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Макарчук К. О., Шуба М. В. Торговельне співробітництво України та Великої Британії: сучасний стан і перспективи

Метою статті є визначення сучасного стану та перспектив розвитку торговельного співробітництва України та Великої Британії. Для України 
співробітництво з Великою Британією як з одним зі світових торговельних лідерів може бути перспективним напрямом. Наведено динаміку зо-
внішньої торгівлі товарами та послугами України з Великою Британією. Збільшення обсягів українського експорту товарів може продовжитися 
після виходу Великої Британії з ЄС, оскільки, на відміну від інших країн ЄС, Велика Британія проводить менш протекціоністську політику щодо 
продукції АПК. Проаналізовано товарну структуру експорту та імпорту, а також зміни у структурі зовнішньої торгівлі послугами України та 
Великої Британії за останні 5 років. Основними товарами, що експортує Україна, є чорні метали, зернові культури, жири та олії тваринного 
або рослинного походження. У структурі британського імпорту товарів переважають товари з високою доданою вартістю. Велика Британія 
є одним із головних зовнішньоторговельних партнерів України в торгівлі послугами. Позитивним процесом для України є збільшення в експорті 
частки послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг. Встановлено, що торговельне співробітництво України та Ве-
ликої Британії за досліджуваний період характеризується, в цілому, позитивною динамікою. До позитивних зрушень можна віднести поступове 
зменшення від’ємного сальдо української торгівлі з Великою Британією за рахунок більш швидкого зростання українського експорту. Разом із 
тим, невирішеною проблемою залишається низькодиверсифікований експорт України з низькою доданою вартістю. Розглянуто перспективи 
подальшого торговельного співробітництва України та Великої Британії в контексті підписання Угоди про політичне співробітництво, вільну 
торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, Україна, Велика Британія.
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The article is aimed at determining the current state and prospects for the development of trade cooperation between Ukraine and Great Britain. For Ukraine, 
cooperation with the the United Kingdom as one of the world’s trade leaders can be a promising direction. The dynamics of foreign trade in goods and services 
of Ukraine with Great Britain are provided. The increase in Ukrainian exports of goods may continue after the Great Britain leaves the EU, as, unlike other EU 
countries, Great Britain pursues a less protectionist policy on agricultural products. The commodity structure of exports and imports, as well as changes in the 
structure of foreign trade in the services of Ukraine and Great Britain over the past 5 years are analyzed. The main commodities exported by Ukraine are ferrous 
metals, grain crops, fats and oils of both animal and vegetable origin. The structure of British imports of goods is dominated by goods with high added value. 
Great Britain is one of Ukraine’s main foreign trade partners in the trade in services. A positive process for Ukraine is the increase in the share of services exports 
in the sphere of telecommunications, computer and information services. It is determined that trade cooperation between Ukraine and Great Britain during the 
researched period is characterized, in general, by positive dynamics. Positive changes include a gradual reduction in the negative balance of Ukrainian trade 
with great Britain due to faster growth of Ukrainian exports. At the same time, the unresolved problem remains low-diversified exports of Ukraine with low 
added value. Prospects for further trade cooperation between Ukraine and Great Britain in the context of signing the Agreement on Political Cooperation, Free 
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Торговельне співробітництво є одним із пріо-
ритетних напрямів у взаємовідносинах між 
країнами. У зовнішньоекономічній діяльності 

України таким напрямом є співробітництво з краї-
нами Європейського Союзу. У контексті Брекзіту та 
підписання Угоди про політичне співробітництво, 
вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Укра-
їною та Сполученим Королівством Великої Британії 
та Північної Ірландії дослідження проблематики тор-
говельного співробітництва України та Великої Бри-
танії є актуальним.

Аналізу співробітництва України з європейськи-
ми країнами у сфері торгівлі присвячено велику кіль-
кість наукових публікацій, досліджень, оглядів тощо. 
Так, тенденції торговельно-економічної співпраці 
України та ЄС розглянуто, наприклад, у роботах Ма-
наєнко І. та Путіліної Д. [1], Сойми С. [2], Кукліна О.,  
Пустовійт Р. і Криворучко М. [3] тощо. Водночас ви-
вченню саме українсько-британських торговельних 
відносин приділено недостатньо уваги, тому їх осо-
бливості та перспективи потребують подальших до-
сліджень.

Метою статті є визначення сучасного стану та 
перспектив розвитку торговельного співробітництва 
України та Великої Британії. 

Обравши євроінтеграційний вектор розвитку, 
Україна намагається поглиблювати співпрацю з євро-
пейськими країнами. Так, Велика Британія вийшла з 
ЄС, тим самим певним чином ослабивши проукраїн-
ські настрої всередині ЄС, але багато експертів впев-
нені, що це відкрило вікно можливостей для інтенси-
фікації українсько-британського співробітництва. 

В Європі одним із основних українських парт-
нерів у сфері безпеки та протидії російській агресії є 
саме Велика Британія. Звичайно, у перші роки після 
виходу з ЄС для Великої Британії Україна не буде за-
ймати пріоритетне місце в зовнішній політиці, коли 
країні буде необхідно вирішувати питання, пов’язані 
з подоланням внутрішніх наслідків пост-Брекзіту, 
взаємодії з основними країнами-партнерами, знахо-
дячись у новому статусі. Також, зрозуміло, що панде-
мія COVID-19 значно впливає на поточний стан вза-
ємовідносин між країнами [4].

Для України ж співробітництво з Великою Бри-
танією як з одним зі світових торговельних 
лідерів може бути перспективним напрямом. 

Велика Британія є провідним світовим гравцем і в 
експорті, і в імпорті. Так, за даними СОТ, у рейтингу 
найбільших експортерів та імпортерів світу країна є 
десятим найбільшим експортером і восьмим най-
більшим імпортером товарів. У торгівлі послугами 
показники Великої Британії ще більш значні – країна 
займає друге місце за величиною експорту послуг та 
п’яте – за імпортом [5]. 

Серед основних торговельних партнерів Укра-
їни Велика Британія займає 15 місце, у загальному 
обсязі зовнішньої торгівлі України на неї припадає 
1,93% [6]. 

У табл. 1 наведено динаміку зовнішньої тор-
гівлі товарами України з Великою Британією у 2015–
2019 рр. У період 2015–2018 рр. товарообіг між двома 
країнами збільшувався, лише у 2019 р. спостерігаєть-
ся невелике зменшення. За 10 місяців 2020 р. експорт 
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становив 534,4 млн дол. США (102,6% до січня – жов-
тня 2019 р.), імпорт – 633,1 млн дол. США (99,7% до 
січня – жовтня 2019 р.), а сальдо складає –98,745 млн 
дол. США [7]. 

Таблиця 1

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами України  
з Великою Британією, 2015–2019 рр., млн дол. США

Показ-
ник

Рік

2015 2016 2017 2018 2019

Товаро-
обіг 937,9 1026,9 1278,9 1476,3 1398

Експорт 367,8 317,7 480,0 584,2 628,1

Імпорт 570,1 709,2 798,9 892,1 769,9

Сальдо –202,3 –391,5 –318,9 –307,9 –141,8

Джерело: складено за даними [7].

Як видно з рис. 1, з 2017 р. обсяги експорту з 
України до Великої Британії поступово зростають,  
у той час, як імпорт з Великої Британії до України 
зростав з 2015 р., але у 2019 р. показник зменшився. 
На думку експертів, стале зростання українського 
експорту до Великої Британії має шанси після виходу 
Великої Британії з ЄС, у зв’язку з її менш протекціо-
ністською політикою щодо продукції АПК на відміну 
від інших країн ЄС [4]. 

Структура експорту товарів з України до Вели-
кої Британії не є дуже диверсифікованою. У 2019 р.  
основними товарами, що експортувалися, стали чор-
ні метали (206 млн дол. США), зернові культури (135 
млн дол. США), жири та олії тваринного або рослин-
ного походження (81 млн дол. США). Як видно з рис. 2,  
частка трьох основних статей українського експорту 
товарів сумарно складає 67,4% у загальній структурі 
експорту [7].

Структура британського імпорту товарів вклю-
чає товари з високою доданою вартістю. Основними 
статтями імпорту товарів у 2019 р. стали реактори 
ядерні, котли і машини (130 млн дол. США), засоби 
наземного транспорту, крім залізничного (117 млн 
дол. США), палива мінеральні, нафта і продукти її 

перегонки (84,4 млн дол. США), фармацевтична про-
дукція (83 млн дол. США), хімічна продукція (47 млн 
доларів США), алкогольні та безалкогольні напої та 
оцет (40,4 млн дол. США) [7]. 

З даних рис. 3 можна зробити висновок, що 
частка шести основних позицій британського імпор-
ту сумарно становить 65,5% у загальній структурі 
імпорту, тобто майже як три основні позиції україн-
ського експорту в загальній структурі експорту, що 
свідчить про те, що імпорт Великої Британії є більш 
диверсифікованим .

Велика Британія є одним із головних зовніш-
ньоторговельних партнерів України в торгів-
лі послугами. У структурі загального експор-

ту до Великої Британії експорт послуг складає 48%, 
що більш, ніж удвічі перевищує середній показник 
по Україні, який складає 19,4%. За підсумками 2019 
р. Сполучене Королівство стало найбільшим імпор-
тером послуг в Україну серед країн світу (9% усіх ім-
портованих послуг), випередивши США, та п’ятим за 
розміром ринком для експорту послуг з України (після 
РФ, США, Швейцарії та Німеччини). Серед держав –  
членів ЄС у 2019 р. обсяг імпортованих до України 
послуг склав 16,5%, що робить Велику Британію парт-
нером-лідером серед інших європейських країн для 
України. Обсяг експортованих з України послуг стано-
вив 13,6% – друга позиція серед держав – членів ЄС [6]. 
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Рис. 1. Динаміка експорту та імпорту товарів між Україною та Великою Британією, 2015–2019 рр., млн дол. США 
Джерело: складено за даними [7].
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Рис. 2. Товарна структура експорту з України  
до Великої Британії, 2019 р., %

Джерело: складено за даними [7].
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У табл. 2 наведено динаміку зовнішньої торгів-
лі послугами України з Великою Британією у 2015–
2019 рр. За цей період динаміка сальдо була, в цілому, 
позитивна. У 2017–2018 рр. сальдо було позитивне.  
У 2019 р., хоча показник і був негативним, але різниця 
між експортом та імпортом була невелика.

Таблиця 2

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами України  
з Великою Британією, 2015–2019 рр., млн дол. США

Рік
Обсяг  

експорту, 
млн дол. США

Обсяг  
імпорту, млн 

дол. США

Сальдо 
(+/–), млн 
дол. США

2015 553,3 717,1 –163,8

2016 462,9 563,1 –100,3

2017 585,1 487,2 97,9

2018 573,3 512,0 61,3

2019 604,4 610,8 –6,4

Джерело: складено за даними [7].

З даних рис. 4 видно, що найменший обсяг ім-
порту послуг з Великої Британії до України за дослі-
джуваний період було зафіксовано у 2017 р., а найви-
щий – у 2015 р. Україна найменше експортувала по-
слуг у 2016 р., після чого обсяги експорту поступово 

збільшувалися, досягнувши максимального значення 
у 2019 р.

У 2019 р. Україна найбільше експортувала до 
Великої Британії послуги у сфері телекомунікації, 
комп’ютерні та інформаційні (38,1%), транспортні по-
слуги (34,2%) та ділові послуги (16,8%). Показник екс-
порту телекомунікаційних, комп’ютерних та інфор-
маційних послуг у розмірі 230,4 млн дол. США навіть 
перевищив показник експорту чорних металів [7].

У британському імпорті переважали транспорт-
ні послуги (22,5%), ділові послуги (20,5%), роялті та 
інші послуги, пов’язані з використанням інтелекту-
альної власності (19,4%), послуги, пов’язані з фінан-
совою діяльністю (16,2%), послуги, пов’язані з подо-
рожами (10,5%), а також послуги у сфері телекомуні-
кації, комп’ютерні та інформаційні послуги (8,3%) [7]. 
Варто відзначити, що британський експорт послуг, 
так само, як і експорт товарів, є більш диверсифіко-
ваний, ніж український. 

На наш погляд, цікаво проаналізувати, як змі-
нилася структура зовнішньої торгівлі послу-
гами України та Великої Британії за останні 

5 років. На рис. 5 і рис. 6 наведено питому вагу видів 
послуг в експорті та імпорті у 2015 р. і 2019 р.

За досліджуваний період в експорті знач но 
зросла частка послуг у сфері телекомунікації, ком п’ю-
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Джерело: складено за даними [7].
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терних та інформаційних послуг – з 21,8% у 2015 р. до 
38,1% у 2019 р., що є важливим і позитивним проце-
сом для України. Також у 2019 р. відбулося збільшен-
ня, але не таке помітне, частки ділових послуг – 16,8% 
у 2019 р. порівняно з 13,6% у 2015 р. А ось частка тран-
спортних послуг в експорті помітно скоротилася –  
з 55,2% у 2015 р. до 34,2% у 2019 р.

У структурі імпорту послуг також спостеріга-
ються значні зміни. Так, у 2015 р. послуги, 
пов’язані з фінансовою діяльністю, складали 

46,4% від загального імпорту, а у 2019 р. – лише 16,2%. 
А частка транспортних послуг, ділових послуг, роялті 
та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелек-
туальної власності, навпаки, у 2019 р. помітно зросла.

 8 жовтня 2020 р. у відносинах України та Вели-
кої Британії відбулася важлива подія – було підписано 
Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю 
та стратегічне партнерство між Україною та Сполу-
ченим Королівством Великої Британії та Північної 
Ірландії. 16 грудня 2020 р. з метою виконання вну-
трішньодержавних процедур, необхідних для набуття 
Угодою чинності, Верховна Рада України прийняла в 
цілому Закон про ратифікацію Угоди між Україною та 
Сполученим Королівством. Наразі Закон подано на 
підпис Президенту України. 24 грудня 2020 р. Вели-
ка Британія повідомила Україну про виконання всіх 
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Рис. 5. Питома вага видів послуг, % до загального обсягу експорту з України до Великої Британії у 2015 р. і 2019 р.
Джерело: складено за даними [7].

необхідних процедур відповідно до внутрішнього за-
конодавства щодо приведення Угоди в дію [8]. 

Для України підписання та ратифікація даної 
Угоди є дуже важливою. На це є декілька причин. По-
перше, в Експортній стратегії України Велика Брита-
нія розглядається як ринок у фокусі для українського 
експорту, тобто уряду необхідно сфокусувати зусил-
ля з розвитку торговельних відносин з цією країною. 

По-друге, Велика Британія займає 21 місце у сві-
ті за чисельністю населення [9] і є країною з високою 
купівельною спроможністю: у 2019 р. ВВП на душу 
населення становило 42330 дол. США [10]. 

По-третє, як відомо, угоди про вільну торгівлю 
позитивно відбиваються на інвестиційній привабли-
вості країни і можуть сприяти залученню іноземних 
інвестицій як з країни, з якою укладається угода, так і 
з третіх країн [11]. І, нарешті, Україні важливо зберег-
ти преференційний торговельний режим з Великою 
Британією. Угода замінить у двосторонніх відносинах 
з Великою Британією Угоду про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Єв-
ропейським Співтовариством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами, з іншої сторони [8].

Тому наразі важливо, щоб уряд України продо-
вжував інформувати бізнес щодо нових можливос-
тей, проводити освітні заходи щодо ринку Великої 
Британії та особливостей Угоди, запустив програми з 
просування українського експорту тощо [11]. 
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Отже, торговельне співробітництво України 
та Великої Британії за досліджуваний пері-
од характеризується, в цілому, позитивною 

динамікою, продовжується зростання товарообігу. 
До позитивних зрушень можна віднести поступове 
зменшення від’ємного сальдо української торгівлі 
з Британією за рахунок більш швидкого зростання 
українського експорту. Разом із тим, невирішеною 
проблемою залишається низькодиверсифікований 
експорт України, з низькою доданою вартістю. Нато-
мість, в імпорті переважає продукція з високою дода-
ною вартістю. Перспективи подальшого торговель-
ного співробітництва України та Великої Британії, на 
наш погляд, є оптимістичними, особливо з огляду на 
підписану Угоду про політичне співробітництво, віль-
ну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною 
та Сполученим Королівством Великої Британії та 
Північної Ірландії.                    
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