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Анотація. В статті розглянуті історичні передумови започаткування міжнародних 

відносин між двома країнами, а саме між Україною та Грецією. Визначено всі перспективи 
співпраці, торговельні та культурні аспекти. Проаналізована міжнародна політика обох 
країн. Прослідковується направленість держав на Європейський Союз. Розглядається тісна 
економічна співпраця. 
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Міжнародні відносини – це суспільне явище, що з глибокої давнини 

дотепер займають найвище місце в політиці країн та людей. Проблеми 

міжнародних стосунків є актуальними тому, що у світі постійно відбуваються 

глобальні зміни, потрібно вирішувати проблеми, невирішеність загрожує 

зникненню людей. Вони є надзвичайно складною і різногалузевою системою. 

Основною рисою є забезпечення інтересів соціальних спілок за межами своїх 

держав та відносини між різними країнами світу (основу складає співпраця з 

партіями, організаціями, компаніями), що створює людські товариства. 

Історія відносин України з Грецією відповідає декільком століттям, хоча 

міждержавним українсько-грецьким відносинам трохи більше, ніж двадцять 

років. Кожна країна за своє існування переживала падіння і розквіт, але змогла 

залишитися незалежною. Перед відродженням державності українці і греки 

пройшли чимало випробувань. Найяскравішими подіями в історії України та 

Греції вважаються роки Національної визвольної війни під проводом Богдана 

Хмельницького, та період існування патріотичної спілки грецького народу 

«Філікі Етерія», яка виникла на українських землях. Але історія міждержавних 

відносин все одно залишається малодослідженою [1]. 



Коли започаткувалися міжнародні українсько-грецькі відносини, можна 

було спостерігати усі форми та методи угод та договорів. Визначальним було 

те, що на територіях обох країн завжди перебували політичні, громадські, 

релігійні представники держав. При набутті статусу України як незалежної 

держави, Греція була одною з перших країн, що визнала це. Міжнародні 

відносини почали формуватися на якісному новому рівні. Почали 

встановлюватися дипломатичні відносини між державами. Основним 

сприятливими чинниками для майбутнього розвитку виявилися відсутності в 

основі українсько-грецьких відносин спірних питань та несходжень. Це стало 

фундаментом міждержавного співробітництва. Греція розпочала відкриття 

посольства в Києві у 1993 році, генеральні консульства працюють в Одесі та 

Маріуполі. Україна в свою чергу відкрила посольство в Афінах, консульство у 

Салоніках.  

Наприкінці ХХ століття почався розвиток міждержавних відносин. Він 

позначився впливом геополітичних змін, що зв’язані з розпадом СРСР.  

Європейські країни почали втілювати ідею створення конфігурації світової 

стабільності, через появу нових незалежних країн. В Україні на той час була 

ядерна зброя, яка викликала занепокоєння у Заходу. Через це, основні 

міжнародні відносини не обходились без обговорення цього чинника. Таке 

співробітництво було стратегічним, що не мало консенсусу з іншими країнами. 

Українські дипломати напрацьовували з ходу самостійну концепцію відносин 

між державами. Новим рухом став європейський вибір [2].  

Дуже важливим стало вивчення відносин між країнами Європейського 

Союзу. Оскільки Греція є членом ЄС, НАТО, що має важливе значення на 

східній частині Європи для України. Також обидві країни є членами Організації 

з безпеки і співробітництва в Європі та Організації Чорноморського 

економічного співробітництва.  

Відносини між великими державами у світі виробляються за позицією цих 

країн, то з Грецією дипломатична політика має більші можливості ( країна 



належить до середніх європейських країн). Це дозволяє розглядати форми 

міжнародного співпрацювання, практикування у міждержавній політиці [4].  

Зовнішня політика обох країн, створена в гармонійній структурі 

міжнародних зв’язків на різних сходинках. Роль уряду, парламенту, 

міністерств, державних закладів і установ, підприємств, глав держав і урядів у 

формуванні основних функцій відносин, так і для реалізації не була виявлена 

науковцями. 

На початку ХХІ століття у всьому світі зросла цікавість до проблем 

існування та життя, розвитку общин. В Україні є одна з найбільших грецьких 

діаспор, що зберегла свою традиційну культуру. Сама Греція проявляє 

неабиякий інтерес до такого явища. Це є важливим фактором для підтримання 

дружніх відносин між країнами.  

Громадяни Греції мають право на безвізовий в’їзд в Україну, а українці в 

свою чергу мають оформити Шенгенську візу [5].  

Вхід України до Європейського Союзу виявляє тенденції та перспективи 

відносин між незалежними державами. Основний пріоритет 

внутрішньополітичного та зовнішньополітичного діяння- інструмент розвитку 

та модернізації економіки, технологічної відсталості України. 

Між країнами розвиваються тісна економічна співпраця. Торгівельні 

зв’язки успішно відповідають інтересам України та Греції, не враховуючи 

велику кризу ще у 2009 році. Період світової кризи неабияк відобразився на 

двосторонніх економічних відносинах.  Якщо проаналізувати дані Державної 

статистики України можна спостерігати такий обсяг торгівлі – 491,1 млн. дол. 

США у 2017 році, який збільшився на 13,7% ( порівняння з попереднім роком). 

Також збільшився обсяг торгівлі послуг. Основними видами 

зовнішньоекономічних послуг є: транспортні, подорожі, будівельні, страхові, 

фінансові, комп’ютерні та інформаційні, роялті та ліцензійні, юридичні, 

бухгалтерські, науково-дослідні та дослідно-конструкторські, архітектурні та 

інженерні, державні, зв’язку, приватним особам та в галузі культури і 

відпочинку [3].  



Україна надає Греції послуги в галузі ремонту, транспорту, зв'язку, 

технічних послуг. Основні позиції грецьких послуг Україні - це туризм та ділові 

послуги. Позитивним аспектом двосторонньої торгівлі останнім часом було 

збільшення обсягів торгівлі послугами, які за перше півріччя 2012 року виросли 

на 29%, причому експорт українських послуг збільшився на 33% (перш за все 

завдяки збільшенню туризму та транспорту).  

Другий рік поспіль збільшується український експорт чорних металів 

(+42,6% порівняно з відповідним періодом 2016 року), експорт 

сільськогосподарської продукції.  

У 2017 році основу українського експорту товарів до Греції складали: 

-  чорна металургія ($67,3 млн.); 

-  насіння і плоди олійних рослин ($41,8 млн.); 

-  зернові культури ($25,4 млн.); 

-  їстівні плоди та горіхи ($10,2 млн.); 

-  жири та олії тваринного або рослинного походження ($10,4 млн.). 

Грецький імпорт в Україну упродовж 2017 року не зазнав значних змін 

(зростання на 4,6%). До 50% імпорту складали палива мінеральні, нафта і 

продукти її перегонки (60,4% у 2016 році). В структурі імпорту з Греції 

переважали: 

- палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки $119,8 млн. (49%) 

- їстівні плоди та горіхи – $25,5 млн. (10,4%); 

- фармацевтична продукція – $18 млн. (7,4%); 

- засоби наземного транспорту, крім залізничного $17,5 млн. (7,2%); 

- електричні машини - $12,4 млн. (5,1%); 

-  алюміній та вироби з нього – $8,6 млн. (3,1%); 

- різноманітна хімічна продукція $6,7 млн. (2,8%). 

Окрім звичних продуктів харчування виділяється продукція фармації, 

мінеральне паливо та продукція нафтоперегонки і хімічна.  



На прикінці 2017 року інвестиції Греції і економіку України становили 

близько 116 млн. дол. США, це 0,5% від загального об’єму інвестицій в 

економіку нашої країни.   

Інвестиції відбувалися, головним чином, у сферах переробної 

промисловості, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та 

поліграфічної діяльності, будівництва, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 

автотранспортних засобів, транспорту, поштової та кур’єрської діяльності, 

операцій з нерухомим майном, фінансової і страхової діяльності [3]. 

Особливе значення також відіграла грецька культура та творчість для 

українського народу. 

Отже, проаналізувавши міжнародні відносини між Україною та Грецією 

можна зробити висновки, що торгівельні відносини добре розвиваються і 

загалом є вигідними для обох країн. Греція є однією з головних партнерів у 

регіоні Східного Середземномор’я. Трансформаційні процеси, що відбуваються 

у Греції (оскільки вона входить у ЄС) є глобальними та ефективними для 

економіки та інформаційного розвитку. На основі цінностей високого 

професійного економічного спрямування, Україні потрібно орієнтуватися на 

ЄС та його стандарти. Українсько-грецькі відносини є моделлю для 

співробітництва України і Європейським Союзом, щоб ефективно проявити 

себе у торгівлі та експорті-імпорті товарів та послуг.  
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