
Котвіцька Аліна Олександрівна 

студентка групи МЕ-2, 

Бондарчук Віталій Вікторович 

к.е.н., доцент, 

Державний університет  

«Житомирська політехніка» 

 

ОГЛЯД УГОД ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ СВІТУ 

 

For Ukraine, FTAs are an effective tool for improving trade and economic cooperation with individual countries or 

groups of countries. To date, Ukraine is actively working to create new Free Trade Area Agreements and to improve existing 

ones. 

 

Головним завданням Угод про зону вільної торгівлі є регулювання відносин між країнами, які її підписали. Дані 

угоди передбачають створення сприятливих умов для торговельно-економічного співробітництва між країнами. Для 

України головною метою укладання ЗВТ є захист та просування національних товаровиробників та експортерів, а 

також забезпечення збалансованої тарифної політики. Це дієвий та ефективний інструмент, який сприяє зростанню 

обсягів експорту. Створення ЗВТ передбачає скасування всіх або більшості бар’єрів, які можуть виникати під час 

торгівлі між країнами.  

Кожна країна може укладати Угоди про зону вільної торгівлі з окремими країнами або групами країн, в 

необмеженій кількості. Україна має ЗВТ з 45 країнами. І за роки своєї незалежності підписала 16 угод про зону 

вільної торгівлі.  

У червні 1996 року Україна підписала Угоду про зону вільної торгівлі з Грузією. Договір охоплює тільки 

торгівлю товарами. Останні зміни в угоду були внесені 21 травня 2019 р., вони дозволять країнам застосовувати 

положення Конвенції Пан-Євро-Мед та використовувати ідентичні правила походження товарів у двосторонній 

торгівлі.  

У липні 2001 року був підписаний договір ЗВТ з Македонією, який також охоплює виключно торгівлю 

товарами. У 2018 році, відбувались переговори стосовно перегляду положень Угоди про вільну торгівлю у бік 

посилення торговельно-економічного співробітництва. На це вплинуло приєднання України до Регіональної 

Конвенції про Пан-Євро-Середземноморські преференційні правила походження у лютому 2018 року.  

Наступну Угоду про зону вільної торгівлі Україна підписала з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі 

(Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) у червні 2012 року. Дана угода поширена не тільки на товари, а також 

на послуги та державні закупівлі.  

У вересні того ж року Україна підписала ЗВТ з країнами Співдружності незалежних держав (у січні 2016 року 

Росія відмовилась виконувати свої зобов’язання в рамках цієї угоди).  

Чорногорія та Україна підписали Угоду про вільну торгівлю у січні 2013 року, угода охоплює питання торгівлі 

товарами й послугами, а також врегулювання спорів.  

Найширша зона вільної торгівлі була створена між Європейським Союзом і Україною. Набрала чинності ця 

угода з 1 вересня 2017 року, але повною мірою використовувалась ще з 1 січня 2016 року. Угода охоплює торгівлю 

товарами та послугами, державні закупівлі, а також включає поступовий перехід законодавчої бази України до 

стандартів Європейського Союзу.  

Україна також підписала договір про ЗВТ з Канадою. Відбулось це в серпні 2017 року, угода охоплює торгівлю 

товарами й послугами.  

Останньою, на даний момент, країною з якою Україна підписала Угоду про зону вільної торгівлі це Ізраїль. 

Угода поширюється тільки на торгівлю товарами, але вже йдуть переговори, щодо розширення угоди та включення 

в неї пунктів про торгівлю послугами. 

Зараз активно відбуваються переговорні процеси стосовно укладення угод про ЗВТ з Туреччиною. Текст Угоди 

повинен охопити торгівлю товарами, послугами, правила конкуренції, врегулювання спорів, визначення 

преференційних правил походження товарів, захисні заходи тощо.  

У 2018 році Міністерство економічного розвитку та торгівлі розпочало переговори про створення ЗВТ з Китаєм.  

Як можна спостерігати, система ЗВТ значна і досить швидко розвивається в Україні.  
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