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РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНОЮ 

 

Актуальність дослідження. Інтеграція України у європейське співтовариство 

вимагає переосмислення напрямів стратегічної співпраці нашої держави в усіх сферах 

діяльності з одним із найближчих сусідів, чий досвід економічних перетворень є 

прикладом успішного реформування національної економіки на шляху до євроінтеграції. 

Це пов’язано з тим, що Україна, яка історично належала до європейського 

цивілізаційного простору, сформувала з Польщею стійкі економічні зв’язки, що 

базувалися не тільки на подібному господарському укладі, а й міцних культурних 

комунікаціях.  

Активізація економічного співробітництва України та Польщі повинна відбуватися 

всіх сферах економічної діяльності обох держав. Так, актуальним напрямом є 

транскордонне співробітництво, що зумовлено необхідністю поглиблення інтеграційних 

процесів України щодо вступу до Європейського Союзу. 

Польща виступає найголовнішим торговим партнером України серед країн-членів 

ЄС. Частка експорту товарів з України до Польщі становить 5,2% від загального експорту 

України за десять місяців 2015 р., що є найвищим показником серед усіх країн ЄС в 

торгівлі з Україною.  

За десять місяців 2015 року Україна експортувала до Польщі товарів на суму 1,5 

млрд. дол. негативною тенденцією стало зменшення показника експорту товарів 

порівняно з аналогічним періодом минулого року на 30%. Якщо аналізувати такі зміни на 

тлі загального падіння експорту України внаслідок нестабільної політико-соціальної 

ситуації та проведення анти-терористичної операції, то показник є досить релевантним 

загальним тенденціям розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України з іншими 

країнами.  

Що стосується імпорту з Польщі в Україну, то за десять місяців 2015 року Україна 

імпортувала з Польщі товарів на суму 1,7 млрд. дол., при чому зниження імпорту 

зафіксовано на 26% в порівнянні з минулим роком. 

Метою дослідження є виявлення тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі між 

Республікою Польща та Україною та окреслення шляхів їх покращення.  

Результати дослідження. Глобалізація світових товарних ринків, всезростаюче 

значення зовнішньоекономічних та торговельних відносин, розвиток міжнародної 

кооперації зумовлюють потребу в поглибленні інтеграційних процесів та неминучу 

взаємозалежність зовнішньої торгівлі та внутрішньої економіки. Разом з тим, зазначимо, 

що вкрай висока залежність України від кон’юнктури зовнішніх ринків виступає одним із 

стримуючих факторів, що впливає на темпи економічного розвитку держави. Відповідно, 

кризові явища у міжнародній економіці обмежують можливості для нарощування та 

географічної диверсифікації вітчизняного експорту, що негативно позначається на 

економіці України. 

Вважаємо за доцільне удосконалення нормативно-правової бази зовнішньо-

торгівельних операцій України та Республіки Польща, зокрема в частині уникнення 

подвійного оподаткування, спрощенні митного регулювання та введення спеціальних 

митних режимів, а також сприяння формуванню договірної бази між суб’єктами 



зовнішньоекономічної діяльності в рамках українсько-польських економічних угод, в 

тому числі у сфері торгівлі, прикордонного співробітництва, транспортних перевезень. 

Зовнішні торговельні зв’язки між Україною та Республікою Польща слід 

адаптувати до динамічних умов сучасного міжнародного середовища. Так, доцільним 

інструментарієм удосконалення співпраці у вказаному напрямі є впровадження сучасних 

методів транспортно-експедиційного обслуговування, в тому числі розвиток страхування 

вантажів при транспортних перевезеннях, удосконалення системи страхування 

відповідальності суб’єктів господарювання за зовнішньоекономічними контрактами. Це 

дозволить знизити рівень невизначеності та ризики в українсько-польських 

зовнішньоторговельних операціях, створить підґрунтя для інтенсифікації двосторонніх 

відносин у даному напрямі економічного співробітництва. 

Розробка довгострокових програм міжнародного співробітництва України з 

Республікою Польща з окресленням оптимізації збалансованості структури експорту та 

імпорту товарів і послуг з урахуванням динаміки розвитку національних економік та 

ризиків глобальної фінансової кризи, на нашу думку, сприятиме активізації 

співробітництва у форматі двосторонніх відносин з захистом торговельних інтересів обох 

держав. Разом з тим, зосередження зусиль на створенні українських високотехнологічних 

товарів та подальшому їх просуванні на європейському ринку сприятиме забезпеченню 

ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності та підвищенню 

конкурентоспроможності продукції та послуг вітчизняних компаній для стабілізації 

національної економіки України. 
 


