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РОЗВИТОК ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ  

З КРАЇНАМИ ЄВРОПИ 
 

Торгово-економічні зв’язки України з країнами Європи є одним із головних векторів 

зовнішньої торгівлі країни. Починаючи з 2014 року, після прийняття змін до Регламенту 

ЄП та Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про скасування або зниження мит на товари, що 

походять з України, торгово-економічні зв’язки України з країнами Європи значно 

посилюються, і впродовж останніх років зростають в кількісних показниках [2, с. 63]. 

Розширення та посилення торгово-економічних зв’язків України з країнами Європи 

компенсує негативні наслідки, які спіткали товаровиробників від різкого спаду купівельної 

спроможності всередині країни. У майбутньому може стати одним із ключових факторів 

зростання валового внутрішнього продукту в Україні.  

Питання розвитку торгово-економічних зв’язків України з країнами Європи 

досліджується в роботах українських вчених: А. Гальчинського, Л. Кістерського, 

В.Литвицького, П.Леоненка, І.Лютого, В.Міщенка, В. Степаненка, В. Федосова, А. 

Філіпенка, С.Циганова, О.Шарова, О.Шниркова, І. Якушика та ін. 

Зовнішня торгівля – це торгівля між країнами, одна з основних форм економічних 

зв’язків між ними [1, с.136]. Сучасні реалії  визначають головний вектор зовнішньої торгівлі 

України - торгово-економічні зв’язки з країнами Європи, зокрема, країнами, що входять до 

складу Європейського союзу.  

У 2014 р. країни Європи стають головним торговельним партнером України. Обсяг 

торгівлі товарами та послугами між Україною та країнами Європистановив 44 297,4 

млн.дол.США або 35,8% від загального обсягу торгівлі України. Експорт товарів та послуг 

до країн Європи за згаданий період дорівнює 20 302,1 млн.дол.США або 31,8% від 

загального обсягу експорту товарів та послуг України. В свою чергу, обсяг імпорту з країн 

Європи сформувався у обсязі 23 995,3 млн.дол.США або 40,0% від загального обсягу 

імпорту в Україну [5]. Однак, у двосторонній торгівлі між Україною та країнами Європи  

залишалося негативне сальдо, яке зменшилось у порівнянні з попереднім роком на 7 117,4 

млн.дол.США та склалося у розмірі 3 693,2 млн. дол. США. Основними торговельними 

партнерами України у 2014 р. стали ФРН (17,9%), Польща (13,5%), Італія (9,3%), Угорщина 

(7,0%), Великобританія (5,8%), Нідерланди (5,1%). 

Країни Європи залишаються одним із основних торговельних партнерів України у 

2015 році з питомою вагою торгівлі товарами та послугами 37,3% від загального обсягу 

торгівлі України (у порівнянні заналогічним періодом минулого року збільшилася на 1,6 

відсоткові пункти. Протягом 2015 року спостерігалася тенденція загального падіння обсягів 

експорту України докраїн світу (на 27,2% або на 17 458,9 млн.дол.США). В свою чергу, 
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обсяги експорту до країн Європизменшилися на 25,0% (або на 5 096,1 млн.дол.США) та 

склалися в обсязі 15 287,0 млн.дол.США.При цьому, питома вага експорту товарів та послуг 

до країн Європи у 2015 році збільшилася на 1,0 відсотковий пункт та склала 32,8% від 

загального обсягу експорту товарів та послуг України . 

Також відбулося значне скорочення обсягів імпорту з країни Європи у грошовому 

вимірі (на 25,8% або на 6 251,6 млн.дол.США). Водночас, питома вага імпорту з країн 

Європи за згаданий період збільшиласяна 2,4 відсоткові пункти та склала 42,2% від 

загального обсягу імпорту в Україну. У двосторонній торгівлі між Україною та 

європейськими країнами у 2015 році сальдо склалося негативним (- 2 669,0 млн.дол.США) 

та зменшилося у порівнянні з 2014 роком на 1 155,6 млн. дол. США [4,ст.9].  

Підсумки першого півріччя 2016 року підтвердили сформовану протягом 2015 р. 

тенденцію виходу двосторонньої торгівлі між Україною та країнами Європи на перше місце 

в загальному міжнародному товарообігу України [4, ст.11]. 

Згідно з актуалізованими даними Держкомстату України (станом на 26.07.2016 р.), у 

січні-червні 2016 року загальний оборот торгівлі товарами між Україною та країнами 

Європи становив 14188404,9 тис. дол. США, що на 4,6% більше за цей показник за період 

січень-червень 2015 року [5,ст.2]. 

На основі наведених даних обсяг експорту товарів до країн Європи у січні-червні 

2016 року становив 6516852,4 тис. дол. США, що на 6,7% більше за обсяги експорту за 

аналогічний період 2015 року. Імпорт товарів з країн Європи становив 7671552,5 тис. дол. 

США, що на 2,8% більше за цей показник за період січень-червень 2015 року [5,ст.7]. 

Таким чином, ми  можемо спостерігати тенденцію до поступового збільшення 

обсягів двосторонньої торгівлі між Україною та країнами Європи протягом 2014 – 2016 рр. 

Торгово-економічні зв’язки розвиваються поступово, але результативно. Для України є 

важливим зберігати, підтримувати та посилювати торгово-економічні відносини з країнами 

Європи для забезпечення зростання авторитету на міжнародному ринку в сучасних умовах 

розвитку світового господарства.  
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