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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Республіка Польща після розпаду 

соціалістичного табору по-новому відкрилася світові, приєдналась до Світової 

Організації торгівлі, набула членства в НАТО, Європейському Союзі, і сьогодні 

йде в авангарді політичних та економічних перетворень у центрально-східному 

регіоні Європи. 

Як і свого часу в Польщі, сучасні процеси державотворення України все 

ще відбуваються в період кардинальних політичних та економічних зрушень в 

українському суспільстві та історичних змін в системі міжнародних відносин, 

характерною ознакою яких є перехід від ери конфронтації, військово-

політичного та ідеологічного протистояння між блоками до періоду 

суперництва інтересів на міжнародній арені і, водночас, співробітництва й 

відкритості. Реалізація Україною свого потенціалу безпосередньо залежить від 

її активного і повномасштабного входження до світового співтовариства, та від 

активності й умілості дій її дипломатії. 
Відносно короткий в історичному плані час існування незалежної 

України і, відповідно, її дипломатії, зумовлюють потребу вивчення 

міжнародного досвіду формування дипломатичної служби, зокрема, і досвіду 

нашого західного сусіда – Республіки Польща. 

Потреба дослідження зазначених питань також посилюється відсутністю 

як в українській, так і у зарубіжній історіографії комплексних досліджень з 

даної проблематики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота відображає один із напрямів науково-дослідницької 

роботи кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної 

академії України при Міністерстві закордонних справ України, зокрема, 

«компаративний аналіз дипломатичних служб країн Європейського Союзу» та є 

складовою частиною наукової теми історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» 

(державний реєстраційний номер 16БФ046-01). 

Метою дисертаційної роботи є історична реконструкція на основі 

різноманітних джерел механізму вироблення та реалізації 

зовнішньополітичного курсу Варшави (1989-2004 рр.) через дипломатичні 

засоби. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації були визначені наступні 

дослідницькі завдання: 

- проаналізувати стан і ступінь дослідження проблеми в історіографії, 

визначити рівень і повноту джерельної бази; 

- з’ясувати діяльність польської дипломатії на початковому етапі 

незалежності; 

- систематизувати кадрову політику та дослідити зміни в організаційній 

структурі дипломатичної служби Республіки Польща з 1989 р.; 
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- розкрити систему підготовки дипломатичних кадрів МЗС Республіки 

Польща; 

- реконструювати діяльність міністрів закордонних справ Республіки 

Польща, які очолювали зовнішньополітичне відомство Республіки Польща у 

визначеному дослідженням періоді; 

- дослідити діяльність відомих закордонних представників польського 

народу, які сприяли прозахідному інтеграційному успіху Республіки Польща. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є Республіка Польща  

в глобалізаційних процесах на зламі епох. 

Предметом дисертації є зовнішня політика і дипломатія Республіки 

Польща у період з 1989 по 2004 роки. 

Хронологічні межі дослідження визначені відповідно до поставленої 

мети і завдань дисертаційної роботи.  

1989-2004 роки свідомо обрані автором з наступних міркувань. Нижня 

межа – 1989 р. – обумовлена виходом Польщі з соціалістичного табору: Ради 

Економічної Взаємодопомоги та Організації Варшавського Договору. Верхня 

межа – 2004 р. – обумовлена вступом Республіки Польща 1 травня 2004 р. до 

Європейського Союзу в результаті докладання значних і системних 

дипломатичних зусиль. 

Для надання роботі логічної завершеності, сучасний стан також 

актуальний для дослідження, зважаючи на постійний процес демократизації 

країн Східної Європи, тому матеріали розділів інколи виходять за зазначені 

часові рамки. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію Республіки 

Польща, країни Європейського Союзу та його сусідів, а також частково 

Сполучені Штати Америки. 

Теоретико-методологічна база дослідження ґрунтується на принципах 

історизму, системності і формальної логіки. 

Вибір методології та методів дослідження обумовлені науковою і 

прикладною доцільністю, необхідністю досягнення основної мети та 

розв’язання поставлених завдань. В основу дослідження покладені наукові 

методи і принципи, що притаманні теорії всесвітньої історії з властивими їй 

специфічними особливостями. 

В дослідженні використовуються загальнонаукові, порівняльні та 

соціологічні методи з елементами функціонального, порівняльного, логіко-

аналітичного та критичного аналізу. Автор дослідження спирається на методи 

політичного аналізу, класифікації, проблемно-історичного та проблемно-

хронологічного розгляду подій та явищ через науково-пізнавальний метод 

досліджуваної проблематики. 

Системний підхід розглядається ключовим методологічним механізмом 

дослідження з притаманним йому системно-структурним, системно-

аналітичним, системно-функціональним аналізами та методами розкриття 

специфіки трансформаційних перетворень, інтеграційних процесів на 

європейському континенті і участі в ньому Республіки Польща. 
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У роботі використано порівняльно-історичний (розділи ІІ, ІІІ), 

порівняльно-правовий (для співвідношення норм польського законодавства, що 

закріплюють основні способи (прийоми) правового регулювання з правовими 

нормами законодавства інших держав – розділ ІІІ), структурний метод 

дослідження і методи системного аналізу (розділи IV, V).  

Порівняння підходів до формування і зміни структури 

зовнішньополітичної служби Республіки Польща у різні часові періоди 

дозволило прослідкувати вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на 

вироблення ліній зовнішньої політики держави, у тому числі дослідити їх у 

контексті зміни міжнародно-політичної ситуації. 

Використання вищезгаданого інструментарію вимагало від автора 

дослідження критичного і всебічного аналізу джерельної бази, особливо 

польських джерел, без ідеологічних штампів і стереотипів, якими часто 

супроводжується тематика європейської інтеграції в українських наукових 

працях. 

Використання зазначених методів дозволило забезпечити науковість 

процесу розв’язання поставлених завдань та достовірність зроблених висновків. 

Наукова новизна отриманих результатів. 
Вперше: 

- здійснено комплексний аналіз зарубіжної та української історіографії з 

проблемних питань сучасної дипломатії Польщі; 

- досліджено діяльність міністрів закордонних справ Республіки Польща, 

які очолювали її зовнішньополітичне відомство у визначеному дослідженням 

періоді; 

- виокремлено три виміри публічної дипломатії Полонії (діаспори), що 

виходять за межі польської традиційної дипломатії та, у цьому контексті, 

зроблено акцент на визначальній ролі найвидатніших представників польського 

народу за кордоном в успішному прозахідному інтеграційному процесі 

Республіки Польща. 

Уточнено:  

- специфіку дослідження історіографії зазначеної теми, стан і повноту 

наукового її вивчення, систематизацію, класифікацію та репрезентативність 

джерельного комплексу з теми; 

- особливості зовнішньої політики Польщі в досліджуваний період; 

- парадигму спадкоємності та дотримання консенсусу польських органів 

влади нової посткомуністичної ери щодо обраної державної геостратегії, що є 

безапеляційною основою зовнішньополітичного успіху Республіки Польща. 

Набули подальшого розвитку: 

- теоретико-методологічні засади дослідження історіографії зазначеної 

теми; 

- наукові знання про організаційно-функціональну перебудову 

зовнішньої політики та дипломатії Республіки Польща в умовах 

глобалізації. 



4 

Практичне значення дисертаційної роботи полягає у тому, що її 

матеріали та висновки можуть бути використані у майбутніх наукових 

дослідженнях закордонної політики Варшави, а також у навчальному процесі 

України та інших держав, зокрема при розробці навчальних посібників та 

курсів з історії сучасної зовнішньої політики Республіки Польща та історії 

євроатлантичної інтеграції. Матеріали, що містяться у дослідженні, можуть 

знайти застосування у роботі зовнішньополітичних відомств України при 

плануванні політики щодо окремих країн (перш за все, щодо Республіки 

Польща та решти країн Європейського Союзу). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації заслухані й обговорені на засіданнях кафедри дипломатичної та 

консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України, 

кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України та були оприлюднені на 27 наукових конференціях, 

зокрема: Міжнародній конференції «20 років українсько-польських відносин: 

випробування часом та спільна перспектива на майбутнє» (м. Київ, 22 жовтня 

2010 р.), ІІ Міжнародній науковій конференції молодих науковців, аспірантів, 

здобувачів «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (м. Рівне, 8-

9 грудня 2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна 

зовнішня політика України в контексті суспільної модернізації: засади, 

пріоритети та шляхи практичного здійснення» (м. Київ, 28 квітня 2011 р.), 

Міжнародній конференції «Євроінтеграційний поступ України під час 

головування Польщі в ЄС: очікування та перспективи на майбутнє» (м. Київ, 

21 листопада 2011 р.), ІІ та ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин» (Луганськ, 

12-13 квітня 2011 р.; 3-4 квітня 2012 р.), Міжнародних науково-практичних 

конференціях «Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої 

політики країн світу» (м. Луцьк, 13-14 жовтня 2011 р.; 11-12 жовтня 2012 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики» (м. Київ, 15 травня 2012 р.), 

І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Придніпровські соціально-

гуманітарні читання» (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних 

країн» (м. Київ, 18-19 жовтня 2012 р.), ІІ Всеукраїнській науковій конференції 

«Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (Дніпропетровськ, 20 жовтня 

2012 р.), Х Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 

25 жовтня 2012 р.), IV Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та 

етнології» (м. Одеса, 16-17 березня 2012 р.), І Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» 

(м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.), VI Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми зовнішньої 
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політики України» (м. Чернівці, 7 грудня 2012 р.), V Міжнародній науковій 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного 

факультету-2012», (м. Київ, 12-13 квітня 2012 р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених та студентів «Інтеграційні процеси в 

міжнародних відносинах: історія і сучасність» (м. Миколаїв, 4 квітня 2013 р.), 

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Придніпровські соціально-

гуманітарні читання» (м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.), 

ІІІ Міжнародному науковому конгресі «Глобалістика – 2013», (м. Москва, 23- 

25 жовтня 2013 року), VIІ Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики 

України» (м. Чернівці, 15 листопада 2013 р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених та студентів до 40-річчя історичного 

факультету «Актуальні проблеми розвитку країн світу: історія і сучасність» 

(м. Миколаїв, 30 квітня 2015 р.), ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми 

та перспективи» (м. Дніпродзержинськ, 14-15 травня 2015 р.), Міжнародній 

науковій конференції «Молодые исследователи – регионам» (м. Вологда, 

Російська Федерація, листопад 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Україна-Польща: 25 років дипломатичних відносин» (м. Київ, 

12 грудня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній дистанційній конференції 

«Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (м. Суми, 26 жовтня 

2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих 

вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» (м. Чернівці, 

24 листопада 2017 р.). 

Публікації. Зміст дослідження відображено у 10 публікаціях, 9 з яких у 

фахових виданнях, визначених переліком ДАК України, в 1 статті у 

закордонному виданні (Республіка Польща), що входить до міжнародних 

науково-метричних баз та у 24 публікаціях апробаційного характеру, в тому 

числі – у 2 тезах доповідей в збірниках матеріалів наукових конференцій, що 

проходили закордоном (Російська Федерація). 

Структура та зміст дисертації підпорядковані меті та науковим 

завданням дослідження з урахуванням вимог до оформлення історіографічних 

праць. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, поділених  

на 13 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури,  

і додатку. Загальний обсяг роботи – 274 сторінки, з них 207 сторінок основного 

тексту, 9 сторінок – вступ, 10 сторінок – висновки. Список використаних 

джерел і літератури міститься на 34 сторінках і налічує 393 найменування. 

Додаток – 6 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету, 

завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, його географічні та 

хронологічні межі. Розкрито наукову новизну та практичне значення 
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отриманих результатів, вказано на основний внесок здобувача, наведено 

відомості про апробацію результатів дослідження та структуру роботи.  

Перший розділ «Історіографія та джерельна база дослідження», у 

якому визначено ступінь наукової розробки теми й охарактеризовано 

джерельну базу дослідження, складається з двох підрозділів. У підрозділі 1.1 

«Історіографія проблеми» здійснено аналіз історіографічного доробку 

попередників за темою роботи. 

Аналіз літератури демонструє відсутність усесторонніх наукових 

розробок за даною тематикою у вітчизняній історичній науці. Польські 

дослідники лише розпочали вивчати дане питання, враховуючи, що воно 

напряму продиктовано по суті нещодавніми історичними подіями періоду кінця 

вісімдесятих років минулого сторіччя, що суттєво вплинули на подальший хід 

розвитку міжнародних відносин. 

За географічним критерієм історіографію з теми розділено на чотири 

складових: українська, американсько-європейська, російська та польська. 

Всупереч актуальності даної теми для України, вітчизняна література з 

цієї проблеми є нечисленною. 

Теоретичним підґрунтям наукової роботи стали праці відомих науковців, 

таких як Б. Гуменюк, В. Ціватий, Л. Чекаленко, В. Капелюшний, 

В. Мордвінцев, С. Пронь, П. Сардачук, О. Сагайдак, Л. Алексієвець, 

С. Віднянський, Л. Зашкільняк, А. Кудряченко, О. Машевський, М. Литвин, 

Ю. Макар, А. Мартинов, С. Троян, А. Киридон, Т. Герасимчук, Д. Васильєв, 

Б. Забарко, Є. Камінський, Г. Шманько, Є. Кіш, Н. Бокало, С. Трохимчук, 

О. Власюк, П. Грицак, Г. Зеленько, Л. Жванко, М. Микієвич, О. Ковальов, 

В. Копійка, В. Яровий та інші. 

Ідеї та концепти учених склали теоретичне підґрунтя авторського підходу 

до вивчення засад зовнішньої політики Польщі, у першу чергу, аналізу 

парадигми східної політики Польщі, вказуючи як на її історичну традицію, так і 

новації, зумовлені геополітичними процесами кінця ХХ − початку ХХІ ст. 

Безперечно, внесок кожного із авторів є далеко неоднаковим, проте лише за 

умови їх комплексного використання, опрацювання та аналізу вдалося досягти 

реалізації поставлених завдань. 

По суті, в українській історіографії відсутні роботи, в яких була би 

поставлена мета реконструювати процес розробки та реалізації 

зовнішньополітичного курсу Варшави періоду кінця ХХ – початку ХХІ століть.  

Історіографія проблеми представлена поодинокими історіографічними 

розвідками, окремими історіографічними розділами дисертаційних досліджень 

та монографій, історіографічними оглядами у наукових статтях українських та 

зарубіжних науковців. Попри окремі відмінності у структурованості 

історіографічного процесу, концептуальні підходи дослідників до вивчення 

теми є доволі схожими. Комплексне осмислення наукового доробку дозволило 

з’ясувати ступінь розробки проблеми, характер представленості у ньому 

ключових її аспектів. 
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Перші наукові праці українських істориків, предметом дослідження у 

яких стали питання посткомуністичного розвитку країн Центрально-Східної 

Європи, у тому числі Польщі, реалізації ними міждержавних відносин та 

вироблення стратегії інтеграції у НАТО та ЄС, з’являються лише з середини 

1990-х рр. ХХ ст. Серед них на увагу заслуговують дослідження Б. Забарка
1
, 

Є. Камінського
2
, Г. Шманько, Є. Кіш

3
.  

Окремо варто зазначити, що до кінця 1990-х рр. історіографічні праці з 

проблеми українсько-польських взаємин, у тому числі зовнішньої політики 

Республіки Польща означеного періоду, були відсутні. Актуальність теми 

дослідження призвело до збільшення упродовж останніх років кількості 

історіографічних праць за даною тематикою. 

Концептуально подібні результати дослідження мають місце в 

дисертаційних працях І. Афанасьєва
4
, О. Бабак

5
, С. Бочарова

6
, Н. Буглай

7
, 

Н. Медведчук
8
, Н. Чорної

9
, О. Панаріної 

10
, О. Бориняк

11
, В. Моцок

12
 та інших 

науковців.  

Слід звернути увагу, що зазначені автори у своїх дисертаційних роботах 

розглядали дане питання з міжнародно-правових позицій. Однак, ролі 

дипломатичної служби Республіки Польща у зазначеному контексті 

відводилася опосередкована роль. Крім того, автори залишили поза увагою 

значне коло джерел, що ставить під сумнів їх висновків у цілому. У зазначених 

вище дисертаціях, причини та процес вироблення зовнішньополітичних курсів 

фактично залишився поза увагою авторів. 

                                                           
1
 Забарко Б. Європейський Союз і Східна Європа. Політика і час. 1996. №8. С. 47-55. 

2
 Камінський Є. На терезах європейської стабільності. Політика і час. 1996. №2. С. 22-28. 

3
 Шманько Г., Кіш Є. Вишеградський «чотирикутник». Політика і час. 1994. №1. С. 48-50. 

4
 Афанасьєв І.Ю. Польсько-українські відносини 1991-2000 рр.: політична та економічна 

взаємодія: автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2004. 20 с. 
5
 Бабак О.І. Політика Польщі щодо України (кінець 1980-х – початок 1990-і роки): автореф. 

дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2002. 19 с. 
6
 Бочаров С.В. Польща на шляху до Європейського Союзу: внутрішньополітичний та 

міжнародний виміри (1989-2004 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук. 

Донецьк, 2012. 38 с. 
7
 Буглай Н.М. Польща в реалізації євроінтеграційного курсу України: міжрегіональне 

співробітництво (1999-2008 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2009. 20 с.; 

Буглай Н.М. Формування зовнішньополітичної стратегії та реалізація пріоритетних напрямів 

зовнішньої політики Республіки Польща (1995-2005 рр.): автореф. дис. … доктора. іст. наук. 

Київ, 2018. 44 с. 
8
 Медведчук Н.А. Українсько-польське співробітництво в гуманітарній сфері: кінець 80-х - 

90-ті роки XX століття: автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів, 2004. 20 с. 
9
 Чорна Н.М. Історіографія українсько-польських взаємин 1990-х-2014 рр.: автореф. дис ... 

доктора. іст. наук. Київ, 2015. 36 с. 
10

 Панаріна О.В. Польсько-німецькі відносини в контексті європейських інтеграційних 

процесів: автореф. дис. ... канд. політ. наук. Київ, 2011. 20 с. 
11

 Бориняк О.К. Польсько-білоруські відносини (1991-2004 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. 

наук. Львів. 2011. 24 с. 
12

 Моцок В. Сучасні українсько-польські міждержавні відносини: політичний аспект: дис. ... 

канд. політ. наук. Чернівці, 2001. 210 с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%94%D0%B2%20%D0%86.%D0%AE.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%9E.%D0%86.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9D.%D0%90.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%92.$
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У працях дослідників країн Заходу тематика дослідження представлена 

достатньо широко. Інтерес науковців цих країн до цієї проблеми був 

опосередкований, передусім, існуванням потреби у виробленні теоретичної 

бази для формування зовнішньополітичної стратегії їхніх держав та тактики її 

реалізації.  

Аналізуючи науковий доробок дослідників Російської Федерації із 

зазначеного питання, автор підкреслив, що слід враховувати їхній доробок за 

часів СРСР, а також збережені наукові контакти з країнами Варшавського 

блоку (Інститут Європи, Інститут слов’янознавства і балканістики Російської 

академії наук, Московський Центр Карнегі) та наявність геополітичних 

інтересів у Центрально-Східній Європі.  

Аналіз здобутків сучасної польської історіографії з даної тематики 

підкреслює наявність значної кількості наукових праць, у яких різною мірою 

висвітлюються питання трансформації внутрішньої політики, проблем 

євроатлантичної та європейської інтеграції Польщі після набуття справжньої 

державної незалежності, але водночас, засвідчив відсутність комплексного 

дослідження новітньої зовнішньої політики Польщі. 

Важливими для розкриття теми дисертації і високим науковим рівнем та 

змістовним аналізом проблеми стали монографії Р. Стемпловскі
13

, Р. Зємби
14

,  

К. Щєпаніка
15

, Р. Кужняра
16

, А. Жуковські
17

 та праці інших польських 

науковців. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» визначено і 

проаналізовано основні масиви матеріалів, які в залежності від інформативності 

та походження виокремлено на дві основні групи: архівні (неопубліковані) та 

наративні (опубліковані). 

У пошуках архівних фактів, автором дослідження опрацьовано 

40 неопублікованих томів-справ Галузевого державного архіву Міністерства 

закордонних справ України та вперше до української історичної науки 

долучено неопубліковані документи від часу започаткування діяльності 

Посольства України в Республіці Польща, а саме, з листопада 1991 року та по 

2004 рік, останній рік хронологічних рамок дослідження – рік набуття 

Польщею членства в Європейському Союзі.  

До наукового доробку було залучено і матеріали з Особистого архіву 

Геннадія Удовенка (1931-2013) по Республіці Польща, що зберігаються у 

науковій бібліотеці Дипломатичної академії України при Міністерстві 

закордонних справ України. 

                                                           
13

 Stemplowski, R. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej. Wydanie drugie rozszerzone. 

Warszawa, 2007. Tom I – 438 s., Tom II – 628 s. 
14

 Zieba, R. Glowne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojne. Warszawa, 2010. 251 s. 
15

 Szczepanik, K. Diplomacja Polski 1918-2005: struktury organizacyjne. Warszawa, 2005. 367 s. 
16
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Друга група проаналізованих документів складається з наративних 

(опублікованих) джерел. 

Автором ретельно опрацьовані різні міждержавні документи, що 

розкривають відносин між Україною та Республікою Польща, адже, 

двостороннє співробітництво ґрунтується на основних засадах діючих 

міжурядових та міжвідомчих угод, а також інших договірно-правових актів, 

укладених за результатами дво- та багатосторонніх переговорів і які охоплюють 

усі напрями українсько-польських відносин. 

Окрему групу джерел, використовуваних автором під час дослідження, 

становили стенографічні звіти Міністрів закордонних справ Польщі у Сеймі, 

бюлетені парламентських комітетів, наукові праці Польського Інституту 

Міжнародних Справ (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), навчальні і 

довідкові матеріали українських та закордонних неурядових організацій, 

публікації мемуарного характеру, монографії, аналітика, збірники наукових 

праць, статті у вітчизняних та польських засобах масової інформації, особистий 

архів, інтернет-ресурс. 

Таким чином, для поглибленого і не заангажованого дослідження 

проаналізовано та використано різноманітні за змістом, нормою та характером 

матеріали, однак, зазначена джерельна база допомагає лише реконструювати 

події та розширити уявлення про дану проблематику, але однозначно необхідно 

враховувати й суб’єктивну точку зору кожного автора. 

Другий розділ «Трансформація зовнішньої політики Республіки 

Польща в сучасних глобалізаційних умовах» складається з двох підрозділів, 

у яких з’ясовано внутрішні і зовнішні умови творення суверенної зовнішньої 

політики Польщі, які відображали національні прагнення, і водночас, 

пришвидшували зміни у стрімко мінливому міжнародному середовищі. 

У підрозділі 2.1 «Внутрішні умови формування новітньої зовнішньої 

політики Республіка Польща» автор дослідження сфокусував увагу на 

демократичних політичних перетвореннях і на новій концепції польської 

зовнішньої політики. 

У підрозділі 2.2 «Міжнародні фактори, що вплинули на новітню польську 

зовнішню політику» для дослідження автором виокремлено чотири міжнародні 

глобальні умови, що сприяли формуванню новітньої польської зовнішньої 

політики, а саме: возз’єднання Німеччини, розпад Східного блоку і СРСР, 

прискорення європейської інтеграції та трансформація НАТО. 

Третій розділ «Переорієнтація дипломатії Республіки Польща на 

зламі епох» складається з трьох підрозділів, де розкрито особливості і 

непростий шлях внутрішнього реформування польської дипломатичної служби. 

У підрозділі 3.1 «Переформатування зовнішньополітичного відомства 

Республіки Польща після 1989 р.» ґрунтовно здійснено історичний аналіз 

досліджуваного періоду і зроблено головні акценти на структурному 

переформатуванні Міністерства закордонних справ Республіки Польща в епоху 

глобалізаційних змін. 
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У підрозділі 3.2 «Сучасна дипломатична служба Республіки Польща: 

модель та інновації» проаналізовано сформовану за новими викликами часу 

штатну структуру Міністерства закордонних справ Польщі. 

У підрозділі 3.3 «Роль Польського Інституту Міжнародних Справ, його 

структурного підрозділу – Дипломатичної Академії Республіки Польща та 

Академії Молодих Дипломатів у підготовці фахівців зовнішньої політики» 

розглядаються особливості наукового та освітнього процесів у зазначених 

установах.  

Четвертий розділ «Зовнішня політика і дипломатія Республіки 

Польща: від євробезпеки до євроінтеграції (історико-дипломатичний 

контекст)» складається з трьох підрозділів, в яких автор на основі ґрунтовного 

опрацювання значного обсягу джерел, документів та матеріалів, проаналізував 

діяльність усіх міністрів закордонних справ Республіки Польща, ураховуючи 

хронологічні рамки дослідження, і виокремив три періоди тогочасної польської 

міжнародної політики, використавши спеціальну термінологію, вибір якої 

зумовлений специфікою історико-дипломатичного аналізу предмета 

дослідження.  

У підрозділі 4.1 «Епоха романтичної ініціативи (1989-1995 рр.)» 

проаналізовано перші кроки у зовнішній політиці Республіки Польща після 

1989 року. 

У підрозділі 4.2 «Безпековий пріоритет (1995-2000 рр.)» висвітлено 

найбільш фундаментальний період зовнішньої політики Польщі, коли країни-

члени НАТО запросили Польщу до переговорів щодо дійсного членства у 

Північноатлантичному Альянсі, а країни ЄС акцептували пропозицію 

Європейської Комісії, яка відкрила полякам шлях до переговорів стосовно 

реальної перспективи членства в Європейському Союзі. Без сумніву, знаковою 

подією цього періоду стало набуття повноправного членства Польщі в НАТО 

12 березня 1999 року. 

У підрозділі 4.3 «Європейська інституалізація (2000-2004 рр.)» розкрито 

останній період дослідження, який є епохальним успіхом зовнішньої політики 

Республіки Польща – 1 травня 2004 року Польща стала офіційним членом 

Європейського Союзу. 

Ураховуючи викладене, інтеграція Польщі у західні політичні, 

економічні, соціальні структури та структури безпеки була основною метою 

усіх польських урядів починаючи з 1989 року, а відтак, домінантою у діяльності 

усіх міністрів закордонних справ Республіки Польща, що керували 

зовнішньополітичним відомством за досліджуваний період (1989-2004 рр.). 

П’ятий розділ «Публічна дипломатія закордонних Поляків на благо 

Вітчизни» складається з трьох підрозділів і присвячений відомим закордонним 

представникам польського народу, які своєю діяльністю сприяли прозахідному 

інтеграційному успіху Республіки Польща. 

У підрозділі 5.1 «Релігійний аспект через призму паломницької 

дипломатії Папи Римського Івана Павла ІІ» розкрито публічну роль Кароля 

Войтили як лобіста польських інтересів, який вміло використовував свою 
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патріаршу владу і став провідником справ Східного блоку в західному світі, 

своєрідним символом польської дипломатії за кордоном. 

У підрозділі 5.2 «Інтеграційна пропаганда в журналістській та 

громадській активності Яна Новака-Єзьоранського та Єжи Ґедройця» 

висвітлено величезну роль цих видатних поляків у становленні демократичної 

Польщі, які щоденною кропіткою працею лобіювали її вступ до НАТО та 

Європейського Союзу. 

Підрозділ 5.3 «Геостратегічний фокус у життєдіяльності Збіґнєва 

Бжезінського та Ришарда Качоровського» присвячений великим синам 

польського народу, які усе своє життя формували позитивний імідж своєї 

Вітчизни за кордоном і з глибоким переконанням завжди розглядали Польщу і 

польське суспільство як органічну складову західної цивілізації. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках узагальнено результати проведеного дослідження та 

викладено основні положення, що виносяться на захист: 

1. Проаналізовано стан і ступінь дослідження проблеми в історіографії, 

визначено рівень і повноту джерельної бази. 

Здійснивши аналіз історичного доробку попередників, підтверджено, що 

всупереч актуальності даної теми для України, вітчизняна література з цієї 

проблеми є нечисленною. 

По суті, в українській історіографії відсутні роботи, в яких була би 

поставлена мета реконструювати процес розробки та реалізації 

зовнішньополітичного курсу Варшави періоду кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Історіографія проблеми представлена поодинокими історіографічними 

розвідками, окремими історіографічними розділами дисертаційних досліджень 

та монографій, історіографічними оглядами у наукових статтях українських та 

зарубіжних науковців. Попри окремі відмінності у структурованості 

історіографічного процесу, концептуальні підходи дослідників до вивчення 

теми є доволі схожими. Комплексне осмислення наукового доробку дозволило 

в суттєво іншій площині висвітлити ступінь розробки проблеми, характер 

представленості у ньому ключових її аспектів. 

Водночас, з’ясовано, що у працях зарубіжних дослідників зазначена 

тематика представлена достатньо широко, хоча інтерес цих науковців до даної 

проблеми був опосередкований, передусім, існуванням потреби у виробленні 

теоретичної бази для формування зовнішньополітичної стратегії їхніх держав 

та тактики її реалізації.  

Ураховуючи викладене, саме у пошуках архівних фактів, автором 

ретельно проаналізовано матеріали Галузевого державного архіву Міністерства 

закордонних справ України від часу започаткування діяльності Посольства 

України в Республіці Польща, а саме з листопада 1991 року та по 2004 рік, 

останній рік хронологічних рамок дослідження – рік набуття Польщею 

членства в Європейському Союзі. Опрацьовано записи бесід, щоденники 
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Послів, співробітників Посольства України в Республіці Польща, довідкові 

матеріали про країну, а також, щоденні огляди іноземної преси та інші щорічні 

інформаційні матеріали надані Посольством України в РП за досліджуваний 

період.  

Загалом, вперше до наукового обігу залучено 40 неопублікованих 

вищезазначених справ-томів Галузевого державного архіву Міністерства 

закордонних справ України, а також, матеріали Особистого архіву Геннадія 

Удовенка (1931-2013) по Республіці Польща, що зберігаються у науковій 

бібліотеці Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних 

справ України. 

Таким чином, встановлено, що стан наукової розробки проблеми 

засвідчує наявність інтересу науковців до неї. Водночас, проведений автором 

аналіз історіографії досліджуваного питання показав недостатній рівень і 

повноту використання існуючої джерельної бази з даної тематики в українській 

науковій літературі та відсутність узагальнюючої праці у зарубіжній, чим і 

зумовлена підготовка презентованої дисертаційної роботи, її змістове та 

концептуальне наповнення. 

2. З’ясовано, що Республіка Польща на зламі епох пройшла непростий 

шлях демократизації, внутрішнього реформування від основ державного 

устрою до найнижчих ланок суспільно-економічного життя. Загалом, за 

незначний проміжок часу цій країні вдалося розбудувати міцну правову 

державу, розвинуте громадянське суспільство, суттєво покращити економічне 

становище та зайняти гідне місце в сім’ї європейських народів. 

На основі досліджених джерельних матеріалів та проаналізованої 

літератури за темою дисертаційної роботи доведено, що основними завданнями 

діяльності польської дипломатії на початковому етапі незалежності були: 

- пошук нової міжнародної оборонної системи, яка мала б гарантувати 

національну безпеку Польщі; 

- дипломатична підтримка поточних внутрішніх політичних реформ 

країни, передовсім, перехід економіки на ринкові механізми, відтак, її 

безумовний розвиток; 

- підтримка і зміцнення міжнародного авторитету Республіки Польща і 

Поляків. 

Визначено, що на формування новітньої польської зовнішньої політики 

вплинули як внутрішні державні умови, так і міжнародні фактори, що склалися 

по закінченні холодної війни. Серед найбільш важливих внутрішніх умов у 

Польщі автором визначено – демократичні політичні перетворення і нову 

концепцію державної зовнішньої політики, а серед міжнародних подій – 

возз’єднання Німеччини, розпад Східного блоку і СРСР, прискорення 

європейської інтеграції та трансформація НАТО. 

3. Систематизовано кадрову політику Міністерства закордонних справ 

Республіки Польща. 

Революційні перетворення 1989 року призвели до припинення членства 

Польщі в Раді Економічної Взаємодопомоги та Організації Варшавського 
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Договору, відтак, відбулися суттєві зміни в організаційній структурі її 

дипломатичної служби. Перед польською дипломатією було сформовано низку 

важливих, пріоритетних завдань, кардинально інших, ніж були у 

соціалістичному таборі, та визначено першочерговість їх розв’язання. 

З’ясовано, що у листопаді 1990 року польському МЗС було надано новий 

статус. Зміни, які відбулися у структурі центрального апарату, мали ґрунтовний 

характер і були пов’язані зі змінами всередині країни та новими міжнародними 

реаліями. 

Доведено, що курс на інтеграцію Польщі до європейських економічних 

структур, зміцнення безпеки країни шляхом інтеграції в НАТО, зміцнення 

двосторонніх стосунків із державами Західної Європи, розвиток 

добросусідських стосунків з країнами-сусідами Польщі та розбудова активної 

позиції Польщі в регіоні були підставою ключових змін функціонування усіх 

ланок відомства. 

Встановлено, що зміна назв департаментів вже по суті свідчили про волю 

і необхідність надання їм більш сучасної і ефективної структури з урахуванням 

нової ситуації на європейському континенті після 1989 р. 

4. Розкрито систему підготовки дипломатичних кадрів МЗС Республіки 

Польща. 

Обґрунтовано, що визначну роль у формуванні наукового і кадрового 

потенціалу відіграє Польський Інститут Міжнародних Справ, який засновано у 

1996 році.  

Разом з тим, у контексті дослідження механізмів практичної підготовки 

сучасних фахівців зовнішньої політики Республіки Польща з’ясовано, що 

завданнями Дипломатичної Академії, функціонуючої в структурі Польського 

Інституту Міжнародних Справ від листопада 2005 р., є здійснення 

спеціалізованого навчання в рамках дипломатично-консульської аплікації, яке 

готує фахівців до роботи в закордонній службі та доведено, що цей навчальний 

заклад велике значення надає роботі над удосконаленням організаційної 

структури польських дипломатичних і консульських представництв.  

Водночас, у даному науковому дослідженні висвітлено діяльність 

польської Академії Молодих Дипломатів, яка готує не лише безпосередньо 

фахівців, які працюють або працюватимуть у структурі МЗС, а й представників 

державних, громадських і бізнесових кіл, які так чи інакше представляють свою 

країну за кордоном. 

5. Реконструйовано діяльність міністрів закордонних справ Республіки 

Польща, які очолювали польське зовнішньополітичне відомство у визначеному 

дослідженням періоді. 

У дисертації використано спеціальну термінологію, вибір якої 

зумовлений специфікою предмета дослідження, а саме: 

- період з 1989 року по 1999 рік визначено «епохою романтичної 

ініціативи». 

Доведено, що до середини 1993 року зовнішня політика Польщі 

проводилася згідно з концепцією міністра закордонних справ Кшиштофа 
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Скубішевського. Означала вона повну орієнтацію на Захід. Кінцева мета – 

інтеграція з ЄС та членство в НАТО. Це мало забезпечити успіх політичних та 

економічних реформ, поставити Польщу в ряд розвинених країн Заходу і 

гарантувати національну безпеку під американською «ядерною парасолею». 

Східна політика (за яку, а точніше за відсутність якої, Кшиштоф 

Скубішевський був гостро критикований) теж визначалася умовами інтеграції з 

Європою і зводилася до того, щоб утримувати конструктивні відносини із 

сусідами, не дати себе втягнути у будь-які конфлікти. 

- період з 1995 року по 2000 рік зазначено як період «безпекового 

пріоритету». 

Встановлено, що саме у цей відрізок часу країни-члени НАТО запросили 

Республіку Польща до переговорів щодо дійсного членства у 

Північноатлантичному Альянсі. На Вашингтонському саміті НАТО у квітні 

1999 року Польща однією з перших постсоціалістичних країн (разом з Чеською 

Республікою і Угорщиною) була офіційна прийнята до Альянсу. Водночас, у 

цей період, країни ЄС акцептували пропозицію Європейської Комісії, яка 

відкрила полякам шлях до переговорів стосовно реальної перспективи членства 

в Європейському Союзі. 

- період з 2000 року по 2004 рік є останніми хронологічними рамками 

дослідження, епохальним успіхом зовнішньої політики Республіки Польща від 

1989 року, довершеною «європейською інституалізацією» – 1 травня 2004 року 

Польща офіційно стала членом Європейського Союзу. 

Обґрунтовано, що сама перспектива була дуже важливим фактором, що 

ініціювала в Польщі цілу низку необхідних економічних реформ, 

трансформацію громадянського суспільства, переорієнтацію роботи 

управлінського апарату до європейських стандартів. Безперечно, ті реформи 

були необхідними навіть без перспективи членства, а просто з метою розбудови 

багаторинкової, демократичної країни, але така мета, як членство в НАТО та 

ЄС, прискорила і значно полегшила їх проведення. 

6. Досліджено діяльність найвидатніших представників польського 

народу закордоном, які сприяли успішному прозахідному інтеграційному 

процесу Республіки Польща. 

Виокремлено три аспекти публічної дипломатії Полонії (діаспори), що 

виходять за межі польської традиційної дипломатії: релігійний, 

пропагандистський та геостратегічний. 

Встановлено, що будуючи незалежну посткомуністичну державу, 

польськими керманичами доречно використано потужний потенціал своєї 

діаспори.  

Доведено, що Папа Римський Іван Павло ІІ, журналісти Ян Новак-

Єзьоранський та Єжи Ґєдройць, політолог Збіґнєв Бжезінський, останній 

президент Польщі у вигнанні Ришард Качоровський відіграли величезну роль у 

становленні демократичної Польщі, традиційно наголошуючи за кордоном на 

історичній та ментальній приналежності Польщі до великої європейської сім’ї. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Клочак О.З. Зовнішня політика і дипломатія Республіки Польща в 

епоху глобалізаційних змін (1989-2004 рр.). – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 “Всесвітня історія”. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2018. 

Відносно короткий в історичному плані час існування незалежної 

України, а відповідно, її дипломатії, певною мірою зумовлюють потребу 

вивчення міжнародного досвіду формування дипломатичної служби, зокрема, і 

досвіду нашого західного сусіда – Республіки Польща. 

Дана дисертація є першим дослідженням підсумкового характеру, в 

якому комплексно проаналізовано здобутки вітчизняної та зарубіжної, 

переважно польської, історіографії зовнішньої політики і дипломатії 

Республіки Польща періоду 1989-2004 рр.  

Практичне значення дисертаційної роботи полягає у тому, що її матеріали 

та висновки можуть бути використані у майбутніх наукових дослідженнях 

закордонної політики Варшави, а також, у навчальному процесі України та 

інших держав, зокрема, при розробці навчальних посібників та курсів з історії 

сучасної зовнішньої політики Республіки Польща. Матеріали, що містяться у 

дослідженні, можуть знайти застосування у роботі зовнішньополітичних 
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відомств України при плануванні політики щодо окремих країн (перш за все, 

щодо Республіки Польща та решти країн Європейського Союзу). 

Ключові слова: Республіка Польща, зовнішня політика, дипломатія, 

міжнародні відносини, глобалізаційні процеси. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Клочак О.З. Внешняя политика и дипломатия Республики Польша в 

эпоху глобализационных изменений (1989-2004 гг.). – Квалификационная 

научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 “Всемирная история”.– Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки  

Украины. – Киев, 2018. 

Относительно короткое в историческом плане время существования 

независимой Украины, а соответственно, ее дипломатии, в определенной 

степени обусловливают необходимость изучения международного опыта 

формирования дипломатической службы, в частности, и опыта нашего 

западного соседа – Польши. 

Данная диссертация является первым исследованием итогового 

характера, в котором комплексно проанализированы достижения отечественной 

и зарубежной, преимущественно польской, историографии внешней политики и 

дипломатии Республики Польша периода 1989-2004 гг. 

Практическое значение диссертационной работы заключается в том, что 

ее материалы и выводы могут быть использованы в будущих научных 

исследованиях внешней политики Варшавы, а также в учебном процессе 

Украины и других государств, в частности, при разработке учебных пособий и 

курсов по истории современной внешней политики Республики Польша. 

Материалы, содержащиеся в исследовании, могут найти применение в работе 

внешнеполитических ведомств Украины при планировании политики по 

отдельным странам (прежде всего, Республики Польша и остальных стран 

Европейского Союза). 

Ключевые слова: Республика Польша, внешняя политика, дипломатия, 

международные отношения, глобализационные процессы. 
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Relatively short period of the existence of an independent Ukraine, and, 

accordingly, its diplomacy, determines the need to study international experience of 

the diplomatic service formation, in particular, the experience of our western 

neighbor – the Republic of Poland. 

The current thesis is the first research, which comprehensively analyzes the 

achievements of domestic and foreign, mainly Polish, historiography of foreign 

policy and diplomacy of the Republic of Poland during the period between 1989-

2004. 

It has been found out that, despite the relevance of this topic for Ukraine, there 

is a lack of investigations dedicated to the issue. 

In fact, there are no studies aiming at reconstructing the process of 

development and implementation of the foreign policy of Warsaw for the period 

between the late XX and early XXI centuries in the Ukrainian historiography. 

In general, the state of scientific development of the problem shows the 

presence of the scientific interest to it. At the same time, the author's analysis of the 

historiography of the investigated issue showed an inadequate level and completeness 

of the source base on this topic in Ukrainian scientific literature and the absence of 

holistic foreign works, which called forth the commencement of the present thesis 

and its conceptual content. 

Taking into account all mentioned above, in search of essential facts we have 

scrutinized the archival materials of the Sectoral State Archive of the Ministry of 

Foreign Affairs of Ukraine from the beginning of the Embassy of Ukraine in the 

Republic of Poland work, i.e from November 1991, till 2004, the last year of the 

chronological framework of the study – the year when Poland became the full-

fledged member of the European Union. The recordings of the talks, diaries of the 

Ambassadors, employees of the Embassy of Ukraine in the Republic of Poland, 

reference materials about the country, as well as daily reviews of the foreign press 

and other annual information materials provided by the Embassy of Ukraine in the 

Republic of Poland for the investigated period have been thoroughly processed. 

Thus, the main results that characterize the author's personal assets include the 

scientific novelty of the research, inasmuch as 40 unpublished aforementioned 

volumes of the Sectoral State Archive of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, 

as well as materials of the Personal Archive of Hennadii Udovenko (1931-2013) 

related to the Republic of Poland, kept in the scientific library of the Diplomatic 

Academy of Ukraine at the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, were included in 

the scientific circulation. 

In course of the research, we found out that the formation of the latest Polish 

foreign policy was influenced both by internal conditions and international factors 

that had been formed after the end of the Cold War. The author identified the 

following most critical internal conditions in Poland as democratic political 

transformations and a new concept of state foreign policy. The unification of 

Germany, the collapse of the Eastern bloc and the USSR, acceleration of European 

integration and the transformation of NATO have been determined as the key 

international factors. 
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The personnel policy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 

Poland has been systematized, and changes in the organizational structure of its 

diplomatic service since 1989 has been researched. 

The activities of the Polish Ministers who were at the head of the Ministry of 

Foreign Affairs of the Republic of Poland, in the researched period have been 

reconstructed. 

It has been proved that the integration of Poland into Western political, 

economic, social and security structures was the primary goal of all the Polish 

governments since 1989. 

A particular terminology has been used in the dissertation. Its choice has been 

predetermined by the specifics of the subject of the study, namely: 

the period from 1989 to 1999 is defined as an “era of a romantic initiative”; 

the period from 1995 to 2000 was marked as a period of “security priority”; 

the period from 2000 to 2004 is the last chronological framework of the study 

and was an epoch-making success of the Polish foreign policy since 1989 may be 

characterized as the period of the perfect “European institutionalization”. 

The author has singled out three aspects of the Polish diaspora public 

diplomacy that go beyond the borders of traditional diplomacy, in particular, 

religious, propagandistic and geostrategic factors. In this context, the emphasis has 

been placed on the determining role of the most prominent representatives of the 

Polish people abroad in the successful pro-Western integration process of the 

Republic of Poland. 

The practical value of the current study is that its materials and conclusions can 

be used in future scientific researches of the foreign policy of Warsaw, as well as in 

the educational process in Ukraine and other states, in particular, when developing 

manuals and courses on the history of contemporary foreign policy of the Republic of 

Poland. Materials of the research can also be utilized in the work of the foreign policy 

departments of Ukraine when planning policies, particularly for the Republic of 

Poland and some other countries of the European Union. 

Keywords: Republic of Poland, foreign policy, diplomacy, international 

relations, globalization processes.  


