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Наразі стратегічним партнером України у плані міжрегіонального 

співробітництва є Польща. Сучасні процеси українсько-польського 

співробітництва супроводжуються перешкодами та проблемами, які 

проявляються у асиметрії та непропорційності параметрів зовнішньої 

торгівлі між регіонами України та Польщі, низькій інвестиційній активності 

регіонів та науко-місткості міжрегіональних програм і проектів. Стан 

українсько-польських відносин, підтримка Польщею інтересів України в ЄС, 

взаємна зацікавленість у співпраці дозволяють визначити співробітництво 

України та Польщі як форму реалізації моделі структурної інтеграції, що 

базується на поглибленні співробітництва в найбільш перспективних 

секторах [2].   

Слід відзначити динамічний, поступальний характер розвитку 

українсько-польського співробітництва, що обумовлюється збігом 

національних інтересів країн-сусідів у багатьох сферах, їхніми глибинними 

історичними та культурними зв’язками. 



Республіка Польща є найбільшим торговельним партнером України 

серед країн Центрально-Східної Європи та займає за результатами 2015 року  

четверте місце серед країн-партнерів (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Основні країни-партнери України у зовнішній торгівлі 

товарами за 8 місяців 2015 року, млн. дол. США [1] 

 

За 6 міс. 2015 року обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з 

Республікою Польща склали 1994,9 млн. дол. та у порівнянні з аналогічним 

періодом 2014 року зменшились на 32,3%. При цьому рівень українського 

експорту до РП становив 929,4 млн. дол., та у порівнянні з аналогічним 

періодом 2014 року зменшився на 37,7%. Обсяги польського імпорту до 

України склав  1065,5 млн. дол., та у порівнянні з аналогічним періодом 2014 

року зменшився на 26,8%. Обсяги зовнішньої торгівлі послугами України з 

Республікою Польща за результатами 6 міс. 2015 року впали на 27,0% від 

аналогічного рівня 2014 року і склали  128,9  млн. дол. Рівень українського 

експорту послуг до РП за 6 міс. 2015 року склав 84,3 млн. дол. (спад на 

20,3%), а рівень польського імпорту послуг до України – 44,6 млн. дол. (спад 

на 39,7%) [1]. 

У рамках україно-польських відносин активно здійснюється 

інвестиційна діяльність. Так, станом на 1 жовтня 2015 р. обсяги польських 
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інвестицій в Україні становили 793,4 млн. дол., що складає 1,8% від 

загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. З початку 2015 р. польські 

інвестиції скоротилися на 37,8 млн. дол. Пік інвестицій було зафіксовано 1 

липня 2013 року – на рівні 945,3 млн. дол. [3]. 

Виходячи з проведеного дослідження констатуємо, що з метою 

подальшого розвитку українсько-польського співробітництва необхідно: 

визначити пріоритетні напрями активізації українсько-польської співпраці, 

яка покликана сприяти поширенню в Україні європейського досвіду 

господарювання; удосконалити інституційне забезпечення та інфраструктуру 

міжрегіонального співробітництва; змінити організаційні повноваження 

місцевих органів влади у сфері міжнародного та транскордонного 

співробітництва; співробітництво має ґрунтуватися на добре спланованій, 

продуманій та збалансованій політиці, яка б давала змогу реагувати на зміни 

економічної і політичної ситуації в обох країнах. 

Таким чином, двостороннє співробітництво є важливою складовою  

стратегічного партнерства України та Республіки Польща, ефективним 

засобом європейської інтеграції України, а також практичним механізмом 

впровадження європейських стандартів на регіональному та місцевому 

рівнях.   
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