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Перспективні моделі розвитку функціональної складової українсько–
польського державного кордону
Розглянуто перспективні моделі функціонування державного кордону.
Проаналізовано можливості їх реалізації на українсько–польському кордоні.
Частина з них уже реалізовані (асиметрична, вибірково спрощена). Інші, на
нашу думку, не мають перспектив для втілення (жорстка політична, жорстка
економічна). Найефективнішою для функціонування українсько–польського
кордону є відкрита модель, реалізація якої можлива за умови європейської
інтеграції України (вступу до ЄС та Шенгенської зони). На жаль, її слід
розглядати як далеку перспективу.
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The Perspective Models of the Development of the Ukrainian–Polish State
Border Functional Component
The perspective models of functioning of the state borders were reviewed in this
article. The possibilities of realization of these models on the Ukrainian–Polish state
border were analyzed. Some of them have already been implemented (asymmetrical
and selectively simplified models). In our opinion, other models have no perspectives
for implementation (strict political and economic models). An open model is the most
effective for the functioning of the Ukrainian–Polish state border. Its realization will
be possible under conditions of the European integration of Ukraine (entering the
European Union and the Schengen area). Unfortunately, it should be viewed as a
distant perspective. The «Eastern Partnership» is an important part to optimize the
functioning of the Ukrainian–Polish state border. The main objectives of this program
for Ukraine are: creation of a free–trade zone, further simplification of the visa

regime and the gradual movement towards liberalizing it, creation of an integrated
border management system. Associate membership of Ukraine in the European
Union will be a practical step towards the open model of functioning of the
Ukrainian–Polish state border.
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Перспективные модели развития функциональной составляющей
украинско–польской государственной границы
Рассмотрены перспективные модели функционирования государственной
границы. Проанализированы возможности их реализации на украинско–
польской границе. Часть из них уже реализованы асимметрично, избирательно
и упрощенно. Другие, по нашему мнению, не имеют перспектив для
воплощения (жесткая политическая и экономическая модели). Эффективной
для функционирования украинско–польской границы является открытая
модель, реализация которой возможна при условии европейской интеграции
Украины (вступления в ЕС и Шенгенскую зону). К сожалению, ее следует
рассматривать как далекую перспективу.
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Проблеми становлення, функціонування державних кордонів та їх ролі у
міждержавних відносинах досліджували українські та польські історики,
географи, політологи та геополітики.
Серед сучасних вітчизняних дослідників, що займаються питаннями
української державної території та кордонів, можна виділити В.Боєчко,
О.Ганжу,

Б.Гудя,

М.Дністрянського,

Г.Єфіменка,

Б.Захарчука,

Є.Кіш,

І.Козловського, М.Литвина, В.Сергійчука, О.Шаблія та ін. Серед сучасних
польських дослідників питанням українсько–польських стосунків та кордону

присвячені

наукові

праці

Г.Домінічака,

П.Еберхардта,

Б.Кавалка,

А.Морачевської, Т.Ольшанського, З.Рикеля, М.Сивіцького, Г.Сімека, Б.Сурмач
та ін.
Незважаючи на значну кількість досліджень різних аспектів українсько–
польських відносин у вітчизняному та зарубіжному науковому дискурсах,
необхідно наголосити на недостатній вивченості проблеми перспективного
функціонування кордону у рамках політології міжнародних відносин. На наш
погляд, у час динамічного розвитку стосунків між Україною і Європейським
Союзом,

членом

якого

є

Польща,

аналіз

перспективних

моделей

функціонування українсько–польського кордону є актуальним.
Історичний досвід і сучасні реалії двосторонніх українсько–польських
відносин дають можливість змоделювати режими функціонування державного
кордону за різних політичних і економічних обставин. Кожна з моделей
представляє собою комплекс політико–адміністративних заходів з гармонізації
взаємовідносин між державами, між державами і громадянами, а також між
окремими групами громадян. Окремі моделі мають історичну ретроспективу і
існують у різних формах у реальному часі. Інші – в певній мірі прогностичні,
що можуть реалізуватись, або не реалізуватись, відповідно до поточної
ситуації.
На нашу думку, можливі такі моделі функціонування державного кордону:
жорстка

політична,

жорстка

економічна,

симетрична,

асиметрична,

вибірково спрощена, відкрита. Розглянемо кожну із них детальніше.
Жорстка політична модель функціонування кордону може виникнути за
обставин, коли країна або група країн дотримуються демократичних норм і
принципів, а країна–сусід має виразні риси авторитарного режиму. Історичний
досвід доводить, що становлення такої моделі відбувається упродовж певного
часу. Якщо внутрішньодержавна політика авторитарної держави не відповідає
нормам демократії і призводить до порушення прав людини, одним із дієвих
першочергових заходів впливу на політичну еліту є запровадження вибіркового
призупинення видачі віз представникам органів влади і оголошення їх

небажаними персонами. Щоб не допустити економічного підживлення
авторитаризму,
структур

і

заморожуються

окремих

закордонні

представників

банківські

влади.

рахунки

Паралельно,

для

владних
розвитку

громадянського суспільства стимулюються міждержавні зв’язки на рівні
політичних партій, громадських організацій та окремих громадян. Для цього
створюються спеціальні фонди і програми, призначені для підтримки
демократичного руху. Впроваджуються спрощені умови оформлення та
отримання віз для окремих груп громадян (науковців, студентів, бізнесменів,
громадських діячів тощо). Жорстка політична модель функціонування
українсько–польського кордону не є в інтересах обох держав. Підтвердженням
цьому є часті міждержавні візити і консультації між урядами України та
Польщі, більш м’яка політична риторика в польсько–українських відносинах на
відміну

від

риторики

в

європейсько–українських

або

американсько–

українських стосунках. Жорстка політична модель функціонування українсько–
польського кордону можлива за умови недемократичних виборів, вибіркового
правосуддя, переслідування опозиційних політиків і громадських діячів, тиску
на громадські організації і міждержавні фонди, порушення свободи слова та
інших прав людини.
Така модель функціонування кордону є реальною, оскільки набула
виразних рис в європейсько–білоруських стосунках. На нашу думку, в
українських реаліях вона малоймовірна, оскільки економічні збитки країни
загалом, а особливо окремих олігархічних груп, наближених до державної
влади, будуть величезними. Це видно з того, що на тлі антидемократичних дій
представники

державної

влади

України

увесь

час

використовують

проєвропейську демократичну риторику.
Жорстка економічна модель можлива за умови, коли сусідні країни
належать до різних політико–економічних союзів. Основні відмінності між
ними спостерігаються у сфері тарифної і митної політики. Такі структури
практично завжди перебувають під виразним політичним впливом, тому часто
економічні

чинники

диктуються

політичною

доцільністю.

Географічне

положення України між Європейським Союзом, з одного боку, і Митним
Союзом з домінуванням у ньому Росії з іншого, ставить Україну перед
нелегким вибором. У разі приєднання України до Митного Союзу в тій чи
іншій формі, втратять актуальність попередні домовленості між Україною і ЄС
щодо зони вільної торгівлі, безмитного проходження товарів, у перспективі
безвізового режиму. Такий сценарій може ускладнити внутрішньополітичну
ситуацію в Україні і означатиме відмову її від європейської інтеграції. На
сучасному етапі Україна є своєрідним буфером між Росією і Європейським
Союзом на шляху нелегального переміщення осіб і товарів. Основну
фільтраційну

функцію

виконує

українсько–польський

кордон,

який

є

найдовшим сегментом західного кордону України. У разі реалізації східного
інтеграційного напрямку України Польща змушена буде посилити економічну
складову охорони українсько–польського кордону (відмова від Малого
прикордонного руху, розширення списку заборонених до ввезення груп товарів,
введення оплати за Національні польські візи, прискіпливий митний контроль
тощо), чим реалізується жорстка економічна модель функціонування кордону.
Асиметрична модель притаманна країнам, одна з яких по відношенню до
іншої для перетину кордону громадянами вводить візи, а інша їх не
впроваджує. Елементи такої моделі реально існують між Україною і Польщею
вже понад 10 років. Польща на вимогу Європейського Союзу ввела візи для
України згідно з Угодою про умови поїздок громадян у 2003 р. Україна
приймає асиметричний принцип, не впроваджуючи віз для громадян Польщі, з
надією на аналогічні кроки з польського боку. З тих пір неодноразово
піднімаються питання про відміну віз для громадян України. Деякі кроки у
цьому напрямку польською стороною вже здійснені (Угода про Малий
прикордонний рух, введення «Карти поляка», відмова від оплати за
Національну польську візу тощо). Однак, змінюються лише умови оформлення
і видачі віз. Ці кроки розмивають класичну асиметричну модель. Але
асиметричний

візовий

режим

і

надалі

залишається

прикордонних українсько–польських стосунках.

визначальним

у

Ще в недалекому минулому з української сторони як серед провідних
політиків деяких політичних сил, так і серед пересічних громадян часто лунали
вислови щодо необхідності введення віз для громадян Польщі і Європейського
Союзу. Іншими словами, впровадження симетричної моделі функціонування
українсько–польського кордону. Такі переконання мають під собою реальні
підстави, зумовлені технічними, економічними, соціальними та ін. проблемами
функціонування

українсько–польського

державного

кордону

в

межах

асиметричної моделі.
Симетрична модель функціонування кордону полягає у тому, що країни–
сусіди вводять двосторонній візовий режим. Така модель можлива між
державами, які не бачать свого майбутнього в єдиному інтеграційному
об’єднанні або мають різні економічні і геополітичні інтереси. В новітній
історії українсько–польських взаємин симетрична модель не була реалізована.
Існує висока вірогідність, що такий тип моделі функціонування українсько–
польського кордону не знайде свого розвитку і в майбутньому, оскільки
невигідний найперше Україні. На тлі відходу України від демократичних
принципів, коли з боку європейських держав лунає критика дій влади,
впровадження віз для громадян Польщі неодмінно стане перешкодою на шляху
до підписання Угоди про безвізовий режим між Україною і Європейським
Союзом і відтермінує інтеграцію України в європейські структури. Саме тому
немає офіційних звернень про симетричне введення віз для громадян Польщі і
Європейського Союзу. Це політичні наслідки впровадження симетричної
моделі функціонування українсько–польського кордону. Виникнуть також
економічні, соціальні і культурні проблеми у двосторонніх стосунках, які
найперше проявляться у режимі функціонування кордону. Збільшаться черги на
кордоні у зв’язку з появою додаткового прикордонного огляду (паспортний
контроль на предмет наявності віз у поляків та інших європейців), зменшаться
туристичні потоки до України.
Вибірково

спрощена

модель

функціонування

кордону

полягає

у

диференційованому підході до умов перетину кордону. На фоні загального

візового режиму для більшості населення країни, запроваджується спрощена
процедура перетину кордону для окремих груп людей. Така модель
реалізується за територіальним і національним принципом, за наявності між
громадянами суміжних країн родинних, історичних і культурних зв’язків. Вона
виникає на фоні асиметричної моделі, коли одна країна в силу певних причин
не може відмінити візи, а іншій невигідно їх запровадити. Країни шукають
компромісних шляхів для спрощення умов перетину кордону.
Така модель існує на українсько–польському кордоні. На території
України створена смуга прикордонної території шириною 30 км, де візовий
режим практично відмінений. Громадянам, які проживають в межах зазначеної
зони, для перетину кордону достатньо представити, крім закордонного
паспорта, документ, у якому вказане місце проживання в межах цієї території.
Крім 30–ти кілометрової смуги для жителів прикордонних областей, введена 7–
денна шопінгова віза, наявність якої полегшує і прискорює процедуру
отримання

багаторазової

шенгенської

візи

в

майбутньому.

Крім

територіального, реалізовано також національний принцип перетину кордону.
Громадянам України, які підтверджують своє польське походження або
родинні зв’язки, видається «Карта поляка» для безвізового перетину кордону.
Така модель є першим кроком на шляху до впровадження відкритої моделі
функціонування кордону.
Відкрита модель функціонування кордону полягає у вільному переміщенні
людей, товарів, послуг, фінансових потоків через кордон. Вона можлива за
умови вступу України до Європейського Союзу. У такому разі змінюється
статус українсько–польського кордону. Він трансформується з зовнішнього
кордону безпеки ЄС у кордон поширення державного суверенітету Польщі та
України.

Відповідно

до

нового

статусу,

змінюється

також

режим

функціонування українсько–польського і українсько–російського кордону.
Відносно

України

відкрита

модель

функціонування

кордону

може

реалізуватись у два етапи. На першому етапі трансформується економічна
складова кордону через відміну прикордонного і митного контролю.

Відміняються візи для перетину кордону. Особи, послуги, товари і капітал
вільно пересуваються в межах Європейського Союзу. Наступним етапом є
вступ країни в Шенгенську зону, наслідком якого є відміна паспортного
контролю на кордоні.
На нашу думку, така модель функціонування українсько–польського
кордону є найоптимальнішою. Однак, за сучасних умов її реалізація
відтермінована на невизначений термін.
Важливим кроком до відкритих кордонів у межах всього Європейського
континенту є юридично засвідчені положення про розвиток взаємовідносин у
рамках «Східного партнерства». Європейський Союз розглядає «Східне
партнерство» як невід’ємну частину Європейської політики сусідства, яка, у
свою чергу, є рамковою політикою ЄС щодо країн–сусідів.
Ініціатива Східного партнерства була представлена Польщею за підтримки
Швеції у травні 2008 р. на Раді ЄС. Проект «Східне партнерство»
започаткований 7 травня 2009 р. на спеціальному саміті в Празі. Для України
він став актуальним тільки після невдалої спроби приєднання до Плану дій
щодо членства в НАТО, за абсолютної політичної визначеності України,
вагомої підтримки США, критичного ставлення Німеччини і Франції та
необґрунтованих протестів Російської Федерації. Цей проект є специфічним
східним виміром Європейської політики сусідства, що ґрунтується на прагненні
створити сприятливий клімат для розвитку різних форм регіонального та
субрегіонального співробітництва. В першу чергу це зумовлено бажанням ЄС
створити зону стабільності на нових кордонах [1,с.77]. Учасниками програми є
країни–члени ЄС, а також Україна, Молдова, Білорусь (участь якої залежатиме
від розвитку її відносин із ЄС), та країни Закавказзя (Грузія, Вірменія,
Азербайджан).
Основними завданнями цього проекту стосовно України є наступні [2;3]:
– подальше спрощення візового режиму та поступовий рух до його
лібералізації;
– укладення поглибленої зони вільної торгівлі;

– підтримка процесу адаптації законодавства та зміцнення інституційної
здатності країн–партнерів;
– створення інтегрованої системи управління кордонами;
– співпраця у сфері енергетичної безпеки.
Установчий саміт у рамках «Східного партнерства» відбувся 7 травня 2009
р. у Празі, другий – 29–30 вересня 2011 р. у Варшаві, третій попередньо
запланований на 28–29 листопада 2013 р. у Вільнюсі, де очікується підписання
парафованої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, визначення подальших
кроків з лібералізації візового режиму між ними. Геополітичний фон для
асоційованого членства України в ЄС, порівняно з Бухарестським самітом
НАТО 2008 р. кардинально змінився. Після справи Сноудена США різко
змінили свій політичний вектор з Росії на Україну (чого не було з часів появи у
Білому домі Барака Обами). Традиційно негативна реакція Росії на будь–яке
зближення України з ЄС і євроатлантичними структурами, цього разу вилилась
у реалізацію плану «торгової війни» з Україною. Дані обставини змінили
політичні терези і в середині самого Європейського Союзу. В ЄС
спостерігається політична єдність стосовно асоційованого членства України у
цій організації. На відміну від Бухарестського саміту, цього разу все залежить
виключно від самої української влади, яка це чітко розуміє. Асоційоване
членство України в ЄС стане реальним кроком у бік наближення до відкритої
моделі функціонування українсько–польського державного кордону.
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