
№ 6/1 (15) червень 2018 р.  

 
19 

УДК 339.9 

Вівчарик Д.В.,  

студентка 

Тернопільський національний економічний університет 

 

РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ 
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Стаття присвячена дослідженню теми розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та 

Канадою. Враховуючи той факт, що міжнародні торговельні відносини є одним із найважливіших напрямків у 

становленні економічних відносин між країнами, то для України це стратегічно важливо і це один із методів 

поглиблення дружніх відносин із країнами Північної Америки. Досліджено становлення та розвиток відносин між 

Україною та Канадою. Проаналізовано Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою. Ознайомлено із інвестиційними 

проектами Канадського уряду в Україні. Проаналізовано експортно-імпортні операції між Україною та Канадою. 

Розкрито основні перспективи розширення та підвищення ефективності торговельно-економічних відносин 

України та Канади. 
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Постановка проблеми. Проблема 

дослідження торговельно-економічних 

відносин між Україною та Канадою є досить 

актуальною на сьогодні і набуває все більшої 

популярності. Враховуючи той факт, що 

міжнародні торговельні відносини є одним із 

найважливіших напрямків у становленні 

економічних відносин між країнами, то для 

України це стратегічно важливо. Також, в 

умовах глобалізації, економічна безпека 

України знаходиться під впливом 

різноманітних ризиків і загроз. Одним із 

шляхів подолання цих загроз є активна участь 

держави у міжнародному поділі праці та 

міжнародній торгівлі. Тому, варто 

поглиблювати відносини із таким стратегічно-

важливим партнером як Канада, яка 

позиціонують себе на світовій арені як одна з 

найбільш розвинених країни світу. 

Позитивний досвід соціально-економічного 

розвитку Канади може бути корисним для 

України, щоб використати у власних реформах 

та реалізації внутрішньої й зовнішньої еконо-

мічної політики. Тому дослідження питань, що 

пов’язані з двосторонніми торговельно-

економічними відносинами між Україною й 

Канадою в контексті дії Угоди про вільну 

торгівлю, її розширення, вдосконалення, а також 

взаємного запозичення позитивного досвіду 

соціально-економічного розвитку є актуальними 

в науковому й практичному відношеннях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Ця тема стала досить актуальною серед багатьох 

науковців, в тому числі і вітчизняних. 

Наприклад, варто відзначити праці М.М. 

Клімова, В.М. Литвина, Р.О. Саламатіна, та 

багатьох інших, які присвятили свої наукові 

роботи українсько-канадським відносинам: 

історія, сучасний стан та перспективи розвитку. 

Серед канадських науковців, що займаються 

питаннями двосторонніх зовнішньоторговельних 

відносин Канади з іншими країнами, слід від-

значити: М. Веолла, Х. Горга, Б. Муракози, Р. 

Неллерта, Х. Раффа, А. Стоянова, Н. Шмитта 

та інших. Проте не дивлячись на велику 

кількість праць вітчизняних й зарубіжних 

вчених з міжнародних торговельно-економіч-

них відносин, такі роботи стосовно України й 

Канади практично відсутні. 

Мета статті є визначення сучасного стан 

торговельно-економічного співробітництва 

України та Канади для виявлення основних 

перспектив розширення даної співпраці. 

Основні результати дослідження. Канада 

та Україна мають давню історію дружби, 

спільних цінностей та спільні амбіції на 

майбутнє двох народів. Канада стала першою 

західною країною, яка визнала незалежність 

України 2 грудня 1991 року. Україна і Канада 

на постійній основі розвивають 

міжрегіональне співробітництво через обмін 

візитами, підписання двосторонніх 

документів, а також створення різноманітних 

ініціатив та проектів в економічній, науково-

технологічної та культурно-гуманітарній 

сферах [1, c. 156-160]. Основні принципи 

україно-канадського співробітництва: в основі 

дружби даних країн є демократичні основи; 
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співпраця у сфері оборони та безпеки є 

фундаментом ефективної готовності до 

викликів щодо миру та безпеки; основою 

двосторонніх відносин є взаємна підтримка 

суверенітету, незалежності та територіальної 

цілісності; різностороння співпраця між 

Україною та Канадою впливає на процвітання, 

добробут та безпеку євроатлантичної 

спільноти [1, c. 156-174]. 

Окрім цього, відомо, що основу особливих 

зв'язків між Україною та Канадою було 

закладено ще  за часів появи перших 

українських переселенців наприкінці XIX 

століття [2, c. 316]. Неодноразово і на різних 

рівнях представники уряду Канади 

підкреслювали значимість і вагомість внеску, 

зробленого українцями в розвиток канадського 

суспільства як спільноти людей з різним 

культурним спадком, але об'єднаних 

спільними демократичними цінностями. 

Одним з найважливіших документів у 

двосторонніх відносинах є Угода про вільну 

торгівлю, яка була підписана 11 липня 2016 

року та вступила в силу 1 серпня 2017 року і є 

важливою віхою в двосторонніх відносинах 

між Канадою та Україною. Угода про зону 

вільної торгівлі має позитивний вплив на [3]:  

– поглиблення і зміцнення торговельних та 

двосторонніх відносин між Канадою та Україною;  

– вихід українських підприємств на нові ринки;  

– забезпечення прозорості щодо 

регулювання і зменшення операційних витрат 

для бізнесу;  

– виробничу кооперацію та інше.  

Серед основних українських продуктів, які 

отримають переваги від безмитного доступу 

на ринок Канади є соняшникова олія, цукор, 

кондитерські вироби та шоколад, алкогольні 

напої та пиво, соки, одяг, кераміка, металургія 

та хімія [3]. Окрім цього, дана Угода 

сприятиме виходу України на ринки 

Американського регіону, що може сприяти 

створенню нових глобальних торговельних 

зв'язків. Але, варто пам’ятати, що існує ряд 

недоліків ухвалення Угоди про зону вільної 

торгівлі із Канадою [4]. 

Іноземні інвестиції відіграють дуже 

важливу роль у економічному розвитку будь-

якої країни. На жаль, обсяг прямих іноземних 

інвестицій в економіку України є досить 

незначним, оскільки в нашій країні завжди 

були такі проблеми, як політична та 

економічна нестабільність, високий рівень 

корупції, низький рівень розвитку 

інфраструктури, військові конфлікти. Тому, 

одним з найбільш актуальних завдань 

залишається створення сприятливих умов для 

розвитку бізнес-клімату в Україні. Однак, 

незважаючи на негативні фактори, Канада 

проводить безліч інвестиційних проектів в 

Україні. Енергетична компанія «TIU-Canada» 

стала першим іноземним інвестором в Україні 

в рамках Угоди про вільну торгівлю з 

Канадою [5].  

Варто зазначити, що Україна та Канада 

мають величезний потенціал для співпраці, в 

тому числі в секторі «чистої» енергетики. 

Пріоритетом Державного департаменту 

енергоефективності є створення сучасних 

інструментів фінансування «зелених» 

проектів. По всьому світу, «зелені» банки, які 

за останні 5 років залучили близько 26 

мільярдів доларів у «зелені» проекти, все 

більше завойовують популярність. Саме цей 

фінансовий інструмент потрібен Україні, 

оскільки такі «зелені» банки допоможуть 

отримати початкові інвестиції для реалізації 

проектів, проводити якісну експертизу та 

залучати довгострокові та дешеві кредитні 

кошти [5]. Це також прискорить досягнення 

цілей щодо відновлюваної енергетики в 

Україні. 

Крім того, експерти відзначають, що уряд 

Канади протягом п'яти років інвестує 28 млн. 

дол. США у розвиток молочного бізнесу в 

Україні. Проект буде працювати в чотирьох 

регіонах і триватиме п'ять років. Інвестиції в 

розвиток кооперативного руху будуть  

спрямовані у Івано-Франківську, Львівську, 

Дніпропетровську та Херсонську області [5]. 

Що стосується експортної структури 

товарів з України до Канади, переважають такі 

товари: мiдь i вироби з неї, палива мінеральні; 

нафта і продукти її перегонки, чорні метали, 

екстракти дубильнi. З іншого боку, в Україну з 

Канади імпортують: мінеральні палива; нафта 

і продукти її перегонки, фармацевтична 

продукція, риба i морепродукти, реактори 

ядерні, котли, машини. Більше того, між 

Україною та Канадою була підписана Угода 

про зону вільної торгівлі, яка офіційно набула 

чинності 1 серпня 2017 року. Це дає доступ 

українським експортерам до 98% канадського 

ринку, що значно покращить товарообіг [3]. 
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Інформаційні технології (ІТ) - це один з 

найперспективніших секторів для 

налагодження більш тісних економічних 

зв'язків з Канадою. За даними Державної 

служби статистики України на 21.02.2017р. за 

результатом 9 місяців 2016 року обсяг 

двосторонньої торгівлі послугами між 

Україною та Канадою дорівнює 95 млн. дол. 

США. Експорт послуг з України до Канади 

порівняно із аналогічним періодом 2015 року 

зріс на 17,6% та становить 58 млн. 779 

тис. дол. США. Імпорт послуг з Канади до 

України зріс на 11,9% і складає 36 млн. 243 

тис. дол. США. Сальдо двосторонньої торгівлі 

послугами за цей період для України 

позитивне  і становить 22 млн. 536,5 тис. дол. 

США [6]. 

Враховуючи підписання Угоди про зону 

вільної торгівлі, можемо побачити, що дії 

Угоди пропонують широкі можливості для 

зміцнення торговельно-економічних відносин 

між двома країнами та наближення самих 

національних економік даних країн. Можна 

сказати, що традиційний торговельно-

економічний та гуманітарний партнер у 

майбутньому може стати "вікном" для входу 

на ринки країн Північної та Латинської 

Америки, також Україна може не лише 

активізувати торговельно-економічне 

співробітництво та збільшити обсяги 

американських інвестицій у свою економіку, 

але й активізувати співпрацю у таких 

пріоритетних галузях, як енергетика, адже 

залучення американських інвестицій 

дозволить розробити нафтогазовий шельф 

Чорного та Азовського морів та сланцевого 

газу в Україні. Поліпшення торговельно-

економічних відносин повинно мати дві мети. 

По-перше, досягнення експортно-імпортного 

балансу між країнами, з метою усунення 

нинішньої диспропорції на користь Канади. 

По-друге, збільшити обсяг торгівлі та 

покращити його структуру за рахунок 

зростання продукції з значною часткою 

доданої вартості. Дорожня карта стратегічного 

розвитку торгівлі України була розроблена та 

оприлюднена в квітні 2017 року. Маючи 

головною метою перехід України на "експорт 

високотехнологічних інноваційних продуктів 

для сталого розвитку та успіху на світових 

ринках", Дорожня карта визначає три основні 

завдання для її реалізації [7]: 

1. Створення сприятливих умов, які 

стимулюють торгівлю та інновації для 

диверсифікації експорту. 

2. Розвиток послуг з підтримки бізнесу та 

торгівлі, які можуть підвищити 

конкурентоспроможність підприємств, зокрема 

малих та середніх підприємств. 

3. Зміцнення навичок та компетенції 

підприємств, зокрема малих та середніх 

підприємств, необхідних для участі у 

міжнародній торгівлі. 

 Окрім цього, перспективним є 

співробітництво у галузі телебачення та 

кіновиробництва. Оскільки, сфера кіно є 

однією з найприбутковіших і може створити 

нові робочі місця, що у свою чергу призведе 

до скорочення безробіття в нашій країні, 

відповідно й до збільшення державного 

бюджету податками. Що стосується товарної 

структури товарообігу між Україною та 

Канадою, то цікавими є такі сектори [8]: 

інформаційно-комунікаційних технологій 

(60% експорту послуг з України до Канади - 

послуги ІКТ та аутсорсинг); сектор технічного 

обслуговування та ремонту літальних апаратів; 

сектор машинобудування; сектор харчової 

промисловості.  

Висновки. Двосторонні відносини України 

та Канади мають давню історію та охоплюють 

великий спектр сфер. Особливість українсько-

канадського співробітництва обумовлена 

наявністю 1,2 мільйонної української діаспори.  

До основних сфер співробітництва 

відносяться співробітництво в сфері освіти та 

співробітництво в сфері економіки. Про це 

свідчить наявність досить великої кількості 

міжнародно-правових актів. На сьогоднішній 

день Канада є для нашої країни головним 

партнером та підтримкою на міжнародній арені. 

Тому, відносини з Канадою є перспективним 

напрямком зовнішньополітичної стратегії 

України. 

Традиційний торговельно-економічний та 

гуманітарний партнер у майбутньому може 

стати "вікном" для входу на ринки країн 

Північної та Латинської Америки, також 

Україна може не лише активізувати 

торговельно-економічне співробітництво та 

збільшити обсяги американських інвестицій у 

свою економіку. Це, в свою чергу, посилить 

здатність України розвивати активні 

відносини з сучасними центрами тяжіння, 
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включаючи США та Бразилію. Окрім цього, 

обом країнам варто розвивати  

співробітництво у галузі телебачення та 

кіновиробництва. Оскільки, сфера кіно є 

однією з найприбутковіших і може створити 

нові робочі місця, що у свою чергу призведе 

до скорочення безробіття в нашій країні, 

відповідно й до збільшення державного 

бюджету податками. 
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Вивчарик Д.В., 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И КАНАДОЙ 

Статья посвящена исследованию темы развития торгово-экономического сотрудничества между Украиной и 

Канадой. Учитывая тот факт, что международные торговые отношения являются одним из важнейших 

направлений в становлении экономических отношений между странами, для Украины это стратегически важно и 

это один из методов углубления дружеских отношений со странами Северной Америки. Исследовано становление и 

развитие отношений между Украиной и Канадой. Проанализировать Соглашение о зоне свободной торговли с 

Канадой. Ознакомлены с инвестиционными проектами Канадского правительства в Украине. Проанализированы 

экспортно-импортные операции между Украиной и Канадой. Раскрыты основные перспективы расширения и 

повышения эффективности торгово-экономических отношений Украины и Канады. 

Ключевые слова: Канада, Украина, сотрудничество, внешнеторговые отношения, Соглашение о зоне свободной 

торговли с Канадой (CUFTA), двусторонние отношения. 

 

Vivcharyk D.,  

DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND CANADA 

The article is devoted to the theme of development of trade and economic cooperation between Ukraine and Canada. Taking 

into account the fact that international trade relations are one of the most important directions in establishing economic 

relations between countries, for Ukraine it is strategically important and this is one of the methods of deepening friendly 

relations with the countries of North America. The formation and development of relations between Ukraine and Canada are 

explored. The Free Trade Agreement with Canada is analized. Acquainted with investment projects of the Canadian 

government in Ukraine. Export-import operations between Ukraine and Canada are analized. The main prospects for 

expanding and improving the efficiency of trade and economic relations of Ukraine and Canada are discovered. 

Key words: Canada, Ukraine, cooperation, foreign trade relations, Canada-Ukraine Free Trade Agreement (CUFTA), 

bilateral relations. 
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