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Резюме

Євроінтеграційні процеси в Україні актуалізують значення збалансованого розвитку її зо-
внішньоторговельних зв’язків з країнами Європи, основним партнером серед яких є Польща. 
Дослідження проведене з метою окреслення напрямів розвитку зовнішньої торгівлі між Укра-
їною та Польщею на сучасному етапі реформаційних перетворень економіки України та з ура-
хуванням можливих соціально-економічних загроз глобального та регіонального характеру. 

В дослідженні застосовано методи спостереження, співставлення, причинно-наслідкового 
зв’язку. 

Перспективним напрямами співпраці України та Польщі у сфері зовнішньої торгівлі визна-
чено удосконалення нормативної бази щодо уникнення подвійного оподаткування, спрощення 
митного регулювання і введення спеціальних митних режимів, впровадження сучасних ме-
тодів транспортно-експедиційного обслуговування для інтенсифікації двосторонніх відносин, 
забезпечення збалансованості структури експорту та імпорту товарів і послуг з урахуванням 
рівня розвитку національних економік, регіональних ризиків для захисту торговельних інтер-
есів обох держав. 
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Вступ

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. С. Х. Ель-Шаманді, досліджуючи 
проблеми модернізації українсько-польських зовнішньоторговельних відносин, на-
зиває Польщу найбільш значимим стратегічним партнером України на європейсько-
му континенті (Ель-Шаманді 2014). Це пов’язано з тим, що Україна, яка історично 
належала до європейського цивілізаційного простору, сформувала з Польщею стій-
кі економічні зв’язки, що базувалися не тільки на подібному господарському укладі,  
а й міцних культурних комунікаціях. Активізація економічного співробітництва 
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України та Польщі повинна відбуватися всіх сферах економічної діяльності обох дер-
жав. Так, актуальним напрямом є транскордонне співробітництво, що зумовлено необ-
хідністю поглиблення інтеграційних процесів України щодо вступу до ЄС.

Метою статті є визначення напрямів подальшого розвитку та удосконалення стану 
зовнішньоторговельних відносин між Україною та Республікою Польща, враховуючи 
сучасні тенденції євроінтеграційних процесів та реформаційних перетворень економі-
ки України, а також можливі соціально-економічні загрози глобального та регіональ-
ного характеру.

У ході дослідження застосовано загальнонаукові методи та прийоми пізнання. Методи 
спостереження та співставлення використовувалися для визначення структури та дина-
міки експортно-імпортних операцій між Україною та Республікою Польща, окреслення 
їх тенденції на тлі євроінтеграційних процесів в Україні та її політико-економічної не-
стабільності. За допомогою причинно-наслідкового зв’язку визначено передумови змін  
у обсягах зовнішньоторговельних операцій між досліджуваними країнами, сформульова-
но напрями розвитку між ними торгового та транскордонного співробітництва.

Теоретико-емпіричною основою дослідження є стали наукові праці вчених та до-
слідників з проблем розвитку міжнародної торгівлі та українсько-польської економіч-
ної співпраці, опубліковані статистичні дані державних органів статистики України та 
Республіки Польща, двосторонні угоди між ними у сфері економічного співробітни-
цтва, аналітичні огляди.

Розвиток зовнішньої торгівлі України в контексті соціально-
політичних ризиків

Одним з основних джерел наповнення доходної частини державного бюджету 
України виступає зовнішня торгівля. У 2013-2015 рр. розвиток торговельно-економіч-
ного співробітництва України відзначається цілою низкою проблем, найбільш значущі 
з яких пов’язані із диверсифікацією геополітичних та регіональних пріоритетів укра-
їнської держави. Більше того, на спад зовнішньої торгівлі суттєвий вплив мають такі 
негативні фактори, як: 1) несприятлива кон’юнктура на основних для України світо-
вих ринках; 2) нерівномірний розвиток зарубіжних країн – реальних та потенційних 
партнерів України; 3) перерозподіл фінансових потоків та активів; 4) коливання світо-
вих валют та цін на сировину; 5) нестабільність курсу національної валюти та заго-
стрення проблем, пов’язаних з її девальвацією; 6) загострення проблем у торговельно-
економічних та політичних відносинах із Російською Федерацією; 7) нераціональна 
структура вітчизняного експорту, в якому домінують сировина та продукція з низьким 
рівнем переробки; 8) низька конкурентоспроможність українських товарів та послуг; 

Zeszyty-naukowe-47_2016.indd   255 2016-07-11   14:28:14



256 СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА...

9) нарощування фінансових зобов’язань через несвоєчасні розрахунки українських 
підприємств з іноземними партнерами.

Глобалізація світових товарних ринків всезростаюче значення зовнішньоекономіч-
них та торговельних відносин, розвиток міжнародної кооперації зумовлюють потребу  
в поглибленні інтеграційних процесів та неминучу взаємозалежність зовнішньої тор-
гівлі 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 міжна-
родній економіці обмежують можливості для нарощування та географічної диверсифі-
кації вітчизняного експорту, що негативно позначається на економіці України.

Важливе значення для динаміки зовнішньої торгівлі України окрім впливу гло-
бальних тенденцій мають соціально-економічні зміни на регіональних ринках під 
впливом ряду суспільно-політичних загроз: 1) погіршення економічних відносин за-
хідних країн з Російською Федерацією; 2) ускладнення загальної безпекової ситуа-
ції у Чорноморському басейні з можливими викликами для економічної безпеки для 
країн Східної Європи та Балтії, Південного Кавказу, Туреччини; 3) підвищення ри-
зику подальшого зростання нестабільності ситуації через соціальні вибухи в Греції, 
Боснії та Герцеговині; 4) збереження загрози ескалації військових конфліктів у регіоні 
Близького Сходу ат Північної Африки з перспективою розширення існуючих зон не-
стабільності.

Європейські інтеграційні процеси, до яких залучена Україна, загострюють увагу на 
значенні збалансованого та справедливого, недискримінаційного розвитку її зовніш-
ньоекономічних, в т.ч. і зовнішньоторговельних зв’язків з європейськими країнами-
партнерами.

Загальні тенденції розвитку зовнішньоторговельних операцій між 
Республікою Польща та Україною

Разом з європейським вектором розвитку України та поглибленням її всебічної 
інтеграції у міжнародні відносини актуалізуються питання створення сприятливого 
економічного клімату між Україною та Республікою Польща, який би забезпечував 
інтенсифікацію торгівельних відносин між цими державами.

Відповідно до зведених даних Посольства України у Республіці Польща, договірно-
правова база між Україною та Республікою Польща налічує 129 чинних міжнародних 
договорів та регулює переважну більшість напрямків українсько-польської співпраці,  
а також забезпечує належний розвиток двостороннього співробітництва на рівні страте-
гічного партнерства. Зокрема, базовим документом такого співробітництва є Договір між 
Україною і Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітни-
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цтво від 18.05.1992 р., який встановлює взаємні зобов’язання щодо розвитку відносин  
в дусі дружби, співробітництва, взаємної поваги, взаєморозуміння, довіри і добросусід-
ства на основі міжнародного права. Крім того, до документів українсько-польського спів-
робітництва також слід віднести документи, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Нормативно-правова база економічного та прикордонного співробітництва 
України та Республіки Польща 

Назва нормативного документу  
українською/польською мовами Ключові положення документу

Угода між Урядом України і Урядом 
Республіки Польща про пункти про-
пуску через державний кордон від 
18.05.1992 р.

Спрямована на удосконалення співробітництва у сфері 
перевезень через українсько-польський державний кордон, 
відкриття пунктів пропуску для цілодобового руху вантаж-
них транспортних засобів і вантажів, удосконалення при-
кордонного руху

Угода між Урядом України та Урядом 
Республіки Польща про взаємне за-
охочення та захист інвестицій від 
12.01.1993 р.

Спрямована на створення та збереження, вигідних умов 
для інвестицій інвесторам України та Республіки Польща, 
зокрема визначено положення щодо заохочення, допуску, 
захисту та режиму інвестицій, їх вилучення та відшкоду-
вання, а також врегулювання відповідних спорів

Угода між КМУ і Урядом Республіки 
Польща про співробітництво під час 
здійснення контролю осіб, товарів  
і транспортних засобів, які перетинають 
українсько-польський державний кор-
дон від 25.06.2001 р.

Регулює принципи співробітництва під час проведення 
прикордонного, митного, ветеринарного, санітарного  
і фітосанітарного контролю осіб, товарів і транспортних 
засобів, які перетинають українсько-польський державний 
кордон, а також інших видів контролю

Угода між КМУ та Урядом Республіки 
Польща про економічне співробітни-
цтво від 04.03.2005 р.

Спрямована на сприяння розвитку взаємовигідного еконо-
мічного співробітництва в усіх галузях і секторах еконо-
міки, зокрема використання економічного потенціалу для 
зміцнення двосторонніх економічних відносин, їх інтен-
сифікацію у сфері інвестицій, інновацій та фінансування 
економічних проектів, розбудову транспортної інфраструк-
тури, розвиток міжрегіональної економічної співпраці

Угода між Кабінетом Міністрів Украї-
ни та Урядом Республіки Польща про 
правила місцевого прикордонного 
руху від 28.03.2008 р.

Визначає правила місцевого прикордонного руху між Укра-
їною та Республікою Польща

Джерело: Ministerstwo Gospodarki (2014; 2015).

У зв’язку з орієнтацією України та Республіки Польща на адміністративно-еко-
номічну децентралізацію, слід відмітити виключне значення наявних міжнародних 
зв’язків між суб’єктами їх адміністративно-територіального устрою. Так, за даними 
Посольства України у Республіці Польща, двосторонніх домовленостей між такими 
суб’єктами загалом налічується понад 470. Це означає, посилення економічної співп-
раці на рівні окремих регіонів України, переважно західних, центральних та північних 
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областей з прикордонними регіонами Республіки Польща, передумовою чого є спіль-
не історичне минуле, близькість мови, культури та традицій населення, що в цілому 
укріплює і економічне співробітництво.

Основні показники українсько-польського зовнішньоторговельного 
обороту

За даними Головного управління статистики Республіки Польща, Україна у спис-
ку експортерів польських товарів з 15-го місця опустилася на 18-те. Так, експорт 
до України з Республіки Польща зменшився на 11,9 % до рівня 5436,1 млн. злотих. 
Частка ж України в польському експорті впала з 1,8 % до 1,5 % за І півріччя 2015 року. 
Відповідні деталізовані показники у млн. євро приведені в таблиці 2.

Таблиця 2
Показники експорту з Республіки Польща до України (млн. євро)  

Показник
Роки

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Загальний обсяг експорту  
з Республіки Польща 101839 116244 98218 120373 136694 143456 154994 165774
Обсяг експорту  
з Республіки Польща  
до України 4033 4345 2463 2980 3377 4097 4307 3141
Частка України  
у польському експорті 3,96% 3,74% 2,51% 2,48% 2,47% 2,86% 2,78% 1,89%

Джерело: Ministerstwo Gospodarki (2014; 2015).

Що ж стосується імпорту товарів з України, то частка українського імпорту до 
Республіки Польща за той же період знизилася з 1,1 % до 0,8 %, перемістивши її у спис-
ку імпортерів з 21-го на 24-те місце. Відповідно, обсяги імпорту з України знизилися 
з 2889,5 млн. злотих (тобто на 26,3 % порівняно з аналогічним періодом 2014 року) 
(Ministerstwo Gospodarki 2014). Відповідні деталізовані показники у млн. євро при-
ведені в таблиці 3.

Таку динаміку можна пояснити негативним впливом військових дій на Сході 
України, нестабільним економічним становищем. Зокрема, у Доповіді Міністерства 
економіки Республіки Польща зазначено, що “Найбільшу загрозу встановлення 
кон’юнктури у регіоні СНД створює невизначеність щодо розвитку ситуації навколо 
України (у якої, за прогнозами, падіння ВВП в 2015 році становитиме 5,5%). Подальша 
ескалація негативних подій, з прямою або непрямою участю Росії, призведе до осла-

Zeszyty-naukowe-47_2016.indd   258 2016-07-11   14:28:14



АЛІНА РАБОШУК, КАТЕРИНА ШИМАНСЬКА 259

блення її економіки подальшими санкціями. Це відобразиться на стані інших країн  
у регіоні, у тому числі, зокрема, таких, як Казахстан і Білорусь, які утворюють зараз  
з Росією митний союз” (Ministerstwo Gospodarki 2015, с. 27). Загальна динаміка обся-
гів експортно-імпортних операцій Польщі з Україною та сальдо зовнішньоторговель-
ного балансу продемонстровано на рисунку 1.

Таблиця 3
Показники імпорту до Республіки Польща з України (млн. євро)  

Показник
Роки

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Загальний обсяг імпорту 
до Республіки Польща 120 389 142 448 107 529 134 188 152 568 154 040 156 978 168 432
Обсяг імпорту  
до Республіки Польща  
з України 1 244 1 583 817 1 384 2 012 1 979 1 670 1 697
Частка України  
у польському імпорті 1,03% 1,11% 0,76% 1,03% 1,32% 1,28% 1,06% 1,01%

Джерело: Ministerstwo Gospodarki (2014; 2015).

Рисунок 1
Динаміка обсягів експортно-імпортних операцій та сальдо зовнішньої торгівлі 
Республіки Польща з Україною протягом 2007-2014 рр. (млн.євро)
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Джерело: Ministerstwo Gospodarki (2014; 2015).
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Якщо аналізувати важливість досліджуваних зовнішньоторговельних операцій 
України з Польщею у оборотах експортно-імпортних операцій України з країнами ЄС, 
то їх динаміку можна проаналізувати на основі показників, наведених у таблиці 4 та 
графічно представити на рисунку 2.

Таблиця 4
Стан зовнішньоторговельних відносин з країнами Європейського Союзу 
(в т.ч. Республікою Польща) протягом 2012-2015 рр.    

Показник
Роки Темпи зростання 

(2012/2015 рр.)2012 2013 2014 2015*

Обсяг експорту товарів до країн ЄС 17 121,5 16 758,8 17 004,7 10 951,0 0,64

в т.ч. до Республіки Польща 2 576,2 2 547,8 2 645,0 1 647,8 0,64

% 15,05% 15,20% 15,55% 15,05% Х

Обсяг імпорту товарів з країн ЄС 26 225,7 27 037,8 21 059,8 15 647,4 0,60

в т.ч. з Республіки Польща 3 567,1 4 068,7 3 067,4 2 245,3 0,63

% 13,60% 15,05% 14,57% 14,35% Х

Обсяг експорту послуг до країн ЄС 3 846,7 4 203,4 3 889,0 2 656,2 0,69

в т.ч. до Республіки Польща 141,8 213,3 199,7 159,2 1,12

% 3,69% 5,07% 5,13% 5,99% Х

Обсяг імпорту послуг з країн ЄС 3 709,8 4 170,2 2 945,8 2 144,5 0,58

в т.ч. з Республіки Польща 175,7 165,5 144,9 87,4 0,50

% 4,74% 3,97% 4,92% 4,07% Х

Примітка: показник прогнозний, визначений авторами з урахуванням відношення фактичних показників 
за І півріччі 2015 року до аналогічного періоду 2014 року
Джерело: Державна служба статистики України (2014; 2015).

За попередніми даними Міністерства економіки Республіки Польща, за резуль-
татами 3 міс. 2015 року обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з Республікою 
Польща склали 944,3 млн. євро (1 023,6 млн. дол. США); обсяги українського екс-
порту – 336,1 млн. євро (364,3 млн. дол. США) та зменшились на 26,2% у порівнянні 
до аналогічного періоду минулого року. Обсяги польського імпорту в Україну склали 
608,2 млн. євро (659,3 млн. дол. США) та зменшились на 16,1% відносно аналогіч-
ного періоду 2014 року. Від’ємне для України сальдо торговельного балансу склало 
272,1 млн. євро (295,0 млн. дол. США).

Динаміка експортно-імпортних операцій між Україною та Польщею за 2010-2014 рр., 
а також аналіз взаємного товарообігу наведено в таблиці 5.
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Таблиця 5
Товарообіг між Україною та Республікою Польща (РП) за даними національних 
статистичних відомств  

Рік

Польська статистика Українська статистика
Розбіж-
ність в 
обсягах 
імпорту 
в Украї-
ну, млн. 

дол. 

Розбіж-
ність в 
обсягах 

екс-
порту в 

РП,  
млн. 
дол.

Розбіж-
ність в 
обсягах 
взаєм-
ного 

товаро-
обігу, 
млн. 
дол. 

Розбіж-
ність в 
обсягах 
взаєм-
ного 

товаро-
обігу,  

%

імпорт 
в Украї-
ну, млн. 

дол.

експорт 
в РП, 
млн. 
дол. 

вза-
ємний 
товаро-

обіг, 
 млн. 
дол. 

імпорт 
в Украї-
ну, млн. 

дол. 

експорт 
в РП,  
млн. 
дол. 

вза-
ємний 
товаро-

обіг,  
млн. 
дол. 

2010 3 939,8 1 827,5 5 767,3 2 788,8 1 787,2 4 576,0 -1 151,0 -40,3 -1 191,3 26,0
2011 4 457,7 2 642,3 7 100,0 3 183,3 2 794,1 5 977,4 -1 274,4 151,8 -1 122,6 18,8
2012 5 377,6 2 591,6 7 969,2 3 567,1 2 576,2 6 143,3 -1 810,5 -15,4 -1 825,9 29,7
2013 5 908,0 2 290,0 8 198,0 4 068,7 2 547,8 6 616,5 -1 839,3 257,8 -1581,5 23,9
2014 3 865,6 2 094,1 5 959,7 3 067,4 2 645,0 5 712,4 -798,2 550,9 -247,3  4,1

Джерело: Посольство України у Республіці Польща (2015).

Рисунок 2
Динаміка обсягів експортно-імпортних операцій України з країнами ЄС 
(в т.ч. Республікою Польща) протягом 2012-2015 рр. (млн. євро)
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Примітка: показник прогнозний, визначений авторами з урахуванням відношення фактичних показників 
за І півріччі 2015 року до аналогічного періоду 2014 року
Джерело: Державна служба статистики України (2014; 2015).

Zeszyty-naukowe-47_2016.indd   261 2016-07-11   14:28:15



262 СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА...

Результати порівняння офіційних даних центральних статистичних органів обох кра-
їн про величину експорту та імпорту товарів свідчать про існування суттєвих розбіжнос-
тей, які викличуть низку складнощів та неточностей для здійснення аналітичних дій.

Так, за даними української статистики, у 2014 році експорт товарів з України до 
Польщі становив 2645 млн. дол., що на 550,9 млн. дол. більше, ніж за польськими 
даними, наведеними у таблиці 5. за імпортними операціями українська статистика по-
казує, що з Польщі імпортовано товарів на 798,2 млн. дол. менше, ніж за офіційни-
ми польськими даними. Суттєві відмінності в показниках невиправдано мають місце, 
оскільки застосовується єдина методика обчислень: Український класифікатор това-
рів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) розроблений на основі Міжнародної 
Конвенції про Гармонізовану систему описування та кодування товарів.

Питання достовірності даних зовнішньоторговельної статистики піднімає в сво-
їх дослідженнях В. Корчун (Корчун 2013), наголошуючи на суттєвих відмінностях  
у величині експорту-імпорту з обох сторін кордону і беручи за основу для проведення 
аналізу дані саме польської статистики, обґрунтовуючи їх достовірність.

Товарна структура українсько-польського зовнішньоторговельного 
обороту

Переважаючими у структурі польського експорту до України є електромеханічні, 
хімічні товари, продукція металургії та сільськогосподарська продукція (порівняння 

Рисунок 3
Товарна структура польського експорту в Україну у 2007 р. та 2012 р.
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Джерело: Ministerstwo Gospodarki (2014).
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структури за вказаними товарними групами у 2007 р. та 2012 р. приведено на рисун-
ку 3).

Так, Польща імпортує з України чорні метали, руди, шлак і золу, електричні ма-
шини, натомість реалізує на експорт в Україну паливо мінеральне, нафту і продукти  
її перегонки, пластмаси, полімерні матеріали, електричні машини.

Основні напрями та стан торгівельних відносин між Польщею  
та Україною

Як вказує Ян Пєкло, директор Фундації польсько-української співпраці PAUCI, 
«угода про вільну торгівлю з Україною була б вигідною також для Європейської 
Спільноти». Проте, проблемою України в цьому контексті він називає «величезні фі-
нансові, економічні клопоти», серед яких – бюджетний дефіцит, неможливість плати-
ти готівкою за товар. А чергове відкладення впровадження угоди про вільну торгівлю 
з Україною він називає катастрофою для України та прогнозує у зв’язку з цим продо-
вження олігархічно-корупційної системи (Польське радіо 2015).

Результати дослідження, проведеного за сприяння американської агенції міжна-
родного розвитку (US Agency for International Development), окреслюють принципові 
характеристики стану торгівлі між Польщею та Україною (US Agency for International 
Development 2005): 
1. Рівень торгівлі між Польщею та Україною низький, але зростає зі значними пер-

спективами на майбутнє.
2. Підприємства малого і середнього бізнесу в основному працюють на національних 

ринках, а більшість міжнародної торгівлі проводиться більшими бізнес-одиницями.
3. Найбільшим викликом українському експорту є застарілі інституційні рамки, які 

погіршилися після вступу Польщі до ЄС.
4. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій може поліпшити шанси для 

очікуваного покращення українських інституційних рамок, таких як модернізація 
митниць.

5. Безпосереднє співробітництво між бізнесом у галузі інформаційно-комунікацій-
них технологій вдосконалить ефективність малого і середнього бізнесу у тран-
скордонній торгівлі незалежно від реформ, здійснюваних урядом.

Разом з тим, доцільно вказати на наступні фактори стратегічного значення розви-
тку зовнішньоторговельних зв’язків з Республікою Польща для України: безпосередня 
географічна близькість та наявність спільного кордону; тісні налагоджені зв’язки про-
тягом декількох століть; подібність за величиною території та чисельністю населення, 
мовною групою та ментальністю; сході природно-географічні умови та ресурси; необ-
хідність вивчення та впровадження Україною європейського цивілізаційного підходу 
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та досвіду Польщі у розбудові громадянського суспільства, розвитку економіки та до-
сягненні повноправного членства в Європейському Союзі.

Для Республіки Польща, як і для інших країн Центрально-Східної Європи, в рам-
ках впровадження заходів з підтримки соціально-економічної стабільності, на пер-
ший план виходять питання боротьби з безробіттям, максимальне скорочення розриву  
в показниках економічного розвитку з країнами Західної Європи, а також пошук ста-
більних джерел зовнішнього фінансування, що сприятиме в регіональному масштабі 
зміцненню структурної цілісності Європейського Союзу. Диверсифікація зовнішньо-
торговельних відносин та залучення прямих іноземних інвестицій до Польщі вплива-
тиме і на перспективи подальшої торговельної співпраці з Україною.

В контексті зовнішньоторговельного співробітництва з Республікою Польща Україна 
в подальшому може стикнутися з певними ризиками. По-перше, зовнішньоекономічна 
діяльність Польщі має стійку тенденцію до випередження темпів зростання експорту 
над імпортом, а також характеризується певними змінами його товарної структури. 
Подальша спеціалізація Республіки Польща на експорті машин, пристроїв, електро-
технічного та транспортного обладнання обумовлюватиме поступове зниження її за-
лежності від імпорту сировини з України. По-друге, можливе зростання експортних 
поставок Польщі у країни Центральної та Східної Європи та країни, що розвиваються, 
створюватимуть конкуренцію для українських компаній-виробників.

Врахування можливих загроз, а також вироблення ряду заходів щодо запобіган-
ня ризикам та негативним наслідкам глобальних та регіональних процесів сприятиме 
підвищенню ефективності зовнішньої торгівлі між Україною та Польщею. Особливої 
уваги потребують питання недопущення прискореного виснаження внутрішніх ре-
зервів росту української економіки, ефективного освоєння стабілізаційних зовнішніх 
кредитів, а також досягнення максимального економічного ефекту від дії зони вільної 
торгівлі з країнами Європейського Союзу, в т.ч. і Республікою Польща. У сфері зо-
внішньої торгівлі з Польщею Україні необхідно подолати товарну незбалансованість 
експортно-імпортних операцій для забезпечення економічної безпеки держави та не-
допущення кризових ситуацій в окремих секторах вітчизняної економіки. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Вивчення структури та ди-
наміки зовнішньоторговельних операцій між Україною та Республікою Польщею до-
зволило сформулювати наступні висновки щодо стану та перспектив розвитку зовніш-
ньої торгівлі між вказаними країнами:

1. Доцільним є розвиток на удосконалення нормативно-правової бази зовнішньо-
торгівельних операцій України та Республіки Польща, зокрема в частині уникнення 
подвійного оподаткування, спрощенні митного регулювання та введення спеціаль-
них митних режимів, а також сприяння формуванню договірної бази між суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності в рамках українсько-польських економічних угод,  
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в тому числі у сфері торгівлі, прикордонного співробітництва, транспортних переве-
зень.

2. Зовнішні торговельні зв’язки між Україною та Республікою Польща слід адапту-
вати до динамічних умов сучасного міжнародного середовища. Так, доцільним інстру-
ментарієм удосконалення співпраці у вказаному напрямі є впровадження сучасних 
методів транспортно-експедиційного обслуговування, в тому числі розвиток страху-
вання вантажів при транспортних перевезеннях, удосконалення системи страхування 
відповідальності суб’єктів господарювання за зовнішньоекономічними контрактами. 
Це дозволить знизити рівень невизначеності та ризики в українсько-польських зо-
внішньоторговельних операціях, створить підґрунтя для інтенсифікації двосторонніх 
відносин у даному напрямі економічного співробітництва.

3. Розробка довгострокових програм міжнародного співробітництва України з Респуб-
лікою Польща з окресленням оптимізації збалансованості структури експорту та ім-
порту товарів і послуг з урахуванням динаміки розвитку національних економік та 
ризиків глобальної фінансової кризи, на нашу думку, сприятиме активізації співро-
бітництва у форматі двосторонніх відносин з захистом торговельних інтересів обох 
держав. Разом з тим, зосередження зусиль на створенні українських високотехноло-
гічних товарів та подальшому їх просуванні на європейському ринку сприятиме за-
безпеченню ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності та підвищенню 
конкурентоспроможності продукції та послуг вітчизняних компаній для стабілізації 
національної економіки України.
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Stan i perspektywy handlu zagranicznego między Polską i Ukrainą

Streszczenie

Ważne zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na Ukrainie wymagają umacniania międzynarodo-
wej współpracy gospodarczej Ukrainy z partnerami europejskimi. Polska jest traktowana jako najbardziej 
obiecujący partner dla Ukrainy ze względu na wspólną przeszłość historyczną, kulturową i ekonomiczną.

W artykule wskazano ogólne trendy w rozwoju handlu zagranicznego między Polską i Ukrainą, 
dokonano analizy głównych wskaźników struktury i dynamiki ukraińsko-polskich obrotów handlu 
zagranicznego, potwierdzających strategiczny charakter stosunków między obu krajami, jak również 
określono przesłanki zwiększenia wzajemnej współpracy.

Biorąc pod uwagę wyniki badania, ustalono główne kierunki stosunków handlowych między Pol-
ską a Ukrainą, w szczególności współpracę transgraniczną, umacnianie innowacyjnego komponentu 
produkcji krajowej Ukrainy mające na celu zapewnienie konkurencyjności produktów ukraińskich, 
wzmożenie kontroli celnej towarów i modernizację pracy służb celnych. 

Wyniki podkreślają problemy i perspektywy stosunków handlowych między Ukrainą i Polską 
na podstawie decentralizacji zagranicznych relacji gospodarczych. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: saldo bilansu handlowego, eksport, import, współpraca transgraniczna.

Kody JEL: F14, F15, F53
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State and Perspectives of Foreign Trade between Poland and Ukraine

Summary

Important social and economic changes, which are taking place in Ukraine, require the strengthen-
ing of the international economic cooperation of Ukraine with the European partners. The Republic of 
Poland is referred to as the most promising partner for Ukraine due to the common historical, cultural 
and economic past.

The general trends in the development of the foreign trade between the Republic of Poland and 
Ukraine have been disclosed, the main indexes of the structure and dynamics of the Ukrainian-Polish 
foreign trade turnover have been analyzed, certifying the strategic nature of the relations between the 
mentioned countries, as well as the prerequisites for enhancing the mutual cooperation have been 
defined.

Taking into consideration the research results the main directions of the trade relations between the 
Republic of Poland and Ukraine have been stated, in particular, cross-border cooperation, strengthen-
ing of the innovation component of national production of Ukraine aimed at ensuring the competi-
tiveness of the Ukrainian products, tightening of the control over the customs clearance of goods and 
movement of modernization of customs authorities. 

The results substantiated the problems and the prospects of the trade relations between Ukraine 
and the Republic of Poland on the basis of the foreign economic relations decentralization.

Key words: trade balance, export, import, trans-border cooperation.
JEL codes: F14, F15, F53

Состояние и перспективы внешней торговли между Польшей  
и Украиной

Резюме

Важные социально-экономические преобразования, происходящие в Украине, требуют 
усиления международного экономического сотрудничества нашего государства с европейски-
ми партнерами. Наиболее перспективным партнером для Украины является Польша в связи  
с общим историческим, культурным и экономическим прошлым.

В статье раскрыты общие тенденции развития внешнеторговых операций между Польшей 
и Украиной, проанализированы основные показатели структуры и динамики украинско-поль-
ского внешнеторгового оборота, свидетельствующие о стратегическом характере отношений 
между указанными странами, определены предпосылки усиления сотрудничества между ними.

На этой основе сформулированы основные направления торговых отношений между Поль-
шей и Украиной, в частности, трансграничное сотрудничество, усиление инновационной со-
ставляющей национального производства Украины для обеспечения конкурентоспособности 
украинской продукции, усиление контроля за таможенным оформлением движения товаров  
и модернизация работы таможенных органов. В выводах обоснованы проблемы и перспективы 
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торговых отношений между Украиной и Польшей на основе децентрализации внешнеэкономи-
ческих связей.

Ключевые слова: сальдо внешнеторгового баланса, экспорт, импорт, трансграничное сотруд-
ничество.

Коды JEL: F14, F15, F53
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