством права на соціальне 
забезпечення після завершення трудової діяльності і повернення до України, що 
своєю чергою сприятиме мотивації для законного працевлаштування та повернення 
українських громадян на Батьківщину. 

Положенням про Державну міграційну службу, схваленого Указом Президента 
України16, практично було відновлено роботу Державної міграційної служби і усунуто 
існуючі колізії навколо інституційного забезпечення міграційної політики держави17. 

За участю представників Державної міграційної служби 18-19 листопада 
2014 р. відбулися українсько-польські консультації щодо проекту Імплементаційного 
протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про реад-
місію осіб18. 16 листопада 2016 р. Кабінет Міністрів України видав розпорядження 
схвалити проект Імплементаційного протоколу між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Республіки Польща про виконання Угоди між Україною та Європейським 
Співтовариством про реадмісію осіб.

Окрім двосторонніх документів щодо умов працевлаштування українських 
робітників на території Польщі застосовуються норми внутрішніх нормативно-пра-
вових актів Республіки Польща. Зокрема, важливим є Закон «Про працевлаштування 
та запобігання безробіттю» від 14.12.1994 р. і Постанова міністра праці та соціальної 
політики Республіки Польща від 17.08.1993 р. Згідно з цими документами, іноземець, 
який має на меті легально працювати на території Польщі, повинен одержати дозвіл 
на працевлаштування Воєводського бюро праці шляхом подання відповідної заяви, 
а на підставі дозволу на працю він отримує візу з правом на працю в консульських 
установах Республіки Польща у своїй країні.

15 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикор-
донного руху від 28.03.2008, http://zakon.nau.ua.

16 Положення про Державну міграційну службу. Указ Президента України від 06.04.2011. № 405/2011, 
http://zakon.rada.gov.ua.

17 Інформаційний бюлетень Державної міграційної служби за 2014 рік 2015), Київ, С.39.
18 Там само, С. 52.
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Сьогодні Польща як держава-член Європейського Союзу (ЄС), порівняно 
з іншими країнами-членами, особливо зосереджена на стосунках саме зі східними 
партнерами. Найактивніша діяльність виявляється з такими країнами як Росія, Біло-
русь і Україна. Цей «східний потік» також присутній на національному рівні в поль-
ському імміграційному законодавстві.

До 2013 р. іноземець, який хотів в'їхати на територію Республіки Польща, 
зобов'язаний (крім відповідних документів) володіти і представити інформацію про 
фінансові засоби, які є необхідні для покриття його витрат. Однак Польща виявляє 
бажання надати сприятливіші умови для в'їзду і проживання іноземців на своїх тери-
торіях. До прикладу, новий Закон про іноземців від 12 грудня 2013 р. (який вступив 
у дію 1 травня 2014 р.) містить положення, що дозволяють виробляти одне запрошення 
замість багатьох документів, що підтверджують володіння вказаними вище фінансо-
вими коштами. Втім, це вимагає від того, хто запрошує, покрити будь-які витрати, 
пов'язані з перебуванням іноземця в Польщі, зокрема витрати на проживання, обслу-
говування, можливе лікування або депортацію іноземця з Польщі. Запрошення може 
бути видано польським громадянином, який проживає у Польщі; громадянином ЄС 
або його/її членом сім'ї, що живе в Польщі і має право на таке проживання; іноземець, 
який проживає в Польщі легально і безперервно протягом 5 років; іноземець, який має 
право проживання або посвідку на проживання для довготермінового резидента ЄС; 
компанія або інша організація, яка має свій зареєстрований офіс у Польщі19. 

Отже, основні зміни у новому законі спрямовані на зменшення формальностей 
у легалізації перебування (тимчасове проживання, постійне проживання, громадян-
ство), вирішень питань стосовно дозволу на працевлаштування та навчання іноземців 
у Польщі, до яких також входять і українці.

У контексті трудової міграції важливо зауважити, що, згідно з новими поправ-
ками до закону про працевлаштування, запрошення від роботодавця з 1 січня 2017 р. 
не діє (не є підставою для офіційного працевлаштування в Польщі) і не видається. Це 
пов’язано з тим, що польські роботодавці реєстрували досить велику кількість запро-
шень на роботу, а насправді офіційно працювало значно менше людей. 

Згідно з новим законом, всі іноземці, які їдуть на роботу до Польщі, мають 
одержати дозвіл на роботу. Такий дозвіл буде надаватися після звернення роботодавця 
і перевірки усіх наданих відомостей про фірму і працівника тощо. Сама ж процедура 
одержання дозволу на прийом на роботу стане набагато складніша, вимагатиме більше 
часу та коштів.

Усі поправки є досить складними і відразу можуть викликати дуже багато труд-
нощів, тому ймовірніше їх будуть вводити поступово. Станом на сьогодні всі доку-
менти відправлені на доопрацювання. Як попереджає портал для українців у Польщі, 
істотні зміни будуть введені, швидше за все, з 1 січня 2018 р.20.

19 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, http://bip.udsc.gov.pl.
20 Нові правила влаштування на робoту в Польщі для іноземців з 1 січня 2017 року, http://zvistka.

pl/2017/01/21/novi-pravyla-vlashtuvannya-na-robotu-v-polshchi-dlya-inozemtsiv-z-1-sichnya-2017-roku.
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Зазначені вище ускладнення стосуються тільки трудової міграції. Якщо гово-
рити про інші види поїздок, то важливою є прийнята Радою ЄС постанова про лібе-
ралізацію візового режиму для громадян України, які подорожують до ЄС на термін 
перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду21. Тобто, громадянам України 
з біометричним паспортом для поїздки в Польщу як країни-члена ЄС на термін до 90 
днів для бізнесу, туристичних або сімейних цілей більше не потрібна віза. 

Причини еміграції українців у Польщу

Газета «Rzeczpospolita» зазначає, що після того, як ЄС скасує візовий режим 
для громадян України, багаті держави Євросоюзу будуть боротися за українських 
працівників. Оскільки Польща зацікавлена у привабленні саме «близьких за духом» 
іммігрантів, то їй варто вже зараз подбати про те, щоб максимально спростити укра-
їнцям процедуру одержання дозвільних документів на перебування в країні і навіть 
громадянства. 

Видання також зазначає, що сьогодні у Польщі не знайти українців, які мають 
соціальну допомогу, водночас як у Швейцарії близько 90% мігрантів отримують 
допомогу. Українці не лише працюють і заробляють, але, що найголовніше, платять 
податки, тому жодним чином не обтяжують країну, яка їх приймає», – наголошує 
«Rzeczpospolita», додаючи, що за статистикою поліції серед українських мігрантів 
немає високого рівня злочинності22. 

Загалом у Польщі проживає 48 тис. громадян України, що становить 37% усіх 
іноземців. Серед них частка постійних та тимчасових жителів приблизно однакова. 
Майже 50% дозволів на тимчасове перебування видані на підставі працевлаштування, 
18% – для навчання23.

Станом на 2013 р. найпопулярнішими є наступні три напрями української емі-
грації: Росія, Польща і Чехія відповідно. Втім, на сьогодні Росія втрачає свої лідерські 
позиції, а на її місце претендує Республіка Польща. У зв’язку з цим важливо розібра-
тися, з чим же пов'язаний вибір українців мігрувати саме до Польщі. Насамперед, 
слід відзначити традиційні чинники міграції, а саме географічну та культурну близь-
кість українського і польського народів. Також йдеться про низькі ризики міграції для 
українців до Польщі порівняно з іншими країнами-реципієнтами. Йдеться про те, що 
в польську державу чи не найлегше попасти в статусі легального іммігранта, якщо 
брати до уваги усі процедурні аспекти. Останнiм часом люди щораз частiше вiддають 

21 Visas: Council adopts regulation on visa liberalisation for Ukrainian citizens. (11.05.2017). European 
Council Council of the European Union, http://consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/05/ 
11-visa-liberalisation-ukraine.

22 Давайте примем украинцев – это практически идеальные приезжие, «Rzeczpospolita» (19.04.2017), 
http://radiopolsha.pl/6/172/Artykul/30327.

23 Малиновська О. (2015), Українсько-польський міграційний коридор: особливості та значення, «Демо-
графія та соціальна економіка», № 2 (24), С. 36.
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перевагу власне легальному перебуванню в цiй країнi, що й вiдображено у статистич-
них відомостях24.

Еміграція українського населення до Республіки Польща обумовлена різними 
причинами. Деякі з них пов’язані з особистими зв’язками населення обох країн і під-
ставою для цього є так звані гостьові запрошення. Деякі поїздки здійснюються в рам-
ках наукових обмінів: освітня міграція, наукові конференції, симпозіуми, стажування 
тощо. Міграція до Польщі має і культурні чинники. Зокрема, українських туристів 
привертає різноманітність культурних заходів, що визнані і популярні у світі. Також 
Польща може пишатися своїми численними визначними історичними і культурними 
пам’ятками архітектури.

Натомість, наймасовішими є економічно обумовлені перетини кордону. Зокрема, 
метою поїздок українців до Польщі економічного спрямування є або працевлашту-
вання в сусідній державі, або продаж/купівля товарів, тобто так звана «човникова» 
торгівля. Актуальною на сьогодні є і політична еміграція до Польщі, а саме йдеться 
про переселенців з окупованих територій на Сході України, а також з АР Крим. 

Трудова міграція

Трудова міграція українців до Польщі зумовлена, передусім, несприятливою 
соціально-економічною ситуацією в Україні, що змушує населення шукати оплачу-
ванішу роботу за кордоном. Утім, велике значення має і лояльне ставлення польської 
держави до українських іммігрантів. Опитування, здійснені на замовлення Союзу 
підприємців і роботодавців Польщі, підтверджують, що українці є найбажанішими 
працівниками. Вони випереджають навіть чехів, американців і французів, не кажучи 
вже про жителів Близького Сходу і Північної Африки. До прикладу, згідно з дослі-
дженням, 26% респондентів бачать в українцях нових поляків. Для порівняння, про 
американців так думає 18% опитаних25. 

Йдеться також і про демографічну кризу. Зокрема, як свідчать джерела, щоб 
Польща не обезлюдніла, до 2050 р. тут мають оселитися 5,2 млн людей. Звичайно, цей 
демографічний вакуум можна заповнити китайцями, африканцями, арабами чи пред-
ставниками з інших країн «третього світу». Відтак, як оцінює таку ситуацію у виданні 
«Rzeczpospolita» голова Інституту міграційних досліджень Мірослав Бєнєцкі, «для 
польського суспільства це може бути надто великий шок». Тому, на думку професора 
Кристини Іґліцької, було б найкраще, якби в Польщі оселялися іммігранти з країн, 
культура яких наближена до польської26.

Газета «Rzeczpospolita» зазначає, що з 2012 р. зі Сходу легально працювати до 
Польщі приїхало майже 244 тис. іноземців. Це на 80 тис. більше, ніж попереднього 
року. І найбільше серед східних іммігрантів було саме українців.

24 Українцi масово мiгрують до Польщi, «Експрес» (07.11.2016), http://expres.ua/digest/2016/11/07/ 
211706-ukrayinci-masovo-migruyut-polshchi.

25 Давайте примем украинцев – это практически идеальные приезжие, «Rzeczpospolita» (19.04.2017), 
http:// radiopolsha.pl/6/172/Artykul/30327.

26 Польща приречена на іммігрантів, «Rzeczpospolita» (04.03.2013), http://polradio.pl/ 5/115/Artykul/ 128907.
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Українська дослідниця О. Малиновська поділяє українців, які виїжджають 
з метою працевлаштування до Польщі на дві нерівні групи. До першої групи нале-
жать мігранти, які працевлаштовуються на більш-менш тривалий час, до прикладу, 
вчителі, медики, інші кваліфіковані робітники. Польща зацікавлена у таких мігрантах, 
бо йдеться про спрощений порядок їхнього працевлаштування. На думку О. Малинов-
ської, за сьогоднішніх обставин в Україні зростання цього сегменту трудової міграції 
вірогідне і вже спостерігається. Другий і значно численніший сегмент трудової мігра-
ції складається з українських трудових мігрантів, які працевлаштовуються на сезонні, 
тимчасові роботи. Це і мігранти, що одержали офіційне запрошення від роботодавця, 
і працівники, які потрапили на польський ринок праці неформальними шляхами27.

Щодо загального становища українців на польському ринку праці, то станом на 
2015 р. 93,8% респондентів були працевлаштованими, водночас 6,2% залишалися без-
робітними. Проте, це був радше тимчасовий стан, оскільки більшість з них на момент 
опитування активно шукали роботу. Найпоширенішим для трудових мігрантів є тим-
часовий погодинний найм для надання послуг у веденні домашнього господарства. 
Майже половина респондентів (47,9%) працювала саме так, водночас як інша поло-
вина (45,6%) мала постійну роботу. Власною підприємницькою діяльністю на терито-
рії Польщі займалися всього 0,3% українців28.

Оцінити ситуацію української трудової еміграції до Польщі можна дослідивши 
статистику виданих дозволів на роботу та робочих віз. Зокрема, можемо говорити 
про загальну тенденцію збільшення з року в рік виданих українцям віз польськими 
посольствами. Так, 2010 р. українці одержали 452 тис. 878 віз, 2011 р. – 570 тис. 764 
візи, 2012 р. – 660 тис., 2013 р. – 720 тис., за перше півріччя 2014 р. – 388 тис. віз29. 
Йдеться і про національні, і про шенгенські візи. 

За іншими джерелами, 2015 р. у Польщі працювало близько мільйона українців, 
2016 р. для українських робітників було відкрито ще 900 тис. робочих віз і ще мільйон 
збирається видати українцям 2017 р. Союз підприємців і роботодавців Польщі30.

Найбільшу кількість з усіх шенгенських віз українцям видає саме консульство 
Польщі31. Однак, Міністерство закордонних справ подає уже не загальну кількість 
виданих віз, а відсоток віз терміном дії 2 – 5 років. Якщо 2014 р. таких віз було 44%, 
у першій половині 2015 р. – 45%, то на 2016 р. ставилось завдання перейти показ-
ник 50%32. Тобто в цьому разі також йдеться про загальну тенденцію до збільшення 

27 Малиновська О. (2015), Українсько-польський міграційний коридор: особливості та значення, «Демо-
графія та соціальна економіка», № 2 (24), С. 35–36. 

28 Chmielewska І., Dobroczek G., Puzynkiewicz J. (2017), Anewwave of Ukrainian migration to Poland,  
http://www. financialobserver.eu/ce/.

29 Польща збільшує видачу віз українцям, «УНІАН» (12.05.2015),http://eunews.unian.net/ukr/detail/ 196973.
30 Щербатенко О. Чемоданний настрій. Якими є реальні масштаби української еміграції?, «Українська  

правда» (23.01.2017), http://epravda.com.ua/publications/2017/01/23/618436/?utm_source=traqli&utm_ 
medium=email&utm_campaign=357.

31 Які посольства видають найбільше шенгенських віз українцям?, «Finance.ua»,http://news.finance.ua/ua/
news/-/329541/yaki-posolstva-vydayut-najbilshe-shengenskyh-viz-ukrayintsyam.

32 Польща збільшує видачу віз українцям, «УНІАН» (12.05.2015),http://eunews.unian.net/ukr/detail/196973.
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довготермінових віз, адже якщо порівнювати цей показник з 2013 р., то таких віз було 
трохи більше як 10%. 

Польське МЗС заохочує до довготермінових віз, бо вважає, що саме такий варі-
ант є єдиним реальним способом скорочення черг і розвантаження польських кон-
сульств і візових центрів33. Також цей варіант корисний і для простого пересічного 
українця. Наприклад, видана 2017 р. п’ятирічна віза, буде означати, що її власник, 
ймовірно, вже ніколи в житті не буде мати справи з візовими формальностями за 
умови введення безвізового режиму.

За польськими офіційними відомостями 2012 р. 223 тис. українців перебували 
у Польщі на основі виданих дозволів на шестимісячне сезонне працевлаштування. 
2013 р. чисельність українців у Польщі становила лише 134 тис.34. Однак 2014 р. спо-
стерігалось помітне збільшення трудових поїздок українців до Польщі – 359 тис.35. 

За відомостями Центрального банку Польщі кілька років тому польські робо-
тодавці представили близько 200 тис. заяв про намір щорічно винаймати на роботу 
іноземців. Уже з 2014 р. спостерігається динаміка зростання цієї цифри. 780 тис. таких 
заяв були представлені 2015 р, з яких 760 тис. зацікавилися саме громадянами Укра-
їни. Для порівняння 2014 р. ці показники становили 390 тис. і 370 тис. відповідно36.

Здійснені обстеження з питань трудової міграції Державною службою статис-
тики України дають змогу порівняти розподіл українців у Польщі за видами діяльно-
сті у 2008 та 2012 рр. Так, якщо 2008 р. найпоширенішою галуззю було сільське госпо-
дарство (52%), то у 2012 р. його частка скоротилася до 35,1%. Натомість, протилежна 
ситуація склалася з зайнятістю українців у торгівлі – 7,8% у 2008 р. і 20,8% у 2012 р. 
Збільшилася і частка працюючих у домогосподарствах – від 14,6% до 17,3% та тих, 
хто працював на промисловості – від 2% до 4,2%37. За відомостями Міністерства праці 
та соціальної політики Польщі 2014 р. українці, які стали власниками дозволів на 
роботу, були здебільшого зайняті в наступних секторах – приватні домогосподарства, 
будівництво, транспорт, роздрібна та оптова торгівля. За датою на заявах роботодавців 
про намір найняти на роботу іноземця, 2014 р. більшість українських громадян були 
зареєстровані в сільському господарстві, будівництві, промисловій переробці, адміні-
струванні тощо38. 

33 Логінов Я. З п'ятирічною візою до Європи, «ZN,UA» (15.08.2014),http://gazeta.dt.ua/international/z-p-
yatirichnoyu-vizoyu-do-yevropi-_.html.

34 Малиновська О. (2015), Українсько-польський міграційний коридор: особливості та значення, «Демо-
графія та соціальна економіка», № 2 (24), С. 31 – 41, 136.

35 Poland Faces Influx of Ukrainians Seeking Work, Residency, Refugee Status, http://sputniknews.com/
europe/20150131/1017598411.html.

36 Chmielewska І., Dobroczek G., Puzynkiewicz J. (2017), Anewwave of Ukrainian migration to Poland,  
http:// financialobserver.eu/ce/.

37 Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження 
з питань трудової міграції в Україні (2013), МОП; К.: Державна служба статистики України, Ін-т демо-
графії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. 

38 Brunarska Z., Kindler M., Szulecka M, Toruńczyk-Ruiz S. (2016), Ukrainian Migrationto Poland: A “Local” 
Mobility?,http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-41776-9_7/fulltext.html.
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Станом на 2015 р. українці, що працювали у Варшаві, найчастіше надавали 
побутові послуги (37,6%), послуги в реконструкції і будівництві (23,6%) та в сіль-
ському господарстві (19,3%). Менша кількість людей зайняті в сфері готельного біз-
несу та громадського харчування (всього 12,4%), торгівлі (7,2%) і в промисловості 
(4,8%).

Детальніше аналізуючи зайнятість у домогосподарствах, слід зазначити, що 
крім прибирання (61,0%), чимала частка трудових мігрантів працюють доглядаючи за 
різними категоріми населення: людьми похилого віку (47,7%), дітьми (16,1%), а також 
людьми з обмеженими можливостями та/або хронічно хворими (8,3%)39. Як бачимо, 
більшість українських мігрантів працюють у вторинному секторі ринку праці Польщі, 
що підтверджується низкою джерел.

Щодо витоків української міграції до Польщі, то у дослідженнях домашніх гос-
подарств, до прикладу, у 2010–2012 рр. 90% мігрантів – це жителі областей Західної 
України. Така концентрація мігрантів уздовж українсько-польського кордону свідчить 
про поширення транскордонного руху між сусідніми державами. Однак, починаючи 
з 2014 р., все частіше спостерігається трудова мобільність із Центральної та Східної 
України40.

Українці, які проживають у Польщі, працюють у середньому 54 години на тиж-
день, а 66,4% з нихпередають більшу частину заробітку сім'ям в Україну41. Заробітки 
в Польщі, якщо порівнювати з іншими країнами-реципієнтами українських мігран-
тів, нижчі і становили за відомостями 2012 р. у середньому 560 дол. США на місяць. 
Проте, вони суттєво вищі, ніж в Україні. Зокрема, більшість мігрантів витрачали 
вкраїні перебування мінімальну частину заробітку (до 10% заробленого – 43,6% рес-
пондентів, які виїздили на роботу до Польщі), більшу частину коштів привозили на 
Батьківщину42 .

Одначе, ні статистичні відомості про дозволи на роботу, ні заяви роботодавців, 
які ведуть облік усіх українських трудових мігрантів не відображають реальну кар-
тину української трудової міграції до Польщі з наступних причин. По-перше, існує 
багато категорій іноземців, які не потребують додаткових документів, щоб працювати 
у Польщі. До прикладу, власники дозволів на довготривале проживання в країнах 
ЄС, власники дозволів на постійне проживання, випускники польських навчальних 
закладів і дружини/чоловіки громадян Польщі. Втім, інформація про їхнє залучення 
до польського ринку праці не відображена у статистиці виданих дозволів на працю, 
або в деклараціях роботодавців. Це пов’язано з тим, що першопочатково законними 
підставами їхнього проживання та працевлаштування є не власне дозвіл на працю, 

39 Chmielewska І., Dobroczek G., Puzynkiewicz J. (2017), Anewwave of Ukrainian migration to Poland,  
http:// financialobserver.eu/ce/.

40 Brunarska Z., Kindler M., Szulecka M., Toruńczyk-Ruiz S. (2016), Ukrainian Migration to Poland: A “Local” 
Mobility?, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-41776-9_7/fulltext.html.

41 Chmielewska І., Dobroczek G., PuzynkiewiczJ. (2017), Anewwave of Ukrainian migration to Poland,  
http:// financialobserver.eu/ce/.

42 Малиновська О. (2015), Українсько-польський міграційний коридор: особливості та значення, «Демо-
графія та соціальна економіка», № 2 (24), С. 37.
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а інші перелічені вище документи/підстави. По-друге, чимала частка українських 
громадян працюють неофіційно, апо-третє, один українець може мати більш як одну 
декларацію. Це означає, що кількість заяв не переводиться в чисельність фактичних 
працівників.

За результатами зведеного звіту Міністерства у справах сім'ї, праці і соціаль-
ної політики Республіки Польща кількість заяв, зареєстрованих окружним бюро праці 
2016 р. з боку українців, сягала 1 262 845. Найбільше заяв було зареєстровано україн-
цями в березні 2016 р. (118 757), а найменше – в травні (88 476). Щодо провінцій, де 
були зареєстровані заяви, то найбільш популярною серед українців є провінція Мазо-
вецька (350 186), а найменш – Вармінсько-Мазурська (7 974)43. 

Освітня міграція

Чималу групу українських мігрантів утворюють студенти, кількість яких 
в польських університетах стрімко зростає. Радник Посольства Республіки Польща 
в Україні з питань науково-освітньої співпраці Анна Кузьма наводить офіційну ста-
тистику чисельності українських студентів у польських вищих навчальних закладах: 
2009/2010 навчальний рік – 2 400 осіб, 2010/2011 – 3 800, 2011/2012 – 6 500, 2012/2013 
– близько 8 00044. Отже, упродовж трьох років кількість українських студентів 
у Польщі зросла втричі. Таке зростання обумовлено відкритістю польського освіт-
нього ринку для українських студентів, подібністю культур, а також тим, що платне 
навчання у Польщі та в Україні коштує приблизно однаково.

За відомостями Центрального статистичного управління Польщі у кінці вересня 
2015 р. було зареєстровано 30 600 студентів з України в польських університетах. Для 
порівняння, це на 30,8% більше, ніж 2014 р., і вдвічі більше порівняно з 2013 р.45. 
Половина з цих студентівстаном на 2015 р., окрім навчання, були активними на 
ринку праці, а 33,6% висловлювали готовність до роботи. Відповідаючи на питання 
про плани на майбутнє, студенти заявляли, що вони хотіли б працювати в Польщі 
(36,6%) або підтримувати принаймні часткову професійну залученість у польський 
ринок праці (32,5%). Інші студенти планують поїхати в пошуках роботи в іншу країну 
(22,0%) і лише невеликий відсоток хотів би повернутися в Україну (2,4%)46.

Порівнюючи 2014 і 2015 рр., приріст студентів, які здобувають освіту за кордо-
ном, становив 29% або 13 266 осіб. І дві третини цього приросту становили українці, 
що навчаються в польських університетах. Їх збільшилося з 14 951 до 22 833 осіб47. 

Варто додати, що більшість українських студентів навчається польською мовою; 
вони частіше віддають перевагу недержавним вузам; більшість з них навчається 

43 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://psz.praca.gov.pl/.
44 Петриченко П. Кількість студентів з України у Польщі зростає, «Освіта.ua» (20.12.2012), http://osvita.

ua/abroad/higher_school/poland/33060/.
45 Chmielewska І., Dobroczek G., Puzynkiewicz J. (2017), Anewwave of Ukrainian migration to Poland,  

http:// financialobserver.eu/ce/.
46 Там само.
47 Мартиник Б. Кількість українських студентів, які навчаються на Заході, вражає, «Експрес» (28.12.2016), 

http://expres.ua/main/2016/12/28/220132-kilkist-ukrayinskyh-studentiv-navchayutsya-zahodi-vrazhaye.
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у Варшаві, Кракові та Любліні. Якщо говорити про регіони походження українських 
студентів, то раніше більшість абітурієнтів були з Західної України, але тепер ситуація 
змінюється, оскільки багато студентів приїжджає з Центральної та Східної України. 
Зокрема, останнім часом активізувалася молодь Дніпра, Одеси та Криму48.

Зростання кількості українських студентів у польських університетах можна 
пояснити різними причинами. Це і можливість вступу відразу після закінчення укра-
їнської середньої школи, що є практично неможливим для європейської системи 
освіти; невисока ціна європейської якості освіти; це привабливі варіанти стажувань; 
інтенсивні курси польської мови у навчальному закладі та одержання дозволу на 
проживання.

Натомість, на думку О. Міхеєвої, українці масово виїжджають у Польщу через 
стереотип, що фахівець із закордонним дипломом більше цінується49. За її словами, 
більшість населення нашої країни вірить у те, що європейський диплом є гарантією 
щасливого та успішного майбутнього, а людина, яка його має, володіє особливими 
знаннями. Втім, як запевняє дослідниця, це лише стереотипи, які не підтверджені фак-
тами. Активна освітня міграція у Польщу пояснюється ще й тим, що Україна не може 
забезпечити випускникам ВНЗ необхідної кількості робочих місць. Окрім цього, сту-
денти й науковці можуть перебувати у країні, де вони навчалися, упродовж 9 місяців, 
а за цей час можна знайти роботу або й започаткувати власний бізнес.

«Човникова» міграція й торгівля

Інтенсивність транскордонної мобільності на українсько-польському кордоні 
зростає завдяки жителям прикордонних територій, які здебільшого здійснюють свої 
поїздки з метою продажу/купівлі товарів. Тобто, йдеться про «човникову» міграцію, 
а ще вужче про «човникову» торгівлю. Передусім це зумовлено тим, що жителі семи 
прикордонних до Польщі областей України можуть одержати так звані шопінг-візи 
за спрощеною процедурою. І хоча вони є повноцінними шенгенськими візами, пере-
важно їх видають для поїздок з метою закупівлі товарів.

Візові привілеї також мають громадяни України, які етнічно чи культурно 
пов’язані з Польщею. Відповідно до польського законодавства такі громадяни мають 
право на отримання так званої «карти поляка», тобто дозволу на проживання на під-
ставі наданих доказів щодо польського походження. Цей багатофункціональний доку-
мент дає можливість навчатися, працювати та займатися підприємництвом у Польщі. 
Наприкінці 2012 р. 46,1 тис. українців мали «карту поляка»50. 

48 Петриченко П. Кількість студентів з України у Польщі зростає, «Освіта.ua» (20.12.2012), http://osvita.
ua/abroad/higher_school/poland/33060/.

49 «Магічна сила диплома»: соціолог назвала причини масової міграції українців до Польщі, «Обозрева-
тель» (31.01.2017), https:// obozrevatel.com/ukr/news/42173-magichna-sila-diplomu-sotsiolog-nazvala-
prichini-masovoi-migratsii-ukraintsiv-do-polschi.htm.

50 Тымкив К. (2013), Из украинцев в шляхтичи. Украинцы ринулись искать у себя польские корни, 
«Кореспондент», № 39, http://korrespondent.net/ukraine/events/ 1611983-korrespondent-iz-ukraincev- 
v-shlyahtichi-ukraincy-rinulis-iskat-u-sebyapolskie-korni.
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Угода про «малий прикордонний рух», про який йшлося раніше, уможливлює 
жителям півтори тисячі населених пунктів, розташованих у 30-кілометровій при-
кордонній смузі, в’їжджати до Польщі без віз. Ці громадяни можуть перебувати на 
території Польщі до 60 днів з моменту перетину кордону. В контексті цього О. Мали-
новськанаводить наступні відомості. Документ, що дає право на безвізовий в’їзд до 
Польщі в рамках «малого прикордонного руху», одержали понад 75 тис. жителів 
Львівської, Волинської та Закарпатської областей. Якщо 2009 р. кількість перетинів 
польсько-українського кордону в рамках «малого прикордонного руху» ледь переви-
щувала 5% всіх перетинів, то 2013 р. вона зросла до 51,7%. У середньому за рік на 
одну людину, яка живе у 30-кілометровій прикордонній зоні, припадає майже 70 пере-
тинів кордону51.

Варто зауважити, що наведена статистика не може бути точною, оскільки фік-
сує тільки кількість перетинів кордону, а не реальну кількість людей, які здійснюють 
таку «човникову» міграцію. 

За першу половину 2012 р., до прикладу, українці, білоруси та росіяни, за під-
рахунками Державного комітету статистики Польщі, залишили в польських крам-
ницях близько мільярда доларів. Така сама цифра була за 2011 р. У середньому за 
квартал українці закуповують товарів на 250 млн дол. США. Найбільший попит на 
побутову техніку, будматеріали та запасні частини до авто52. У 2013 р. українці витра-
тили в Польщі 4,4 млрд злотих53. За іншими відомостями за 2014 р. обсяги зовнішньої 
торгівлі товарами України з Польщею становили 5 712 млн дол. США та порівняно 
з аналогічним періодом 2013 р. зменшилися на 13,6%54.

Оцінка такої «човникової» торгівлі не є однозначною. З одного боку, вона має 
важливе соціальне значення, адже попри те, що рівень зайнятості населення в при-
кордонних населених пунктах украй низький, на думку експертів, їхній добробут 
є помітно вищий, ніж загалом у регіоні, передусім, завдяки кордону55. Прикордонна 
приватна торгівля є важливим чинником розвитку також і польського прикордоння. За 
розрахунками дослідників, приватні закупівлі у прикордонній зоні, з деякими коли-
ваннями, щорічно становили 12-16% зовнішнього торговельного обороту між Укра-
їною і Польщею56. Відтак, з іншого боку, експерти наголошують, що «човниковий» 

51 Малиновська О. (2015), Українсько-польський міграційний коридор: особливості та значення, «Демо-
графія та соціальна економіка», № 2 (24), С. 34.

52 Корчун В. (2013), Зовнішньоторговельні відносини Польщі та України, «Україна та Польща: минуле, 
сьогодення, перспективи», Т. 2, С. 57-62,http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UPmcp_2013_2_16.pdf.

53 Border traffic and movement of goods and services at the European Union’s external border on the territory 
of Poland in 2013. Central Statistical Office, Statistical Office in Rzeszow. Warszawa-Rzeszow 2014,http://
rzeszow.stat.gov.pl/en/publications/borderareas/border-traffic-and-movement-of-goods-and-services-at-the-
european-unions-external-borderon-the-territory-of-poland-in-2013,2,5.html.

54 Ільчук І. (2015), Українсько-польське міждержавне співробітництво в Євпропейсько-Атлантичному 
контексті (1991–2014 рр.) [Текст]: дис. на здоб. наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.02 «Всес-
вітня історія». Тернопіль. 

55 Малиновська О. (2015), Українсько-польський міграційний коридор: особливості та значення // «Демо-
графія та соціальна економіка», № 2 (24), С. 35.

56 Розвиток транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС, http://niss.lviv.ua/
analytics/ 69.htm.
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бізнес слід розглядати як свідчення незрілості моделі економічного співробітництва 
України і Польщі, а також як закономірний результат соціальних проблем, які штовха-
ють населення до «комерційно-валютного» туризму57. 

Постійна міграція

Протягом минулого року спостерігається зростання серед українців на 39% 
кількості заявок на одержання дозволу на тимчасове проживання в Польщі (у пер-
шому півріччі 2016 р. було подано 55 468 заявок, водночас як в аналогічний період 
2015 р. – 39 910). Статистика заяв про надання дозволу на постійне проживання 
в Польщі свідчить про наступну динаміку: кількість громадян України, які складали 
відповідні заяви зменшилася на 18% (з 4 777 осіб у 2016 р. на 3 927 у 2015 р.)58. 

Управління у справах іноземців Польщі («Urząd do Spraw Cudzoziemców») роз-
міщує статистичні відомості щодо легалізації проживання українців у 2016 р. Щодо 
тимчасового проживання, то в Управлінні зазначають, що 2016 р. на 54% збільшилась 
кількість українців, які подавали заяви на одержання права тимчасового проживання 
в Польщі. До прикладу, якщо 2014 р. таких заяв було складено 18 638, 2015 р. – 58 744, 
то у 2016 р. – вже 87 891. Позитивною відповіддю на таку заяву є надання україн-
цям так званої «карти тимчасового побиту», тобто дозволу на тимчасове проживання. 
Варто зазначити, що доволі багато було і негативних рішень. У 2014 р. таких карт було 
видано 11 010, 2015 р. – 37 833, 2016 р. – 57 78959. 

Найчастіше підставою для одержання дозволу на тимчасове проживання в кра-
їні є праця (73% з усіх клопотань). Щодо навчання у Польщі 2016 р. було видано 
майже 8 тис. «карт тимчасового побиту» і трохи більше 6 тис. – з причини возз’єд-
нання з родиною.

Щодо постійного проживання у Польщі, то кількість українців, які прагнуть 
одержати «карту сталого побиту» також зростає. Так, якщо у 2014 р. таких заяв було 
складено усього 3 841, то 2016 р. – вже 7 601, а 2015 р. – 8 772. І ситуація з позитив-
ними рішеннями тут виглядає дещо краще. Певною мірою це може бути пов’язано 
з тим, що польський уряд дещо спростив цю процедуру для власників «карт поляка» 
та осіб, які мають польське походження.

За інформацією Управління у справах іноземців Польщі, станом на 16 грудня 
2016 р., 102 600 українців одержали різні дозволи на проживання в Польщі – «карта 
сталого побиту» або дозвіл на постійне проживання; «карта тимчасового побиту» 
або дозвіл на тимчасове проживання; «карта поляка» або дозвіл на проживання, який 
видається на підставі наданих доказів польського етнічного походження; резидента 

57 Савельєв Є. (2003), Україно-польські економічні відносини у контексті стратегічного партнерства, 
Тернопіль: Економічна думка, С. 194‒195.

58 Migracje do Polski w I połowie 2016 r. – krótkie podsumowanie statystyk (24.04.2017), http://emn.gov.pl/esm/
aktualnosci/14051,Migracje-do-Polski-w-I-polowie-2016-r-krotkie-podsumowani e-statystyk.html.

59 Денисюк О., Українці в Польщі у 2016 році. Рік підсумовує Управління до справ іноземців, «Наш вибір» 
(23.01.2017), http://naszwybir.pl/49273-2.
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Європейського Союзу. Загалом у Польщі налічується 224 700 різних карт перебу-
вання, власниками яких є українці. 

Усі описані вище документи розглядаються також як кроки до одержання поль-
ського громадянства. Також багато іноземців, а серед них і українці, вважають най-
легшим шляхом до здобуття польського громадянства шлюб з громадянином Польщі. 
В такому разі вже через 3 роки у шлюбі з поляком/полькою і з них 2 роки легального 
і безперервного проживання в Польщі, на основі «карти побиту», можна подавати 
документи на польське громадянство60. До того ж, усі, хто прагнуть стати громадянами 
Польщі, мають одержати сертифікат про належний рівень знання польської мови.

Питання біженців із України

Анексія Криму та військові дії на Сході України змусили українців, які жили 
на цих територіях, шукати притулок в інших частинах країни та за її межами. 2014 р. 
українцями було подано 14 тис. заявок на одержання статусу біженця (1 120 в 2013 р.) 
у країнах ЄС. Для порівняння, за відомостями Федеральної міграційної служби Росії 
між початком 2014 р. і 1 липня 2015 р. понад 355 тис. громадян України подали заявки 
на так званий статус тимчасового біженця в Росії61.Однак можна припустити, що через 
політичні причини ця кількість є значно завищена.

Щодо Польщі, то за відомостями Управління у справах іноземців, наші співві-
тчизники стали другими після росіян, хто найчастіше клопоче про одержання статусу 
біженця в цій країні. У 2014 р. українці становили 34% від усієї кількості іноземців, 
які просили притулок у сусідній країні. Того року польський уряд розглянув 2 318 
відповідних заяв. Однак з кожним наступним роком кількість заяв зменшується. До 
прикладу, 2015 р. їх було 2 305, 2016 р. – 1 229. Найчастіше одержати статус біженця 
мають наміри жителі Донецької області (32%), далі Луганської – 15% і анексованого 
Криму – 10%. 

Попри відносно значну кількість заяв на отримання статусу біженця, варто 
зазначити, що позитивних рішень у цих справах дуже мало. Свої відмови польська 
влада пояснює тим, що на її переконання небезпечно тільки в Криму, Донецькій та 
Луганській областях, на решті ж території України – мирно, спокійно і безпечно. Від-
так, у 2015 р. статус біженця одержало двоє осіб, а 2016 р. – ще 16 українців62. 

Останні дослідження63 показують, що тільки 29,1% українців з окупованих 
територій України готові виїхати в країни ЄС. Серед них тільки 12,7% називають 
причину – втеча від війни. На підставі цього можемо спростувати міф про загрозу 
біженців з України. І не тільки для Польщі, а й для всіх країн ЄС. Більшість з тих, хто 

60 Польське громадянство, «VSETUTpl. Сom» (06.07.2016),http://vsetutpl.com/polske-gromadyanstvo.
61 Jaroszewicz M. The migration of Ukrainians in times of crisis (19.10.2015), http://osw.waw.pl/en/publikacje/

osw-commentary/2015-10-19/migration-ukrainians-times-crisis.
62 Urząd do Spraw Cudzoziemców, http:// udsc.gov.pl/.
63 Тема дослідження: «Особливості соціального самопочуття внутрішньо переміщених осіб». Термін: 

листопад-грудень 2016 р. Вибірка – метод снігової кулі. Загальне число респондентів – 240.
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все-таки хоче поїхати з окупованої території, бажає знайти нове місце роботи в краї-
нах ЄС – 45,1%.

Серед біженців формується нова хвиля української економічної міграції 
в Польщу, яка завжди була циркулюючою. Це означає, що до 2014 р. імміграція до 
Польщі була сформована тією ж групою людей, які регулярно мігрували між двома 
країнами. Однак, як свідчить дослідження, на польському ринку праці збільшується 
кількість українців з приходом нової групи – мігрантів, які ніколи не були в Польщі до 
2014 р., тобто до початку збройного конфлікту та анексії Криму. Згідно з результатами 
досліджень, ця група становить до 41,3% іммігрантів з України64. 

Так звані «нові мігранти» відрізняються від інших груп не тільки попереднім 
досвідом економічної міграції, а й основними демографічними характеристиками. 
Однією з відмінностей є значне збільшення кількості чоловіків – 32,9% в групі дос-
відчених мігрантів, які прибули до Польщі до 2014 р.Нові мігранти також значно 
молодші. Середній вік у цій групі – 33 роки, водночас як у групі досвідчених мігран-
тів – 43. 

Отже, хоча економічні аспекти все ще є головною причиною, чому українці 
приїжджають до Польщі, проте політична і соціальна ситуація останніми роками стає 
все важливішою.

Адаптація українців у Польщі

Міграційні процеси стають однією з ознак сучасного світу, а іммігрантські 
спільноти з’являються чи не в кожній країні, тому на порядку денному багатьох держав 
постають питання адаптації іммігрантів; і Польща тут не є винятком. Потрапляючи 
у нове суспільство, кожен іммігрант проходить через певний процес соціокультурної 
адаптації (і «самовільний», і керований державою). Втім цей процес не є односторон-
нім – приймаюче суспільство виконує роль суб’єкта. Загалом реакція на імміграцію 
виявляється на двох рівнях: індивідуально-груповому та державному.

Під адаптацією мігрантів розуміємо «комплекс особливостей вчинків, діянь 
і поведінки мігрантів, що має морфологічне або соціокультурне походження, завдяки 
якому особа, група чи утворення забезпечує собі успіх у конкуренції з представни-
ками інших етносів, які спільно проживають на тій або іншій території певної держа-
ви»65. На новому місці проживання іммігрант адаптується до природних та соціальних 
умов, мовного середовища, культурного оточення, науково-технічного розвитку, зви-
чаїв, обрядів, традицій. На цей процес впливає низка чинників, серед яких політичні, 
економічні й інші умови в країнах еміграції та імміграції, особливості самого процесу 
переїзду, особисті характеристики мігранта, його вік, освіта, кваліфікація, ступінь 

64 Chmielewska І., Dobroczek G., Puzynkiewicz J. (2017), Anewwave of Ukrainian migration to Poland, http:// 
financialobserver.eu/ce/.

65 Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: (Понятійний 
апарат, концептуальні підходи, теорія та практика): енциклопедія / Упоряд. Ю. Римаренко; за ред. 
Ю. Римаренка, К.: Довіра, 1998, С. 88.
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зацікавленості етнічними ЗМІ та залученість у соціальних мережах приймаючого 
суспільства.

Психологи вирізняють п’ять етапів власне процесу адаптації іммігрантів. Пер-
ший називають «медовим місяцем», для якого характерні ентузіазм та великі споді-
вання; це щось схоже на «романтику міграції» Р. Парка, що полягає у прагненні до 
пізнання іншого, нового і невідомого для себе світу шляхом перетворення себе в його 
частинку66. На другому етапі стан тимчасової ейфорії минає, іммігрант починає від-
чувати себе «чужинцем», намагається відійти від реальності та спілкуватися тільки 
із земляками. Вирішальним є третій етап, на котрому іммігранти, не зумівши адапту-
ватись до нової культури, втрачають контроль над ситуацією, розчаровуються і часто 
повертаються додому. Для тих, хто залишився, розпочинається четвертий етап, коли 
депресія поступово змінюється оптимізмом та впевненістю. На п’ятому етапі іммі-
грант повинен цілковито адаптуватися до нового суспільства67. Класифікація моделей 
соціокультурної адаптації, яку розглядатимемо далі, означує адаптацію як двобічний 
процес, тобто враховує і реакцію іммігрантів на приймаюче суспільство, і реакцію 
приймаючого суспільства на іммігрантів. 

Першою моделлю соціокультурної адаптації іммігрантів є модель протесту. 
Така ситуація характерна для багатьох сучасних європейських країн імміграції. Все 
ґрунтується на антиіммігрантських (переважно, антимусульманських) настроях у при-
ймаючому суспільстві, які мають певне підґрунтя. Неконтрольований потік іммігран-
тів різко ускладнює соціальну ситуацію, дестабілізує ринки праці та житла, сприяє 
загостренню кримінальної ситуації, оскільки серед іммігрантів часто трапляються 
злочинці, работорговці, наркоділки, особи, які переслідують інші асоціальні цілі. 
При цьому цінності та норми поведінки часто не відповідають прийнятим у суспіль-
стві імміграції. Не варто недооцінювати і загрозу національній безпеці та етнічного 
сепаратизму на регіональному рівні. Усі ці чинники сприяють розвитку ксенофобії, 
тобто «нетерпимості до інших культур та їхніх представників», або «нетерпимості до 
іноземців і всього іноземного», що виявляється у відчутті страху перед всім чужим, 
пропагандистськими акціями проти нього, або навіть у фізичних нападах та фізичній 
ліквідації об’єкта нетерпимості. 

Наступна модель – модель добровільної сегрегації – передбачає самовідгоро-
дження іммігрантських спільнот від приймаючого суспільства, проте не передбачає 
агресії щодо жодної зі сторін. Замкнутий спосіб життя певних етнічних іммігрант-
ських спільнот, використання ними мови та елементів культури, засвоєних у процесі 
попередньої соціалізації в країні еміграції та їхнє небажання прийняти спосіб життя 
місцевого населення сприяють збільшенню соціокультурної дистанції між ними 
і «корінним населенням». Ця дистанція подекуди така велика, що унеможливлює 

66 Park R. Race and Culture (1950), Glencoe, Illinois: The Free Press, Р. 147.
67 Тоба М. (2003), Психологічні особливості міжкультурної адаптації особистості до нового етнічного 

середовища, «Соціальна психологія», № 1,С. 135.



u
 1

74
 u

Основні характеристики сучасної української міграції до Польщі 

їхнє спільне проживання та веде до добровільної сегрегації таких спільнот68, 69. При 
цьому під сегрегацією (segrego – від лат. «відділяю») розуміють відокремлення групи 
від суспільства, а під добровільною сегрегацією (або самосегрегацією) – «самоув’яз-
нення» етнічної чи культурної групи у певних межах, територіальних або віртуальних 
за сприйняття будь-якої спроби взаємодії з боку зовнішнього суспільства як акту агре-
сії70, 71. 

Третя модель – це творення діаспор. Під діаспорою розуміють певну стійку 
сукупність людей, які проживають за межами своєї історичної батьківщини, мають 
спільне етнічне або національне походження та соціальні інститути для підтримання 
існування та розвитку своєї спільноти72, 73. Ці утворення виконують певні функції. 
Передусім це збереження, відтворення і культивування своєї мови, культури, тра-
дицій, звичаїв, а також захист соціальних прав представників свого народу, зокрема 
і запобігання виявам шовінізму та ксенофобії. Вирізняють й економічну функцію, яку 
виконують діаспори (виготовлення та реалізація продуктів народного ремісництва, 
специфічних продуктів харчування, напоїв), і політичну – лобіювання інтересів своєї 
спільноти та інтересів країни походження в органах державної влади країни іммігра-
ції. Для діаспор характерні сильна групова етнічна самосвідомість, що зберігається 
протягом тривалого часу та відчуття солідарності з етнічними побратимами в інших 
країнах74, 75, 76. Зазначимо, що один і той самий «набір іммігрантів» може не бути діа-
спорою, якщо йдеться про їхнє дисперсне існування, а може бути, якщо має основні її 
ознаки, а це – однакова етнічна або національна (до еміграції) приналежність, дотри-
мання та відтворення культури, норм поведінки суспільства еміграції у приймаю-
чому суспільстві та наявність власної організаційної структури. Причому діаспори 
найкраще зорганізовані в державах мігрантського походження, ніж у країнах з гомо-
генним населенням з тривалими історичними і культурними традиціями, де просте-
жуються сильніші асиміляційні процеси. Зв’язки, мережі та стосунки, побудовані на 
діаспоральності, сприймають як чинник, що протидіє інтеграції іммігрантів, або ж, 

68 Мукомель В. (2005), Грани интолерантности (мигрантофобии, этнофобии), «Социологические иссле-
дования», № 2, С. 57.

69 Титов В. (2003), О формировании прессой образа этнического иммигранта, «Социологические исследо-
вания», № 11, С. 42.

70 Ross E. (1988), Sociology: AnIntroduction. Thirdedition. Glenview, Illinois: Scott, Foresmanand Company, 
Р. 193.

71 Touraine A. (2000), Can We Live Together? Equality and Difference. Stanford, California: Stanford University 
Press, Р. 195.

72 Социология: энциклопедия (2003),Минск: Кн. дом, С. 282.
73 Тощенко Ж. (1996), Диаспора как объект социологического исследования, «Социологические исследова-

ния», № 12, С. 34.
74 Вишневский А. (2000), Распад СССР: этнические миграции и проблема діаспор, «Общественные науки 

и современность», № 3, С. 127.
75 Потічний П. (1997), Діяспори і міжнародні відносини, «Сучасність», № 11, С. 80–84.
76 Тощенко Ж. (1996), Диаспора как объект социологического исследования, «Социологические исследова-

ния», № 12, С. 38-40.



u 175 u
Наталія Коваліско, Ольга Ровенчак, Христина Ілик

навпаки, як інструмент їхньої інтеграції до приймаючого суспільства77, 78, 79. Близькою 
до зазначеної є думка щодо ознак діаспоральності й української дослідниці питань 
діаспори К. Чернової. У своїй монографії вона визначає діаспору як соціокультурну 
систему, що є водночас самостійною системою, підсистемою двох складних систем – 
приймаючого суспільства та етносу свого походження, а також складовою транснаці-
онального соціокультурного простору та, крім того, слугує об’єктом і суб’єктом етно-
політичного менеджменту з боку країни походження і країни імміграції80. Російський 
дослідник А. Вишневський називає діаспору «тимчасовим пристанком» іммігранта, 
який дає йому змогу існувати «у двох середовищах» – підтримувати зв’язки з власною 
культурою та водночас входити у нове для нього суспільство. Проте, рано чи пізно 
іммігрант або його нащадки зіштовхуються з кризою етнічності, отож доводиться 
робити важкий вибір: або повернутися на Батьківщину, або цілковито розчинитися 
у новому соціокультурному середовищі81. Модель творення діаспор відрізняється від 
попередніх двох моделей відкритістю іммігрантських спільнот стосовно інтеракції із 
приймаючим суспільством, а від наступної – відкритістю цього суспільства стосовно 
іммігрантів, яке, проте, не вимагає від них асиміляції, як це спостерігається у п’ятій та 
шостій моделях. Процеси, які відбуваються у межах цієї моделі соціокультурної адап-
тації іммігрантів, можна співвіднести з процесами соціальної інтеграції іммігрантів.

Далі розглянемо модель сегрегації, радше примусової сегрегації – примусове 
відокремлення або відселення частини населення, яке має певні спільні між собою та 
відмінні від інших соціальні, культурні чи біологічні характеристики. Таке відокрем-
лення часто супроводжується дискримінаційними виявами різного рівня з боку осно-
вної частини населення щодо «відокремленої» та вимушеним утворенням анклавів 
у суспільстві82. У нашому випадку відокремленою частиною населення є певні іммі-
грантські спільноти і часто сегрегацію щодо них називають диференційним виклю-
ченням – включенням іммігрантів тільки до деяких сфер життєдіяльності суспільства 
(передусім до ринку праці) та позбавлення доступу до інших. Поняття, яке відобра-
жає протилежний бік цього ж явища – це сегментна асиміляція, де зроблено наголос 
на тих сферах життєдіяльності приймаючого суспільства, до яких іммігранти мали 
змогу асимілюватись та асимілювались. Причому асимілюватись можна одночасно 
до різних класів (наприклад, культурно – до найнижчого класу (underclass), а еконо-
мічно – до середнього (middle-class)). Диференційне виключення ж наголошує власне 
на виключенні, що має свої механізми: легальні – відмова в наданні громадянства 

77 Дятлов В. Адаптация мигрантов к современному российскому обществу: стратегия диаспорализации, 
http://migrocenter.ru/publ/konfer/ekaterinburg/m_ekaterinburg03.php.

78 Потічний П. (1997), Діяспори і міжнародні відносини, «Сучасність», № 11, С. 79.
79 Социология: энциклопедия (2003), Минск: Кн. дом, С. 282–283.
80 Чернова К. (2007), Українська діаспора як соціокультурна система, Київ: ДАКККіМ. 
81 Вишневский А. (2000), Распад СССР: этнические миграции и проблема діаспор, «Общественные науки 

и современность», № 3, С. 128.
82 Geist B. (1992), Sociologický slovník, S. 374‒375.



u
 1

76
 u

Основні характеристики сучасної української міграції до Польщі 

чи нерівність прав іммігрантів та місцевого населення, а також нелегальні – расизм 
і дискримінація83, 84. 

Трохи іншу специфіку має модель маргіналізації. Маргінальністю називають 
поняття, що використовують для позначення віддаленого становища особистості 
щодо певної соціальної спільноти, яке впливає на її психіку та спосіб життя. Ситуа-
цію маргінальності порівнюють із постійним існуванням у двох «світах» одночасно, 
виникає вона за добровільного або вимушеного існування групи чи особистості у зоні 
дії водночас двох культур та веде до балансування між домінуючою соціальною спіль-
нотою, яка ніколи повністю її не приймає, та спільнотою, від якої вона відокреми-
лась85, 86. Можна сказати також, що це існування не «у» двох культурах, а «між» двома 
культурами, які особистість не засвоює успішно, тобто за втрати нею зв’язків з попе-
редньою культурою не відбувається успішного прийняття і засвоєння нової культури, 
норм поведінки, системи цінностей; ця ситуація породжує відчуття амбівалентності 
особистості стосовно своєї приналежності87. 

Найчастіше маргіналізації піддаються нелегальні іммігранти, оскільки саме 
такий статус найпевніше призводить до проблем адаптації, а серед них: відсутність 
захисту (політичного, соціального) з боку і країни еміграції, і країни імміграції; недо-
статність доступу до інформаційних ресурсів; незнання законів та правил поведінки, 
часто незнання мови країни перебування; недоступність освіти і можливості престиж-
ного працевлаштування88, 89. Отже, іноді іммігранти (передусім нелегальні), відмовля-
ючись від власної культури, цінностей, норм поведінки, виявляються неприйнятими 
суспільством імміграції через тенденції до їхньої неуспішної соціокультурної адап-
тації у новому суспільстві. Водночас приймаюче суспільство не виштовхує повністю 
іммігранта (чи групу іммігрантів), а прагне його асимілювати, намагаючись подолати 
ці тенденції. Тобто певна адаптаційна (взаємо)дія все ж існує.

Остання модель соціокультурної адаптації іммігрантів, яку варто виокремити, 
це модель асиміляції. У нашому контексті асиміляція – це «зменшення та, зрештою, 
зникнення етнічно-расової різниці і культурних та соціальних відмінностей, які її 
відображають»90. Вирізняють два основні види асиміляції: у першому випадку відбу-
вається злиття кількох груп і утворення повністю нової – це так званий «плавильний 
казан» (melting pot), що передбачає свідому чи несвідому зміну власної ідентичності, 

83 Юдина Т. (2002), О социологическом анализе миграционных процессов, «Социологические исследова-
ния», № 10,С.102.

84 Zhou M. (1997), Segmented assimilation: Issues, controversies, and recent research on the New Second Gener-
ation, «International Migration Review», Vol. 31, № 4, Р. 983‒984.

85 Баньковская С. Роберт П. (1994), Современная американская социология. М.: Изд-во МГУ, С. 11.
86 Социология: энциклопедия (2003), Минск: Кн. дом, С. 526‒527.
87 Mishra R. (1996), Ecology, Acculturation and Psyhological Adaptation. A Study of Adivasis in Bihar. New 

Delhi; Thousand Oaks; London: Sage Publications, Р. 236‒237.
88 Титов В. (2003), Межкультурная коммуникация как фактор адаптации иммигрантов к городской среде, 

«Общественные науки и современность», № 6, С. 135.
89 Щедрина О. (2004), Возможна ли мультикультурная модель интеграции мигрантов в Росии?, «Социоло-

гические исследования», № 11,С. 71.
90 Alba N. (1997), Rethinking assimilation theory for a new era of migration, «International Migration Review», 

Vol. 31, № 4, P. 863.
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відмову від попередньої групової ідентичності для всіх груп та творення певної нової 
(цим терміном початково називали формування єдиної американської ідентичності); 
другий вид – це пристосування (conformity), що вимагає зміни групової ідентичності 
на користь ідентичності якоїсь однієї (найчастіше домінуючої) групи91, 92, 93, 94. Цей 
вид ще образно називають «помідоровим супом», до якого «міграція додала селеру, 
грінки, спеції, петрушку, що збагатили його смак, але абсорбувавшись, не змінили 
його суті»95.

Американський соціолог М. Ґордон (M. Gordon), свого часу вивчаючи асиміля-
цію, дослідив, що вона має сім складових/стадій96:
1. культурна або поведінкова асиміляція (акультурація) – заміна власних культурних 

(разом з релігійними) елементів тими, які притаманні приймаючому суспільству;
2. структурна асиміляція – високий рівень взаємодії та участі іммігрантів в інсти-

туціях, асоціаціях, різних групах (кліках), соціальних мережах приймаючого 
суспільства на рівні корінного населення; 

3. шлюбна асиміляція (амальгамація) – високий рівень змішаних шлюбів між пред-
ставниками іммігрантських спільнот та приймаючого суспільства;

4. ідентифікаційна асиміляція – розвиток відчуття національної та етнічної прина-
лежності винятково до приймаючого суспільства, або ідентифікації, пов’язаної 
з участю у новій етнічно-національній спільноті. При цьому допускають, що так 
звана «історична ідентифікація» може і надалі залишатись попередньою; 

5. асиміляція залежна від ставлення приймаючого суспільства – відсутність упере-
дженого ставлення між представниками іммігранських спільнот і приймаючого 
суспільства;

6. асиміляція залежна від поведінки приймаючого суспільства – відсутність дискри-
мінаційних виявів стосовно іммігрантів;

7. суспільна асиміляція – відсутність владних та ціннісних конфліктів.

Згідно з М. Ґордоном, асиміляція у різних випадках може дорівнювати одній 
з цих стадій, а може поєднувати кілька. Він зазначає, наприклад, що коли інтенсивно 
відбувається шлюбна асиміляція, то група втрачає свою етнічно-національну ідентич-
ність та, як наслідок, породжує ідентифікаційну асиміляцію. Культурна ж асиміляція 
відбувається найперше та може і не передбачати за собою інших складових/стадій 
асиміляції. Якщо ж відбувається структурна асиміляція (одночасно з культурною, або 

91 Щедрина О. (2004), Возможна ли мультикультурная модель интеграции мигрантов в Росии?, «Социо-
логические исследования», № 11, С. 68.

92 Barry B.(2001), Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press.

93 Central and East European Ethnicity in Canada: Adaptation and Preservation / Еdited by T. Yedlin. Edmonton, 
Alberta: Central and East European Studies of Alberta, 1985.

94 Ross E. (1998), Sociology: An Introduction. Third edition. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company. 
95 Huntington S. (2004), Who Are We? The Challenges to America’s National Identity. New York; London; 

Toronto; Sydney: Simon & Shuster Paperbacks, 2004. Р. 129.
96 Gordon M. (1974), Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion, and National Origins. New York: 

Oxford University Press. 
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після неї), то всі інші складові/стадії обов’язково матимуть місце, оскільки структурна 
асиміляція, на думку М. Ґордона, є наріжним каменем всієї асиміляції.

До цих семи складових/стадій асиміляції Р. Альба (R. Alba) згодом додав ще 
дві, на нашу думку, не менш важливі – соціоекономічну та резиденційну (просторову) 
асиміляції97: 
1. соціоекономічна асиміляція – участь в основних соціоекономічних інституціях 

приймаючого суспільства (ринок праці, освіта) на паритетних засадах з представ-
никами корінного населення;

2. резиденційна (просторова) асиміляція – прямопропорційна залежність рівня аси-
міляції від дисперсності (розсіяності) розселення іммігрантів у приймаючому 
суспільстві. При цьому вважають, що кожне наступне покоління іммігрантів роз-
селене більш дисперсно, ніж попереднє.

Розгляд шістьох моделей соціокультурної адаптації іммігрантів дає змогу зазна-
чити, що це лише певний теоретичний шаблон і, очевидно, в окремих випадках мож-
ливі перехрещення цих моделей. Окрім того, кожне суспільство-реципієнт має свій 
набір іммігрантських спільнот, що відзначаються різною інтенсивністю взаємодії 
з ним, різноскерованістю адаптаційних дій (з боку приймаючого суспільства чи з боку 
іммігрантської спільноти, або ж двобічні), спільнот, що є подібними або різняться 
між собою за чисельністю і рівнем відкритості та по-різному в цьому суспільстві 
адаптуються. 

Переходячи від теорії до практики в контексті української імміграції до Польщі, 
за даними емпіричного дослідження98 можна аналізувати моделі, за якими адапту-
ються українські іммігранти в Польщі, варто зазначити, що вони варіюються пере-
важно залежно від типу роботи респондента та менше – від місця проживання сім’ї. 
До прикладу, для українських іммігрантів у Польщі, що живуть окремо від робото-
давця, найпоширенішою моделлю адаптації є творення діаспор. Другою за значенням 
тут є не добровільна сегрегація, а асиміляція. Передусім актуальною модель асиміля-
ції є для респондентів групи, чиї сім’ї проживають/частково проживають у Польщі. 
Складовими/стадіями власне асиміляції (за типологією М. Ґордона) для українських 
іммігрантів у Польщі характерною є культурна/поведінкова асиміляція та асиміляція, 
залежна від ставлення і поведінки приймаючого суспільства, а також частково амаль-
гамація, коли йдеться про змішані шлюби. У розрізі резиденційної асиміляції зазна-
чимо, що в Польщі дисперсність розселення є значно більшою, ніж, наприклад, у кра-
їнах більш географічно і культурно віддалених, а асиміляція, відповідно, має вищий 
рівень. 

Серед респондентів, що працюють у Польщі і проживають в сім’ї роботодавця, 
найпоширенішою є адаптація за моделлю творення діаспор, як і серед тих, хто живе 
окремо від роботодавця. До того ж, серед цих мігрантів іноді спостерігається перехід 

97 Alba N. (1997), Rethinking assimilation theory for a new era of migration, «International Migration Review», 
Vol. 31, № 4, P. 826‒874.

98 Ровенчак О. (2015), Міжнародна міґрація: теорія та практика, монографія, Львів: Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка, С. 134‒135.
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від творення діаспор до асиміляції. Також зазначимо, що українці інтегруються зав-
дяки відсутності елементів таких моделей адаптації, як добровільна сегрегація чи 
сегрегація, та поширеним асиміляційним виявам99. 

Для групи респондентів, що працюють на «плантаціях» у Польщі, характерною 
є адаптація за моделями добровільної сегрегації та сегрегації. Іншою характерною 
моделлю для цієї групи є творення діаспор, або її елементів. Елементи цієї моделі, 
зазвичай, мають вияв з часом, коли респонденти проходять перші дві. Отже, ця група 
іммігрантів суттєво відрізняється щодо моделей адаптації від двох попередніх. Тен-
денції до сегрегації і з боку іммігрантів, і з боку приймаючого суспільства спостері-
гаються через фізичну віддаленість у проживанні іммігрантів від основної частини 
приймаючого суспільства і частішими відвідинами України. Ці чинники сприяють 
тому, що респонденти відчувають себе більше приналежними до українського соці-
уму, ніж до польського. До того ж, українські іммігранти у Польщі (незалежно від 
типу роботи), незважаючи на високі показники асиміляції у цій країні, загалом більше 
схильні говорити про себе так, ніби вони живуть і постійно знаходяться в Україні, а не 
є міжнародними мігрантами100.

Отже, головними моделями адаптації українських іммігрантів у Польщі є тво-
рення діаспор та асиміляція. Додатковою виявилась ще й модель сегрегації та добро-
вільної сегрегації. Також для українських іммігрантів нехарактерною є модель про-
тесту, оскільки імміграція здебільшого є тимчасовою економічною, а іммігранти не 
домагаються певних привілеїв/прав: тоді ж, коли їх не влаштовують умови прожи-
вання/працевлаштування, просто змінюють країну імміграції. 

У всіх характерних українським іммігрантам моделях адаптації в Польщі 
(окрім асиміляції) притаманним є відчуття іммігрантами себе «чужими» у прийма-
ючому суспільстві. Окрім проблеми адаптації у приймаючому суспільстві, близькою 
для українських мігрантів, чия міграція тимчасова, є проблема реадаптації в укра-
їнському суспільстві після міграції. Певні труднощі реадаптації після повернення із 
Польщі виникають хіба у респондентів, що в цій країні адаптовані за моделлю асимі-
ляції, і мають вони, здебільшого, соціальний характер, оскільки культури двох країн 
респонденти вважають доволі близькими і легко переносять їхні відмінності. Ті ж, хто 
адаптується за моделлю творення діаспор (а їх більшість), доволі легко реадаптуються 
в Україні і почувають тут себе «морально легше». Не останню роль тут відіграє куль-
турна та географічна близькість України і Польщі та часті відвідини України.

Важливими для адаптації наших іммігрантів в Польщі є Українські офіційні 
організації, які там діють. Одним з таких є Об’єднання українців у Польщі (ОУП), 
яке сьогодні налічує близько 7 тис. членів. Структуру ОУП утворюють десять регіо-
нальних відділів (Кошалінський, Слупський, Сяноцький, Перемиський, Мазурський, 
Любуський, Ельблонзький, Лігницький, Ольштинський, Щецінський), що згуртовують 
близько ста місцевих осередків, а також сім самостійних гуртків (Катовіце, Люблін, 

99 Ровенчак О. (2015), Міжнародна міґрація: теорія та практика, монографія, Львів: Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка, С. 134‒135.

100 Проживання іммігрантів групами (доволі ізольовано від решти суспільства) та виконаннями ними 
одного і того ж виду робіт.
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Вроцлав, Краків, Ґданськ, Жешів, Лодзь). Нині роботою організації керує Головна 
управа під керівництвом Петра Тими, а органом, що приймає рішення, є Головна рада.

Основним завданням ОУП є розв’язання проблем із забезпечення фінансів та 
інституціональної бази (Центри української культури) для ведення перспективної 
культурної роботи. Заслуговує уваги і активна робота серед дітей – розвиток мережі 
пунктів навчання української мови та фестивалі творчості дітей, спортивні змагання, 
літні табори тощо. Важливою слід вважати також появу українських культурних акцій 
на території Польщі, де недавно активність української громади була майже нульовою. 
Серед масових культурних заходів відомі такі, як «Битівська ватра», «Прикордонні 
зустрічі», «Ніч на Івана Купала», «Дні української культури», що організовувалися 
в різних містах Польщі101. Усі перелічені ініціативи ніяк не можна недооцінювати, 
адже вони дають змогу обмежити вплив і тиск асиміляційних процесів, а також про-
пагувати традиційну та сучасну українську культуру в Польщі. 

Однією з організацій-прихильників ОУП є Об’єднання лемків («Zjednoczenie 
Łemkоw»), яке було зареєстровано 7 квітня 1989 р. Метою роботи Об'єднання є вихо-
вання та розширення культурно-просвітницької діяльності в регіоні, де проживають 
лемки. Зокрема, вони оберігають пам’ятки лемківської культури в Польщі, розвива-
ють Музей лемківської культури, впливають на розвиток науки і освіти в лемківських 
співтовариствах, просувають аматорський художній рух, а також ініціюють наукові 
дослідження Лемківщини102. 

Об’єднання лемків є яскравим прикладом офіційної організації, яка представ-
ляє та захищає інтереси української етнографічної групи лемків та через культур-
но-просвітницьку діяльність на території Польщі зберігає пам'ять про неї за кордо-
нами України.

Ще однією офіційною організацією на теренах Польщі є Союз українців Під-
ляшшя («Związek Ukraińców Podlasia»). Ця соціально-культурна організація була 
заснована 1992 р. на базі Підляського відділу Об’єднання українців у Польщі. Діє 
на території Підляського та Люблінського воєводств. Основні напрями діяльності 
спрямовані на збереження і розвиток української культурної спадщини Полісся, яка 
має багатовікову традицію. Для цього Союз популяризує сучасну українську культуру 
через видавничу діяльність, концерти, діяльність аматорських творчих колективів, 
художні майстерні для дітей та молоді. Серед основних заходів слід назвати: фести-
валь української культури на Поліссі «Підляська осінь», захід «На Івана, на Купала», 
конкурс української пісні «З підляської криниці». Союз українців Підляшшя видає 
український часопис «Над Buhom і Narwoju» від 1991 р., в якому було надруковано 
кілька книг з історії регіону і томи віршів українських поетів з Полісся. Важливим 
елементом української спадщини Полісся є музична традиція, було випущено кілька 
книг з текстом пісень і кілька компакт-дисків, що містять український фольклор з Під-
ляшшя і українські пісні. 

101 Об’єднання українців у Польщі, http://oup.ukraina.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3
&Itemid=26.

102 Об’єднання лемків – Zjednoczenie Łemków, http://lemkounion.republika.pl/organizacja.html.
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За ініціативою Союзу також популяризується українська мова. В першій поло-
вині 90-х рр. минулого сторіччя розпочалося викладання української мови як рідної 
в декількох школах на Поліссі. В одному з дитячих садочків у Більсько-Підляському 
окрузі проводяться заняття українською мовою для більш як 100 дітей. Діяльність 
української громади знайшла також відображення і в політичному житті регіону. 

 Звичайно наведений перелік українських офіційних організацій у Польщі не 
є вичерпним, їх є значно більше. Здебільшого їхня діяльність спрямована на збере-
ження «українського духу» в середовищі польських українців. 

Окремо треба відзначити українську церкву в Польщі. Ще зовсім недавно мож-
ливість молитися українською мовою у польських храмах існувала лише у великі 
свята. Нині у містах, де живуть українці, богослужіння українською є щонеділі зав-
дяки старанням єпископа Вроцлавсько-Гданської єпархії Володимира (Ющака). Як 
пояснює отець-митрат Юліян Хойняк: «Ми повинні реагувати на нову дійсність – 
збільшення кількості громадян України в Польщі». А щоб вибрати парафії, де будуть 
проводитись богослужіння українською мовою, представники духовенства керува-
лися відомостями служб зайнятості103.

Сьогодні, завдяки доброзичливості римо-католицьких єпископів Любліна, 
у Люблінському Католицькому Університеті здобувають освіту українські семіна-
ристи. Навіть більше, УГКЦ вже має свою структуру, є членом Конференції Єпи-
скопату Польщі і членом Синоду Єпископів УГКЦ104. Митрополит Іван стверджує, 
що 2014 р. наших вірних було близько 35 тис. Сьогодні, якщо врахувати нову хвилю 
еміграції з України, їх є вже значно більше. Проблема полягає ще у тому, що важко 
шукати тих заробітчан, які є нелегалами, оскільки вони бояться нав’язувати контакти 
і зізнаватися, хто вони і звідки.

Попри те, що велика кількість осіб польського походження сьогодні сповідують 
греко-католицьку віру, сьогодні на території Польщі діє багато православних церков. 
Найбільше їх є у Варшаві, а також у Любліні, Познані, Лодзі, Кракові, Вроцлаві.

При василіянському монастирі у Варшаві від 1721 р. діє церква Успіння Пре-
святої Богородиці. Близько тисячі українців ходять до цієї парафії. З 2015 р. сюди 
активно звертаються вимушені переселенці з матеріальними проблемами. Після 
вечірніх молитовтут збирається молодь. Такі зібрання сьогодні перетворились на релі-
гійні зустрічі для всіх охочих. У вузькому коридорі по дорозі до церкви Успіння Пре-
святої Богородиці розміщена дошка оголошень, на якій українською мовою пропону-
ють оренду квартири, економ-стрижку, приватні транспортні перевезення до Львова 
та Івано-Франківська, мовні курси. Тут щодня лунають молитви за мир в Україні та 
світі. Діяльність осередку не обмежується служінням – у планах громади спорудження 
пам’ятника жертвам протистоянь на Майдані з революційною бруківкою.

Станом на 2012 р. у Польщі налічувалось шість єпархій та 237 парафій Поль-
ської АПЦ. Центральним є собор Св. Марії Магдалини у Варшаві, де практикуються 

103 У польських храмах моляться українською, «RISU» (20.04.2017), http://risu.org.ua/ua/index/ all_news/
ukraine_and_world/international_relations/66747/.

104 У часи підпілля УГКЦ у Польщі займалася релігійною партизанкою, «RISU» (12.12.2014),http://risu.org.
ua/ua/index/expert_thought/interview/58469/.
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служби українською мовою. Парафія є ініціатором зустрічей мігрантів з юридичних 
питань, курсів української мови, духовних бесід тощо. Також щонеділі біля входу до 
собору стоїть білий мікроавтобус, що анонсує збір допомоги Донецьку та Луганську 
від православного братства Св. Кирила та Мефодія в Польщі105.

Церкви стають не лише духовними осередками, а й місцем культурних збо-
рів, утворення української громади. А це, своєю чергою, допомагає нашим українцям 
почуватись упевненіше в чужому середовищі. 

Не менш важливими для адаптації іммігрантів є своєрідні спільноти мігрантів, 
які утворюють так звані міграційні мережі. Останні є комплексними міжособистіс-
ними зв’язками, які поєднують нинішніх, колишніх та потенційних мігрантів і в кра-
їнах-донорах, і в країнах-реципієнтах. Ці зв’язки є не лише родинного характеру, як 
стосунки з друзями чи знайомими, а інколи й з чужими людьми, виходячи з принци-
пів етнонаціональної приналежності. Тобто, міграційні мережі – це своєрідна форма 
соціального капіталу, наявність якого сприяє зниженню витрат та ризиків для між-
народного мігранта, пов’язаних з переїздом в іншу країну. Як наслідок, матеріальна, 
соціальна і психологічна віддача від міграції зростає, оскільки з допомогою таких 
мереж «нинішні» мігранти швидше знаходять роботу і житло у чужій країні. До того 
ж, це сприяє швидшій інтеграції іммігранта у нове суспільство та задовольняє потребу 
у міжособистісному спілкуванні зі своїми співвітчизниками у чужій країні106.

Те, що українці їдуть саме до Польщі, пояснюється не лише законодавчими 
механізмами, які уможливлюють легально працевлаштуватися. Важливе значення 
має і географічна та культурна близькість цієї країни для наших громадян, тісна істо-
рична пов’язаність, наявність національних меншин по обидва боки кордону, родинні 
зв’язки населення тощо. Варто відзначити і подібність української та польської мов, 
що дає змогу українцям почувати себе в Польщі майже так, як удома.

Транснаціональна міграція

Особливістю сучасної української міграції є те, що вона має транснаціональ-
ний характер. А це означає, що її домінуючою формою є циркулююча коротко- чи 
довготривала тимчасова міграція переважно одного члена сім’ї, який за допомогою 
різних способів зв’язку підтримує контакт з тими членами родини, які залишилися 
вдома, тобто здійснює транснаціональні сімейні практики107. Отже, транснаціональна 
міграція – це незалежний від території соціальний процес, внаслідок якого мігранти 
входять більше, ніж в одну спільноту і, саме тим, творять нові соціальні мережі, які 
перетинають кордони національних держав та продовжують функціонувати в глобаль-
них соціальних мережах. Мігранти стають трансмігрантами тоді, коли розвивають 

105 Калиниченко Т. За кордоном. Релігійне життя українців в Польщі, «RISU» (28.12.2015), http://risu.org.
ua/ua/index/expert_thought/open_theme/62068/.

106 Флорес Н. (2006), «Эффект клана»: городские нелегальные миграционные сети мексиканцев в США, 
«Международная миграция населения: Россия и современный мир», № 16, С. 72‒86.

107 Ровенчак О. (2015), Міжнародна міґрація: теорія та практика, монографія, Львів: Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка, С. 300.
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і підтримують множинні сімейні, економічні, соціальні, організаційні, релігійні та 
політичні відносини, що перетинають кордони108.

Українцям, які мігрують у Польщу здійснювати транснаціональні практики 
легше, ніж тим, які виїжджають у будь-яку іншу країну. До прикладу, незначна тери-
торіальна віддаленість України та Польщі одна від одної дає змогу мігранту часто 
приїжджати додому або ж відвідувати його родичам у гостьовій країні. Проживання 
українських мігрантів (окрім тих, які переїхали жити в Польщу назавжди) одночасно 
і в двох країнах, і між двома країнами дозволяє нам говорити про те, що місце його 
народження та місце проживання зливається в єдине поле соціальної дії. 

Здійснення громадянами України, що відвідують з різних причин Польщу, тран-
снаціональних практик має вплив і на формування регіональної ідентичності україн-
ців. Зокрема, хоча в опитаних українців у Польщі і переважає першочергова іденти-
фікація з Україною, проте є поширеним виникнення польської складової регіональної 
ідентичності. Натомість респонденти, опитані в Україні із досвідом проживання 
в Польщі, здебільшого мають однозначну регіональну ідентичність та ідентифікують 
себе передусім із населеним пунктом чи регіоном, а потім – з країною109. Очевидно, 
виробленню сталої регіональної ідентичності українських мігрантів і перешкоджає 
той факт, що вони часто подорожують між двома країнами, тобто творять так званий 
транснаціональний простір.

Особливості формування такого транснаціонального простору варто розглянути 
скрізь призму теорії співіснування соціального і географічного просторів Л. Пріса110. 
Вона є доречною з того погляду, що крім економічних, політичних й інформаційних 
аспектів взаємозв’язку глобалізації та міграції враховує і соціокультурний. До таких 
Л. Пріс (L. Preis) відносить зміни у взаємопроникненні географічних та соціальних (які 
варто було би назвати радше соціокультурними) просторів111. Із визначення бачимо, 
що соціальний простір у Л. Пріса поєднує у собі і соціальні, і культурні явища, а ми 
вважаємо за доцільне у цьому випадку розглядати їх окремо. Далі, дивлячись на твер-
дження про поєднання різних соціальних просторів в одному географічному та поши-
рення одного соціального на різні географічні, хочемо наголосити, що, на нашу думку, 
найбільше значення тут мають власне культурні складові цих соціальних просторів. 

З одного боку, зовсім різні, культурно відмінні і не пов’язані між собою соціальні 
простори, які раніше не могли поєднуватись в одному географічному просторі, зараз 

108 Glick-Schiller N. Building a Transnational Perspective on Migration, Transnational Migration: Comparative 
theory and Research Perspectives: An informal workshop. Oxford, England, 2000.

109 Ровенчак О. (2015), Міжнародна міґрація: теорія тапрактика, Львів: Львівський національний універ-
ситет іменіІвана Франка, 2015. 

110 Пріс Л. (2002), Руйнування соціального і географічного простору. Міграція між США та Мексикою 
і виникнення транснаціональних соціальних просторів, Глобалізація. Реґіоналізація. Реґіональна полі-
тика: Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів, Луганськ: Альма матер – Знання, С. 358‒379.

111 Географічний простір – конкретне відносне метрико-фізичне розташування і взаємовідношення елемен-
тів. Соціальний простір – специфічна і концентрована переплетеність соціальних дій (шаблонна пове-
дінка, типи дій тощо), системи символів (мова, культура, знання, ритуали, статус і соціальне позиціону-
вання тощо) і артефактів (будинків, техніки, штучних ландшафтів тощо) з визначеним розташуванням 
у часі і географічному просторі [Пріс Л. (2002), C. 360].
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поєднуються. Прикладом слугують «глобальні міста». Відмінність полягає у тому, що 
раніше різні соціальні простори (наприклад, соціальні класи), існуючи в одному гео-
графічному просторі, були пов’язані між собою історією та культурою. З іншого боку, 
один соціальний простір може поширюватись на різні, не пов’язані між собою геогра-
фічні простори, набуваючи при цьому рис транснаціональності і мультилокальності. 
Класичними історичними прикладами таких соціальних (соціокультурних) просторів 
вважається єврейська діаспора та католицька церква, проте з розвитком глобалізаці-
йних процесів і значним збільшенням у кількісному вимірі міжнародної міграції сут-
тєво інтенсифікувався процес творення саме транснаціональних соціальних просто-
рів, які дедалі більше стають соціокультурними.

Стосовно питання української міграції до Польщі можемо говорити, що вихо-
дячи із географічного простору, обмеженого національним коронами України, потоки 
мігрантів вносять зміни у соціокультурний простір, що охоплює територію Польщі. 
Ці зміни відбуваються через поширення українського соціокультурного простору на 
територію сусідньої держави, привносячи українські звичаї, традиції, норми і цін-
ності культури України в приймаюче суспільство і використовуючи українську мову 
у повсякденному спілкуванні на різних рівнях серед вихідців із України, а сьогодні – 
осіб, що є частиною польського суспільства, а також поширення релігійних практик 
у межах традиційних українських конфесій, що мають свої розвинені мережі пара-
фій у Республіці Польщі. З іншого боку, на прикладі української міграції до Польщі 
ми бачимо, що засобами такого транскордонного руху відбувається не тільки злиття 
різних соціокультурних просторів (українського та польського) в межах одного гео-
графічного (польського), але й розширення українського соціокультурного простору 
на територію різних географічних (українського та польського). До того ж, українські 
мігранти у Польщі як частина українського соціокультурного простору одночасно вхо-
дять і до польського. Зокрема, це відбувається через входження до польських соці-
альних спільнот (професійних, навчальних, культурних, сімейних, сусідських тощо) 
та побудову соціальних мереж із залученням широкого кола представників приймаю-
чого суспільства у Польщі. Також додамо, що циркулюючий характер досліджуваної 
міграції та географічна близькість двох країн дає нам можливість говорити про тран-
снаціональний характер міграції, основні дійові особи якої часто живуть у стані «між 
державами», тобто між географічними просторами, однак, в одному і тому ж соціо-
культурному просторі, що поєднує дві країни, певною мірою розмиваючи державний 
кордон між ними.

Висновки

Отже, від 2013 р. Республіка Польща стає лідером серед інших країн-реципі-
єнтів, що приймають українських мігрантів. Польща є такою популярною з декількох 
причин: географічна та культурна близькість українського і польського народів; подіб-
ність мов; порівняно з Україною вища середня заробітна плата. Також варто відзна-
чити і достатньо прості процедури одержання дозвільних документів на перебування 
в країні та громадянства. 
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Сучасні міграційні процеси між Україною і Польщею стають все інтенсивні-
шими та є важливою складовою зовнішньої політики обох держав, що знаходить своє 
відображення і в законодавстві кожної окремо взятої країни, і в двосторонніх догово-
рах та міжнародних угодах.

Щодо категорій українців у Польщі, то сьогодні сусідню державу відвідують 
і студенти, і науковці, і туристи, є частина людей, які виїжджають і на постійне місце 
проживання. Відтак наймасовішими є економічно обумовлені перетини кордону. Це 
зокрема, або працевлаштування в сусідній державі, або продаж/купівля товарів, тобто 
так звана «човникова» торгівля. Актуальною на сьогодні є і політична еміграція до 
Польщі, а саме йдеться про переселенців з окупованих територій на Сході України, 
а також з АР Крим. 

Потрапляючи у нове суспільство, кожен іммігрант проходить через певний про-
цес соціокультурної адаптації. Головними моделями адаптації українських іммігран-
тів у Польщі є творення діаспор та асиміляція, частково присутня сегрегація і добро-
вільна сегрегація. Нехарактерною є модель протесту, на що має вплив функціонування 
українських офіційних організацій та української церкви в Польщі. Важливе значення 
для успішної адаптації українців мають і мігрантські мережі та близькість польської 
культури і мови.

Сучасних українських іммігрантів у Польщі цілком справедливо можна вва-
жати трансмігрантами, оскільки більшість з них розвиває і підтримує множинні 
сімейні, економічні, соціальні, організаційні, релігійні та політичні відносини, що 
перетинають кордони. 
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PROBLEM TRANSGRANICZNOŚCI MNIEJSZOŚCI 
NARODOWYCH W STOSUNKACH POLSKI I UKRAINY 

Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ 

The problem of the transborder character of ethnic minorities in the 
relations of Poland and Ukraine with the Russian federation

Streszczenie: Współczesne stosunki międzynarodowe charakteryzują się próbami mieszania 
się w sprawy wewnętrzne państw przez mocarstwa poprzez podsycanie nacjonalizmu etnicz-
nego i ruchów separatystycznych. Zjawiska te wpływają na stosunki międzynarodowe, ponie-
waż mogą prowadzić do wewnętrznych konfliktów etnicznych obalających rządy i naruszające 
integralność terytorialną państw. Takie działania mogą prowadzić do zewnętrznych interwen-
cji w celu ochrony praw mniejszości. W Europie Środkowo-Wschodniej ‒ nękanej problemami 
etnicznymi ‒ Związek Radziecki, a później Federacja Rosyjska była szczególnie aktywna w tej 
dziedzinie. W rezultacie od 1990 r. zostało utworzonych kilka państw marionetkowych, a Krym 
został nawet anektowany przez Federację Rosyjską. W tym kontekście stosunki polsko-ukraiń-
skie wskazują, że istnienie mniejszości etnicznych nie musi prowadzić do napięć i konfliktów 
etnicznych. Obydwa Państwa współpracują pomimo problemów historycznych we wzajemnych 
stosunkach. Rosjanie nie byli w stanie wbić klina pomiędzy te dwa państwa. Rosyjskie niele-
galne interwencje we wschodniej Ukrainie zostały potępione przez Polskę, która odmówiła 
ich uznania.

Słowa kluczowe: mniejszości narodowe, separatyzm etniczny, nacjonalizm, Federacja Rosyjska, 
stosunki etniczne.

Summary: Contemporary international relations are characterized by attempts made by great 
powers to mingle into the domestic affairs of weaker states by inciting ethnic nationalism and 
separatism movements. These phenomena affect international relations as they can give rise to 
internal ethnic conflict subverting governments and dismembering states. Inciting separatism 
and irredentism often leads to foreign interventions to protect minority rights. In East-Cen-
tral Europe riddled with ethnic problems the Soviet Union and later the Russian Federation 
was particularly active in this domain. As a result, several puppet states have been created 
since the 1990s and the Crimea was even annexed. In this context, Polish-Ukrainian relations 
demonstrate that the existence of ethnic minorities does not necessarily lead to ethnic tensions 
and strife. Both states cooperate in spite of historical problems in mutual relations. Russians 
have been unable to drive a wedge between the two nations. Russian illegal interventions in 
eastern Ukraine have been condemned by Poland which refused to recognize them.

Key words: national minorities, ethnic separatism, nationalism, Russian Federation, ethnic relations.
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Wstęp

W skali światowej funkcjonuje kilka tysięcy grup etnicznych, ale jednocześnie 
społeczność międzynarodowa uznaje istnienie 194 państw1. Zdecydowana 
większość grup etnicznych i narodów nie posiada własnego państwa, a co wię-

cej ‒ obszary przez nie zamieszkane są poprzecinane granicami państwowymi. W rezultacie 
w samej Europie istnieje około 20 separatyzmów etnicznych2. Szczególnym przypadkiem 
w skali światowej są Kurdowie, których terytorium etniczne jest podzielone pomiędzy cztery 
państwa (w tych państwach Kurdowie posiadają status narodowości). Istotnym problemem 
są mniejszościowe populacje narodów zamieszkujące tereny poza państwami narodowymi 
stworzonymi przez te narody (mniejszości narodowe). Przykładowo są to w Europie Środ-
kowo-Wschodniej Węgrzy na terytoriach Słowacji, Ukrainy i Rumunii czy Polacy na teryto-
riach Litwy, Białorusi i Ukrainy lub Rosjanie w państwach bałtyckich, na Białorusi i Ukra-
inie. Tego typu mniejszości narodowe często przejawiają dążenia do połączenia z macierzą, 
co rodzi napięcia międzynarodowe, a nawet prowadzi do wojen. Państwa ościenne nierzadko 
wykorzystują takie sytuacje do podburzania mniejszości do rebelii (irredenty) lub nawet 
dokonują agresji w celu pomocy mniejszościom pod hasłami prawa do samostanowienia 
narodów (szczególnie ZSRR, a obecnie Federacja Rosyjska). Celem opracowania jest wska-
zanie na wzrastający potencjał destabilizacyjny transgranicznego występowania mniejszo-
ści narodowych w dobie odrodzenia nacjonalizmów, renesansu etniczności i zaostrzenia 
sytuacji międzynarodowej w związku z ekspansywną polityką Federacji Rosyjskiej. Ana-
liza zostanie przeprowadzona ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-ukraińskich 
w kontekście wykorzystywania kwestii etnicznych przez Federację Rosyjską w celu desta-
bilizacji państw ościennych.

Kwestie etniczne w kontekście dorobku socjologii

Socjologia jako gałąź nauki posiada w znacznym stopniu charakter krytyczny i rela-
tywistyczny. Szczególnie z postmodernistycznego i konstruktywistycznego punktu widze-
nia trudno jest mówić o obiektywizmie wiedzy naukowej, która według socjologów jest 
w znacznym stopniu przedsięwzięciem ideologicznym i służy pewnym interesom. W tym 
kontekście zagadnienia etniczne mogą posłużyć jako bardzo dobra egzemplifikacja socjo-
logicznego pesymizmu w zakresie obiektywizmu wiedzy naukowej. W zakresie etniczności 
naukowcy dali się wciągnąć w politykę etniczną państw narodowych i zazwyczaj popierają 
interesy swojego państwa. W związku z tym kwestie badań naukowych nad etnicznością są 
nadzwyczaj upolitycznione. Przykładowo ‒ naukowcy wywodzący się z dominującej grupy 
etnicznej często biorą udział w bieżących sporach politycznych, aby wykazać bezpodstaw-
ność roszczeń separatystycznych mniejszościowych grup etnicznych lub nawet wykazać 
brak istnienia takich mniejszości na terytorium danego państwa. Dobrym przykładem mogą 

1 K. Czubocha, Pojęcie państwa i procesy państwowotwórcze we współczesnym prawie międzynarodowym, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 253‒258.

2 A.K. Bourne, Europeanization and Secession: The Cases of Catalonia and Scotland, „Journal on Ethnopolitics 
and Minority Issues in Europe”, 13/2014, nr 3, s. 94‒95.
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być tutaj badania specjalistów francuskich nieuznających istnienia żadnych mniejszości na 
terytorium Francji3. 

Następnym problemem jest zasięg terytoriów etnicznych, który miałby decydować 
o granicach nowych państw. Kwestie przynależności etnicznej wzbudzają ogromne kontro-
wersje i pozostają pod wpływem aktualnego zapotrzebowania politycznego. Nie wiadomo 
czy należałoby zastosować metodę subiektywną, czy obiektywną, tzn. czy o przynależności 
narodowej ma decydować deklaracja osoby, czy naukowiec. Obydwa rozwiązania posiadają 
wady i zalety. Metoda subiektywna jest uznawana za nienaukową i posiadającą zabarwienie 
polityczne. Jednak socjologiczna koncepcja definicji sytuacji wskazuje, że przekonanie lud-
ności o przynależności do grupy etnicznej lub narodu wywołuje określone praktyczne kon-
sekwencje, z którymi nie można się nie liczyć. W zakresie metody obiektywnej można się 
kierować pochodzeniem etnicznym ludności, językiem lub wyznaniem. Stwarza to poważne 
możliwości nadużyć w celu osiągnięcia doraźnych celów politycznych. Podziały etniczne 
nie zawsze pokrywają się z podziałami językowymi i wyznaniowymi. Wreszcie deklaracja 
zainteresowanej ludności może być uwarunkowana czynnikami politycznymi4.

Następnym problemem jest ustalenie, na jakiej podstawie ustalany byłby tytuł do 
terytorium. Czy chodziłoby o jego pierwotny skład etniczny, czy też aktualne stosunki 
etniczne. Przykładowo ‒ Kosowo to kolebka narodu i państwowości serbskiej, ale obecnie 
terytorium jest większościowo zamieszkane przez ludność albańską. Polska rościła sobie 
prawo do Pomorza i Śląska na bazie stosunków etnicznych sprzed tysiąca lat, kiedy były to 
ziemie piastowskie. Jednak na przestrzeni setek lat ziemie te zostały skolonizowane przez 
Niemców lub część ludności polskiej zgermanizowała się. Z kolei zdecydowana większość 
ludności litewskiej ze wschodniej Litwy spolonizowała się, co dawało Polakom prawo 
według ich własnej opinii do zajęcia tych terenów po I wojnie światowej. 

W nauce brakuje zgodności co do ujęcia etniczności5, a samo zagadnienie etniczno-
ści jest wysoce upolitycznione, ponieważ skład etniczny terytorium często decyduje o jego 
przynależności państwowej6 (stąd wynikają problemy z definicją narodu na gruncie socjolo-
gicznym i prawnym)7. Podstawowy spór w odniesieniu do istoty etniczności toczy się pomię-
dzy koncepcją pierwotnościową a stanowiskiem konstruktywistycznym8. Zgodnie z pierw-
szym podejściem narody posługują się nacjonalizmem w celu realizacji swoich interesów, 
a według drugiego poglądu najpierw pojawia się nacjonalizm, a potem w drodze inżynierii 
społecznej powstaje naród. W ostatnich dziesięcioleciach na gruncie socjologii przewagę 

3 Zagadnienia te szeroko omawia W. Żelazny, Etniczność. Ład – porządek – sprawiedliwość, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 2006.

4 Kwestie te w odniesieniu do wyników spisów powszechnych ludności w II Rzeczpospolitej omawia G. Hry-
ciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931‒1948, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 83‒101. 

5 W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 149. 
6 C. Calhoun, Nationalism and Ethnicity,„Annual Review of Sociology” 19/1993, s. 215‒216.
7 Na gruncie prawa międzynarodowego nie istnieje definicja narodu. J. Summers, Peoples and International Law, 

Koninklijke Brill, Leiden 2014, s. 4.
8 T.K. Oommen, New Nationalism and Collective Rights: The Case of South Asia [w:] Ethnicity, Nationalism, 

and Minority Rights, S. May, T. Modood, J. Squires (red.), Cambridge University Press, Cambridge 2004, 
s. 129‒130.
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uzyskało to drugie podejście. W rezultacie wskazuje się, że świadomość mniejszościowej 
grupy etnicznej jest wynikiem inżynierii społecznej chciwych elit grup mniejszościowych, 
które dążą do utworzenia nowego państwa i w tym celu instrumentalnie tworzą nowe (fik-
cyjne) świadomości etniczne. Najpierw pojawia się instrumentalny nacjonalizm, a potem 
powstaje w jego wyniku nowa tożsamość etniczna (z czasem narodowa), czyli nacjona-
lizm mniejszościowych grup etnicznych nie jest reakcją na upośledzony status mniejszości9. 
R. Brubaker twierdzi nawet, że narody to płynne konstrukty, a świadomość przynależności 
narodowej świadczy o fałszywej tożsamości jednostek10. 

Wielu socjologów popiera nacjonalizm oparty na obywatelstwie, a krytykuje nacjo-
nalizm etniczny przejawiany przez mniejszościowe grupy etniczne jako źródło podziałów 
i konfliktów11. Wskazuje się także na częste zmiany zakresu roszczeń separatystycznych 
w zależności od aktualnej sytuacji politycznej, a nawet na pojawienie się takich roszczeń 
dopiero, kiedy mniejszość dąży do realizacji konkretnych interesów (np. ekonomicznych)12. 
Kwestia etniczności jest upolityczniona, na co wskazuje I. Wallerstein. Mianowicie, grupy 
etniczne nieposiadające państwa są klasyfikowane jako mniejszości, a po uzyskaniu niepod-
ległości stają się nagle narodami13. Wiąże się to z tym, że podobno tylko naród ma prawo 
do własnego państwa. Tymczasem, Południowy Sudan został stworzony przez koalicję ple-
mion. Etniczność jest zatem konstruowana z góry także przez państwo narodowe zgodnie 
z jego interesami.

Odrodzenie etniczne i neonacjonalizm

W Europie Zachodniej po traumatycznych doświadczeniach związanych z faszy-
zmem uważano po II wojnie światowej jakiekolwiek odniesienia do kwestii etnicznych za 
wsteczne, szkodliwe i zabarwione rasowo. Podjęto próbę stworzenia społeczeństw, w któ-
rych tożsamość jednostek opierałaby się nie na przynależności etnicznej i rasowej, ale na 
przynależności do państwa (nacjonalizm obywatelski) i konsumeryzmie. Pomimo tego od 
lat 70. XX w. rozpoczął się proces odrodzenia etnicznego w Europie Zachodniej. Poszcze-
gólne mniejszości, takie jak: Katalończycy, Baskowie, Bretończycy, Korsykanie, Szkoci czy 
Walijczycy zaczęli powracać do korzeni etnicznych i konstruować swoją nową tożsamość 
wokół kwestii etnicznych. Procesy te okazały się trwałe, a ich kulminacją w ostatnich latach 
są ruchy separatystyczne zmierzające do oddzielenia się od państwa macierzystego i stworze-
nia własnego państwa opartego o terytorium etniczne (szczególnie Szkoci i Katalończycy).

9 Streszczenie bardzo zróżnicowanych poglądów na temat nacjonalizmu przedstawia A.D. Smith, Nationalism, 
Polity Press, Cambridge 2010, s. 24‒81. Patrz także J.A. Armstrong, Myth and Symbolism Theory of National-
ism [w:] Encyclopedia of Nationalism, A.S. Leoussi (red.), Transaction Publishers, New Brunswick, s. 197–202. 

10 R. Brubaker, Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe, Cambridge 
University Press, Cambridge 1996, s. 14‒15.

11 Patrz przegląd podobnych poglądów J. Schwarzmantel, Nationalism and Fragmentation since 1989 [w:] The 
Blackwell Companion to Political Sociology, K. Nash, A. Scott (red.), Blackwell, Oxford 2004, s. 386‒395.

12 D. McCrone, The Sociology of Nationalism: Tomorrow’s Ancestors, London, Routledge 1998, s. 125‒148.
13 I. Wallerstein, The Politics of the World-Economy: The States, the Movements and the Civilizations, Cambridge 

University Press, Cambridge 1984, s. 20.
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Istnieje kilka teorii wyjaśniających odrodzenie etniczne. Należą tu teorie eko-
nomiczne i kulturowe. Zgodnie z teoriami kulturowymi człowiek potrzebuje tożsamości 
i wartości, na których mógłby się oprzeć. W zmieniającym się szybko świecie po II wojnie 
światowej ludziom brakowało oparcia tożsamości na trwałych podstawach, co skutkowało 
nawrotem do etniczności i wartości związanych z etnicznością. Teorie ekonomiczne gło-
szą, że elity grup mniejszościowych zostały zmarginalizowane w państwach narodowych. 
Przedstawiciele tych elit postanowili zatem działać jako przedsiębiorcy etniczni i „wyna-
leźć” nowe tożsamości etniczne w celu uzyskania pozycji dominującej jako przywódcy 
nowych społeczności etnicznych14.

Drugim zjawiskiem związanym z omawianą problematyką jest odrodzenie nacjona-
lizmów, także w Europie. Europa Zachodnia szczyciła się swoim dojrzałym nacjonalizmem 
obywatelskim polegającym na włączaniu do narodu obywatelskiego wszystkich obywateli, 
niezależnie od ich przynależności rasowej. Przykładowo we Francji uważano, że do narodu 
mogą także należeć imigranci, jak np. Arabowie. Także w tym przypadku polityka francuska 
z czasem zawiodła. Przypuszczalnym powodem odrodzenia nacjonalizmów jest poczucie 
zagrożenia przez większość etniczną, związane z kryzysem, np. gospodarczym15. 

W okresach kryzysowych rozpoczyna się szukanie kozła ofiarnego odpowiadającego 
za problemy. Skąpość zasobów ekonomicznych (np. miejsca pracy) powoduje wzmożoną 
konkurencję pomiędzy ludźmi, która prowadzi do prób wyeliminowania części konkuren-
tów np. na podstawie pochodzenia rasowego lub etnicznego. Odrodzenie nacjonalizmów 
skutkuje coraz lepszymi wynikami wyborczymi prawicowych i antyimigranckich partii 
politycznych w wielu państwach europejskich16. Neonacjonalizm przejawiany przez narody 
większościowe w państwach wywołuje reakcję grup mniejszościowych w postaci oskarżeń 
o dyskryminację oraz nasilenia roszczeń autonomicznych i separatystycznych. Powstaje 
sytuacja zapalna polegająca na eskalacji konfliktu o podłożu etnicznym i narodowym. Może 
to być pretekstem do rozpoczęcia mieszania się w wewnętrzne sprawy państw wielonaro-
dowych i wieloetnicznych lub nawet otwartej interwencji zbrojnej w obronie „uciśnionych” 
mniejszości.

W każdym razie wydaje się, że zachodnioeuropejski projekt stworzenia nowego 
człowieka i wielokulturowych społeczeństw znajduje się w odwrocie. Ludzie odczuwają 
coraz silniejsze afiliacje narodowe i etniczne, co może stanowić pożywkę dla konfliktów, 
a nawet wojen, ponieważ możliwości mobilizowania społeczeństw na bazie etnicznej, naro-
dowej czy religijnej są znaczące. 

14  E. Wan, Mark Vanderwerf, A Review of the Literature on Ethnicity, National Identity and Relational Mis-
sioligical Studies, http://www.globalmissiology.org/portugues/docs_html/featured/wan_literature_ ethnicity 
_april_2009.html, 7.11.2017.

15 T. Kuzio, The Myth of the Civic State: A Critical Survey of Hans Kohn’s Framework for Understanding Nation-
alism, „Ethnic and Racial Studies” 25/2002, nr 1, s. 20‒39.

16 M.A. Eger, S. Maureen A. Eger1Department of Sociology, Stockholm University and 2Juan March Institute, 
Carlos III UniversityValdez, Neo-nationalism in Western Europe, „European Sociological Review”, 31/2015, 
nr 1, s. 115‒130, https://doi.org/10.1093/esr/jcu087, 7.11.2017.
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Prawnomiędzynarodowe aspekty separatyzmów etnicznych 
(państwa marionetkowe i nieuznane)

Z punktu widzenia tzw. pozytywnego prawa międzynarodowego, czyli praktyki 
ONZ, nie istnieje prawo do jednostronnej secesji, a nawet mniejszości nie mają prawa do 
autonomii. W obydwu przypadkach decyduje dobra wola państwa macierzystego. W przy-
padku przyznania niepodległości (np. rozpad ZSRR) mamy w istocie do czynienia z dewo-
lucją, a nie secesją. Termin secesja jest używany w kontekście narodowości, a w przypadku 
mniejszości narodowej mówimy o irredencie, która jest szczególnie negatywnie oceniana 
przez ONZ jako próba zakamuflowanej agresji jednego państwa przeciwko drugiemu. 
Każde odstępstwo od tej praktyki ONZ uważane jest za tworzenie postulatów prawnych. 
W szczególności nie ma tutaj zastosowania zasada samostanowienia narodów, ponieważ ta 
zasada odnosi się do stosunków wewnątrzpaństwowych. Formalno-prawna koncepcja pro-
cesów państwowych często stoi zatem w sprzeczności z analizą politologiczną lub socjolo-
giczną tego problemu, co prowadzi do nieporozumień pomiędzy naukowcami i politykami. 

Podstawowymi podmiotami prawa międzynarodowego są państwa, a mniejszości 
etniczne i narodowe nie posiadają podmiotowości międzynarodowej jako grupy. W umo-
wach międzynarodowych często pojawia się termin „lud”. Termin ten nie odnosi się jed-
nak do grup etnicznych, ale do całych populacji wyodrębnionych administracyjnie tery-
toriów. Skład etniczny terytorium pozostaje bez znaczenia. Zgodnie z zasadą utipossidetis 
nie wolno naruszać granic terytoriów kolonialnych oraz wewnętrznych granic pomiędzy 
jednostkami podziału terytorialnego państwa narodowego. W związku z tym istnieje nie-
chęć do wyodrębniania administracyjnego terytoriów zamieszkanych przez mniejszości 
etniczne, a tym bardziej do nadawania im specjalnego statusu (autonomia lub asymetryczna 
federalizacja państwa)17. Secesja jest zakazana w prawie międzynarodowym, dlatego ONZ 
formalistycznie przyjmuje, że separatystyczne państwa powstają poprzez przyznanie nie-
podległości przez państwo macierzyste. W związku z tym społeczność międzynarodowa 
prowadzi negocjacje z Serbią w sprawie uznania niepodległości Kosowa, co umożliwiłoby 
członkostwo w ONZ. W ten sposób formalnie zostanie podtrzymana zasada, że secesja jest 
zakazana w prawie międzynarodowym. W przypadku byłej Jugosławii przyjęto koncepcję 
rozpadu państwa, czyli cała ludność państwa skorzystała z prawa do samostanowienia, a nie 
poszczególne grupy etniczne18. 

Mniejszościowe grupy etniczne powołują się na zasadę samostanowienia, uzasad-
niając swoje niepodległościowe roszczenia. Zgodnie z pozytywnym prawem międzynaro-
dowym zasada ta nie znajduje zastosowania w sytuacjach secesjonistycznych (samostano-
wienie zewnętrzne). Zasada samostanowienia odnosi się do ludów, czyli całych populacji 
państw narodowych. W zakresie samostanowienia wewnętrznego mniejszości etniczne 
nie mają nawet prawa do autonomii. Wszelkie uprawnienia dla mniejszościowych grup 

17 K. Czubocha, op. cit., s. 119.
18 Ibidem, s. 22‒35.



u 195 u
Krzysztof Czubocha

etnicznych są wynikiem dobrej woli rządu centralnego, ponieważ prawa mniejszości to 
prawa indywidualne19. 

Współcześnie bardzo rzadko zdarza się otwarta agresja, ponieważ wiązałoby się to 
z utratą dobrego wizerunku przez agresora. Zaborcze państwa przyjęły taktykę siłowego 
odrywania części państw narodowych i tworzenia separatystycznych państw marionetko-
wych (zwanych także fikcyjnymi lub nielegalnymi). Takie państwa mogą natychmiast po 
ogłoszeniu niepodległości w drodze głosowania zjednoczyć się z agresorem na zasadzie 
skorzystania z prawa do samostanowienia20. W ten sposób w 2014 r. włączono Krym do 
Federacji Rosyjskiej. Tymczasem zgodnie z praktyką ONZ legalne państwo separatystyczne 
powstaje pod warunkiem wyrażenia zgody przez państwo macierzyste. Tylko w takiej sytu-
acji państwo separatystyczne jest przyjmowane do ONZ21.

We wskazanych powyżej sytuacjach agresji pod pozorem ochrony interesów i praw 
mniejszości plebiscyty i referenda są zakazane i nie wywołują skutków prawnych na forum 
międzynarodowym. Przykładowo zorganizowanie referendum przez Federację Rosyjską na 
Krymie w celu zalegalizowania agresji i podboju było nielegalne. Ludność danego teryto-
rium nie ma prawa do decydowania o jego losie w drodze wyrażenia swobodnej woli. Prze-
waża tutaj tytuł prawny do terytorium nad wolą zainteresowanej ludności. Fakt większo-
ściowego zamieszkiwania jakiegoś terytorium przez mniejszość etniczną lub narodowość 
pozostaje bez znaczenia na gruncie prawa międzynarodowego. 

Państwa członkowskie UE odnoszą się coraz bardziej pozytywnie do prób uzyskiwa-
nia przez ich regiony szerokiej autonomii. Nie ma jednak zgody na niepodległość w drodze 
secesji dla regionów. Państwa macierzyste uzyskały w tej sprawie poparcie Komisji Euro-
pejskiej, która stwierdziła, że niepodległość regionu państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej oznaczałaby utratę członkostwa w organizacji. Członkostwo to mogłoby zostać 
uzyskane przez secesjonistyczny region (państwo) po przejściu procedury przewidzianej 
w traktatach europejskich, czyli w wyniki kilkuletnich negocjacji. Podobny pogląd prezen-
tuje doktryna prawa międzynarodowego. Praktyka ONZ wskazuje, że secesjonistyczne pań-
stwa muszą zwrócić się z wnioskiem o członkostwo w organizacji. Potwierdza to przypadek 
rozpadu ZSRR. Rosja jako sukcesor Związku Radzieckiego utrzymała członkostwo w ONZ, 
podczas gdy państwa nowe (z wyjątkiem Ukrainy i Białorusi) musiały wstąpić do organiza-
cji. Takie międzynarodowe instytucje finansowe jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
i Bank Światowy stosują tę samą zasadę odnośnie członkostwa secesjonistycznych państw. 
Mianowicie państwa te muszą starać się o członkostwo i nie mogą powoływać się na fakt 
bycia częścią organizacji przed rozpadem państwa macierzystego. Problem ten ilustrują 
dobrze secesja Pakistanu od Indii, Singapuru od Malezji czy Bangladeszu od Pakistanu, 
które doprowadziły do utraty członkostwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym 
przez Pakistan, Singapur i Bangladesz. Państwa te musiały aplikować o członkostwo. 

19 K. Czubocha, Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka. Nowe wyzwanie dla państwa narodowego i spo-
łeczności międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 158‒164. 

20 A. Buchanan, Self-Determination, Secession and the Rule of Law [w:] The Morality of Nationalism, R. McKim, 
J. McMahan (red.), Oxford University Press, Oxford 1997, s. 301‒302.

21 J. Crawford, The Creation of States in International Law, Oxford University Press, Oxford – New York 2006, 
s. 165‒167.
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Wreszcie podobna procedura przyjęta została w europejskich organizacjach regio-
nalnych. Kiedy Czechosłowacja uległa rozpadowi, Rada Europy uznała, że wygasło człon-
kostwo tego państwa w organizacji, a Czechy i Słowacja jako nowe państwa musiały zwró-
cić się z prośbą o przyjęcie do organizacji22. Taka praktyka organizacji międzynarodowych 
uzasadniana jest m.in. problemami związanymi z prawem do głosowania oraz sumami 
wpłacanymi do kasy organizacji. Kwestie te muszą zostać uregulowane w drodze nego-
cjacji z nowym państwem. Dlatego niemożliwa jest automatyczna sukcesja członkostwa 
w organizacji międzynarodowej. W przypadku secesji Katalonii od Hiszpanii nowe państwo 
pozostawałoby poza strukturami UE przez kilka lat, a nawet Hiszpania mogłaby blokować 
akcesję do UE.

Zatem prawo międzynarodowe i ONZ wypowiadają się zdecydowanie przeciwko 
aspiracjom separatystycznym, co stanowi problem dla mniejszości narodowych i narodo-
wości. W takiej sytuacji każde terytorium, które zdołało się faktycznie oddzielić od państwa 
macierzystego, a nie uzyskało na to zgody władz centralnych, pozostaje w sensie praw-
nym, zgodnie z praktyką ONZ, integralną częścią państwa macierzystego. Innymi słowy, 
jest to państwo nielegalne lub marionetkowe. Współcześnie takie państwa to Ługańska 
Republika Ludowa, Doniecka Republika Ludowa, Abchazja, Południowa Osetia, Naddnie-
strze, Kosowo, Północny Cypr, a wcześniej Republika Krymu. Jak widać, większość takich 
państw jest dziełem interwencji Federacji Rosyjskiej.

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw zamieszkanych  
przez mniejszości etniczne i narodowe

W kontekście odrodzenia etnicznego i neonacjonalizmu fakt zamieszkiwania tery-
torium państwa przez mniejszości stanowi potencjalnie poważne zagrożenie dla jego inte-
gralności terytorialnej, ponieważ państwa ościenne nagminnie mieszają się do konfliktów 
separatystycznych, popierając mniejszości w ich walce o autonomię lub odseparowanie się 
od państwa macierzystego. Przykładowo powyższy problem dobrze obrazuje walka Kurdów 
irackich o autonomię, a potem swoje państwo od lat 60. XX w. Separatyzm kurdyjski był 
często popierany przez wrogów Iraku w celu osłabienia państwa, np. ZSRR, Iran, Stany 
Zjednoczone23. 

Tradycja mieszania się w wewnętrzne sprawy państw ościennych pod pretekstem 
ochrony mniejszości narodowych charakteryzuje szczególnie ZSRR oraz jego prawnego 
następcę – Federację Rosyjską. Kwestie narodowe i etniczne traktowane były instrumental-
nie przez ZSRR od jego powstania. Chodziło o uzasadnienie agresywnych zamiarów wobec 
sąsiadów. W 1939 r. na mocy Paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRR dokonał agresji przeciwko 
Polsce pod pretekstem ochrony interesów mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę. 
Wojna agresywna była zakazana od 1928 r., a nabytki terytorialne będące wynikiem agresji 

22 M. Happold, Independence in or out of Europe? An Independent Scotland and the European Union, „Interna-
tional And Comparative Law Quarterly”49/2000, nr 1, s. 22‒27.

23 P. Kwiatkiewicz, Kurdowie a kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego Iraku w latach 1945‒1990 [w:] Zagroże-
nia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Azjatycka perspektywa, J. Marszałek-Kawa (red.), 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 245‒280. 
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nie mogły podlegać uznaniu międzynarodowemu (Pakt Brianda-Kelloga). Bez znaczenia 
pozostaje zatem skład etniczny wschodnich kresów II Rzeczpospolitej. Z formalno-praw-
nego punktu widzenia secesja w wyniku obcej interwencji jest nielegalna. Zatem wybory 
(plebiscyty) zastosowane przez ZSRR po agresji z 17 września były pozbawione mocy 
prawnej i nie mogą być podstawą dla odłączenia tzw. zachodniej Białorusi i Ukrainy od 
Polski24. Po wyborach Zgromadzenia Ludowe (Narodowe) Zachodniej Białorusi i Ukrainy 
zawnioskowały o włączenie tych terytoriów do ZSRR. Miała tu zatem miejsce niezgodna 
z ówczesnym prawem międzynarodowym interpretacja zasady samostanowienia25. 

Po upadku ZSRR Federacja Rosyjska prowadziła podobną politykę osłabiania 
państw ościennych poprzez odwoływanie się do kwestii etnicznych, przy czym często cho-
dziło o ochronę interesów Rosjan za granicą. Federacja Rosyjska zmierzała do utrzymania 
swoich dawnych stref wpływów i destabilizowała państwa, które zamierzały uwolnić się 
spod jej kurateli. Rosja stosowała nadal w sposób nieuprawniony zasadę samostanowienia 
narodów w celu osiągnięcia swoich celów politycznych, dlatego Rosja wsparła separaty-
zmy w Naddniestrzu, Południowej Osetii i Abchazji (w każdym przypadku proklamowano 
separatystyczne państwa). Wreszcie w 2014 r. Federacja Rosyjska dokonała aneksji Krymu 
oraz wspomogła separatystów na wschodzie Ukrainy. W rezultacie powstały kolejne mario-
netkowe państwa: Republika Krymu, Ługańska Republika Ludowa i Doniecka Republika 
Ludowa. W każdym przypadku odbyły się wybory, które – jak już wskazano – nie wywo-
łują skutków prawnych na gruncie prawa międzynarodowego. W rezultacie w sensie praw-
nomiędzynarodowym powyższe marionetkowe twory (fikcyjne państwa) będące dziełem 
Federacji Rosyjskiej nigdy nie były legalne, a Ukraina ma prawo do domagania się zwrotu 
Krymu oraz odzyskania kontroli nad regionami Ługańska i Doniecka.

Mniejszość rosyjska i polska zamieszkuje także licznie państwa bałtyckie. Także 
w tym przypadku wywołuje to problemy międzynarodowe w stosunkach tych państw 
z Federacją Rosyjską i Polską. Na Łotwie Rosjanie stanowili w 1979 r. 33 proc. populacji, 
a w Estonii odsetek Rosjan wynosił 28 proc.26 (po 1990 r. te wskaźniki spadły). Obawiając 
się siły wyborczej rosyjskiej mniejszości, pozbawiono ją praw wyborczych oraz obywatel-
stwa. Federacja Rosyjska uznała to za łamanie praw człowieka, co doprowadziło do ostrego 
konfliktu dyplomatycznego. Państwa bałtyckie ciągle obawiają się podobnej agresji jak na 
Ukrainie pod pretekstem ochrony interesów mniejszości rosyjskiej. Problemem w stosun-
kach litewsko-polskich jest mniejszość polska na Litwie. Polska oskarża Litwę o łamanie 
konwencji międzynarodowych dotyczących praw językowych mniejszości oraz o manipu-
lowanie granicami okręgów wyborczych w celu zmniejszenia wpływu Polaków w samo-
rządzie terytorialnym i parlamencie. Problemem jest zapis polskich nazwisk, nazwy ulic 
i szkolnictwo w języku polskim. 

24 Ponadto wybory były niedemokratyczne. Przykładowo kandydatów wyłaniano spośród zaufanych ludzi i głów-
nie Ukraińców (w przypadku zachodniej Ukrainy). 92,4 proc. kandydatów stanowili tam Ukraińcy. A. Gło-
wacki, Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski [w:] Białe plamy-czarne plamy: sprawy trudne w polsko-ro-
syjskich stosunkach 1918‒2008, A.D. Rotfeld, A.W. Torkunow (red.), PISM, Warszawa 2010, s. 303‒304.

25 K. Czubocha, Legalność ładu jałtańsko-poczdamskiego z punktu widzenia prawa międzynarodowego publicz-
nego, „Zeszyty Prawnicze” 11.1/2011, s. 75‒93.

26 A. Maryański, Geografia ekonomiczna Związku Radzieckiego, PWE, Warszawa 1987, s. 362‒367.
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Trzeba też wspomnieć o problemie Rusinów karpackich i Węgrów na Ukrainie zakar-
packiej. ZSRR zajął ten obszar po zakończeniu II wojny światowej m.in. z tego powodu, 
że uważał go za rejon zamieszkany przez Ukraińców. W okresie istnienia strefy wpływów 
ZSRR w Europie Środkowo-Wschodniej ludność Karpat klasyfikowano także w Polsce 
i w Czechosłowacji jako Ukraińców. Po upadku ZSRR sytuacja się skomplikowała, ponie-
waż część tej ludności zaczęła się określać jako Rusini (w Polsce Łemkowie). Prof. Mago-
csi zaproponował sklasyfikowanie tej ludności jako czwartej Rusi obok Rosjan, Ukraińców 
i Białorusinów27. Takie podejście jest nie do przyjęcia dla ukraińskich naukowców i państwa 
ukraińskiego, ponieważ może to prowadzić do podważenia integralności terytorialnej Ukra-
iny28. Zawiązał się nawet sojusz Rusinów karpackich z mniejszością węgierską. Ten ruch 
etnoterytorialny jest zwalczany przez Ukrainę jako agentura rosyjska, co wpisywałoby się 
w wieloletnią tradycję Rosji instrumentalnego posługiwania się mniejszościami etnicznymi 
i zasada samostanowienia w celu osiągniecia korzyści w polityce międzynarodowej.

Kulturowe uwarunkowania polsko-ukraińskiej współpracy  
w kontekście etnicznym i narodowym

W zakresie etnicznym i narodowym pomiędzy Polską a Ukrainą nie ma obecnie 
większych konfliktów. Nie notuje się istotniejszych problemów w zakresie statusu Polaków 
na Ukrainie i Ukraińców w Polsce. Poza nielicznymi środowiskami nacjonalistycznymi nie 
są wysuwane wzajemne roszczenia. Sytuacja mniejszości polskiej na Ukrainie jest w zasa-
dzie dobra, podobnie jak sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce, pomimo występowania 
pewnych problemów związanych z zaszłościami historycznymi, np. z miejscami pamięci. 
Polska finansuje szkolnictwo w języku ukraińskim, studia wyższe dla Ukraińców w Polsce, 
wybrane wydawnictwa społeczności ukraińskiej w Polsce, np. gazetę „Nasze Słowo”. Zwra-
cane są też nieruchomości należące kiedyś do społeczności ukraińskiej. Sytuacja wygląda 
nieco gorzej w odniesieniu do polskiej społeczności na Ukrainie ze względu na trudną sytu-
ację gospodarczą w tym kraju. Może powstać problem ze szkolnictwem dla mniejszości na 
Ukrainie w związku z planami ustawowego ograniczenia takich możliwości.

W zakresie stosunków międzyludzkich pomiędzy przedstawicielami obydwu naro-
dów istnieje wielowiekowa tradycja pokojowej koegzystencji, a nawet małżeństw miesza-
nych. Szlachta ruska uzyskała status równy szlachcie polskiej jeszcze przed Unią Lubelską 
z 1569 r. Taka sytuacja miała miejsce szczególnie na terenach pomiędzy Przemyślem a Lwo-
wem już od czasów średniowiecza. Od początku wzajemnych kontaktów obydwie grupy 
etniczne uważały się wzajemnie za pokrewne kulturowo i językowo, co ułatwiało nawią-
zywanie bliższych kontaktów. Niezależnie od zawirowań politycznych odsetek małżeństw 
mieszanych polsko-ukraińskich był zawsze wysoki. Nawet podczas wojny polsko-ukraiń-
skiej z lat 1918‒1919 nie doszło do zmniejszenia liczby takich małżeństw. W Przemyślu 

27 P.R. Magocsi, The Birth of a New Nation, or the Return of an Old Problem? The Rusyns of East Central Europe, 
„Canadian Slavonic Papers” 34/1992, nr 3, s. 209‒212, 222, http://www.jstor.org, 6.11.2017.

28 E. Michna, Methods Used by Carpatho-Rusyn Leaders to Legitimize Their National Aspirations in Slovakia, 
Ukraine and Poland [w:] Czy istnieje czwarta Ruś: wokół tożsamości kulturowej w regionie karpackim, P. Best, 
S. Stępien (red.), Higganum, Przemyśl 2009, s. 215‒226.
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zanotowano w tym okresie 24 proc. małżeństw polsko-ukraińskich zawartych w Kościele 
Rzymskokatolickim, a w Kościele Grekokatolickim ten odsetek wynosił 56 proc.29. Zatem 
na poziomie mikrospołecznym w zakresie stosunków polsko-ukraińskich należy raczej 
mówić o społeczeństwie wielokulturowym niż o tolerancji, która oznacza znoszenie tego co 
obce, ale bez akceptacji odmienności30. Także po upadku Związku Radzieckiego wzajemne 
relacje na poziomie mikrospołecznym pozostawały przyjazne oraz wykazywały tendencję 
wzrostową. Szczególnie widoczne były kontakty w sferze handlu i turystyki, a obecnie 
zatrudniania Ukraińców w Polsce. Intensyfikuje się też współpraca w zakresie wymiany 
studentów oraz wymiany naukowej. Współpraca jest rozwijana także w wyniku uznania, że 
słowiańska mentalność i bliskość językowa ułatwia kontakty pomiędzy przedstawicielami 
obydwu narodów.

Polityczne uwarunkowania współpracy polsko-ukraińskiej  
w kontekście wykorzystywania przez Federację Rosyjską mniejszości 
narodowych dla destabilizacji Ukrainy

W zakresie relacji na szczeblu międzypaństwowym Polska jako pierwsze państwo 
uznała Ukrainę po upadku ZSRR oraz wspiera Ukrainę na drodze do emancypacji od 
Federacji Rosyjskiej i zbliżenia z Zachodem. Polska polityka wobec Ukrainy opiera się na 
założeniu, że bez Ukrainy Rosja nie może stać się ponownie mocarstwem i dlatego należy 
dołożyć wszelkich starań, aby Ukraina nie weszła ponownie do rosyjskiej strefy wpływów. 
Ten pogląd jest podzielany przez szerokie spektrum polityczne w Polsce. Politycy Polscy 
najważniejszych opcji poparli pomarańczową rewolucję na Ukrainie, a potem ukraiński 
Majdan. Po agresji rosyjskiej na wschodzie Ukrainy pomoc ze strony polski uległa intensy-
fikacji, np. w formie pożyczek czy dostaw gazu ziemnego. Warto też wspomnieć o polskim 
sprzeciwie wobec rosyjskich projektów rurociągów omijających Ukrainę. Polska nie zgo-
dziła się np. na projekt rurociągu Amber31. 

W 2014 r. doszło do agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie pod pretekstem 
popierania zasady samostanowienia mniejszości rosyjskiej na wschodzie Ukrainy. Federa-
cja Rosyjska dokonała aneksji Krymu oraz jej zaangażowanie po stronie separatystów oka-
zało się decydujące dla faktycznego oddzielenia się dwóch prowincji na wschodzie Ukra-
iny. W rezultacie powstały marionetkowe państwa: Republika Krymu, Ługańska Republika 
Ludowa i Doniecka Republika Ludowa. W każdym przypadku odbyły się wybory, które 
jak już wskazano, nie wywołują skutków prawnych na gruncie prawa międzynarodowego. 
W rezultacie Polska nigdy nie uznała legalności w sensie prawnomiędzynarodowym powyż-
szych marionetkowych tworów (fikcyjne państwa) będących dziełem Federacji Rosyjskiej. 
Polska stoi na stanowisku, że pozostają one w sensie prawnym częścią Ukrainy pod czasową 

29 J. Buzalka, Nation and Religion: The Politics of Commemorations in South-East Poland, Lit Verlag, Berlin 
2007, s. 36‒37.

30 K. Czubocha, Dziedzictwo wielokulturowego społeczeństwa podkarpacia jako atrakcja turystyczna [w:] 
Wymiary aktywności samorządów lokalnych w obszarze współpracy transgranicznej, M. Karapyta, K. Rejman 
(red.), Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2007, s. 81‒89. 

31  K. Czubocha, EU Foreign Policy and the National Priorities of the Central and Eastern European Member 
States: Selected Sociological Insights, „Atheneum”40/2013, s. 88‒104.
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odrębną administracją i w związku z tym Polska nie uznaje wcielenia Krymu do federacji 
Rosyjskiej oraz nie uznaje legalności ługańskiej i donieckiej republiki ludowej. Ukraina 
w związku z tym ma prawo do domagania się zwrotu Krymu oraz odzyskania kontroli nad 
regionami Ługańska i Doniecka.

Rosja próbuje wykorzystać wszelkie możliwości wbicia klina pomiędzy Polskę 
a Ukrainę. Jeden z polityków rosyjskich zaoferował Polsce Lwów. Jednak tego typu próby 
poróżnienia obydwu państw i prowokacyjne wypowiedzi nie wpływają na pogorszenie 
wzajemnych pozytywnych relacji. Podsumowując, transgraniczny charakter występowa-
nia mniejszości narodowych w stosunkach polsko-ukraińskich stwarza pewne problemy 
związane np. z zaszłościami historycznymi. Jednakże bliskość kulturowa obydwu narodów, 
związki rodzinne oraz uwarunkowania polityczne stały się podstawą dla rozwoju współ-
pracy w wielu dziedzinach życia społecznego, kulturowego oraz gospodarczego. Stanowi to 
jak dotychczas pozytywny przykład współistnienia narodów i grup etnicznych oraz możli-
wości współpracy w różnorodności zamiast wrogości etnicznej i konfliktu.

Podsumowanie

Wydaje się, że nawrót do etniczności i nacjonalizmu pozostanie trwałym zjawiskiem 
we współczesnym świecie. Jedna z teorii głosi, że jest to wynik instrumentalnego tworze-
nia nowych tożsamości etnicznych przez przedsiębiorców etnicznych (przywódców grup 
etnicznych). Druga teoria mówi o zagubieniu człowieka we współczesnym świecie, który 
jest pozbawiony trwałych punktów odniesienia (wartości aksjologicznych) pozwalających 
stworzyć jednostce tożsamość (nawrót do etniczności miałby być remedium). Powstawanie 
nowych tożsamości etnicznych to dynamiczny proces, a z drugiej strony następuje rady-
kalizacja narodów państwowych, co przejawia się w postaci odrodzenia nacjonalizmów. 
Niezależnie od teoretycznych prób wyjaśnienia tego zjawiska tworzy się w ten sposób 
wybuchowa sytuacja, którą mogą wykorzystać politycy m.in. w celu wzniecenia konfliktów 
międzynarodowych. Możliwości mobilizacji ludzi do walki na bazie etnicznej i narodowej 
są ogromne. Europa Środkowo-Wschodnia jako tygiel narodów jest szczególnie narażona 
na powstawanie konfliktów na bazie transgranicznego występowania mniejszości etnicz-
nych i narodowych. Problemy w regionie zostały zintensyfikowane lub zapoczątkowane 
przez mocarstwa postępujące zgodnie z zasadą „dziel i rządź” od XIX w.

W stosunkach międzypaństwowych konflikt etniczny może się przejawiać w postaci 
zastosowania zasady samostanowienia narodów w jej wersji etnicznej, w sposób instru-
mentalny, w celu dokonania agresji przeciwko ościennym państwom. Chodzi o realizację 
interesów politycznych silniejszego państwa w stosunkach ze słabszym państwem często 
przy powoływaniu się na prawa człowieka (prawa mniejszości). Instrumentalne traktowa-
nie kwestii etnicznych polega na wybiórczej pomocy uciśnionym mniejszościom oraz sto-
sowaniu plebiscytów tam, gdzie jest to korzystne. Politykę tę stosuje szczególnie często 
Federacja Rosyjska. Tworzone są także fikcyjne, separatystyczne państwa w celu zakamu-
flowania agresji silniejszego państwa wobec słabszego państwa (Republika Krymu, Ługań-
ska Republika Ludowa, Doniecka Republika Ludowa, Południowa Osetia, Abchazja). Takie 
praktyki były powszechnie stosowane przez ZSRR, a potem Federację Rosyjską. Być może 
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następnym celem będą państwa bałtyckie z powodu mniejszości rosyjskiej licznie zamiesz-
kującej te tereny.Federacja Rosyjska próbuje eksponować wzajemne roszczenia terytorialne 
w stosunkach polsko-ukraińskich, zmierzając do podważenia sojuszu obydwu państw. Miało 
też miejsce kilka antypolskich prowokacji na terenie Ukrainy, które były dziełem ludzi opła-
canych przez Kreml. W ramach tych akcji m.in. dewastowane były polskie miejsca pamięci. 
Pomimo tego nie udało się dotychczas poróżnić Polski i Ukrainy na bazie etnicznej, do 
czego zmierza Federacja Rosyjska. 
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
У ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ УКРАЇНИ 

ТА ПОЛЬЩІ 

Rozwój przedsiębiorczości turystycznej w zakresie współpracy 
transgranicznej Ukrainy i Polski

Tourism entrepreneurship development in trans-border cooperations 
of Ukraine and Poland

Streszczenie: W artykule przeprowadzono analizę warunków rozwoju przedsiębiorczości tury-
stycznej w zakresie współpracy transgranicznej Ukrainy i Polski. Rozpatrzono osobliwości 
nawiązania współpracy transgranicznej na podstawie przyjętych podstawowych dokumentów 
normatywnych sąsiednich państw. Przeanalizowano miejsce industrii turystycznej w doku-
mentach partnerskich i współpracę w granicach regionów europejskich „Karpaty” i „Bug”. 
Określono podstawowe jednostki administracyjne, uczestniczące we współpracy transgra-
nicznej oraz ich funkcje. Przedstawiono doświadczenie państw rozwiniętych w zakresie sty-
mulacji podatkowej przedsiębiorczości turystycznej. Określone zostały podstawowe problemy 
środowiska instytucyjnego w rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w zakresie współpracy 
transgranicznej. Polecono drogi udoskonalenia warunków przedsiębiorczości turystycznej, 
zwłaszcza: udoskonalenie struktury i funkcjonowania instytucji w zakresie współpracy trans-
granicznej; angażowanie profilowych uczelni i jednostek naukowo badawczych do towarzysze-
nia naukowego, opracowanie programów i kształcenie specjalistów, prowadzenie sprzyjającej 
polityki podatkowej dla przedsiębiorczości turystycznej; podwyższenie poziomu infrastruktury 
instytucyjnej i komunikacyjnej w zakresie współpracy transgranicznej.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość turystyczna, współpraca transgraniczna, warunki instytucyjne 
rozwoju, opodatkowanie turystyki.

Summary: The analysis of tourism entrepreneurship development conditions in trans-border 
cooperation of Ukraine and Poland iscarried out in the article. Peculiaritiesof establishing of 
trans-border cooperation based on adopted basic regulatory documents of the neighbouring 
countries areconsidered. The place of tourism industry in partner documents and coopera-
tion within the limits of the European regions“Carpathians”and“Buh” are ascertained. Main 
administrative areas, which take part in the trans-border cooperation, and their functions are 
defined. The experience of developed countries in the tax incentivesof tourism entrepreneurship 
is provided. The main problems of the institutional environment in the development of tour-
ism entrepreneurship in the trans-border cooperation areoutlined. The way sofimprovement 
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of tourism entrepreneurship conditions areoffered, namely: to improve the structure and func-
tion in go fthetrans-border cooperation institutions; to attract industry-specific schools and 
research institutions to the scientific accompaniment of the events, formation of programs and 
training of corresponding specialists; to pursue a favourable taxation policy of tourism entre-
preneurship; to promote the development of institutional and communication infrastructure of 
trans-border cooperation.

Key words: tourism entrepreneurship, trans-border cooperation, institutional development condi-
tions, tourism taxation.

Вступ

В сучасних економічних системах одним з найважливіших елементів розвитку 
ринкових відносин є підприємництво. Як ініціативна, самостійна діяльність 
з виробництва продуктів і надання послуг з метою одержання економічних та 

соціальних результатів, підприємництво виконує багато функцій: забезпечує форму-
вання конкурентного середовища, сприяє зайнятості, впровадженню інновацій, під-
вищенню доходів населення та додатковим надходженням у бюджети. Тому, в еконо-
мічно розвинених країнах підтримують розвиток підприємництва у всіх сферах.

Протягом останнього десятиріччя у західних областях України активно роз-
виваються різні напрями підприємництва. Одним з найдинамічніших є туристич-
ний напрям підприємницької діяльності, який охоплює і внутрішній, і міжнародний 
туризм.

Головна мета підприємництва в туризмі полягає в розробленні маршрутів, фор-
муванні туристичних потоків за обраними маршрутами, у виробництві туристичних 
товарів і наданні туристичних послуг, комплектуванні туристичного продукту від-
повідно до попиту споживачів з вигодою (прибутком) для себе. Виникнення турис-
тичного підприємництва пов'язане з переходом туризму на комерційну основу, тобто 
з появою організації платних подорожей різної спрямованості як основи ринкових 
відносин1.

Вигідне географічне розташування України, культурна та історична спадщина 
дають всі підстави для розвитку міжнародного туризму, особливо що стосується від-
носин Україна-Польща.

Метою дослідження є визначення шляхів сприяння розвитку туристичного 
підприємництва у транскордонному співробітництві України й Польщі. Для досяг-
нення мети проведено оцінку українсько-польської зовнішньоекономічної співпраці 
як основи для розвитку туризму. Здійснено аналіз основних чинників впливу на роз-
виток туристичного підприємництва в Україні. Досліджено інституційне середовище 
туристичного бізнесу, сформоване у процесі розвитку українсько-польських зовніш-
ньоекономічних відносин. 

1 Дядечко Л.П. (2007), Економіка туристичного бізнесу, http://infotour.in.ua/index.htm.
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Оцінка транскордонного співробітництва України і Польщі як основи 
розвитку туристичного підприємництва

На сучасному етапі в Україні спостерігається позитивна динаміка роз-
витку туристичної діяльності у сфері міжнародного туризму, особливо з Польщею. 
Основними передумовами використання туристичного потенціалу України і Польщі 
є подібність природно-рекреаційних ресурсів, родинні зв’язки, історична та культурна 
спільність, наближення кордонів країн-членів ЄС до України, поступова лібераліза-
ція візового режиму, тривале двостороннє економічне співробітництво, реалізація 
масштабних проектів (зокрема Євро-2012). Це сприяє формуванню двостороннього 
співробітництва в туристичній сфері економік сусідніх держав на рівні транскордон-
ного співробітництва. Транскордонне співробітництво можна розглядати як особливу 
сферу зовнішньоекономічної діяльності прикордонних територій, яка відіграє важ-
ливу роль у міжнародних економічних відносинах. Це один з інструментів реалізації 
євроінтеграційної політики України.

 Транскордонне співробітництво – це спільні дії, спрямовані на встановлення 
і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних 
та інших відносин між територіальними громадами, їхніми представницькими орга-
нами, місцевими органами виконавчої влади України і територіальними громадами, 
відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їхнім 
національним законодавством2. Згідно з Законом України «Про транскордонне співро-
бітництво», одним із головних принципів транскордонної співпраці є узгоджене усу-
нення політичних, економічних, правових, адміністративних та інших перешкод для 
взаємної співпраці. Головним інструментом для реалізації цих принципів є створення 
єврорегіонів, які є організаційною формою співробітництва адміністративно-терито-
ріальних одиниць європейських держав, що здійснюється відповідно до дво- або бага-
тосторонніх угод про транскордонне співробітництво.

Туризм посідає важливе місце у транскордонному співробітництві україн-
сько-польського партнерства, що зазначено у Державній стратегії регіонального роз-
витку України на період до 2015 р. і Національній стратегії регіонального розвитку 
Польщі. Однак у цих документах немає чітких положень про конкретні спільні дії 
України і Польщі в активізації транскордонного й міжрегіонального співробітництва 
у сфері туризму.

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне 
співробітництво, підписана 24 травня 1993 р., є головним документом, який регулює 
українсько-польське міжрегіональне співробітництво. Згідно зі статтею 4 цієї угоди: 
сторони всіляко сприятимуть співробітництву у галузі розвитку регіонів, міст та 
сільських місцевостей, стосовно яких ця Угода має юридичну силу, зокрема в сфері 
туризму3.

2 Біланюк О.П. (2012), Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в україн-
сько-польських відносинах, http://infotour.in.ua/index.htm.

3 Гришко Р.О. (2011), Роль транскордонного співробітництва у розвитку українсько-польських відносин 
у галузі туризму, «Науковий вісник інституту міжнародних відносин НАУ», Серія: економіка, право, 
політологія, туризм, Том 2, №4, С. 125.
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Про підвищення ефективності взаємодії між суб’єктами і учасниками україн-
сько-польської транскордонної співпраці у туристичній галузі йдеться також у «Дер-
жавній програмі розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 рр.», яка 
була затверджена 27 грудня 2006 р. Постановою Кабінету Міністрів України.

Україна та Польща співпрацюють у межах єврорегіонів «Карпати» та «Буг», 
що дає можливість місцевим органам влади розробляти спеціальні програми у сфері 
туризму, реалізувати конкретні туристичні проекти, розв’язувати проблеми, які пов’я-
зані з розвитком туристичної галузі.

2007 року з ініціативи Старосамбірської райради створено Асоціацію органів 
місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». Членами Асоціації є 63 
органи місцевого самоврядування та їхні об’єднання Закарпатської, Івано-Франків-
ської, Львівської, Чернівецької областей: 2 обласні ради (Львівська та Івано-Франків-
ська), 21 районна рада, 5 міських рад, 2 селищні ради та 30 сільських рад, а також 
3 об’єднання: Асоціація гірських районів Львівщини «Бойківські Бескиди», Асоціа-
ція органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини та Асоціація місцевих рад 
«Ради Львівщини». У листопаді 2008 р. Асоціація визнана Національним Представни-
цтвом України в Карпатському єврорегіоні. 

Співпраця і партнерство між прикордонними областями є потужним інтегра-
ційним інструментом розвитку і поглиблення загальноєвропейських процесів інтегра-
ції і не обмежується тільки співробітництвом в економічній, культурній і соціальній 
сферах, тому участь України у цій Асоціації має важливе стратегічне значення. Один 
з напрямів такої співпраці – розвиток туризму в прикордонних областях – передба-
чає створення інфраструктури надання послуг прихильникам сільського і зеленого 
туризму. Зокрема, проект «Створення туристично-інформаційної інфраструктури 
у Львові» спрямований на відкриття Туристично-інформаційного центру. Робочі мови 
центру – українська, англійська, російська, польська та німецька. Відтепер кожний 
турист може одержати тут не тільки туристичну, а й будь-яку іншу інформацію, пов’я-
зану з перебуванням у Львові. Відвідувачам центру надається доступ до Wi-Fi інтер-
нету. Фінансування усього проекту становило 700 тис. євро. 

Ще одним важливим проектом стане відкриття пішохідного пункту пропуску 
«Лубня-Волосате», що дало б можливість створити міжнародний замкнутий турис-
тичний маршрут «Карпатський єврорегіон», проект якого схвалено і затверджено на 
засіданні міжрегіональної асоціації «Карпатський єврорегіон». Це б відкрило шлях 
для близько 30-40 тис. туристів з Європи щороку, дало б новий поштовх і в економічній 
співпраці, що сприяло б значному наповненню місцевих бюджетів. Попередні зустрічі 
з керівниками Підкарпатського воєводства засвідчили їхню повну зацікавленість та 
підтримку цього проекту, а Закарпатська область готова взятися за його реалізацію.

Також важливо розвивати єврорегіон «Буг», до складу якого сьогодні входять 
прикордонні території трьох країн: Білорусі, Польщі (Люблінське воєводство) і Укра-
їни (Волинська область та, як асоційовані члени, Сокальський і Жовківський райони 
Львівської області). Одним із пріоритетних завдань єврорегіону «Буг» є розвиток 
туристичної сфери у прикордонних територіях. Для реалізації цього завдання створено 
робочу групу з освіти, охорони здоров`я, культури, спорту, туризму і молоді. В рамках 
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роботи єврорегіону було здійснено низку проектів, спрямованих на розвиток туризму 
в прикордонні. Одним з таких став проект 2003 р. під назвою «Проведення семіна-
рів-тренінгів із питань започаткування сільського зеленого туризму у Волинській 
області». Головним завданням проекту було поширення інформації про сільський 
туризм серед жителів регіону та ознайомлення із досвідом організації цього виду під-
приємницької діяльності. Здобутки цього проекту були використані для розширення 
транскордонної співпраці надалі у сфері туризму. Зокрема, підготовлено спільний 
проект «Розвиток агротуризму в єврорегіоні «Буг», який був профінансований про-
грамою PHARE та реалізовувався польською стороною в партнерстві з громадським 
об’єднанням «Волинські перспективи».

У липні 2011 р. відбулось підписання тристоронньої українсько-польсько-біло-
руської декларації про реалізацію проекту зі створення міждержавних інформаційних 
центрів екологічного туризму, які діятимуть у Луцьку, Любліні та Бресті (єврорегіон 
«Буг»). 

Аналізуючи статистичні дані туристичних потоків, можна стверджувати про 
позитивну динаміку транскордонного туризму. До прикладу, на рис. 1 показано турис-
тичні обміни між Україною та Польщею. До 2009 р. спостерігається висока відвідува-
ність України іноземними туристами. Однак, найнижчі показники польських туристів 
припадають на кризові 2014–2015 рр. У цей період також відбувається суттєвий спад 
відвідування України туристами з інших іноземних держав. На цьому фоні частка 
польських туристів у загальному обсязі іноземних туристів збільшилась. Це свідчить 
про те, що польські туристи усвідомлюють ситуацію в Україні та почувають себе 
безпечно у регіонах, де немає військових дій (зокрема, у західних областях України). 
Частка в’їзду українських туристів до Польщі протягом 2009–2014 рр. мала тенден-
цію до зростання: з 7% до 11,8%, що відносить Польщу до трійки найвідвідуваніших 
українцями країн світу4.

4 Мігущенко Ю. (2016), Транскордонний туризм між Україною та Польщею: стан, проблеми та перспек-
тиви, «Вісник Львівського університету. Сер. міжнародні відносини», Вип. 38, С. 286.
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Рис. 1. Динаміка туристичних обмінів між Україною і Польщею 2005–2015 рр.

Особливе місце у системі українсько-польських зв’язків у галузі туризму займає 
той факт, що понад 144 тис. етнічних поляків мешкає в Україні (за даними Всеукра-
їнського перепису населення 2001 р.). Найбільше поляків проживає у Житомирській, 
Хмельницькій, Львівській і Тернопільській областях і всі вони підтримують родинні, 
ділові та культурні зв’язки з Польщею.

Згідно з результатами загального перепису населення Польщі, здійсненого 
у червні 2002 р., майже 37 тис. українців проживає в Польщі. Територіально укра-
їнська меншина розташована, здебільшого, у північних і західних регіонах країни. 
Найбільша кількість етнічних українців проживає у Вармінсько-Мазурському, Захід-
но-Поморському, Підкарпатському, Поморському, Малопольському, Підляському 
воєводствах. Це сприяє підвищеному інтересу і регулярним відвідуванням України 
різними категоріями поляків, а українцями – Республіки Польща. Польські туристи 
відвідують Україну з певною ностальгією, особливо західну частину, адже раніше ці 
землі входили до складу Речі Посполитої.

Кожного року багато поляків і українців перетинають кордон між нашими дер-
жавами з метою відвідати родичів, які в силу історичних подій опинились по різні 
боки кордону. На території сучасної України збереглось багато пам’яток польської 
культури та архітектури. Зокрема, на Поділлі розташовано декілька палаців і садиб, 
власниками яких були поляки. Десятки тисяч польських туристів приваблюють замки 
та фортеці, що фігурують в історичних романах, тому щороку відвідують м. Львів 
і замки Львівщини, наприклад Олеський та Підгорецький, у Тернопільській області 
популярними є музей Ю. Словацького в Кременці і міста Бережани, Бучач та Збараж, 
у Рівненській – міста Дубно, Корець, Острог, у Волинській – міста Луцьк, Берестечко.
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Суттєву роль відіграють сприятливі природнокліматичні особливості та при-
родноресурсний потенціал, що забезпечують можливість розвитку різних видів сезон-
ного та несезонного туризму в межах транскордонного регіону. Зокрема, у межах 
транскордонного регіону є 10 національних парків, 4 – у польській частині (Полісь-
кий, Розточанський, Мазурський, Бещадський) та 6 – в українській (Шацький, Яво-
рівський, Бескиди Сколівські, Синевирський, Ужанський, Карпатський біосферний 
заповідники), які дають змогу розвивати спеціалізований туризм (спостереження 
за природою, полювання з камерою, пішохідний, велосипедний, гірський, водний 
туризм). Потенціал унікальних мінеральних ресурсів лікувального призначення та 
нагромаджена матеріально-технічна база рекреації (оздоровчі, санаторно-курортні 
заклади) сприяють розвитку медичного туризму. На прикордонних територіях існує 
значна кількість закладів розміщення туристів (готелів, мотелів, санаторно-курортних 
закладів, туристичних баз, агротуристичних садиб) з відносно низькими коефіцієн-
тами завантаженості протягом року. Найбільше їх у Львівській області та Підкарпат-
ському воєводстві. 

Сьогодні цікавість до розвитку співпраці в галузі туризму підкріплюється мож-
ливістю залучення коштів зі структурних фондів Європейського Союзу у рамках Про-
грами Добросусідства Польща-Білорусь-Україна для реалізації спільних транскордон-
них проектів у сфері туризму та рекреації. Нагромаджено досвід успішної реалізації 
спільних проектів транскордонної співпраці у сфері туризму (міжнародні туристичні 
маршрути «Карпатський єврорегіон», «Зелене коло», «Підземне місто» та інші). 

У дослідженні транскордонного співробітництва особливо важливо акценту-
вати увагу на впровадженні угоди про малий транскордонний рух. Саме впровадження 
малого транскордонного руху є сприятливим чинником для закупівельного, культур-
ного, паломницького чи ностальгійного туризму. До прикладу, дослідження показу-
ють тенденцію до збільшення кількості українців та поляків, що перетинали кордон 
у межах малого прикордонного руху з 2009 по 2015 рр. (рис. 2)5.

5 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2015 roku. Opracowa-
nie sygnalne. Warszawa, marzec 2016 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/ruch-granicz-
ny-orazwydatki-cudzoziemcow-w-polsce-i-polakow-za-granica-w-czwartym-kwartale-2015-roku,13,8.html.
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Рис. 2. Динаміка кількості осіб, які перетнули кордон України-Польщі у межах малого 
прикордонного руху та їхні видатки

Чинником, який впливає на розвиток транскордонного туризму є асортиментна 
пропозиція туристичних турів, а саме їхня якість та вартість. На туристичному ринку 
України тури до Польщі пропонують і вітчизняні, і польські оператори, які мають 
представництва в Україні. Оператори на туристичному ринку пропонують різнома-
нітні туристичні програми до Польщі, а саме: автобусні тури, авіа-тури, тури потя-
гом, індивідуальні, зимові тури, святкові тури, молодіжні та інші залежно від сезону. 
Оскільки Польща територіально близько розташована до України, то частіше серед 
зазначених турів найбільший попит мають автобусні тури.

Отже, Польща є одним з найактивніших партнерів України у сфері розвитку 
туристичної галузі прикордонних територій та залученні іноземних туристів. Тому, 
важливо розвивати співпрацю надалі, що сприятиме поліпшенню соціально-економіч-
ного розвитку цих країн.

Особливості оподаткування туристичного підприємництва

Здійснений аналіз статистичних даних та умов для розвитку туризму показує, 
що у рамках транскордонної співпраці України та Польщі існує значний туристич-
ний потенціал. Водночас цей туристичний потенціал використовується не повністю. 
Реалізувати перспективні напрями у туризмі можна завдяки сприянню розвитку під-
приємництва у цій сфері послуг. Основними суб'єктами підприємницької діяльності 
у туризмі є туристичні оператори (туроператори), туристичні агенти (турагенти) та 
інші структури (дилери). Сукупність підприємницьких структур з обслуговування 
туризму утворює туристичну інфраструктуру, яка є комплексом юридичних і фізичних 
осіб економічної та соціальної сфер діяльності, що надають туристам послуги з тим-
часового розміщення (проживання), харчування, перевезення, екскурсійного обслу-
говування, відпочинку, рекреації тощо. Розвиток масового туризму сприяє переходу 
його інфраструктури на індустріальну основу, внаслідок чого формується індустрія 
туристичного бізнесу.

Успішне функціонування і розвиток підприємництва у туристичній сфері тісно 
пов’язані з зовнішнім середовищем підприємницьких структур. Особливо чутливі 
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бізнес-структури до фінансових аспектів діяльності, зокрема до оподаткування. Турис-
тичне підприємство щомісяця сплачує в державний та інші бюджети чималі кошти 
з оборотних засобів у вигляді податкових платежів. Нині провідне місце в структурі 
загальнодержавних податків і обов’язкових платежів, що сплачують туристичні під-
приємства, займають податок на додану вартість і податок на прибуток. Тому, у світо-
вій практиці впроваджують податкову політику, яка сприяє полегшенню податкового 
навантаження для туристичного підприємництва, що розвивається6. 

До прикладу, в Хорватії податок на додану вартість (ПДВ) для більшості това-
рів та послуг становить 22%, проте туристичні послуги (проживання в готелях) звіль-
няються від сплати цього податку. Крім того, застосовуються додаткові стимули для 
капіталовкладень, відповідно до розміру інвестицій і рівня забезпечення роботою 
певної кількості персоналу. Зменшення ставки ПДВ на кілька років було також запро-
ваджено для готельного сектора у Швейцарії. В Греції ПДВ на розміщення туристів 
та їхнє харчування становить 8%, до того ж урядом розроблена система знижок для 
туристичних фірм, які здійснюють прийом у несезонний період. У деяких європей-
ських країнах туристичні організації мають пільгові тарифи на комунальні послуги. 

У низці країн, серед яких – Іспанія і Греція, інвесторам надаються пільгові 
податкові режими і ставки амортизаційних відрахувань, зниження податку з обороту. 
В деяких державах надаються також митні пільги на ввіз обладнання для готелів 
і туристичних транспортних засобів.

Влада Туреччини прийняла рішення здавати в оренду на 49 років цілину на 
досить ліберальних умовах: за символічну плату будь-кому, хто брав би на себе 
зобов’язання побудувати там готель. Для цього їм видавали майже безвідсотковий 
кредит і звільняли від сплати податків на 5 років. Цей досвід перейняв уряд Єгипту 
та Тунісу. Уряд Кіпру здає в оренду землю з метою стимулювання будівництва нових 
туристичних об’єктів на 99 років з можливістю дальшого продовження оренди на 
такий самий термін. 

Зарубіжний досвід свідчить, що в усіх країнах-членах ЄС особливу увагу нада-
ють розробленню єдиної податкової політики, що стимулювала б розвиток підприєм-
ництва у готельному секторі економіки. 3 цією метою застосовують так званий змен-
шений (на відміну від стандартного) розмір податку на додану вартість для більшої 
кількості підприємств. Розмір його коливається від 5,5% у Франції до 10% – в Ірлан-
дії. Однак висококатегорійними готелями, а саме люкс-готелями, 4-, 5-зірковими цей 
податок сплачується в більшому ніж стандартний розмірі та коливається в різних кра-
їнах від 12% в Іспанії, до 22% – у Данії. 

Безперечно, що показним для України є досвід Польщі, де туристичний бізнес 
має найнижче оподаткування на туризм – 7% при 22% для інших видів бізнесу. 

В Україні доцільно у сфері готельного господарства та туризму впровадити 
диференційований підхід до ставок оподаткування. В основу цього підходу необхідно 

6 Ткач В.О. (2015), Розвиток підприємництва у сфері туризму: державний та економічний аспект, «Тео-
рія та практика державного управління і місцевого самоврядування», № 2, http://el-zbirn-du.at.ua/index/
zmist_2015_2/0-22.
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покласти такі критерії: належність території розміщення (готельного господарства) 
до регіону з високими, сезонними чи низькими за інтенсивністю туристичними пото-
ками; етап розвитку підприємства (становлення, розвитку, зрілості, реструктури-
зації – на основі терміну функціонування та фінансових показників). Так, особливі 
пільги в оподаткуванні доцільно застосовувати для новостворених підприємницьких 
структур, які прагнуть розвивати туристичну діяльність у перспективних регіонах 
з потенційно високим туристичним потоком. По завершенню етапу становлення ці 
бізнес-структури мають переходити на загальну систему оподаткування. Також, у сис-
темі оподаткування важливо враховувати сезонний характер багатьох туристичних 
підприємств.

Формування сприятливих інституційних умов розвитку туристичного 
підприємництва утранскордонному співробітництві України та Польщі

Розвиток підприємництва у галузі туризму в рамках українсько-польського 
транскордонного співробітництва, не дивлячись на динамічний розвиток, інтенсив-
ність двостороннього діалогу, наявність успішно реалізованих проектів, має цілу 
низку проблем, які гальмують подальший поступ у цій сфері. Перш за все ці проблеми 
пов’язані з асиметрією розвитку туризму в Україні та Польщі, які обумовлені переду-
сім відмінностями у інституційному забезпеченні підприємницької діяльності. 

Інституційне забезпечення у сфері туризму в Польщі є досконалішим, про 
що свідчить значна кількість організацій з розвитку та просування туризму на вну-
трішньому і закордонному ринках; раціональне географічне розміщення мережі 
представництв туристичних організацій по території країни та за кордоном; збалан-
сований розподіл обов’язків та функцій між туристичними організаціями; високий 
рівень координування співробітництва між туристичними організаціями, державними 
органами влади і представниками підприємництва; належне фінансування діяльності 
туристичних організацій. 

За даними Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові 
України, основними виявами недостатньо сформованого інституційного забезпечення 
України у сфері туризму в українсько-польському транскордонному регіоні є: 
1. Нестабільність інститутів та часті зміни підходів до управління туристичною 

сферою в Україні і Польщі. Незважаючи на тривалий період розвитку туристич-
ної сфери, немає стабільності інститутів управління цією сферою на державному, 
регіональному та місцевому рівнях. Відсутність регіональних представництв 
туристичних інституцій в Україні та осередків за кордоном, зокрема в Польщі, 
створюють невідповідність рівнів співробітництва (регіональний у Польщі, дер-
жавний в Україні)7.

2. Недостатньо налагоджена співпраця між туристичними інституціями в транскор-
донному регіоні. В українсько-польському транскордонному регіоні завдання 

7 Біль М. (2008), Транскордонне співробітництво регіонів України в галузі туризму: сучасний стан 
та основні напрямки розвитку, «НУ Демократичне врядування», Вип.2, http:// lvivacademy.com/
vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Bil.pdf.
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розвитку туризму покладено на робочі комісії з питань розвитку туризму Кар-
патського єврорегіону та єврорегіону «Буг». Водночас, незважаючи на значний 
туристичний потенціал прикордоння, координування спільної туристичної діяль-
ності в межах транскордонного регіону, зокрема в рамках єврорегіонів та Про-
грами Добросусідства Польща-Білорусь-Україна, здійснюється слабо та неефек-
тивно. Низька ефективність участі України у Програмі Добросусідства та загалом 
реалізації проектів транскордонного співробітництва пов’язана з відсутністю 
кваліфікованих проектних менеджерів і в органах місцевого самоврядування, 
і в громадських організаціях, а також належного інформаційного супроводу та 
фінансових ресурсів, необхідних для внеску організаціями-заявниками тощо.

3. Асиметричність територіально-регіонального представлення туристичних орга-
нізацій з просування і підтримки туризму в Україні та Польщі. Серед вітчизняних 
організацій найінтенсивніше та найефективніше виконують функції з розвитку 
туристичної галузі, просування українських туристичних продуктів та лобію-
вання інтересів представників туристичної діяльності Державна служба курор-
тів та туризму і Всеукраїнська громадська організація «Туристична асоціація 
України». 

4. Несформованість конкретних скоординованих заходів поглиблення транскор-
донного туристичного співробітництва та його інституціоналізації у регіональ-
них програмах і стратегіях розвитку областей України та воєводств Польщі. Так, 
у стратегічних документах Львівської, Волинської та Закарпатської областей вра-
хована необхідність розвитку транскордонного співробітництва, зокрема у сфері 
культури і туризму, однак відсутні чіткі заходи реалізації співробітництва. 

5. Відсутність в Україні належної наукової обґрунтованості пріоритетів і напрямів 
розвитку туризму. Це значно погіршує конкурентні переваги її туристичного під-
приємництва порівняно з іншими державами, які активно впроваджують інновації 
у різноманітні аспекти туристичних послуг. Враховуючи, що важливим елемен-
том розвитку туристичного підприємництва є науково обґрунтований підхід до 
формування стратегічних програмних документів, заходів просування туристич-
них продуктів, дослідження туристичних ринків та прогнозування і планування 
показників розвитку галузі необхідно динамічніше та інтенсивніше впроваджу-
вати сучасні розробки у туристичну діяльність. В Україні наукове забезпечення 
державної політики в сфері туризму здійснює Науковий центр розвитку туризму, 
у Польщі – Інститут туризму, істотним недоліком співпраці яких є відсутність 
взаємодії та, як наслідок, – спільних досліджень транскордонного та міжрегіо-
нального українсько-польського співробітництва у сфері туризму. 

6. Недостатня кількість інформаційних туристичних центрів (ТІЦ) у транскордон-
ному регіоні. Для українсько-польського транскордонного регіону ТІЦ є важли-
вим елементом інфраструктури, оскільки значна частка туристів є неорганізо-
ваними і потребують інформації. Проте, у прикордонних регіонах України, які 
межують з Польщею, ТІЦ діють лише у кількох містах (у Закарпатській області 
– у мм. Берегове, Рахів, Ужгород, Мукачево, Міжгір’я, Косів; у Волинській – 
у м. Луцьк; у Львівській – у мм. Жовква, Львів), а у польському прикордонні 
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мережа ТІЦ розвинена нерівномірно (у Любельському воєводстві ТІЦ діють у мм. 
Бяла Подляска, Хельм, Люблін, Замость, а у Підкарпатському воєводстві – 36 ТІЦ 
у мм. Бірч, Цісна, Дукла, Динув, Горинець Здруй, Іваніч Здруй, Ярослав, Ясло, 
Команьча, Кросно, Леско, Лежайськ, Лютовіска, Ланьцут, Полянчик, Перемишль, 
Риманув Здруй, Жешув, Санок, Свільча, Устшики Дольні, Пшеворськ, Стальова 
Воля). 

Виходячи з наведених проблем, можна відзначити, що в Україні кількість інсти-
туцій є незначна, фінансування їньої діяльності непостійне, регіональна мережа інсти-
туцій відсутня, ефективність роботи існуючих організацій не забезпечує достатньо 
реалізацію заходів, необхідних для популяризації туризму в країні і за кордоном.

Тому, у сфері туристичного підприємництва длярозвитку туристичної та суміж-
ної інфраструктури, підвищення рівня якості послуг і використання можливостей 
спільного просування продукту на внутрішньому, транскордонному, європейському 
та міжнародному ринках треба реалізувати низку заходів. А саме, Державній службі 
курортів та туризму України необхідно:
 – спільно з регіональними управліннями культури і туризму активізувати вивчення 

проблем міжрегіонального, транскордонного та інтеррегіонального туристичного 
співробітництва й обґрунтувати пріоритети поліпшення взаємодії туристичного 
підприємництва в межах українсько-польського транскордонного регіону;

 – розробити науково-обґрунтовану концепцію створення та розміщення ТІЦ тери-
торією України з визначенням найоптимальніших організаційно-правових форм, 
окресленням першочергових завдань, джерел фінансування їхньої діяльності; 
налагодити співробітництво з польськими ТІЦ і на основі домовленостей здійс-
нювати обмін інформаційними матеріалами, особливо в прикордонних регіонах; 
ініціювати формування в прикордонних регіонах спільних українсько-польських 
ТІЦ. У разі відсутності належного фінансування створення всеукраїнської мережі 
ТІЦ доцільно розробити альтернативний варіант форми діяльності ТІЦ на базі 
туристичних підприємств з визначенням граничної кількості та обсягу надання 
пільгових послуг;

 – впроваджувати альтернативні форми транскордонного співробітництва у сфері 
туризму, доцільність використання яких обумовлюється нестабільністю еконо-
мік прикордонних регіонів та необхідністю об’єднання людських, фінансових та 
інших матеріальних ресурсів для забезпечення туристичної конкурентоспромож-
ності на інноваційних засадах розвитку.

Для розвитку транскордонного співробітництва надалі та використання мож-
ливостей, які виникають із введенням нових програм прикордонної співпраці, і цен-
тральним, і місцевим органам державної влади України необхідно насамперед: 
 – налагодити функціонування комунікаційної інфраструктури; 
 – підвищити ефективність використання транзитного потенціалу західних областей 

України шляхом створення нових і реконструкції існуючих пунктів пропуску; 
 – поліпшити і модернізувати швидкісні та об’їзні дороги, залізничні колії; 
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 – для підготовки вузькоспеціалізованих фахівців у сфері туризму Міністерству 
культури та туризму спільно з Міністерством освіти та науки України на основі 
вивчення досвіду польських навчальних закладів розробити нові напрями підго-
товки спеціалістів у туристичній сфері;

 – для ґрунтовного наукового супроводу інституційного забезпечення туристичної 
галузі залучати в межах виконання державних наукових тем профільні навчальні 
заклади та науково-дослідні установи;

 – підвищити рівень розвитку інституційної інфраструктури транскордонного 
співробітництва;

 – сприяти формуванню спільного туристичного іміджу.

Висновки

Туристичне підприємництво в транскордонній співпраці України та Польщі має 
чималі перспективи. Воно сприяє підвищенню іміджу прикордонних регіонів; роз-
витку їхньої інфраструктури, збільшенню зайнятості; поліпшенню якості туристичних 
послуг для всіх туристів; поглибленню безпосереднього партнерства між туристич-
ними підприємствами та організаціями і прикордонних регіонів, і країн; зміцненню 
конкурентоспроможності туристичних продуктів внаслідок збільшення пропозиції, 
урізноманітненню видів туристичних продуктів, формуванню комплексних спільних 
туристичних транскордонних продуктів; налагодженню контактів з іноземними пред-
ставництвами, громадськими організаціями тощо.

Прикордонні території України і Польщі володіють унікальними природно-ре-
креаційними, оздоровчими та соціально-культурними ресурсами. Багато історичних 
подій, що відбулися на цих землях, тісно пов’язали населення двох країн. Тому тран-
скордонне підприємництво має ґрунтовні передумови для успішного функціонування 
у туристичній сфері. Однак, існує низка проблем, які гальмують надалі поступ у цій 
сфері. Ці проблеми пов’язані з асиметрією розвитку туризму в Україні та Польщі, які 
обумовлені передусім відмінностями в інституційному забезпеченні підприємницької 
діяльності. Для їхнього розв’язання важлива активна участь держави. 

Так, визначено основні заходи політики сприяння розвитку туристичного під-
приємництва у транскордонній співпраці України та Польщі, які мають містити:
 – узгоджене формування інституційної інфраструктури туризму на цих територіях 

(забезпечення стабільності інститутів управління туристичною сферою на дер-
жавному, регіональному та місцевому рівнях; налагодження співпраці між турис-
тичними інституціями в транскордонному регіоні; формування конкретних скоор-
динованих заходів поглиблення транскордонного туристичного співробітництва 
та його інституціоналізації у регіональних програмах і стратегіях розвитку облас-
тей України та воєводств Польщі тощо);

 – провадження сприятливої податкової політики у туристичній сфері;
 – підготовку відповідних фахівців туристичного підприємництва та залучення 

в межах виконання державних наукових тем профільних навчальних закладів 
і науково-дослідні установи до транскордонної співпраці;
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 – наукове обґрунтування концепції створення та розміщення туристичних інформа-
ційних центрів;

 – сприяння залученню інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури України.

Вирішуючи поточні проблеми транскордонного співробітництва, воно може 
стати чинником для посилення і поглиблення добросусідських стосунків між наро-
дами України та Польщі, територіальними громадами, органами державної влади, 
сприятиме розвитку транспортної інфраструктури, співпраці в галузі науки і культури, 
охорони довкілля, пожвавленню інвестиційної діяльності в прикордонних територіях.
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POTENCJAŁ ROZWOJU RYNKU TURYSTYKI 
MEDYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA 

KURORTU TRUSKAWIEC NA UKRAINIE 

Potential for the development of the medical tourism market on the 
example of the functioning of Truskavets resort in Ukraine

Streszczenie: Celem artykułu jest określenie motywów wyjazdu do Truskawca oraz ocena 
miasta pod względem zadowolenia klientów z turystyki medycznej. Truskawiec stanowi obec-
nie „perłę kurortów karpackich”. W pracy przedstawiono koncepcję turystyki zdrowotnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań jej rozwoju oraz zaprezentowano profil medyczny 
turysty. Uzdrowisko Truskaviec na Ukrainie zostało pokazane z perspektywy oferowanych 
usług i atrakcyjności regionu. W dalszej części pracy przedstawiono badania własne doty-
czące identyfikacji motywów podróży w turystyce medycznej przez osoby pochodzące z Pol-
ski. Zidentyfikowano czynniki, które uważa się obecnie za najważniejsze w kreowaniu trendów 
w zagranicznej turystyce medycznej. Wskazano również problemy, które zniechęcają turystów 
do podróżowania na wschód.

Słowa kluczowe: turystyka medyczna, turystyka zdrowotna, ośrodek leczniczy, uzdrowisko, spa.

Summary: The purpose of the article is to determine the motives of the trip to Truskaviec and 
to evaluate the resort in terms of satisfaction with medical tourism. Truskaviec have been try-
ing to demonstrate „the pearl of Carpathian resorts” against the background of the observed 
civilization megatrends in relation to the growing potential of medical tourism. The first part 
of the article recognizes the concept of health tourism, with particular emphasis on medical 
tourism. The variety of meanings of the analyzed concepts has been shown to show the medical 
profile of the tourist. The Truskaviec spa in Ukraine was shown from the perspective of ser-
vices offered and the attractiveness of the region. In the following, own research is presented 
on identifying motives of travel within medical tourism by persons originating from Poland. 
Significant factors have been identified, which are considered to be shaping modern trends in 
medical tourism, and have shown problems that discourage tourists from traveling east.

Key words: medical tourism, health tourism, medical resort, spa.

Potencjał rozwoju rynku turystyki medycznej na przykładzie funkcjonowania 
kurortu...
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Wstęp

T urystyka medyczna nie jest niczym nowym ani nieznanym. Termin ten w powszech-
nym znaczeniu utożsamia się z podróżami do zagranicznych kurortów w celach 
otrzymania zróżnicowanej pomocy medycznej (usługi stomatologiczne, medycyna 

estetyczna, rehabilitacja itp.), często w połączeniu z wypoczynkiem. W czasach, gdzie mamy 
do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem, obserwuje się niespotykany nigdy wcze-
śniej dynamiczny rozkwit turystyki medycznej. U jej podstaw stoi zawsze chęć poprawy 
własnego zdrowia, kondycji psychicznej i fizycznej.

Celem artykułu jest określenie motywów podróży do Truskawca oraz ocena kurortu 
pod względem zadowolenia z usług turystyki medycznej. Starano się pokazać, że Truska-
wiec to „perła karpackich kurortów” na tle obserwowanych megatrendów cywilizacyjnych 
w odniesieniu do rosnącego potencjału turystyki medycznej.

W badaniu wzięło udział 90 respondentów, uczestników wczasów wypoczynkowych 
w kurorcie w Truskawcu. Badania zrealizowano we wrześniu 2016 roku. Wszyscy respon-
denci to osoby pochodzące z Polski (30% mieszkańcy województwa małopolskiego, 20% 
podkarpackiego i innych). Wiek badanych mieścił się w przedziale 40–60 lat z przewagą 
osób w wieku 50–60 lat – 70%. Wśród badanych było 45% mężczyzn i 65% kobiet, głównie 
małżeństw/par. Badania wykonano metodą sondażową za pomocą ankiety, w ramach której 
zapytano badanych o opinie na temat turystyki medycznej, motywów podejmowania takich 
podróży, wiedzy na temat transgranicznej opieki zdrowotnej oraz oceny jakości oferowa-
nych usług.

Turystyka zdrowotna

„Zdrowie” stanowi dla człowieka wartość najważniejszą. Jest pewnego rodzaju spo-
łecznym i psychicznym dobrostanem jednostki, poprzez pryzmat którego ocenia ona swoją 
jakość życia ogółem. Zdrowie to zatem równowaga pomiędzy poszczególnymi sferami 
funkcjonowania człowieka w otoczeniu w ramach sfery fizycznej, emocjonalnej, duchowej, 
intelektualnej i społecznej. 

Obecnie obserwowany trend promuje zdrowie i potrzebę jego utrzymania w odpo-
wiedniej formie do późnej starości, co może ułatwić właściwa kombinacja szeregu czynni-
ków zmierzających do wzrostu świadomości społecznej względem zdrowia, modyfikacji 
zachowań zdrowotnie niepożądanych i stworzenie właściwego odpowiedniego środowiska 
potrzebnego do regeneracji zdrowotnej1.

Rozwój turystyki medycznej/zdrowotnej warunkowany jest szeregiem rozmaitych 
czynników, które w swoich badaniach zgromadziła Lewandowska2. 

1 A.P. Lubowiecki-Vikuk, Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 64, 2012, s. 64‒74.

2 A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa, Materiały do studiowania, US, Szczecin 2007, s. 15‒19.
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Tab. 1. Czynniki rozwoju turystyki zdrowotnej prezentowane przez WTO

Czynniki ekonomiczne Czynniki 
społeczno-psychologiczne Czynniki podażowe 

- ogólnogospodarcze (sytuacja 
ekonomiczna kraju, struktura 
społeczna kształtowana pod 
wpływem sytuacji gospodar-
czej państwa);

- dochodowe (realny dochód, 
fundusz konsumpcji swobod-
nej, oszczędności, kredyty 
i pożyczki);

- cenowe (użyteczność usług 
turystyki zdrowotnej, relacje 
cenowo jakościowe usług 
zdrowotnych);

- czas wolny (dostosowanie 
czasu pobytu do segmentów 
gości, znajomość terminów 
wczasów i urlopów dla dzieci 
i dorosłych).

- demograficzne (wzrost liczby 
ludzi starszych, struktura 
ludności według aktywności 
zawodowej, wielkość rodziny, 
wiek, struktura zawodowa 
społeczeństwa);

- geograficzne (miejsce 
zamieszkania, wielkość 
ośrodka emisji turystycznej, 
odległość między ośrodkami 
emisji a destynacji turystyki 
zdrowotnej, uwarunkowania 
etniczno-sentymentalne).

Determinanty industrializacyjne:
- urbanizacyjne;
- polityczne turystyki zdrowot-

nej (regulacje prawne w zakre-
sie turystyki;

- kulturalne (poziom wykształ-
cenia, wykorzystanie czasu 
wolnego);

- motywacyjne (poprawa zdro-
wia, odpoczynek, rekreacja 
psychofizyczna, relaks);

- pozaekonomiczne (wzrost 
świadomości prozdrowotnej 
i ekologicznej, moda, efekt 
demonstracji).

Infrastruktura stricte 
turystyczna.

Organizatorzy turystyki 
zdrowotnej.

- uwarunkowania polityczne tury-
styki zdrowotnej (regulacje prawne 
w zakresie turystyki i lecznictwa 
uzdrowiskowego oraz formalno-
ści granicznych, rozwój turystyki 
socjalnej, umowy międzynarodowe 
w zakresie turystyki zdrowotnej, 
opracowanie planów rozwoju 
turystyki zdrowotnej w ramach 
ogólnokrajowych planów rozwoju 
społeczno-gospodarczego);

- transportowe (udział poszcze-
gólnych gałęzi w obsłudze ruchu 
turystyki zdrowotnej, wskaźnik 
motoryzacji indywidualnej na 
danym rynku, powiązanie sieci 
transportowej między regionami 
emisji i recepcji turystycznej, 
dostosowanie transportu do osób 
niepełnosprawnych).

Infrastruktura stricte turystyczna.
Organizatorzy turystyki zdrowotnej.
Czynniki typu konsumenci – 
nabywcy (motywy i cele podróży, 
udział turystyki zdrowotnej w popy-
cie turystycznym).
Czynniki typu „przedsiębiorstwo” 
(udział różnej wielkości firm tury-
stycznych w podaży turystycznej, 
system obciążeń podatkowych, alter-
natywne możliwości inwestycyjne, 
koszty produkcji i siły roboczej)
Czynniki typu „państwo” (system 
interwencji państwa w rozwoju 
gospodarki, międzynarodowe sto-
sunki polityczne i gospodarcze 
sprzyjające rozwojowi turystyki 
zdrowotnej).

Źródło: A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa, Materiały do studiowania, US, Szczecin 2007, s. 15‒19.

Turystyka zdrowotna próbuje sprostać wszystkim wspomnianym wyżej wymogom. 
Jest uznawana za główną formę aktywności fizycznej zaliczanej do podstawowych filarów 
kultury fizycznej ogółem. W tym sensie polega na okresowych wyjazdach w celach wypo-
czynkowo-poznawczych poza miejsce swojego stałego zamieszkania i obejmuje szereg 
czynności zmierzających do poprawy zdrowia i regeneracji sił. W ramach turystyki zdro-
wotnej można mówić o turystyce uzdrowiskowej, spa i wellness oraz turystyce medycznej. 
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Literatura przedmiotu pełna jest różnorodnych terminów wyjaśniających tę proble-
matykę. Wśród definicji najbardziej ogólną prezentuje Boruszczak, wskazując, że turystyka 
zdrowotna polega na dobrowolnej wędrówce do obcego państwa w celu ratowania zdrowia, 
regeneracji zdrowotnej z dwojakich przyczyn: finansowych lub jakościowych warunkowa-
nych również brakiem określonego rodzaju usług w miejscu zamieszkania3. Na podobny 
kontekst wskazuje również Rap-Przybyłowicz, definiując turystykę zdrowotną jako plano-
wany wyjazd poza granicę regionu, kraju w celu profesjonalnej obsługi zdrowotnej4. Krajo-
wym, lokalnym odpowiednikiem tych usług jest turystyka lecznicza, jednak z wyłączeniem 
metod przyrodoleczniczych5.

Turystyka medyczna dotyczy zatem dużych centrów medycznych, w ramach których 
zlokalizowane są kliniki medyczne, o czym szerzej pisze miedzy innymi Hadzik, zwracając 
uwagę na usługi stomatologiczne, czy też chirurgię plastyczną6. Trudno wyodrębnić kon-
kretne motywy takich wyjazdów terapeutycznych, które warunkuje w zasadzie aspekt finan-
sowy. Istotnym czynnikiem przyciągającym pozostaje po prostu bezpośredni dostęp do roz-
maitych usług medycznych konkurencyjnych cenowo względem tych dostępnych w kraju 
pochodzenia. Dodatkowo pacjenci prócz lepszej ceny chcą być obsłużeni w szybszym tem-
pie, poza kolejnością, chcą spróbować czegoś co jest niedostępne w miejscu zamieszkania 
lub poddać się zabiegom w luksusowym ośrodku. 

Turystyka medyczna w ogólnym zakresie pozostaje połączeniem turystyki jako takiej 
i leczenia. W literaturze przedmiotu kreowany jest model tzw. „kontinuum turystyki zdro-
wotnej”, której celem pozostają usługi TREATS zaliczane typowo do turystyki medycznej 
i WELLBEING skoncentrowany na turystyce wellness7. Pierwsza z wymienionych prezen-
tuje wąski wymiar turystyki opisujący przede wszystkim cele typowo lecznicze, usprawnia-
jące, zmniejszające dolegliwości chorobowe. Natomiast druga zmierza do podwyższenia 
jakości życia pacjenta, promuje profilaktykę dbania o siebie, prezentując szerokie możliwo-
ści relaksu w zakresie szerokopasmowej holistycznej koncepcji zdrowia – rys. 1. 

3 M. Boruszczak (red.), Turystyka uzdrowiskowa, WSTiH, Gdańsk 2010, s. 65‒88.
4 J. Rap-Przybyłowicz, Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług”, nr 591 (53), A. Panasiuk (red.), 2010. s. 695–696.
5 R. Rasińska, W. Siwiński, Turystyka medyczna – podróże w poszukiwaniu zdrowia według opinii kobiet w wieku 

40–60 lat, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego We Wrocławiu”, nr 45, 2014, s. 146‒152.
6 A. Hadzik, R. Tomik, J. Ryśnik, Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej, „Ekonomiczne Problemy Tury-

styki” nr 1, 2016, s. 287‒300.
7 M. Januszewski, Wpływ koncepcji zdrowia na model funkcjonowania turystyki zdrowotnej [w:] Turystyka 

a zdrowie, red. E. Lonc, K. Klementowski, PWSZ, Wałbrzych 2012, s. 23‒25.
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Rys. 1. Model turystyki zdrowotnej wg kontinuum turystyki zdrowotnej „choroba – zdrowie 
– wellness”

Źródło: M. Smith, L. Puczko, Health, Tourism and Hospitality Wellness, Spas and Medical Travel, 2nd Edition, 
Routledge, London and New York 2013.

W wąskim ujęciu turystyki medycznej należy wziąć pod uwagę szereg czynników 
dodatkowych jak, niepełnosprawność, symptomy choroby, objawy i dolegliwości. Nato-
miast w szerszym kontekście poza całościowym spojrzeniem na lewą stronę modelu należy 
uwzględnić takie czynniki dodatkowe, jak świadomość jednostki, edukacja, nastawie-
nie na rozwój, co prowadzi wprost do wysokiej jakości życia. Nie należy zapominać, że 
w ramach składowych elementów turystyki zdrowotnej, istotne pozostają działania prozdro-
wotne, oferowane głównie przez podmioty o charakterze uzdrowiskowym, zróżnicowane 
świadczenia medyczne (lecznicze) oraz działania rekreacyjno-sportowe. Wydaje się zatem, 
że istotą współczesnych usług jako takich pozostaje zawsze klient – turysta medyczny. To 
on znajduje się zawsze w centrum zainteresowania, a kontakt pomiędzy nabywcą i odbiorcą 
usługi musi być oparty na głębokim porozumieniu, zrozumieniu potrzeb i oczekiwań. 

Jak pokazuje praktyka, obserwowany dynamiczny trend wzrostu tego typu turystyki 
w powiązaniu z szerokim wykorzystaniem koncepcji holistycznych, co stanowi istotną 
determinantę rozwoju rynku usług zdrowotnych ogółem. Rozwój turystyki medycznej 
wynika ze wzrostu społecznej świadomości powiązanej ze zdrowiem i dobrym samopoczu-
ciem, zmiany stylu życia, zachowań zdrowotnych i czynników wymienionych wcześniej. 
W tym sensie – jak postulują badacze tej problematyki, m.in.: Lubowiecki-Vikuk – należy 
spodziewać się inklinacji wzrostowej w zakresie ruchu turystycznego, w ramach usług 
zdrowotnych8. 

Truskawiec – perła karpackich kurortów

Truskawiec to znany kurort uzdrowiskowo-wypoczynkowy zlokalizowany około 
90 km od polskiej granicy na terenie Ukrainy. Stanowi jedno z najstarszych uzdrowisk kar-
packich – rys. 2. 

8 A.P. Lubowiecki-Vikuk, op. cit., s. 64‒74.
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Rys. 2. Lokalizacja Truskawca
Źródło: Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego,  
Rzeszów 2014.

Zgromadzone tam unikalne w skali światowej bogate pokłady wód mineralnych (15 
źródeł – Naftusia, Sofia, Maria, Bronisława, Józia, Edward i inne) stanowią istotny ele-
ment przyciągający do tego regionu. W Truskawcu występują również złoża wosku gór-
skiego wysokomolekularnych parafin i cerezyn, często z dodatkiem naturalnych płynnych 
olejów wykorzystywanych w lecznictwie. Aplikacje wosku mają działanie przeciwzapalne 
i znieczulające, wykorzystywane w zakresie leczenia problemów jelitowych. W przypadku 
okładów działa on uspokajająco na centralny układ nerwowy. Ozokerytoterapia popularna 
jest wśród osób cierpiących na schorzenia wątroby, dróg żółciowych, problemach gineko-
logicznych, urologicznych, chorobach stawów i problemach w ramach układu nerwowego. 
Tak szeroki zakres zastosowania opisywanych złóż zachęca turystów poszukujących natu-
roterapii. Nie bez znaczenia jest też typowa ukraińska kuchnia, znana i popularna na terenie 
wschodniej Polski do dzisiaj, która stanowi istotny element przy wyborze tego kierunku 
podróży. 

Z uwagi na słabo rozwinięty w tym rejonie przemysł miasto cechuje szczególnie 
czysty klimat. Uzdrowisko oferuje niezwykle bogaty zakres zabiegów leczniczych o cha-
rakterze tradycyjnym i nietradycyjnym. Do pierwszych zaliczyć można klimatoterapię, 
hydroterapię, rehabilitację. Lecznicze wody mineralne i torfy w uzdrowisku Truskawiec 
specjalizują się w leczeniu chorób układu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego 
i aparatu mięśniowo-szkieletowego. Truskawiec oferuje zatem bogaty zakres usług, będąc 
miejscowością o profilu uzdrowiskowym. Prócz turystyki leczniczej realizuje pełny zakres 
usług turystyki tradycyjnej, zgodnie z zaprezentowanym schematem – rys. 3. 
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Rys. 3. Funkcje realizowane przez miejscowość uzdrowiskową
Źródło: Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego, 
Rzeszów 2014.

W Truskawcu oddano na przestrzeni ostatnich 10 lat (2006–2016) najwięcej nowych 
miejsc noclegowych, jednak zasadniczo były to prywatne inwestycje zagranicznych spółek. 
Restrukturyzacja gospodarki ukraińskiej oraz obserwowany na całym świecie kryzys gospo-
darczy wpłynął w sposób zasadniczy na wzrost bezrobocia na terenie całego kraju, jednak 
głównie w małych aglomeracjach miejskich. W związku z tym właśnie w turystyce upatruje 
się szans na poprawę sytuacji życiowej lokalnych mieszkańców tej miejscowości9. 

W badaniach atrakcyjności turystycznej obwodu lwowskiego Truskawiec uplasował 
się na średnim poziomie, uzyskując wynik – 0,453, przy czym Lwów uzyskał w tych samych 
badaniach notę zdecydowanie wyższą ‒ 0,508. W ramach oceny atrakcyjności recepcyj-
nej, odzwierciedlającej stopień zagospodarowania turystycznego, należy wykazać wysoką 
lokatę Truskawca, bo sięgającą 0,678, jednocześnie – wyższą od stolicy regionu Lwowa10.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych z powodzeniem działa na terenie Truskawca 
spółka Truskawiec – Kurort SA, która jest właścicielem siedmiu największych obiektów 
sanatoryjnych, w tym: Jantar, Rubin, Oksana, Maria oraz Kryształ, skupiających dużą liczbę 
miejsc noclegowych ogółem. Ośrodki te na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat przeszły sze-
reg zmian restrukturyzacyjnych, głównie w ramach struktur własnościowych. Stworzono 
wówczas specjalną strefę o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, której podstawowym 
celem pozostaje poprawa ekonomiczna funkcjonowania kurortu, nadzór nad radykalną 
i systematyczną poprawą jakości świadczonych usług, w tym szczególnie rozwój wczasów 
dla obcokrajowców oraz dynamizacja reform gospodarki uzdrowiskowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem poszanowania otaczającej przyrody. Sporym problemem pozostaje ciągła 
sezonowość wykorzystywanych obiektów, gdzie w krajach europejskich nie ma takiego 
problemu. W miejscowościach uzdrowiskowych panuje zasadniczo wypełnienie ośrodków. 

9 Y. Zinko, M. Malska, N. Antoniuk, Rozwojowe produkty i inwestycje turystyczne Ziemi Lwowskiej [w:] Spój-
ność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, G.M. Woźniak (red.), UR, Rzeszów 
2008, s. 390‒396.

10 Ibidem, s. 394.
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Brakuje zdecydowanie bazy dodatkowej, w ramach funkcjonowania agroturystyki, turystyki 
wiejskiej, która jest na tym obszarze w początkowym stadium rozwoju11. 

Region Truskawca cechuje: 
 – dobrze zorganizowana komunikacja (samochodowa i kolejowa), spora liczba cyklicz-

nych połączeń z Kijowem i obwodowymi miastami na zachodzie i wschodzie Ukrainy, 
co sprzyja przyjazdom turystów z różnych stron kraju i cudzoziemców;

 – zróżnicowana i o niezwykle wysokiej wydajności, niespotykana w pobliżu baza kąpie-
liskowa, pozwalająca na budowanie profilu innowacyjności usług;

 – bogate dziedzictwo o charakterze historyczno-kulturowym stanowiące istotny element 
prezentowanej powszechnie oferty turystycznej w ramach turystyki poznawczej, etno-
graficznej czy po prostu sentymentalnej dla miłośników kresów. 

Wszystkie te elementy muszą prowadzić do wykreowania zintegrowanych, zindywi-
dualizowanych programów związanych z rozwojem produktów markowych w celu rozwoju 
uzdrowiska i przyciągania kuracjuszy przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim. Na pod-
stawie przeprowadzonych analiz oraz danych związanych z rozwojem turystyki w obwodzie 
lwowskim można powiedzieć, że rozwój miasta Truskawiec nie przebiega dynamicznie. 
Należy jednak podkreślić, że władze dostrzegają potrzebę promocji regionu, organizacji 
aktywnego wypoczynku oraz koniecznych inwestycji zmierzających do poprawy infrastruk-
tury wypoczynkowo-rekreacyjnej. W oficjalnych dokumentach związanych z rozwojem 
kurortu zwrócono uwagę na konieczność działań popularyzujących aktywny wypoczynek 
wśród potencjalnych turystów. Mają temu służyć opracowane produkty zdrowotne i aktualne, 
atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, rekreacji, wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Wokół Truskawca dosyć sprawnie funkcjonuje sieć obiektów o profilu agroturystycznym, 
wspomagających typowe kurorty, w ramach bazy noclegowej, co pozwala zaangażować 
w regionie segment dla turystów o zróżnicowanych możliwościach i oczekiwaniach finanso-
wych. Działaniem koniecznym wydaje się poszerzenie promocji tego kurortu, wykorzysta-
nie jego walorów przede wszystkim wśród mieszkańców regionów przygranicznych. Dosyć 
sprawnie działają organizacje zrzeszające właścicieli kurortów, jak np.: Truskawiec kurort 
Z.S.A, Morszyn kurort Komples Sanatoryjno-Uzdrowiskowy, które w ramach dostępnych 
środków i możliwości promują ten swoisty klaster. Nadal niewystarczająca jest prezenta-
cja pełnej oferty sanatoryjno-wypoczynkowej, co uniemożliwia skorzystanie z tego rodzaju 
usług przez turystów zagranicznych, którzy tego regionu nie znają. W literaturze przedmiotu 
wskazuje się konieczność organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów dla 
lekarzy, rehabilitantów, osób zaangażowanych w rozwój turystyki w celu tworzenia zinte-
growanej oferty turystycznej. 

11 R. Rettinger, Stan i perspektywy rozwoju bazy noclegowej w obwodzie lwowskim, „Prace Komisji Geografii 
Przemysłu”, nr 16, 2010, s. 226‒228.
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Ocena kurortu Truskawiec w ramach realizacji usług zdrowotnych w ramach 
turystyki medycznej

Turyści przebywający w Truskawcu to osoby, które wybrały ten właśnie kierunek 
podróży zgodnie z wcześniejszymi doświadczeniami swoimi lub członków swojej najbliż-
szej rodziny. Cel podróży wiązał się ze skorzystaniem z intensywnych zabiegów rehabili-
tacyjnych w kurorcie w Truskawcu. Nie spotkano respondentów, którzy wykraczaliby poza 
ten zasadniczy czynnik, pomijając szeroki zakres możliwości wskazywanych w ramach 
turystyki spa i wellness. Turyści poza własnymi doświadczeniami (55%) wiedzę na temat 
kurortu czerpali z Internetu (30%), ulotek i folderów (10%) oraz programów telewizyjnych 
(10%). Zwrócono uwagę na znaczenie lokalnej telewizji w promowaniu kresów. Turyści 
odpoczywający w Truskawcu przyjeżdżają na tygodniowe ‒ 30% lub dłuższe turnusy (14 
dni) ‒ 45%, czasem krótsze, traktując pobyt w Truskawcu jako „weekend w spa” – 25%.

Zdaniem badanych, atrakcyjność Truskawca pod względem bogactwa oferowanych 
zabiegów leczniczych jest wysoka, co deklarowało 60% badanych. Wskaźnik wyliczony 
na podstawie uzyskanych danych wynosi 4,3 pkt w pięciostopniowej skali. Turyści prze-
bywający w Truskawcu dokładnie znali możliwości dostępne w konkretnych ośrodkach. 
Wiedzieli, czego potrzebują i wybierali te, które dostarczają oczekiwanych usług. Często 
poza zleconymi zabiegami konsultowanymi z lekarzem we własnym zakresie korzystają 
z dodatkowych możliwości (60%), przy czym kobiety częściej z właściwości lokalnego 
wosku górskiego, mężczyźni wody leczniczej.

Do podstawowych motywów podejmowania podróży w kierunku kurortów w Tru-
skawcu zaliczono: ogólną poprawę zdrowia – 90% oraz niską, możliwą do zaakceptowania 
cenę oferowanych zabiegów – 95%.
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Rys. 4. Motywy wyjazdów turystycznych w ramach turystyki medycznej
Źródło: opracowanie własne.
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Pojedynczo wskazywano również na profesjonalizm kadry, uzależniony od indywi-
dualnych potrzeb, czas wykonywania zabiegów, miłą atmosferę, komfort i intymność zabie-
gów. Na pytanie o bezpieczeństwo realizowanych usług, wszyscy respondenci prezentowali 
wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa. W skali 1–5 wyliczony wskaźnik wyniósł 3,8 pkt. 
W przypadku występowania dolegliwości bólowych czy reakcji alergicznych rezygnowano 
z danego typu zabiegów. 

Respondenci na wyjazd do Truskawca wybierali się najczęściej rodzinnie, z partne-
rem – 55%, znajomymi lub przyjaciółmi – 45%. W badanej grupie nie spotkano osób, które 
byłyby tam bez znanego sobie towarzystwa. 

Wśród celów dodatkowych przyjazdu do Truskawca wskazywano:
 – zwiedzanie kresów (45%);
 – dodatkowe zabiegi medyczne (usługi stomatologiczne – 25%);
 – odwiedziny u przyjaciół i znajomych (20%);
 – zabiegi kosmetyczne (10%);
 – zabiegi relaksacyjne (10%);
 – zakupy regionalnych towarów – (15%).

Respondenci ocenili również jakość pobytu w Truskawcu, przy czym należy pod-
kreślić, że badano jedynie klientów indywidualnych kurortów – nie zorganizowane przez 
biura podróży grupy. Uzyskane w ten sposób dane pozwalają stwierdzić, że klienci kurortów 
wykazują wysoki stopień zadowolenia, wyliczony w sposób podobny jak wcześniej na 4,5 
pkt. Nie odnotowano ocen negatywnych, chociaż dla wielu osób te podróże mają charak-
ter sentymentalny (przypominają lata 80., kojarzą się z „komuną”, pozwalają przypomnieć 
sobie dawne czasy, sprawdzić swoje możliwości). 

Badanych zapytano również, czy przyjazdy do Truskawca obcokrajowców mają 
wpływ na poprawę oferty usług medycznych, lokalną infrastrukturę. Uzyskane opinie 
dowodzą, że w zasadzie tak powinno być, chociaż na każdą zmianę potrzeba sporo czasu. 
W wielu kurortach można odnieść wrażenie, że czas się zatrzymał, jednak turyści są w stanie 
zaakceptować niższy komfort usług hotelowych w ramach skorzystania z większej liczby 
zabiegów zdrowotnych, co podkreślał co drugi badany. 

Oceniono, że Truskawiec powinien posiadać wysoki potencjał przyciągania turystów 
w zakresie turystyki zdrowotnej, jednak w chwili obecnej tak nie jest. Dlatego turyści z Pol-
ski cenią sobie tamtejszy spokój, ciszę i intymność tak realizowanego odpoczynku. Wśród 
czynników, które działają zniechęcająco, budzą niechęć wśród osób odwiedzających kurort 
należy wymienić:
 – długie, często nieoczekiwane postoje na granicy – 50%;
 – niepokój i niebezpieczeństwo na granicach związane z nużącą się podróżą, mimo nie-

wielkiej odległości od granicy państwowej – 25%;
 – opinie związane z wojną na Ukrainie i brakiem bezpieczeństwa na ulicach, kradzieżami 

samochodów itp. – (25%).

Badane osoby nie zgłaszały potrzeby rozwinięcia usług dodatkowych w zakresie 
oferty zdrowotno-wypoczynkowej. Uznano, że jest ona na wysokim poziomie, a jej stan-
dard zadowalający. 
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Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań można powiedzieć, że Truskawiec jest „perłą 
karpackich kurortów”. To twierdzenie oparte jest na mocnej historycznej podstawie. Wiele 
osób kojarzy to miejsce z dzieciństwa, a podróże traktuje w kategoriach wyjazdów senty-
mentalnych. Z całą pewnością można powiedzieć, że turystyka zdrowotna i utożsamiana 
z nią turystyka medyczna wiąże się z obserwowanym na globalnym rynku pobudzeniem 
ruchu turystycznego, gdzie turysta zmierza do miejsca docelowego w celu poprawy zdro-
wia, swojego samopoczucia i życiowej formy. 

Szerokie możliwości realizowanych usług leczniczych w kurorcie Truskawiec dają 
podstawę do twierdzenia, że ich jakość pozostaje na zadowalającym poziomie i cieszy się 
coraz większą popularnością. 

Jak podają inni badacze, w ramach rozwoju tego rynku w przyszłości należy uwzględ-
nić następujące czynniki: 
 – zabiegi oferowane na rynkach zagranicznych mogą mieć pozytywne i negatywne kon-

sekwencje dla zdrowia jednostki ogółem, jak również w odniesieniu do współczesnego 
społeczeństwa;

 – różnorodność systemów zdrowotnych i konieczność globalnej regulacji rynku; 
 – rozsądne wsparcie intensyfikacji współpracy w ramach branży turystycznej i medycznej 

oraz podmiotów wspomagających, organizacji trzeciego sektora.

Przy określaniu możliwości rozwojowych miejscowości uzdrowiskowych, do któ-
rych z całą pewnością zalicza się Truskawiec, należy wziąć pod uwagę również koszty 
oferowanych usług, atrakcyjność miejsca i możliwości adaptacji przestrzeni, głównie pod 
względem bogactwa walorów i atrakcji turystycznych oraz kwestie związane z wyszkole-
niem kadry. Warto również podkreślić, że istnieje silny związek popytu na usługi tego typu 
z takimi elementami, jak jakość i poziom życia, notowana, promowana przez media i inne 
nośniki moda na zdrowy styl życia i estetyczny wygląd ciała – pogoń za młodością, postępy 
cywilizacyjne i głęboko z tym związane obciążenia, w tym otyłość i zaburzenia odżywiania 
– skutki procesów globalizacyjnych.
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АГРАРНИЙ ТУРИЗМ У ПОЛЬЩІ: ДОСВІД 
РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ТРАНСКОРДОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

Agroturystyka w Polsce: doświadczenie rozwoju dla Ukrainy 
i współpracy transgranicznej

Agrarian tourism in Poland: experience of development for Ukraine 
and cross-border cooperation

Streszczenie: Ukraina posiada wielki potencjał do rozwoju różnych rodzajów turystyki. Jed-
nym z kierunków priorytetowych jest agroturystyka. W artykule rozpatrywano agroturystykę 
jako część integralną kompleksu agroturystycznego Ukrainy, określono jej osobliwości oraz 
podstawowe etapy procesu kształcenia zarządzania kompleksem agroturystycznym. Przed-
stawiono pozytywne doświadczenie agroturystyki w Polsce. Zwrócono uwagę na osobliwo-
ści historyczno-ekonomiczne terytoriów wiejskich państwa. Przedstawiono również podejścia 
ku rozwojowi w nich agroturystyki. Określono podstawowe tendencje i perspektywy rozwoju 
agroturystyki na Ukrainie. Akcentowano rolę biznesu agroturystycznego we współpracy Ukra-
iny z Polską oraz w rozwoju współpracy transgranicznej.

Słowa kluczowe: agroturystyka, kompleks agroturystyczny, usługi turystyczne, agroturprodukt, 
strategia rozwoju.

Summary: Ukraine has a great potential for the development of various types of tourism. One 
of the priority types is agrotourism. The article deals with agrarian tourism as an integral part 
of agrotouristic complex of Ukraine, it defines the characteristics and main stages of formation 
process of agrotouristic complex management. It reveals the positive experience of agrarian 
tourism in Poland. It notes historical and economic characteristics of rural areas of the coun-
try. It shows the approaches to the development of agrotourism in the areas. It determines main 
tendencies and prospects of the development of agrarian tourism in Ukraine. It emphasizes the 
role of agrotouristic business in cooperation of Ukraine and Poland and in the development of 
cross-border cooperation.

Key words: agrarian tourism, agrotouristic complex,tourist services, agrotourproduct, strategy of 
development.
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Вступ

В Україні протягом десятиріч підхід до розвитку сільських територій був вузь-
когалузевим. Це часто призводило до нераціонального розміщення продук-
тивних сил на територіях, нерозвинутості соціально-побутової інфраструк-

тури тощо.
Диверсифікація аграрного виробництва уможливить подолати однобоку, його 

суто сільськогосподарську орієнтацію, модернізувати технологічну базу, сформувати 
ефективну за функціями і структурою модель національної агропромислової системи. 
В умовах нестабільності ринків і реструктуризації економіки диверсифікація необ-
хідна для забезпечення засобів існування сільського населення. Тому, необхідно роз-
вивати не тільки традиційні, але і нові напрями діяльності, серед яких – створення 
і функціонування індустрії туризму. 

Туризм для сільського населення – це можливість працювати у сфері задо-
волення туристичних потреб, а для представників турбізнесу – це сфера вкладення 
капіталу в проектування, будівництво і експлуатацію закладів, зон і комплексів відпо-
чинку, прогнозування перспектив туристичного сектору з метою одержання прибутку.

Агротуризм – один із перспективних напрямів туризму в Україні. Нині існує 
ціла низка чинників, які роблять особливо актуальним і важливим розвиток цього 
виду туризму. Ми маємо величезний ресурсний потенціал, відповідні природно-клі-
матичні, соціально-культурні та економічні умови.

Аграрний туризм: формування та особливості

Поняття «аграрний туризм» має багато аспектів і тлумачень, кожне з яких 
потребує поглибленого розгляду.

Аграрний (сільський) туризм можна розглядати у вузькому і широкому сенсі. 
У вузькому значенні під агротуризмом слід розуміти впровадження заходів (спортив-
них оздоровчих, культурно-розважальних), які спрямовані на створення сприятливих 
соціальних умов у сільському господарстві (найперше зростання зайнятості місцевого 
населення), підвищення ефективності виробництва (за рахунок залучення коштів) та 
забезпечення оптимального конкурентного середовища на туристичному ринку.

Якщо розглядати агротуризм у широкому розумінні, то тут також немає єдиної 
думки. Аграрний туризм у широкому значенні являє собою домінуючу галузь у регі-
оні, а інші галузі, зокрема, транспорт і дорожнє господарство, постачання продуктами 
харчування, торгівля, народні ремесла і культура технологічно прилаштовуються під 
відповідне природно-рекреаційне середовище. Це один погляд. 

Інший передбачає проведення аналогії між агротуризмом і екологічним комп-
лексом, різниця полягає лише в тому, що екологічна зона розглядається як база для 
розвитку туризму, мета якого задоволення визначених потреб населення і одержання 
прибутку. В цьому випадку підприємства, які розташовані в рекреаційному районі, 
збільшують виробництво тільки до нормативної межі, максимізуючи цільову функцію 
– вартість туристичних послуг.
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Аграрний туризм – це складова частина агротуристичного комплексу (АТК), 
який являє собою об'єднання агропромислового і туристичного комплексів.

АПК тут виступає як продовольча складова нового формування. Агротуризм 
є зв’язуючою ланкою між ними. Туристичний комплекс охоплює виробництво засо-
бів виробництва (I сфера) – житла для туристів, спортивного інвентаря, устаткування, 
транспорту тощо. Особливою складовою є головний засіб виробництва – земля, рекре-
аційний ресурс. II сфера – це виробництво туристичного продукту, складання маршру-
тів, розробка програм розвитку регіонального туризму. У III сферу входить освоєння 
туристських маршрутів, проведення пробних турів, інтенсив-програм. IV сфера (інф-
раструктура комплексу) – це просування турів на продовольчому ринку, проведення 
рекламної кампанії, участь у виставках і фестивалях.

В агротуристичний комплекс входить і соціальна сфера села: житловий фонд, 
освітні організації, заклади культури тощо. Саме ця сфера є базою мисливського, кін-
носпортивного, водноспортивного, заготівельно-переробного та інших підкомплексів. 
Йдеться про вирощування дичини на промисловій основі і проведення мисливських 
турів, продуктивне розведення риби і надання послуг для любителів риболовлі, розве-
дення коней та організацію кінноспортивних і розважальних турів, заготівлю грибів, 
ягід та їхню переробку.

Процес формування управління агротуристичним комплексом передбачає три 
етапи.

I етап – кооперування фермерських господарств і господарств населення 
з туристичними фірмами, яке дає змогу урізноманітнити перелік пропонованих 
послуг. Крім традиційних (риболовля, збір грибів і ягід тощо) здійснюються екскур-
сійні програми для дорослих і дітей, спортивно-розважальні заходи, розширюються 
торговельна мережа і система закладів громадського харчування.

II етап передбачає кооперування аграрного і туристичного секторів економіки, 
яке сприяє зростанню сільськогосподарського виробництва. За останні 10‒15 років 
землі сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення в Україні вико-
ристовуються нераціонально. Для їхнього відновлення необхідні додаткові фінансові 
кошти та трудовий потенціал.

III етап розвитку агротуристичного бізнесу передбачає його функціонування 
у структурі територіально-господарських комплексів. Кооперування здійснюється 
з ресторанно-готельним господарством регіонів, будинками відпочинку, пансіонатами 
з метою постачання їх продуктами харчування і поселення відпочиваючих.

Основою формування регіональних агротуристичних комплексів є виділення 
агротуристичного обслуговування в окрему галузь. Ці послуги будуть складовою 
частиною соціальної сфери разом із охороною здоров’я, житлово-комунальним госпо-
дарством, торгівлею, транспортом, освітою і культурою. Розвиток туризму в сільській 
місцевості пов’язаний зі збереженням і відновленням лісових і зелених угідь, водо-
ймищ, пам’яток історії і культури.

Одним із шляхів подолання дефіциту фінансових ресурсів є організація найе-
фективніших галузей, що швидко окуповуються. Аграрний туризм можна розглядати 
як своєрідний ключовий елементагропромислової структури. Він традиційно входив 
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в агроекономіку, суттєво визначав зайнятість місцевого населення і формував певну 
частку прибутку господарств. У світовій практиці, починаючи з 1972 р., агротуризм 
виділений в окрему галузь, метою якої є підвищення ефективності сільськогосподар-
ського виробництва.

На відміну від інших напрямів туризму для аграрного туризму характерна міні-
мізація видатків, передусім на харчування і проживання, оскільки продукти в сіль-
ській місцевості у 2‒2,5 рази дешевші (без посередників), ніж у місті. Невисокі також 
і ціни за проживання. Це дає можливість знизити майже удвічі вартість путівок.

Культурний потенціал туристичної програми перебування в тій чи іншій міс-
цевості або країні може бути реалізований шляхом локальних заїздів у вільний від 
роботи час.

З огляду на це агротуризм можна розглядати як різновидність соціального 
туризму. До особливостей аграрного туризму можна віднести розвиток таких спе-
цифічних підгалузей як вирощування дичини на промисловій основі з наступним 
випуском її у мисливські угіддя. Такі промисли широко розвинуті в Канаді, Австралії 
та інших країнах і дають досить високі доходи (рівень рентабельності – 50–70%)1.

Розвиток та організація аграрного туризму в Польщі

1997 р. у Польщі розпочалася реформа системи управління туристичною інду-
стрією. У цьому ж році сейм ухвалив закон «Про туристичні послуги», який повністю 
відповідає нормам європейського права. У 1999 р. було створено Польську організа-
цію туристичну, основними завданнями якої є створення позитивного іміджу поль-
ського туристичного продукту в державі та за її межами, удосконалення інформа-
ційної мережі й участь у розробці програм розвитку туріндустрії та модернізації її 
інфраструктури. 

За допомогою експертів ЄС ще 1997 р. Польща розпочала перший етап реаліза-
ції Програми розвитку національного турпродукту за 5-ма напрямами: бізнес-туризм, 
міський культурний туризм, аграрний туризм, спеціалізований та прикордонно-тран-
зитний туризм. Одним із найновіших і перспективних напрямів є аграрний туризм.

Цей вид туризму дуже популярний у Європі, де його частка становить від 10 до 
20% доходів туріндустрії. Найбільше він розвинений у Франції (із 37 млн іноземних 
туристів 7 млн віддає перевагу відпочинку на селі), Італії, Іспанії, а із країн Східної 
Європи – у Польщі2. 

У Польщі темпи розвитку сільського туризму випереджують відповідні темпи 
у європейських країнах. Особливість історико-економічного розвитку сільських тери-
торій цієї країни полягає в тому, що населення завжди зберігало господарську само-
стійність, а форми господарювання були дрібнотоварними, які і зараз є основою наці-
онального сільського господарства.

1 Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку (2009), [Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В. 
та ін. ]; за ред.акад. УААН Б.Й.Пасхавера; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув, Київ.

2 Леонова Н.В. (2009), Организационно-экономические аспекты развития сельских территорий в ЕС на 
материалах Франции и Германии,.Москва, С. 27.
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Сільська місцевість, у якій проживає майже 38% населення, займає понад 93% 
території країни. Тільки у сільському господарстві працює менше ніж 6% поляків, 
а всього у сільськогосподарському секторі Польщі зайнято понад 27% населення (в той 
час як у Франції лише 5%). Базою аграрного сектору Польщі є мікрогосподарства, 
які обробляють по 5–10 га землі. У країні є 2,9 млн селянських господарств, серед-
ній розмір землеволодіння яких менше ніж 6 га. Існують і господарства, які мають 
трохи більше 1 га. Крупні господарства володіють земельними ділянками понад 100 
га, але їх лише 9%. Довготермінова державна політика, що проводиться на сільських 
територіях, спрямована на розвиток дрібних господарств, які розглядаються як ефек-
тивний засіб забезпечення зайнятості населення і розв’язання соціально-економічних 
проблем3. 

Другий пріоритетний напрям державної політики в аграрній економіці Польщі 
–туризм, який приносить найбільший дохід із всіх видів непрофільної діяльності. Крім 
цього, це галузь, в якій найбільше виявляється мультиплікативний ефект у створенні 
додаткових робочих місць в інших сферах економіки. За оцінками експертів туризм 
у сільській місцевості дає майже 4% від загального валового продукту, тому державна 
влада Польщі виділяє на його розвиток до 40% від обсягу всіх субсидій.

За останні двадцять років сільський туризм став повноправною складовою інду-
стрії туризму країни. Це стало можливим завдяки усуненню суперечностей між розу-
мінням таких понять як агропромисловий комплекс і сільське господарство, з одного 
боку, та індустрія туризму і сільський туризм – з іншого. Законодавчо визначено, що 
мінімальна площа земельних ділянок (сільськогосподарські угіддя, земельні ділянки 
під спорудами, які пов’язані з веденням даного господарства та ін.), які є у власно-
сті фізичної або юридичної особи, підрозділу, який не має статусу юридичної особи, 
повинна перевищувати 1 га. 

2001 р. у Польщі вступив у дію «Закон про господарську діяльність», який 
декларує однакове ставлення до виробничої діяльності і у сфері рослинництва, тва-
ринництва, садівництва, лісівництва і річної риболовлі, і у сфері туристичних послуг. 
Визнана рівність видів діяльності, які здійснюються на сільських територіях, визна-
чила єдині правила реєстрації і виконання публічних зобов’язань у господарствах, які 
розглядаються як єдиний соціально-економічний комплекс.

Умови надання туристичних послуг у Польщі деталізує відповідний закон. 
З 2004 р. правила, передбачені законом «Про туристичні послуги», поширюються 
також на господарства, які надають послуги в сільській місцевості. Діє поправка, 
введена Законом «Про свободу підприємницької діяльності» (2004 р.), яка визначає 
понятійний апарат і регламентує діяльність щодо надання готельних послуг ферме-
рами (здача в оренду номерів, квартир, котеджів, встановлення наметів, оренда інших 
об’єктів, в яких надаються готельні послуги). Встановлені мінімальні вимоги до 

3 Raciborski I. (2005), Оказание туристических услуг в сельской местности в свете законодательства 
Польши и Европейского Союза / Центр Сельскохозяйственного Консультирования в Brwinowie, Kraków  
2005, s. 29.
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об’єктів діяльності, зокрема обов’язковість реєстрації в органах муніципальної влади, 
які контролюють дотримання санітарних, протипожежних та інших правил.

Закон формулює визначення поняття «турист для сільської місцевості» – це 
людина, яка подорожує за межами свого постійного місця перебування, в іншій міс-
цевості, терміном не більше, ніж 12 місяців. Метою подорожі не може бути постійна 
робота або навчання.

Польських фермерів можна розділити на дві групи:
1) фермери, які займаються лише організацією сільського туризму;
2) фермери, які поєднують надання туристичних послуг із сільськогосподарською 

діяльністю.

Державні і муніципальні органи влади забезпечують безкоштовну реєстрацію 
гостьових будинків і ферм, що зайняті прийманням туристів; звільняють доходи, одер-
жані за результатами цього виду діяльності, від подоходного податку, що стягується 
із фізичних осіб; зберігають попередні ставки податку на нерухомість, можливість 
займатися неземлеробською господарською діяльністю у рамках соціального страху-
вання землевласників.

Згідно з законодавством, більшість польських фермерів звільнені від ведення 
бухгалтерського обліку, його мають вести лише ті господарства, які мають річний 
дохід понад 1,2 млн євро. Вимоги цільового використання і високі ціни 1 га землі 
сільськогосподарського призначення зумовили жорсткість закону про успадкування, 
згідно з яким, землю можна одержати у спадок лише маючи спеціальну аграрну освіту.

Якщо туристична діяльність домінує над виробництвом сільськогосподарської 
продукції або витісняє його, а також для об’єктів, які надають спеціалізовані турис-
тичні послуги, існують інші норми регулювання. Спеціалізовані послуги, які пов'язані 
з прогулянками в горах, оздоровчим туризмом, відпочинком і спортом, що безпосеред-
ньо залежать від природних ландшафтів і ресурсів, регулюються законами, які значно 
розширюють поняття малих масштабів і місцевих ресурсів сільських територій. Це 
закономірно, оскільки організація катання на гірських лижах або прийняття оздоров-
чих ванн у природних джерелах мають абсолютно інший зміст і вартість, ніж екскур-
сії на молочну ферму чи виноградник, які не потребують від учасників спеціальних 
навиків і підготовки.

У Польщі розроблена економічна, організаційна і правова база, яка уможливила 
прийняти єдину класифікацію сільських будинків для проживання туристів, а також 
єдині стандарти для об’єктів сільського туризму. Велика конкуренція на ринку турис-
тичних послуг, дослідження очікувань клієнтів вимагали точного визначення складу 
послуг, їхнього обсягу, стандарту технічного устаткування і якості обслуговування. 

У країні існує добровільна система категоризації сільських гостьових будинків, 
яка впроваджена у практику підприємництва. Управління цією системою здійснює 
Польська федерація сільського туризму «Гостинні господарства» (Polska Federacja 
Turystyki Wiejskiej «Gospodarstwa Goscinne») як національна організація аграрного 
туризму. Встановлені три категорії гостьових будинків (від нижчої – до вищої), 
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які позначаються знаком «сонечко». Позначення підтверджуються відповідним 
сертифікатом4. 

Основна умова приєднання до добровільної системи категоризації – виконання 
вимог, передбачених законом про туристичні послуги. Добровільна система оцінки 
сільських гостьових будинків охоплює додаткові вимоги, в яких наголошується на спе-
цифічному характері туристичної діяльності у сільській місцевості Польщі. Готельні 
послуги у сільських районах надаються, переважно, в гостьових кімнатах, квартирах 
на час канікул, дачних будиночках, на площах для розташування наметів у межах 
господарства. Категоризація дає змогу створити чітку систему пропозиції туристич-
них продуктів, які задовільняють попит.

Аграрний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку

 Міжнародна практика показує, що розвиток аграрного туризму – це крупна 
соціально-економічна програма, яка дає можливість перевести частину сільського 
населення із сфери виробництва у сферу послуг. Для окремих регіонів туризм може 
стати тим елементом системи, розвиваючи який можна вийти на новий рівень. Нині 
лідерами у розвитку агротуризму в Україні є Львівська, Закарпатська, Івано-Франків-
ська, Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Рівненська області, які приваблюють 
вітчизняних і зарубіжних туристів унікальними природними ландшафтами, мінераль-
ними водами, заповідними угіддями і т.ін.

Але до цього часу у нашій країні нерозв’язаною є проблема нормативного забез-
печення агротуристичної діяльності і у контексті розвитку туристичної галузі загалом, 
і сільських територій зокрема. Ще 2009 р. Міністерство аграрної політики розробило 
проект Закону України «Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність», який не 
прийнятий Верховною Радою України і досі.

Перспективність агротуризму суттєво пов'язана з необхідністю багатофункціо-
нального розвитку сільської місцевості. Цей сектор туристичної галузі орієнтований 
на використання природних, культурно-історичних та інших видів ресурсів сільської 
місцевості, її специфіки для створення комплексного туристичного продукту. Обов'яз-
кова умова – засоби для розміщення туристів (зазвичай, індивідуальні, спеціалізовані) 
повинні знаходитися у сільській місцевості або малих містах без багатоповерхової 
забудови. 

Зарубіжний досвід демонструє, що аграрний туризм сприяє розвитку фермер-
ських та підсобних господарств. Сім’ї, які приймають відпочиваючих, часто перегля-
дають структуру посівів на присадибних ділянках із врахуванням потреб гостей, роз-
ширюють асортимент овочевих культур, фруктових дерев, ягідників та ін., розвивають 
і урізноманітнюють тваринництво, закладають тепличне господарство.

За оцінками науковців з 6,3 млн приватних житлових будинків у сільській міс-
цевості майже мільйон може бути використано на ринку аграрного туризму. В Україні 

4 Raciborski I. (2005), Оказание туристических услуг в сельской местности в свете законодательства 
Польши и Европейского Союза / Центр Сельскохозяйственного Консультирования в Brwinowie, Krakow, 
2005. s. 33.
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налічується понад 5000 агроосель, які протягом року приймають туристів, зокрема 
й іноземних5. 

Аграрний туризм в Україні позитивно впливає на відродження і збереження 
народних традицій, промислів, пам’яток історико-культурної спадщини. Виявляючи 
інтерес до цих цінностей, міські жителі, які відпочивають на селі, розкривають місце-
вому населенню їхню справжню цінність, а потім популяризують у своїй місцевості 
і так допомагають їхньому збереженню і морально, і матеріально. Туризм впливає 
на підвищення культурного і освітнього рівня сільського населення. Готуючись при-
ймати і обслуговувати відпочиваючих, члени сільських сімей зобов’язані удосконалю-
вати свої знання у сфері ведення домашнього господарства, приготування їжі, гігієни, 
санітарії, а спілкування з гостями розширює їхній кругозір, дає можливість зав’язати 
нові знайомства. Все це сприяє збереженню сільських населених пунктів.

Останніми роками за кордоном широко розповсюдилися хобі-тури: пивні 
(в Чехію), винні (у Францію, Італію), кавові (в Бразилію), чайні (в Індію). Такі тури 
доцільно організовувати і в різні куточки України, де розвинуті народні промисли 
і ремесла, зокрема, художня вишивка, різьбярство, кераміка та ін. Відтворення нетра-
диційних способів землеробства, культової архітектури, розвиток української націо-
нальної культури і творчості можуть стати засобом залучення іноземних туристів та 
притоку капіталу в економіку України. 

Значна частина культурного спадку України, а також її екзотичних куточків 
належить або може потенційно належати агропромисловому комплексу. Тому агроту-
ризм безпосередньо пов’язаний з відродженням і розвитком сільського господарства 
і переробних галузей. 

Ефективність агарарного туризму зумовлена доходом, що одержують з 1 га 
землі. Тому землі зони Карпат, Передкарпаття, Полісся доцільніше використовувати 
для туристичних цілей. 

Пільгове кредитування підприємств АПК, створення комерційних структур 
в їхньому складі, які залучають пільгові позикові кошти держави, комерційних бан-
ків, приватних осіб та іноземних інвесторів, сприяють ефективності не тільки агро-
туризму, але і АПК загалом. Розвиток туризму в сільській місцевості передбачає 
обов'язкове поліпшення екологічного стану, створення сприятливого середовища, що 
врешті-решт дасть змогу виробляти екологічно чисту продукцію.

Отже, розвиток аграрного туризму, створення нових споживчих вартостей фор-
мують умови для додаткової реалізації більших обсягів продуктів харчування, осво-
єння прогресивних технологій, приросту обігових коштів. До прикладу, утримання 
п’яти сімей іноземців із трьох осіб кожна, за середнього рівня оплати харчування 
і проживання, забезпечує агротуристичному підрозділу понад 100 тис. дол. доходу за 
літній сезон6.

5 Забуранний С.В. (2014), Розвиток туристичної діяльності у сільській місцевості України, «Економіка 
АПК», №4, С. 104.

6 Михасюк І.Р., Залога З.М., Сухай О.Є. (2008), Розвиток транскордонного підприємництва в україн-
сько-польських єврорегіонах / за наук. ред. І.Р. Михасюка, монографія, Львів: Українські технології, 
С. 347. 
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Пільгові умови кредитування і розвиток нетрадиційних форм обслуговування 
туристів (організація полювання, риболовлі, водний, кінний туризм), які притаманні 
лише агросектору, створюють певні конкурентні переваги в туристичному бізнесі 
порівняно з монопольними будинками відпочинку і пансіонатами. У майбутньому 
цьому можуть сприяти гнучка цінова політика (зниження цін на путівки на внутріш-
ньому ринку турпослуг), а також наукові розробки (створення проектів розвитку 
туризму для окремих місцевостей) і підготовка кадрів. Конкурентні переваги аграр-
ного туризму формують, своєю чергою, економічну базу для зниження цін на вну-
трішньому ринку загалом. 

Для адаптації українського агротуристичного сектору до вимог ЄС, зростання 
та зміцнення його конкурентоспроможності необхідно розробити «Стратегію роз-
витку аграрного туризму в Україні», яка має бути частиною стратегії туристичної 
галузі загалом. Стратегія повинна визначати цілі, пріоритети і основні завдання полі-
тики держави, сфери фінансової підтримки програм розвитку агротуризму, розробле-
них органами регіонального самоуправління. 

Для розробки стратегії розвитку аграрного туризму необхідно визначити стан, 
можливості та загрози для цього сегмента туристичного ринку. З цією метою здійсне-
ний SWOT-аналіз (дані табл. 1).

В стратегії доцільно визначити наступні основні суспільно-економічні цілі, 
яких Україна може досягнути завдяки розвитку аграрного туризму:
1. Зростання доходів жителів тих регіонів, які потребують глибокої реструктури-

зації економіки за рахунок перерозподілу доходів, одержаних від туризму, на 
користь відсталих регіонів.

2. Зниження безробіття у прикордонних регіонах з великою туристичною привабли-
вістю, в яких розвиток агротуризму дасть змогу створити нові робочі місця.
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Табл. 1. SWOT-аналіз аграрного туризму України

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)
1. Багаті природно-рекреаційні ресурси.
2. Великий сільськогосподарський потенціал. 
3. Вигідне транспортно-географічне 

розташування.
4. Унікальна історико-етнографічна спадщина 

українських сіл.
5. Екологічна чистота сільської місцевості.
6. Відносно вільний сільський житловий фонд.
7. Наявність суспільних та комерційних органі-

зацій, які можуть сприяти розвитку туризму.
8. Багатогалузева спрямованість селянських 

і особистих підсобних господарств. 

1. Низький рівень розвитку туристично-рекреа-
ційної інфраструктури в сільській місцевості.

2. Недосконалість законодавчої та норматив-
но-правової бази в галузі туризму.

3. Низький рівень підготовки туристичних 
кадрів. 

4. Незначні обсяги інвестування. 
5. Недостатньо розвинута система просування 

туристичних продуктів на внутрішньому 
і міжнародному туристичних ринках. 

6. Відсутність спеціальних програм підтримки 
для жителів сільської місцевості, які бажають 
займатися агротуристичною діяльністю. 

7. Відсутність впізнаваних брендів сільських 
регіонів. 

8. Недостатність туристичної інформації і для 
туристів, і для підприємств, що надають 
послуги у сфері туризму. 

Можливості (O) Загрози (Т)
1. Створення додаткових робочих місць.
2. Зростання доходів і підвищення життєвого 

рівня сільського населення. 
3. Розвиток малого підприємництва на селі. 
4. Відновлення та розвиток об’єктів соціальної 

інфраструктури села.
5. Залучення іноземних туристів.

1. Соціально-економічна та політична нестабіль-
ність у країні.

2. Зростаюча конкуренція серед туристичних 
ринків зарубіжних країн. 

3. Зниження платоспроможного попиту насе-
лення внаслідок скорочення доходності 
основних галузей економіки.

4. Посилення виїзного туризму в сусідні регіони 
та за кордон через низький рівень надаваних 
послуг.

5. Складна екологічна ситуація.

3. Активізація сільських жителів і підвищення рівня життя на селі, особливо на тих 
територіях, що не передбачені для сільськогосподарського виробництва.

4. Зростання ролі культурно-історичної спадщини і природного середовища 
у зростанні свідомості суспільства.

5. Підвищення прибутковості готелів, будинків відпочинку, оздоровниць, держав-
них установ тощо.

6. Рекламно-інформаційне просування туристичної України на міжнародний рівень. 
Поліпшення іміджу нашої держави на світовій арені.

7. Розвиток контактів із сусідніми країнами через транскордонне співробітництво 
прикордонних регіонів.

Щоб досягнути цілей, визначених стратегією, державі необхідно усунути слабкі 
сторони і загрози для розвитку аграрного туризму, особливо у сфері забезпечення 
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безпеки туристів, свободи дії вітчизняних і закордонних організаторів туристичних 
послуг, зростання капіталовкладень на поліпшення якості інфраструктури, якою 
користуються туристи, освіченості кадрів, зайнятих у туристичній індустрії.

Агротуризм – перспективний напрям для Львівської області. Володіючи 
древньою історією, багатовіковими традиціями і мальовничими природними ланд-
шафтами, Львівська область має можливість розвивати туризм різних форм: від 
ділового, культурно-пізнавального, релігійного до аграрного і спортивного з актив-
ними формами відпочинку. Чинниками, які визначають успішний розвиток туризму 
в області, є кордон із Польщею, який генерує потужний потік туристів, і наявність 
інноваційних ядер, здатних забезпечити конкурентоспроможність туристично-рекреа-
ційного напряму і його динамічний розвиток.

Втім, поки що, частка агротуризму в структурі внутрішнього і в’їзного туризму 
у Львівській області незначна. Основні прориви, інноваційні ідеї у розвитку цього 
виду туристичної індустрії в області пов’язані із способами використання природного 
і культурного середовища, відповідних можливостей сільського господарства і малого 
підприємництва.

Основна частина суб’єктів, зайнятих у сфері агротуризму, належить до малих 
форм господарювання: фермерські (селянські) господарства, кооперативи, малі під-
приємства у сфері торгівлі, готельного і ресторанного бізнесу, транспортних та ін. 
послуг. Зазвичай, малий і середній бізнес у сільській місцевості – особистий і сімей-
ний, що зумовлює незахищеність його учасників, не дає змоги ефективно планувати 
фінансові та економічні показники. Тому для захисту інтересів малого бізнесу у Львів-
ській області доцільно створити Асоціацію аграрного туризму.

Основними напрямами діяльності Асоціації можуть бути наступні:
 – розробка обов’язкових вимог до товарів (робіт, послуг), а також проектів норма-

тивно-правових актів регіонального рівня, які регулюють відносини у сфері захи-
сту прав споживачів;

 – проведення незалежної експертизи якості, безпеки товарів, заявлених продавцями 
в інформації про них;

 – поширення інформації про права споживачів і необхідні дії із захисту цих прав;
 – внесення в органи виконавчої влади організації пропозицій з підвищення якості 

товарів (послуг), призупинення виробництва і реалізації товарів (надання послуг), 
які не відповідають вимогам;

 – передача в правоохоронні органи матеріалів про притягнення до відповідальності 
осіб, які виробляють і реалізують товари (роботи, послуги), що не відповідають 
обов’язковим вимогам;

 – звернення в суди із заявами щодо захисту прав споживачів та законних інтересів 
окремих споживачів (їхніх груп) і т.ін.

На Львівщині є всі умови для розвитку аграрного туризму на рівні світових 
стандартів. Львівська область володіє унікальною природою, цілющими джерелами, 
багатою історико-архітектурною спадщиною, самобутнім побутом та «чистою» 
екологією. Туристів приваблює зручна система поселення, сучасне обладнання 



u
 2

40
 u

Аграрний туризм у Польщі: досвід розвитку для України та транскордонного...

приватних пансіонатів, близькість до природи, співвідношення ціна/якість, гостин-
ність та домашня атмосфера, а окрім того, чудові страви національної кухні.

Нині найпопулярнішими серед туристів є агротурпродукти Славського, 
Орявчика, Сколе, Турківського, Старосамбірського, Жовківського районів. Перспек-
тивними щодо розвитку агротуризму є Олесько, Золочів. Загалом, на Львівщині пра-
цює понад п'ятисот агроосель, з-поміж яких лише 10% зареєстровані як приватні 
підприємці.

 Крім об’єктивних мають суттєвий вплив також і суб’єктивні чинники. Відомо, 
що одним із найпоширеніших мотивів придбання туру є бажання відпочити від буден-
ності, зняти стрес, втому шляхом зміни оточення, а також одержати нові враження 
від подорожі. Тому, пропонуючи споживачеві агротуристичний продукт, оператори 
мусять враховувати всі допоміжні види послуг, які підвищують його конкурентоспро-
можність на ринку. До таких видів діяльності, які є невід’ємною складовою туристич-
ного продукту, належать надання страхових послуг, а також відвідання закладів сфери 
дозвілля та культури.

Чим ширший спектр пропозицій підприємств-суміжників, тим більше можли-
востей для задоволення потреб споживачів, а, отже, – для формування їхньої при-
хильності до турфірми, місцевості, країни відпочинку. У сусідніх із Львівщиною поль-
ських воєводствах, зокрема, Підкарпатському (єврорегіон «Буг») ці та інші пропозиції 
туристичних фірм уже діють.

Однією із суттєвих перешкод на шляху ефективнішого поширення ідеї аграр-
ного туризму серед потенційних туристів є відсутність професійно розробленої мар-
кетингової та рекламної стратегії, низька якість рекламних продуктів. 

Варта наслідування промоційна система польських агротуристичних госпо-
дарств. У країні щорічно видають десятки тисяч каталогів і рекламних буклетів із 
агротуристичними послугами. 

Сьогодні у Польщі готуються кваліфіковані кадри туристичного менеджменту 
і маркетингу, організовуються навчальні курси представників українських турфірм, 
а також організовується ефективна реклами рекреаційних об’єктів і ресурсів у Польщі 
та в Україні.

В Україні від часу становлення єврорегіонів не реалізовано жодного велико-
масштабного проекту, що пов’язане з браком коштів, тим паче для підтримки агробіз-
несу та аграрного туризму. Єврорегіони «Буг» і «Карпати» не одержують дотації 
Європейської Комісії, оскільки не всі держави-учасниці є членами ЄС. Бюджети 
самоврядних одиниць ледве покривають видатки на власні потреби. Тому сьогодні 
транскордонні утворення є радше паперовими угодами, а не реальним знаряддям 
транскордонної співпраці. Водночас ідея такої співпраці в рамках єврорегіонів зали-
шається актуальною, особливо з погляду на прагнення України брати якнайактивнішу 
участь у процесах європейської інтеграції. Крім того, єврорегіони є засобом залучення 
до інтеграційних процесів на теренах ЄС, вирівнювання економічних потенціалів дер-
жав, зокрема, в аграрному секторі економіки.

Прикордонні регіони, хоч і володіють відповідним природним і людським 
потенціалом, але за своїм розвитком відстають від центральних регіонів і в Україні, 
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і в Польщі. У зв’язку з цим пропонується розширити транскордонне українсько-поль-
ське співробітництво, що корисно позначиться на економічному розвитку прикордон-
них територій, насамперед в агробізнесі України. При цьому йдеться про агробізнес 
як сукупність галузей, пов’язаних із розвитком сільського господарства, починаючи 
від фондозабезпечувальних галузей і закінчуючи торгівлею готовою продукцією із 
сільськогосподарської сировини і продовольчого, і непродовольчого призначення, та 
аграрним туризмом.

Співпраця України з Польщею, спрямована на поступову адаптацію еконо-
мічних показників, сприяє усуненню економічних дисбалансів, що спостерігаються 
в країнах, створює передумови для реформування у сфері українського агробізнесу, 
насамперед, в межах єврорегіонів.

Висновки

Фінансово-економічна криза, яка триває останніми роками, події, пов’язані із 
анексією Криму та військовими діями на території Донецької та Луганської областей, 
негативно вплинули на структуру туризму, в’їзний туристичний потік та можливості 
країни і на внутрішньому, і зовнішньому туристичному ринку. 

За результатами SWOT-аналізу можна зробити висновок, що існуюча система 
управління, нормативно-правове забезпечення, кадровий потенціал, маркетингова 
система просування турпродукту, низькосортність рекламних матеріалів, недостатнє 
інвестиційне забезпечення, відсутність реального доступу до дешевих кредитних 
ресурсів, які можна спрямувати на поліпшення умов для прийому туристів, нероз-
винена туристична інфраструктура не дають змоги реалізувати усі можливості для 
розвитку агротуризму.

Для розв’язання існуючих проблем, які перешкоджають активному розвитку 
аграрного напряму туристичного ринку України, потрібні новий підхід і програм-
но-цільовий метод, які уможливлять підвищити конкурентоспроможність сільських 
територій і задовольнити зростаючий попит на якісні туристичні послуги.

Досвід розвитку аграрного туризму в Польській Республіці підтверджує важ-
ливість ведення активної науково-дослідної діяльності з розробки законодавчої бази, 
організаційно-економічних механізмів та інших заходів стимулювання розвитку цього 
напряму туризму на сільських територіях України.

Необхідно розробити систему категоризації сільських гостьових будинків, яка 
має бути впроваджена у підприємницьку практику. Потрібне точніше визначення 
туристичних послуг, які надаються. Вимоги з категоризації конкретизують, найперше, 
технічні умови облаштування будинку або кімнати, а також послуги, комфорт і мож-
ливості цікавого проведення вільного часу.

Як демонструє польський досвід, людський чинник має суттєве значення для 
якості надаваних послуг. Поведінка людей, їхня доброзичливість, ввічливість впли-
вають на кінцеву оцінку відпочинку на селі. Здатність задовольняти запити гостей 
– основа успіху у сфері послуг. Тому суттєву роль у розвитку туризму на селі відіграє 
навчання кадрів. Для забезпечення належної якості послуг, які надаються сільськими 
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господарями, потрібно створювати групи спеціалістів (тренерів), що могли б перетво-
рити селянина-початківця на господаря агросадиби, розробляти навчальні програми 
для підготовки кадрів для аграрного туризму.
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WSPÓŁPRACA WYBRANYCH ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH Z SAMORZĄDAMI 

NA PRZYKŁADZIE SAMORZĄDU POWIATU 
LUBACZOWSKIEGO 

Cooperation of selected non-governmental organizations with local 
self-government bodies on the example of local self-government of 

Lubaczow district

Streszczenie: Organizacje pozarządowe są okiem i uchem władzy samorządowej. Pozwalają 
realizować oddolne inicjatywy społeczeństw. Są sposobem na samorealizację mieszkańców 
gmin i powiatów. Każda organizacja jest bardzo ważnym sojusznikiem lokalnej władzy a ich 
współpraca układa się według ściśle określonych zasad. Warto zatem tworzyć odpowiedni kli-
mat do tworzenia takich organizacji.

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, samorząd, powiat lubaczowski.

Summary: The article deals with the importance of non-governmental organizations in the 
system of local self-government. Non-governmental organizations allow to implement the 
community initiatives from the bottom and are an effective means of self-realization of com-
munes and districts. Each organization that are considered in the article is an important ally 
of the local government, and their cooperation is formed on the background of established 
principles and rules. For this cooperation, it is important to create an appropriate climate, 
the mechanisms of creation of which are considered by the example of local government of the 
Lubaczow district.

Key words: non-governmental organization, local self-government, Lubaczow district.

Wstęp

O rganizacje pozarządowe były, są i będą ważnym ogniwem aktywizującym spo-
łeczeństwo, a co za tym idzie – przyczyniają się do rozwoju lokalnych samo-
rządów. Bez aktywności ludzi pracujących w różnego rodzaju stowarzyszeniach 

i fundacjach, wiele dziedzin naszego życia społeczno-gospodarczego nie mogłoby popraw-
nie funkcjonować. Aktywność organizacji pozarządowych jest widoczna w mniejszym lub 
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większym zakresie w każdym samorządzie. Ludzie zaangażowani w działalność społeczną 
winni być doceniani i nagradzani przez władze samorządowe.

Celem pracy jest pokazanie możliwości współpracy powiatowego samorządu z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz ich wpływ na lokalny rozwój społeczno-kulturalny.

Swoboda założenia organizacji pozarządowej, konstytucyjne prawo do zrzeszania 
się, a także możliwość samorealizacji na bardzo wielu płaszczyznach społecznych powo-
duje, że w kilku tysiącach organizacji działa społecznie kilkaset tysięcy wolontariuszy. Wie-
lość tych organizacji jest ogromna, np. do organizacji pozarządowych zaliczymy:
 – stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń;
 – fundacje;
 – kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe;
 – organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony 

Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, koła 
łowieckie, komitety społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów);

 – stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 – spółdzielnie socjalne;
 – spółki działające nie dla zysku;
 – partie polityczne;
 – związki zawodowe;
 – samorządy zawodowe;
 – federacje i konfederacje pracodawców;
 – izby gospodarcze;
 – izby rzemieślnicze;
 – organizacje kościelne;
 – związki rolników, kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich;
 – grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samopomocowe.

Autor niniejszej pracy skupił się na działalności stowarzyszeń współpracujących 
z samorządami lokalnymi.

Stowarzyszenia współpracujące z samorządami lokalnymi

Stowarzyszenia to organizacje społeczne (zrzeszenia) powoływane przez grupę osób 
mających wspólne cele i zainteresowania. Ich istnienie realizuje jedno z podstawowych 
praw konstytucyjnych: prawa do zrzeszania się. Głównym celem stowarzyszeń jest partycy-
pacja w życie publiczne na zasadzie istnienia podmiotu będącego wyrazicielem woli grupy 
obywateli. 

 Kwestie prawne dotyczące stowarzyszeń w Polsce reguluje ustawa „Prawo o sto-
warzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.2 o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rzeczona ustawa mówi, że stowarzyszenie 
jest „dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które 

1 (Dz. U. Nr 20, poz. 104).
2 (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).
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samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne. Ostateczny 
– aktualny stan prawny określa ustawa, która weszła w życie dnia 25 września 2015 r3. 
Zmienia ona dotychczasowe ustawy ‒ Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 1923).

Wspomniane ustawy wyróżniają dwa rodzaje stowarzyszeń – stowarzyszenia zwykłe 
i stowarzyszenia zarejestrowane, posiadające osobowość prawną.

Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż utworzenie stowarzyszenia 
zarejestrowanego w KRS. By je powołać wystarczą trzy osoby – pełnoletnie, posiadające 
obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych. Osoby prawne, takie jak firmy, 
spółki czy inne organizacje pozarządowe nie mogą być założycielami stowarzyszenia zwy-
kłego; co więcej – nie mogą być również członkami takiej organizacji, ponieważ w stowa-
rzyszeniu zwykłym mogą zrzeszać się jedynie osoby fizyczne.

Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe decydują o jego nazwie i celu działal-
ności, określają siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania. Wybierają także swojego 
przedstawiciela lub zarząd, który będzie uprawniony do reprezentowania założycieli wobec 
urzędu. Wszystkie te zasady określają w regulaminie działalności stowarzyszenia, który sta-
nowi najważniejszy dokument stowarzyszenia zwykłego i pełni taką rolę, jak statut w sto-
warzyszeniu zarejestrowanym.

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS musi mieć co najmniej 7 założycieli. Osoby pla-
nujące założenie stowarzyszenia przygotowują statut, a następnie organizują i przeprowadzają 
zebranie założycielskie. Podczas takiego zebrania podejmują decyzję o założeniu stowarzy-
szenia, przyjmują statut i wybierają władze. Mogą również wybrać komitet założycielski.

Do 20 maja 2016 r. wybranie komitetu założycielskiego było obowiązkowe. Obecnie 
obowiązkowo trzeba powołać zarząd, gdyż to właśnie zarząd składa wniosek o rejestrację 
do KRS4. Zgodnie z art. 9 znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach komitet zało-
życielski można powołać, ale nie jest on wymagany.

Po zebraniu trzeba przygotować cały wniosek rejestracyjny, który następnie składa 
się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wniosek o rejestrację w KRS, jeśli nie budzi 
wątpliwości, powinien być rozpatrzony w ciągu 7 dni. Po rejestracji w sądzie trzeba jeszcze 
zawrzeć umowę z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego, uzyskać numer REGON 
i NIP. W końcu można zacząć działać. 

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS ma dużo więcej różnych możliwości niż sto-
warzyszenie zwykłe. Może prowadzić bardzo szeroką działalność statutową (czyli działal-
ność społeczną, która jest sformułowana w statucie jako cel działania organizacji), która 
może być prowadzona w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
Dodatkowo może uruchomić działalność gospodarczą, która służy pozyskiwaniu funduszy 
na cele statutowe.

Stowarzyszenie takie może prowadzić działalność akcyjną, opierając się na pracy 
społecznej członków i wolontariuszy, ale też może być stale działającą organizacją, mającą 
biuro i zespół pracowników.

3 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).
4 Art. 9 i 12, ust 1. 
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Poważnym atutem takiego stowarzyszenia jest szeroki wachlarz możliwości pozyski-
wania funduszy na działalność. Oprócz już wspomnianej działalności zarobkowej (odpłatnej 
działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej), może ono przyjmować daro-
wizny, ubiegać się o dotacje od administracji publicznej, organizować zbiórki publiczne, 
pozyskiwać nawiązki, spadki czy 1%.

Stowarzyszenie rejestrowe korzysta też ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeśli 
jego cele mieszczą się w zwolnieniu opisanym w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych.

Oczywiście stowarzyszenie rejestrowe podlega wielu różnym obowiązkom, w tym 
sprawozdawczym, tak jak każdy inny podmiot prawny.

Stowarzyszenie to grupa osób (przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków 
rodziny), które mają wspólne zainteresowania (np. fortyfikacje militarne) lub wspólny cel 
(np. promocja regionu). Razem chcą rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyzna-
czony sobie cel (np. odnowić określone zabytki itd.).

Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to:
 – dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystę-

powania i występowania członków – nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem 
stowarzyszenia;

 – samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania 
norm oraz reguł wewnętrznych;

 – trwałość – oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego składu osobowego swo-
ich członków (pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 7 w stowarzyszeniu zarejestro-
wanym lub 3, jeśli jest to stowarzyszenie zwykłe);

 – niezarobkowy cel – oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom 
korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy człon-
ków), w przeciwieństwie do spółek.

Trzeba też pamiętać, że stowarzyszenie, podobnie jak fundacja, jest organizacją 
pozarządową – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie jest to każda instytucja (osoba prawna lub jednostka posiada-
jąca zdolność prawną na podstawie odrębnych ustaw), która nie działa w celu osiągnięcia 
zysku i nie jest jednostką sektora finansów publicznych. I jako organizacja pozarządowa 
stowarzyszenie podlega regulacjom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, co w praktyce oznacza, np. możliwość ubiegania się o status OPP czy korzystania 
z dotacji administracji publicznej.

Stowarzyszenia posiadają status organizacji pozarządowej (ang. non-governmentor-
ganization, popularny skrót NGO) – organizacja działająca na rzecz wybranego interesu 
i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicz-
nego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców). Organizacje poza-
rządowe – w odróżnieniu od organów publicznych, a podobnie jak przedsiębiorcy – są 
prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu 
od przedsiębiorstw, a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, 
a nie prywatnym.
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Powyższe zasady współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządo-
wymi obowiązują w samorządach powiatowych. Autor przedstawia zasady takiej współ-
pracy w powiecie lubaczowskim, mając wieloletnie doświadczenie samorządowca.

Podstawa prawna współpracy samorządów i organizacji pozarządowych; Na podsta-
wie art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powia-
towym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 221. Ust. 1 i 2 z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 
z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w powiecie lubaczowskim

Celem głównym współpracy z organizacjami pozarządowymi w powiecie lubaczow-
skim jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców oraz wzmocnienie rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa. Cele szczegółowe 
dotyczą:
 – poprawy jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców;
 – bardziej racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
 – otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność;
 – integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem swojego działania sferę zadań 

publicznych;
 – wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu;
 – promowania i wzmacnianie postaw obywatelskich.

Współpraca samorządu powiatu lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi 
oparta jest na następujących zasadach:
1. Pomocniczości – oznacza to, że powiat powierza organizacjom realizacje zadań wła-

snych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny 
i terminowy.

2. Suwerenności stron – oznacza to, że stosunki między powiatem a organizacjami kształ-
towane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działal-
ności statutowej.

3. Partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów 
w rozwiązywaniu problemów i o osiąganiu razem wytyczonych celów.

4. Efektywności - oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efek-
tów w realizacji zadań publicznych.

5. Uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji odno-
śnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, 
a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych 
działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.

6. Jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy powiatu z organizacjami 
są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych 
procedur i kryterium podejmowania decyzji.
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Przedmiotem współpracy powiatu z podmiotami prowadzącymi działalność użytku 
publicznego jest:
a. realizacja zadań powiatu określonych w ustawach;
b. podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu;
c. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
d. konsultowanie uchwał projektów Rady Powiatu na etapie ich tworzenia.

Powiat lubaczowski podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w for-
mie finansowej, tj.: zlecania organizacjom zadań publicznych, na zasadach określonych 
w ustawie, w formach powierzania lub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem 
dotacji na dofinansowanie ich realizacji, oraz w formie pozafinansowej, tj.:
 – wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
 – konsultowania z organizacjami projektów prawa miejscowego w dziedzinach doty-

czących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr 
XXXIII/299/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowa-
nia z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, poprzez: a) zamieszczanie 
na okres 7 dni na stronie BIP Powiatowego Starostwa w Lubaczowie projektu aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organi-
zacji; b) zamieszczenie projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowych tych organizacji poprzedzone będzie informacją opublikowaną 
na stronie oficjalnej powiatu lubaczowskiego – www.lubaczowpowiat.pl – zakładka 
Organizacje pozarządowe projekty oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa 
Powiatowego w Lubaczowie.

 – prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja uroczystości państwowych 
i patriotycznych, imprez artystycznych, sportowych i kulturalno-promocyjnych doty-
czących powiatu, współorganizowanie konferencji popularno-naukowych, forum 
wymiany doświadczeń, świadczenia pomocy prawne dla lokalnego społeczeństwa.

 – doradztwo, udzielanie pomocy merytorycznej i pomoc dla organizacji pozarządowych 
w poszukiwaniu środków finansowych z funduszy zewnętrznych ‒ szczególnie fundu-
szy Unii Europejskiej.

 – udzielania w miarę możliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego, merytorycz-
nego, organizacjom pozarządowym, np. bezpłatne użyczenie sali w urzędzie i doradztwo.

Zakres zadań jest bardzo rozległy, mają charakter ponadgminny, ale obejmują 
wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art.4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
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5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagro-

żonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz roz-

powszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rada Powiatu po stwierdzeniu lokalnych potrzeb może w drodze uchwały wskazać 
inne zadania, które wymagają realizacji.

Bezpośrednimi realizatorami programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
są Rada Powiatu, która uchwala program oraz Zarząd Powiatu, który podejmuje decyzje 
o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zarząd ogłasza konkursy oraz 
ich terminy, ustala i powołuje komisje konkursowe, które wyrażają swoje opinie. Zarząd 
podejmuje decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji, zawiera umowy i poprzez własne 
wydziały przygotowuje wymaganą dokumentację. 
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Zakres tematyczny stowarzyszeń jest różnorodny oraz bardzo liczny. Na terenie 
małego pod względem ludności powiatu lubaczowskiego (ok. 57 tys. mieszkańców) działa 
aktualnie ponad 140 stowarzyszeń. Dominują, posiadające najdłuższą tradycję, Ochotnicze 
Straże Pożarne, działające w 51 miejscowościach powiatu.

Wykaz stowarzyszeń działających na terenie powiatu lubaczowskiego. 
1. Towarzystwo Muzyczne;
2. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Lokalnych;
3. Niezależne Forum Prywatnego Biznesu;
4. Towarzystwo Rolnicze;
5. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Roztocze”;
6. Polski Związek Hodowców gołębi pocztowych;
7. Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Zbóż w Lubaczowie;
8. Stowarzyszenie Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej;
9. Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej;
10. Stowarzyszenie Ekologiczne „TERRA – SANO”;
11. Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej;
12. Stowarzyszenie na rzecz Trzeźwości;
13. Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy;
14. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Ziemi Lubaczowskiej;
15. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Roztocze”;
16. Lubaczowskie Stowarzyszenie Gospodarcze;
17. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Bliskich;
18. Stowarzyszenie Roztocze w Hucie Różanieckiej;
19. Stowarzyszenie „Edukacja dla Rozwoju” w Lubaczowie;
20. Stowarzyszenie Miłośników Internetu Netgrupa w Lubaczowie;
21. Stowarzyszenie Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej;
22. Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Lubaczowie;
23. Stowarzyszenie Narodowo-Patriotyczne „ROTA”;
24. Związek zawodowy Kół Gospodyń wiejskich Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie;
25. Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Nasza Przyszłość” w Lubaczowie;
26. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej;
27. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej w Horyńcu;
28. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szansa” w Lubaczowie;
29. Stowarzyszenie Rozwoju Nowin Horynieckich;
30. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej w Oleszycach;
31. Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „Truskawka” w Starym Dzikowie;
32. Cieszanowskie Towarzystwo Muzyczne w Cieszanowie;
33. Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu;
34. Towarzystwo Wędkarskie „AMUR” w Horyńcu Zdroju;
35. Miejski Klub Sportowy „Pogoń – Sokół” w Lubaczowie;
36. Towarzystwo Polsko-Węgierskie;
37. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Narolskiej;
38. Stowarzyszenie Popularyzacji Miasta i Regionu Żarek w Cieszanowie;
39. Stowarzyszenie Strzelec w Cieszanowie;
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40. Gminne Stowarzyszanie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie;
41. Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Brusienka” w Cieszanowie;
42. Stowarzyszenie Kresy – Pokolenie Nowych w Nowym Lublińcu;
43. Cieszanowskie Forum Gospodarcze w Cieszanowie;
44. Towarzystwo Przyjaciół Lublińca w Starym Lublińcu;
45. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików;
46. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi lubaczowskiej w Lubaczowie;
47. Stowarzyszenie „Nasze dzieci” w Oleszycach;
48. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów w Lubaczowie;
49. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Powiatu;
50. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „VadeMecum” im. św. Brata Alberta;
51. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Siole;
52. Stowarzyszenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i przewlekle chorych oraz 

ich rodzin i opiekunów VIVERE w Cieszanowie;
53. Stowarzyszenie Czereśnianin w Cieszanowie;
54. Regionalne Stowarzyszenie na rzecz osób autystycznych i ich rodzin „Serduszko” 

w Lubaczowie;
55. Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie;
56. Fundacja im. Solidarności Ziemi Lubaczowskiej;
57. Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej „EKO – BARĆ”;
58. Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II;
59. Stowarzyszenie rozwoju Polski Wschodniej „KRESY”;
60. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich gminy Lubaczów;
61. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej;
62. Ludowy Klub Sportowy „URSUS” w Dachnowie;
63. Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej;
64. Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w Oleszycach;
65. Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju Osiedla Piaski;
66. Celnicy;
67. Stowarzyszenie „Być Kobietą” w Baszni Dolnej;
68. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Aktywnych;
69. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie;
70. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji przy Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie;
71. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Razem w Krowicy Samej;
72. Związek Kół Gospodyń Gminy Oleszyce w Oleszycach;
73. Cieszanowskie Forum Gospodarcze;
74. Stowarzyszenie Cieszanów PL;
75. Ludowy Klub Sportowy „UNIA” w Horyńcu Zdroju;
76. Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” w Gorajcu;
77. Lubaczowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne Rogatka w Lubaczowie;
78. Stowarzyszenie Gminne Emerytów i Rencistów w Horyńcu Zdroju;
79. Stowarzyszenie zwykłe „Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubaczowskiego”;
80. Katolickie stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Lubaczowie;
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81. Stowarzyszenie Gier umysłowych „Czarni” przy MGOK;
82. Stowarzyszenie Jednostka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Bałajach;
83. Akademia Sportu w Lubaczowie;
84. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie;
85. Stowarzyszenie Gier Umysłowych „Orzeł” przy MDK w Lubaczowie;
86. Stowarzyszenie „Nasz Wspólny Dom” – Załuże;
87. Stowarzyszenie Pomóżmy Razem w Starym Dzikowie;
88. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Trampolina w Lubaczowie;
89. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lubaczowskie Forum Biznesu w Lubaczowie;
90. Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie5.

Zakończenie

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządami lokalnymi przynosi wiele 
korzyści członkom stowarzyszeń, władzy lokalnej, a nade wszystko lokalnej społeczności. 
Mocnymi stronami takiej współpracy są m.in.:
 – obustronna wola współpracy ‒ systematyczna poprawa klimatu współpracy;
 – włączanie instytucji samorządowych do współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 – kreatywność, szersze spojrzenie mieszkańców na problemy rejonu;
 – otwartość samorządu na inne formy współpracy (poza zlecaniem zadań), np. wspólne 

projekty, wspólne inicjatywy;
 – wykorzystanie zwłaszcza ludzi młodych, kreatywnych, szukających nowych rozwiązań;
 – lepsze merytoryczne przygotowanie stron współpracy;
 – rozwijanie się procesu integracji;
 – realizacja wspólnych celów i zadań;
 – widoczne zwiększenie ilości zadań realizowanych przez stowarzyszenia;
 – poprawa współpracy z samorządem, a samorządu z organizacjami pozarządowymi;
 – powstają wspólne zespoły tematyczne, doradcze, opiniujące i inicjatywne, rady, grupy 

robocze;
 – wypracowane mechanizmy współpracy i dobre praktyki w zakresie realizowanych 

wspólnych projektów;
 – wykorzystanie działających federacji, związków organizacji pozarządowych jako waż-

nych partnerów samorządu;
 – istnieją osoby starsze, dysponujące czasem, posiadające doświadczenie w pracy 

społecznej;
 – duża liczba organizacji pozarządowych (ok. 150) pozwala na wielopłaszczyznową 

współpracę.

Czynnikami wpływającymi na ograniczenia takiej współpracy są m.in.:
 – słaba wymiana doświadczeń, informacji;
 – mała ilość środków własnych;
 – większość organizacji ma problemy finansowe;

5 Strona BIP w Lubaczowie
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 – słaba integracja pomiędzy członkami stowarzyszeń a samorządem;
 – słaby wizerunek społeczny organizacji (podejrzliwość, podejrzewanie o niejasne inten-

cje, dorabianie się itd.);
 – słaba umiejętność pozyskiwania środków finansowych, zwłaszcza zewnętrznych;
 – incydentalność/sezonowość działań, działania nie są ciągłe;
 – słaba promocja/autopromocja organizacji;
 – słaba współpraca z biznesem;
 – przemęczenie/wypalenie/brak czasu działaczy;
 – część liderów działa w kilku organizacjach;
 – członkowie stowarzyszeń słabo utożsamiają się z organizacją, są słabo aktywni;
 – słaby poziom umiejętności pozyskiwania i zarządzania wolontariuszami;
 – słaba umiejętność współpracy;
 – brak wiedzy w społeczności na temat organizacji;
 – słaba znajomość prawa.

Elementem wpływającym na współpracę pomiędzy samorządem a stowarzyszeniami 
są (lub ich brak) również czynniki zewnętrzne, jak: życzliwe media, fundusze zewnętrzne, 
współpraca międzynarodowa czy atrakcyjność turystyczna, ekonomiczna, a w konsekwen-
cji możliwość pozyskania sponsorów. 

W omawianej współpracy istnieją pewne zagrożenia, takie jak: niska aktywność spo-
łeczna, słaba świadomość mieszkańców, czym są organizacje, słabe zaangażowanie ludzi 
w wolontariat, zmienność i wadliwość prawa dot. organizacji pozarządowych, zmienność 
jego interpretacji, szufladkowanie organizacji, podział na lepsze i gorsze, „swoje” i „obce”, 
kumoterstwo, brak stałych zasad współpracy z samorządem, zbytnie ingerowanie samorzą-
dów w działalność organizacji, a także niski poziom przygotowania urzędników odpowie-
dzialnych w samorządach za współpracę ze stowarzyszeniami.

Jak z powyższego wynika, zakres tej współpracy jest wręcz nieograniczony zarówno 
dla władzy lokalnej, jak i obywateli, a wszystko to sprzyja rozwojowi naszych „małych 
ojczyzn”.
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POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH 
O ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Administrative proceedings in cases concerning social assistance 
benefits

Streszczenie: Niniejszy artykuł zawiera rozważania dotyczące problematyki związanej z postę-
powaniem administracyjnym w sprawie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Jego 
celem jest wskazanie, jak ważną rolę w demokratycznym państwie prawa pełni przyznawanie 
pomocy społecznej w drodze decyzji administracyjnej. Na podstawie materiału w nim zgroma-
dzonego można zasadnie przypuszczać, że stosowanie procedury administracyjnej ma funda-
mentalne znaczenie dla prawidłowego przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, strona, pomoc społeczna. 

Summary: This Article contains considerations on issues related to administrative proceed-
ings concerning the granting of social assistance benefits. Its aim is to show how important 
a role granting social assistance through an administrative decision plays in a democratic 
state governed by the rule of law. On the basis of the material gathered there, it can be reason-
ably assumed that the application of an administrative procedure is fundamental for the proper 
granting of social assistance benefits. 

Key words: administrative proceedings, party, social assistance.

Wstęp

P ostępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej jest rodzajem postępowa-
nia administracyjnego, prowadzonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
i kodeksu postępowania administracyjnego. Opracowanie wskazuje, jak ważną rolę 

w demokratycznym państwie prawa pełni przyznawanie pomocy w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, mamy tu bowiem do czynienia z ingerencją w sferę uprawnień i obowiązków 
jednostki, co musi odbywać się w określonych prawem formach i trybie. Stosowanie proce-
dury administracyjnej ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego przyznawania świad-
czeń, ochrony uprawnień strony ‒ świadczeniobiorcy, zwłaszcza poprzez umożliwienie mu 

Postępowanie administracyjne w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy...
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czynnego udziału w postępowaniu, jak również przez uprawnienie do wnoszenia środków 
zaskarżenia.

Po reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce w 1990 r. pomoc społeczna 
stała się jednym z najważniejszych zadań gminy. Utworzenie kolejnych jednostek samo-
rządu terytorialnego w 1998 r. spowodowało nowy podział obowiązków z zakresu pomocy 
społecznej między gminą, powiatem i województwem samorządowym. Najwięcej zadań 
powierzono najmniejszym jednostkom samorządu terytorialnego, ponieważ to one znaj-
dują się najbliżej potrzebujących. Rola gmin w realizacji zadań pomocy społecznej jest 
szczególna. To właśnie w środowiskach lokalnych najłatwiej dostrzec i zaspokoić potrzeby 
jednostek i rodzin. Wspólnota samorządowa za pośrednictwem wyspecjalizowanej admi-
nistracji powinna podejmować działania zmierzające do niwelowania czynników wywołu-
jących trudne sytuacje życiowe, a osobom, które nie są w stanie samodzielnie ich pokonać 
powinna udzielać wsparcia w formie konkretnych świadczeń. Obecnie obowiązująca ustawa 
o pomocy społecznej przeprowadza szczegółową klasyfikację świadczeń z pomocy spo-
łecznej. Jednocześnie dość ogólnie reguluje postępowanie związane z ich przyznawaniem. 
Uprawnienia do większości świadczeń ustalane są w postępowaniu administracyjnym. 
Jednakże ze względu na dużą różnorodność form pomocy nie jest możliwe unormowanie 
jednolitego trybu jej przyznawania. Niektóre rodzaje wsparcia udzielane są na podstawie 
umów. Część świadczeń utrudnia lub wyklucza możliwość przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego z uwagi na rodzaj pomocy lub podmiot jej udzielający. Dotyczy to np. 
świadczeń w postaci poradnictwa i pracy socjalnej. Ponadto pomocą społeczną zajmują się 
często podmioty, które nie mają kompetencji do rozstrzygania spraw indywidualnych w dro-
dze decyzji administracyjnej1.

Prawne formy przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Zadania z zakresu pomocy społecznej administracja publiczna realizuje przy wyko-
rzystaniu dostępnych jej prawnych form działania . Dominującą rolę w tym zakresie odgrywa 
akt administracyjny, mający uzewnętrznienie w formie decyzji administracyjnej . Realizacja 
świadczeń z pomocy społecznej jest oznaką władczej funkcji państwa. Co prawda z jednej 
strony organy pomocy społecznej działające w imieniu i na rachunek państwa zaspokajają 
niezbędne potrzeby obywateli, to jednocześnie swoimi rozstrzygnięciami wkraczają w sferę 
zastrzeżoną dla praw obywatela. Oznacza to, że w ramach pomocy społecznej administra-
cja działa w swoich klasycznych formach, dlatego niezbędne jest przy badaniu prawa do 
pomocy społecznej stosowanie tradycyjnych pojęć narzędzi, przy wykorzystaniu których 
nauka prawa administracyjnego bada tego typu zjawiska2.

Sytuację prawną jednostki wyznaczają nie tylko przepisy u.p.s., ale również przepisy 
prawa procesowego, zawierające system gwarancji prewencyjnych i represyjnych, stwarza-
jących możliwość skutecznego realizowania prawa do pomocy społecznej3.

1 I. Sierpowska, Postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, „Zeszyty Naukowe 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2009, z. 5, s. 87.

2 S. Nitecki, Pomoc społeczna, procedury i tryb przyznawania świadczeń, Wrocław 2009, s. 19.
3 B. Adamiak, Postępowanie w sprawach pomocy społecznej, „Samorząd terytorialny” 1991, nr 7, s. 34.
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Do postępowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej mają zastosowanie 
przepisy u.p.s. oraz k.p.a. Zgodnie z art. 14 u.p.s., w sprawach nieuregulowanych w ustawie 
stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Ustawa o pomocy 
społecznej traktowana jest wobec k.p.a. jako lex specialis i lex posterior, a zatem jej prze-
pisy mają pierwszeństwo zastosowania przed przepisami k.p.a 4. 

Podstawową formą przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej jest decy-
zja administracyjna. Obok decyzji, administracja wykorzystuje w ograniczonym zakresie 
również inne formy, takie jak umowy cywilnoprawne. Pełnią one funkcje uzupełniające 
i wspomagające wobec decyzji administracyjnych5. Nie wymaga wydania decyzji admini-
stracyjnej udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, porad-
nictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowa-
nego (art. 106 ust. 2 u.p.s.). 

Unormowania procesowe związane z przyznawaniem świadczeń 
z zakresu pomocy społecznej

Podmiotami postępowania administracyjnego w sprawie przyznawania świadczeń 
z pomocy społecznej są organ i strona. Duże znaczenie w sprawach z zakresu pomocy spo-
łecznej odgrywa właściwość rzeczowa i miejscowa organu6. Przyjmuje się, że właściwość 
rzeczowa organu to jego zdolność prawna do rozstrzygania w trybie postępowania admini-
stracyjnego określonej kategorii spraw. Decyduje ona o tym, który organ jednostki samo-
rządu terytorialnego jest właściwy do udzielenia pomocy osobie znajdującej się w potrzebie 
lub do wydania decyzji nakładającej obowiązek zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 
społecznej7. Natomiast właściwość miejscowa wskazuje, który organ jest kompetentny do 
przeprowadzenia postępowania na obszarze określonej jednostki samorządu terytorialnego. 
Zgodnie z art. 101 ust. 1 u.p.s., właściwość miejscową organu ustala się na podstawie miej-
sca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Ustawa nie zawiera definicji miej-
sca zamieszkania, stosując wykładnię systemową należy posłużyć się definicją z art. 25 
Kodeksu cywilnego. Stanowi on, iż miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba 
fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. W orzecznictwie utrwalił się pogląd, iż na 
miejsce zamieszkania składają się dwa elementy: przebywanie w sensie fizycznym w danej 
miejscowości i wola pobytu łącznie8. Wyrażenie zamiaru stałego pobytu nie wymaga złoże-
nia oświadczenia woli. Wystarczy zatem, że zamiar taki wynika z zachowania danej osoby 
polegającej na zogniskowaniu swoich czynności życiowych w danej miejscowości. Zwraca 
się przy tym uwagę, że zamiar stałego pobytu powinien wynikać z takiego zachowania 
osoby fizycznej, który wskazuje na rzeczywiste powiązanie jej działalności życiowej z okre-
śloną miejscowością9. Przyjmuje się przy tym jednomyślnie w orzecznictwie i literaturze 

4 I. Sierpowska, op. cit., s. 87.
5 S. Nitecki, op. cit., s. 19.
6 S. Sierpowska, op. cit., s. 88. 
7 S. Nitecki, Pomoc społeczna..., s. 53.
8 Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. I OW 134/13
9 T. Krajewski, Ustawa o pomocy społecznej, interpretacja przepisów w oparciu o orzecznictwo, Warszawa 2016, 

s. 111.
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przedmiotu, że miejsce zamieszkania osoby fizycznej nie musi być tożsame z miejscem jej 
tzw. zameldowania. Meldunek jest bowiem czynnością jedynie techniczną, administracyjną, 
związaną z miejscem faktycznego pobytu osoby. O zamiarze jej stałego pobytu w określonej 
miejscowości decyduje natomiast wola tej osoby10.

W przypadku osób bezdomnych właściwa jest gmina ostatniego miejsca zameldo-
wania tej osoby na pobyt stały. Wyjątek dotyczy osób mieszkających w domu pomocy spo-
łecznej. Dla osób tych właściwa jest gmina, która skierowała podopiecznego do tego domu. 
W sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sytuacjach uzasadnionych, właściwa miejscowo 
jest gmina pobytu osoby. 

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej nie może się 
toczyć bez udziału strony11. Zgodnie z art. 28 k.p.a stroną jest każdy, czyjego interesu praw-
nego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo każdy, kto żąda od organu czynności ze 
względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przepis ten określa podmioty posiadające 
legitymację procesową w postępowaniu administracyjnym. Legitymacja procesowa ozna-
cza uprawnienie do wzięcia udziału w danym postępowaniu w charakterze strony12. Stroną 
w postępowaniu z zakresu pomocy społecznej będzie podmiot, który jest bezpośrednio zain-
teresowany przyznaniem świadczeń13. Przepis art. 2 ust. 1 u.p.s. wymienia jako świadcze-
niobiorcę osobę fizyczną oraz rodzinę. Prawo do pomocy społecznej nie przysługuje oso-
bom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz organizacjom społecznym14. 

Pojęcie rodziny w świetle u.p.s. zostało zdefiniowane w art. 6 pkt 14, zgodnie 
z którym rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Przepisy u.p.s. traktują rodzinę jako pod-
miot praw i obowiązków15. W postępowaniu administracyjnym zgodnie z art. 29 k.p.a. stro-
nami mogą być osoby fizyczne i prawne. Inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej 
mogą być stroną tylko wówczas, gdy są państwowymi lub samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi i organizacjami społecznymi. Zatem rodzina nie może mieć statusu strony 
postępowania administracyjnego16. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administra-
cyjny w wyroku z 5 marca 2003 r., w którym stwierdził, że w postępowaniu administracyj-
nym o udzielenie pomocy społecznej rodzinie, prawa strony ma każdy członek tej rodziny17. 

Zdaniem H. Szurgacza, w prawie pomocy społecznej rodzina występuje w pewnym 
ograniczonym zakresie jako podmiot prawa. Jest to jednak szczególny podmiot, który nie 
został wyposażony w osobowość prawną18. Podobne stanowisko zajął J. Jończyk, który 

10 Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2011 r. I OW 24/11.
11 I. Sierpowska, op. cit., s. 88.
12 T. Lewandowski, Strona postępowania administracyjnego [w:] Procedura administracyjna w jednostkach 

pomocy społecznej, M. Behnke, P. Brzozowski, D. Dorska-Havaris, J. Kolan, T. Lewandowski, A. Lipiński, 
B. Mazurkiewicz, K. Miklaszewska, Warszawa 2015, s. 63.

13 I. Sierpowska, op. cit., s. 88.
14 Ibidem, s. 93.
15 Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
16 I. Sierpowska, op. cit., s. 98.
17 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 marca 2003 r., II SA/Ka 878/99 LEX nr 81396.
18 H. Szurgacz, Wstęp do prawa..., s. 96.
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uważa, że rodzina na gruncie u.p.s. ma zdolność prawną, ograniczoną i swoistą podmioto-
wość, bowiem ustawa przypisuje jej określone prawa i obowiązki19. 

Stronie, która spełnia określone prawem warunki zostanie przyznane świadczenie. 
Pierwszym z warunków jest wystąpienie trudnej sytuacji życiowej połączone z niemożno-
ścią jej przezwyciężenia przy wykorzystaniu własnych uprawnień, możliwości i zasobów 
(art. 2 ust. 1 u.p.s.). Kolejnym warunkiem jest zaliczenie osoby ubiegającej się o pomoc 
do ustawowego katalogu podmiotów uprawnionych do świadczeń. Zgodnie z art. 5 u.p.s., 
osobami uprawnionymi do świadczeń z pomocy społecznej są: osoby posiadające obywa-
telstwo polskie, mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej; cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na osiedlenie się lub na pobyt 
tolerowany w Polsce oraz uchodźcom, ponadto obywatelom państw członkowskich UE lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali 
zezwolenie na pobyt. Ostatnim warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego.

Zbadaniem wszystkich przesłanek zajmuje się organ w toku postępowania admini-
stracyjnego20, które ma charakter odformalizowany. Postępowanie w sprawie przyznania 
świadczeń wszczynane jest na wniosek strony lub jej przedstawiciela ustawowego21. Wnio-
sek może zostać złożony w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Możliwe jest również 
złożenie wniosku poprzez telefaks, telegraf lub pocztę elektroniczną22. 

Ustawa przewiduje również możliwość udzielenia pomocy z urzędu (art. 102 u.p.s.). 
Organ administracji państwowej może, ze względu na ważny interes społeczny, wszcząć 
postępowanie z urzędu, także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony23. 
Jednak zgodnie z brzmieniem art. 61§2 k.p.a. organ obowiązany jest uzyskać zgodę osoby 
zainteresowanej. 

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że należy rozszerzyć katalog 
sytuacji, w których organ administracji powinien z urzędu wszcząć postępowanie w spra-
wie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Dotyczy to sytuacji, gdy osoba ubiegająca 
się o jedno świadczenie nie spełnia wymogów formalnych do jego otrzymania, ale spełnia 
wymogi do uzyskania innego świadczenia24. 

Szczególną formą wszczęcia postępowania z urzędu będzie sytuacja określona w art. 
54 ust. 4 u.p.s. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy osoba bezwzględnie wymaga-
jąca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu 
pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej 
lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwy sąd, a jeżeli 
osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora. 

19 J. Jończyk, Prawo zabezpieczeń..., s. 403.
20 I. Sierpowska, op. cit., s. 90.
21 R. Krajewski, A. Mielczarek, op. cit., s. 114.
22 S. Nitecki, op. cit., s. 91.
23 Z. Kmiecki, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Zakamycze 1997, s. 94.
24 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19 maja 2010 r., II SA/Gd 135/10, LEX nr 

664328, oraz Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 25 lutego 2008 r., II SA/Kr 
957/06, LEX nr 500763.
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Wydanie decyzji następuje dopiero po ustaleniu stanu faktycznego w postępowa-
niu dowodowym25. Rozpoznając sprawę o udzielenie pomocy społecznej, organ ustala, czy 
zostały spełnione warunki do przyznania żądanego świadczenia. W szczególności bada, czy 
rzeczywiście zaistniała trudna do przezwyciężenia sytuacja życiowa oraz czy zaintereso-
wany może ją pokonać samodzielnie, a także czy ubiegający się o świadczenie spełnia kry-
terium dochodowe (jeżeli jest ono wymagane)26.

Celem postępowania dowodowego jest dotarcie do prawdy obiektywnej, która jest 
jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Zgodnie z tą zasadą, obo-
wiązkiem organu administracji państwowej jest wyczerpujące zbadanie wszystkich oko-
liczności faktycznych związanych z określoną sprawą, aby stworzyć jej rzeczywisty obraz 
i uzyskać podstawę do zastosowania właściwego przepisu prawnego27. Kolejną zasadą, 
odgrywającą istotną rolę w postępowaniu wyjaśniającym w sprawach z zakresu pomocy 
społecznej, jest zasada pośredniczości. Ustalenie bowiem podstawy faktycznej decyzji 
o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia następuje na podstawie przeprowa-
dzonego przez pracownika socjalnego wywiadu rodzinnego28. Stanowi on środek dowo-
dowy, który jest przeprowadzany w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej 
i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczeń z zakresu pomocy spo-
łecznej29. Rola wywiadu środowiskowego w sprawach pomocowych jest niezwykle ważna. 
Jest on bowiem sposobem zbierania informacji, rozmową z osobą starającą się o przyznanie 
świadczenia z pomocy społecznej (i jej rodziną), swoistym trybem postępowania dowodo-
wego. Kwestionariusz zaś stanowi szczególną formę protokołu w rozumieniu przepisów 
k.p.a., mającą na celu uwzględnienie specyficznego charakteru postępowania w sprawach 
z zakresu pomocy społecznej30. 

Wywiad środowiskowy można podzielić na pełny i skrócony oraz na obligatoryjny 
i fakultatywny. Wywiad pełny przeprowadza się w sytuacji, gdy osoba lub rodzina po raz 
pierwszy ubiega się o przyznanie pomocy, lub w sytuacji, gdy od jego przeprowadzenia 
upłynie określony prawem termin jego ważności. Wywiad skrócony przeprowadzany jest 
wówczas, gdy osoba lub rodzina ubiegają się o kolejną formę pomocy lub gdy występują 
o kontynuację już przyznanego świadczenia. Natomiast za wywiad obligatoryjny uznaje się 
wywiad, którego przeprowadzenie jest warunkiem wydania decyzji o przyznanie świad-
czenia z pomocy społecznej lub odmowie jego przyznania, zaś wywiad fakultatywny nie 
warunkuje wydania decyzji31.

W postępowaniu wyjaśniającym organ musi również ustalić, jakiego rodzaju świad-
czenie należy przyznać32. W toku postępowania wyjaśniającego należy gromadzić dowody, 

25 I. Sierpowska, op. cit., s. 91.
26 T. Krajewski, op. cit., s. 127.
27 W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne, zarys systemu, Warszawa 1962, s. 108.
28 B. Adamiak, op. cit., s. 34.
29 R. Krajewski, A. Mielczarek, op. cit., s. 117.
30 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 maja 2002 r., I SA 3337/01, LEX nr 81651.
31 S. Nitecki, op. cit., s. 100.
32 B. Adamiak, op. cit., s. 38.
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które pozwolą ustalić, co leży w interesie stron oraz w interesie społecznym. Ponadto istotne 
jest również ustalenie, czy interes strony można uznać za słuszny33. 

W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się 
przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr 
osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób 
korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia (art. 
100 ust. 1 u.p.s.). 

Postępowanie dowodowe jest oparte na zasadzie oficjalności. Na organie ciąży obo-
wiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Organ nie 
może zdać się jedynie na inicjatywę strony i ograniczyć postępowania dowodowego do jej 
żądań. Powinien jednak uwzględnić wnioski dowodowe strony, jeżeli mają one znaczenie 
dla sprawy34. W postępowaniu dowodowym istotną rolę odgrywają również dowody z doku-
mentów urzędowych i oświadczenia stron35. Kodeks postępowania administracyjnego przy-
znaje większą moc dowodową dokumentom urzędowym36. Dokumenty te stanowią dowód 
tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone, jeśli zostały sporządzone w przepisanej for-
mie przez powołane do tego organy państwowe (art. 76 k.p.a). Jak zauważył Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 sierpnia 2008 r., treść dokumentu urzędowego 
nie jest bezwzględnie wiążąca, ponieważ może zostać zakwestionowana w postępowaniu 
dowodowym. Dopóki jednak taki przeciwdowód nie zostanie przeprowadzony, organy 
administracji obowiązane są przyjmować stan faktyczny wynikający z treści dokumentu 
urzędowego37. W sytuacjach, gdy nie jest wymagane złożenie urzędowego zaświadczenia 
określonych faktów lub stanu prawnego, organ prowadzący postępowanie odbiera od strony 
oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania38. 

Celem postępowania wyjaśniającego jest uzyskanie przez organ administracyjny 
wszystkich przesłanek faktycznych i prawnych niezbędnych do wydania decyzji zgodnie 
z zasadą prawdy materialnej oraz z zasadą legalności39. Z zasadami tymi związana jest 
zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym (art. 10 k.p.a.). Wyraża 
się ona we współpracy strony przy ustalaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy. Zasady 
te stanowią równocześnie zabezpieczenie realizacji zasady uwzględniania interesu społecz-
nego i słusznego interesu obywateli40. Do momentu zakończenia sprawy decyzją ostateczną, 
strona może zmodyfikować swoje żądanie, a organ administracji ma obowiązek na nowo je 
zbadać, po wyczerpującym ustaleniu stanu faktycznego41.

33 G. Szpor, Komentarz do art. 2 a ustawy o pomocy społecznej [w:] Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, 
C. Martysz, S. Nitecki, G. Szpor (red.), Gdańsk 2001, s. 25.

34 I. Sierpowska, Komentarz do art. 106 ustawy o pomocy społecznej [w:] Ustawa o pomocy..., s. 
35 Ibidem, s. 92.
36 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
37 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 sierpnia 2008 r., I OSK 314/06 LEX nr 275541.
38 I. Sierpowska, op. cit., s. 92.
39 W. Dawidowicz, op. cit., s. 112.
40 J. Jendrośka, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Poznań-Wrocław 2001, s. 24.
41 G. Szpor, op. cit., s. 25.
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Postępowanie administracyjne kończy się decyzją administracyjną, która zostaje 
wydana na podstawie stanu faktycznego istniejącego w chwili jej podjęcia42. Strona, która 
jest niezadowolona z rozstrzygnięcia, ma prawo do wniesienia odwołania od decyzji. Odwo-
łanie od decyzji wnosi się w terminie prekluzyjnym 14 dni od dnia doręczenia rozstrzy-
gnięcia, a po jego upływie decyzja staje się ostateczna. Tryb weryfikacji rozstrzygnięć jest 
wyrazem zasady dwuinstancyjności postępowania oraz realizacją konstytucyjnych upraw-
nień jednostki43. Zgodnie z art. 78 Konstytucji RP, każda ze stron postępowania ma prawo 
do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Odwołanie co do zasady 
wnosi strona będąca adresatem decyzji. Przepisy u.p.s. przewidują również możliwość 
wniesienia odwołania przez osobę działającą za zgodą podmiotu ubiegającego się o przy-
znanie świadczenia (art. 106 ust 6 u.p.s.). Odwołania od decyzji wydawanych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych i zadań zleconych rozpatrują 
samorządowe kolegia odwoławcze44. Skutkiem prawnym wniesienia odwołania jest dewo-
lucja kompetencji do załatwienia sprawy. Organ odwoławczy, rozpatrując sprawę, może 
w uzasadnionych sytuacjach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji. Organ odwo-
ławczy może również stwierdzić w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania lub 
uchybienie terminu do wniesienia odwołania45. 

Poza odwołaniem, weryfikacja decyzji w postępowaniu administracyjnym może 
nastąpić w trybach nadzwyczajnych. Kontroli poddawane są zarówno decyzje wadliwe, 
jak i prawidłowe. Weryfikacja form czy treści rozstrzygnięcia administracyjnego powinna 
uwzględniać ochronę praw nabytych oraz zasadę trwałości decyzji i związania nią organu 
i strony46. 

Zakończenie

Sprawy z zakresu pomocy społecznej mają istotne znaczenie dla ochrony praw 
jednostki. Bezczynność lub opieszałość organów może mieć negatywne skutki zwłaszcza 
w załatwieniu spraw związanych ze zdrowiem lub życiem. Organ obowiązany jest prze-
strzegać zasady szybkości postępowania. Zgodnie z art. 35 §1 k.p.a organy administracji 
publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy, które mogą być 
rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczę-
cia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu 
organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie 
danych, którymi rozporządza ten organ powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki. Zała-
twienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później 
niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 

42 B. Adamiak, op. cit., s. 40.
43 I. Sierpowska, op. cit., s. 93.
44 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 czerwca 2000 r., I SA 1692/99, LEX nr 79607, 

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2001 r., III RN 65/00, OSNP - wkł. 2001/18/11.
45 J. Jendrośka, op. cit., s. 63.
46 I. Sierpowska, op. cit., s. 93.
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dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – 
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 2, §3 k.p.a).

Elementem umożliwiającym szybsze zebranie dowodów i ułatwiającym postępowa-
nie wyjaśniające jest środowiskowy wywiad rodzinny. Wywiad ten powinien zostać prze-
prowadzony w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o potrzebie udzielenia pomocy 
społecznej, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki nie później niż w terminie 2 dni. W razie 
milczenia organu stronie przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia w celu obrony 
swojego interesu prawnego47. Na podstawie zebranego materiału dowodowego organ admi-
nistracyjny dokonuje subsumpcji stanu faktycznego sprawy pod właściwie zinterpretowaną 
normę prawa materialnego, która stanowi podstawę prawną decyzji administracyjnej48. 

Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia służy prawo do wniesienia odwołania od 
decyzji. Termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni, licząc od dnia doręczenia rozstrzy-
gnięcia, po jego upływie decyzja staje się ostateczna. Uruchomienie trybu weryfikacji roz-
strzygnięć jest wyrazem zasady dwuinstancyjności postępowania oraz realizacją konsty-
tucyjnych uprawnień jednostki. Zgodnie bowiem z art. 78 Konstytucji RP każda ze stron 
ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Zasadniczo 
odwołanie wnosi strona będąca adresatem decyzji. Niemniej ustawa o pomocy społecznej 
przyznaje to uprawnienie również innej osobie działającej za zgodą podmiotu ubiegającego 
się o świadczenie (art. 106 ust. 6 u.p.s.). Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia 
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Organem wyższego stopnia w stosunku do 
organów jednostek samorządu terytorialnego są samorządowe kolegia odwoławcze. Poza 
odwołaniem weryfikacja decyzji w postępowaniu administracyjnym może nastąpić w try-
bach nadzwyczajnych. Kontroli poddane są zarówno decyzje wadliwe, jak i prawidłowe. 
Weryfikacja formy czy treści rozstrzygnięcia administracyjnego musi uwzględniać ochronę 
praw nabytych oraz zasadę trwałości decyzji i związania nią organu i strony. Organ może 
zmienić decyzję nieostateczną za zgodą strony oraz może zmienić decyzję na pozytywną, 
gdy nie sprzeciwia się to prawu. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje moż-
liwość zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej, jeżeli przemawia za tym interes społeczny 
lub słuszny interes strony. W odniesieniu do decyzji, na podstawie których strona nabyła 
prawo, potrzebna jest ponadto jej zgoda na weryfikację decyzji oraz brak sprzeciwu prze-
pisów szczególnych. Jednocześnie art. 163 k.p.a. ustanawia możliwość zmiany lub uchyle-
nia decyzji przyznającej stronie prawo na innych zasadach niż określone w kodeksie, o ile 
przewidują to przepisy szczególne. Taką szczególną regulację zawiera art. 106 ust. 5 ustawy 
o pomocy społecznej. Stwarza on możliwość zmiany (uchylenia) decyzji bez zgody strony, 
zarówno gdy jest to dla strony korzystne, jak i niekorzystne. Jednakże zmiana lub uchylenie 
decyzji na niekorzyść strony bez jej zgody następuje tylko w przypadku: zmiany przepisów 
prawa lub sytuacji osobistej albo dochodowej strony, jak również pobrania nienależnego 
świadczenia. Ponadto organ może zmienić lub uchylić decyzję w sytuacjach będących pod-
stawą do odmowy przyznania świadczenia49.

47 B. Adamiak, op. cit., s. 41. 
48 W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002, s. 123.
49 I. Sierpowska, Postępowanie administracyjne..., s. 93.
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