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Анотація. Здійснено узагальнюючий огляд угод про вільну торгівлю, які були укла-
дені або відносно яких ведуться переговори Канади з іншими країнами. Розгляда-
ється період від першої угоди про вільну торгівлю — 1989 р. (із США) до останніх, 
підписаних та уведених в дію у 2017 р. (із ЄС). Виявлено, що станом на кінець 
2017 р. Канада має 14 угод про вільну торгівлю, які вже введені у дію; одна угода пі-
дписана і має вступити в силу; 8 угод знаходяться на стадії ведення переговорів, 
та 7 угод, стосовно яких відбувається вивчення потенційних можливостей. Канада 
укладає як двосторонні, так і багатосторонні угоди про вільну торгівлю, при цьому 
деякі країни фігурують в обох видах угод. Основними регіонами, з країнами-
представниками яких Канада має угоди про вільну торгівлю, є Західна півкуля, 
Азійсько-Тихоокеанський регіон та Європа. Також виявлено, що специфікою Канади 
є те, що проголошенню початку офіційних переговорів про угоду про вільну торгів-
лю передує широке публічне обговорення потенційних угод з представниками прові-
нцій та територій, бізнесу, громадянського суспільства. Стверджується, що ви-
вчення позитивного досвіду побудови ефективної системи зовнішніх економічних 
відносин Канадою є важливою умовою для формування такої політики Україною. 
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Аннотация. Проведен обобщающий обзор соглашений о свободной торговле, уже 
подписанных или в отношении которых ведутся переговоры Канады с другими 
странами. Рассматривается период от первого соглашения о свободной торговле — 
1989 г. (с США) до последних, подписанных и введенных в действие в 2017 г. (с ЕС). 
Выявлено, что на конец 2017 г. Канада имеет 14 соглашений о свободной торговле, 
которые уже введены в действие; одно соглашение подписано и должно вступить в 
силу; 8 соглашений находятся на стадии ведения переговоров; и 7 соглашений, по 
которым происходит изучение потенциальных возможностей. Канада заключает 
как двусторонние, так и многосторонние соглашения о свободной торговле, при 
этом некоторые страны фигурируют в обоих видах соглашений. Основными регио-
нами, со странами-представителями которых Канада имеет соглашения о сво-
бодной торговле, являются Западное полушарие, Азиатско-Тихоокеанский регион и 
Европа. Также выявлено, что спецификой Канады является  то, что оглашению 
начала официальных переговоров про соглашение о свободной торговле предшест-
вует широкое публичное обсуждение потенциальных соглашений с представите-
лями провинций и территорий, бизнеса, гражданского общества. Утверждается, 
что изучение позитивного опыта построения эффективной системы внешних эко-
номических отношений Канадой является важным условием для формирования 
такой политики Украиной 
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Abstract. It is realized general overview of the free trade agreements, which are already 
in force or about which Canada is negotiating with other countries. The period from the 
first free trade agreement — 1989 (with the USA) to the latest one, signed and put into 
force in 2017 (with the EU) is considered. It is revealed that by the end of 2017, Canada 
has 14 free trade agreements that have already been put into effect; one agreement, 
which is signed and must come into force; 8 deals are in the negotiation phase, and 7 
agreements are under exploratory discussions. Canada concludes both bilateral and 
multilateral free trade agreements, with some countries appearing in both types of 
agreements. The main regions, with whose countries-representatives Canada has free 
trade agreements, are the Western Hemisphere, Asia-Pacific and Europe. It is also 
revealed that specific features of Canada before announcement initiation of official 
negotiations on the free trade agreement are dealt with broad public discussion about 
potential agreements with representatives of provinces and territories, businesses, and 
civil society. It is stated that studying of positive experience of creation of effective system 
of external economic relations by Canada is a special condition for founding such policy 
by Ukraine. 
Key words: Canada, free trade agreement, foreign policy, priorities.  

 
Постановка проблеми. Захист власних національних інтересів на міжнаро-

дній арені складає основу зовнішньополітичних стратегій провідних держав 
світу. Одним з найважливіших вимірів реалізації таких інтересів є економічний, 
що спрямований на створення кращих умов для національного виробника та за-
безпечення вигідних умов для торгівлі. 

Процес підготовки та введення в дію канадсько-української угоди про вільну 
торгівлю у 2017 р. актуалізував науковий інтерес до вивчення аналогічних угод 
з іншими країнами. Це пов’язано із тим, що ліквідація бар’єрів для торгівлі між 
країнами є одним з важливих трендів в епоху глобалізації.  

Вивчення, розуміння та засвоєння позитивного світового досвіду побудови 
ефективної системи зовнішніх економічних відносин є важливою умовою для 
формування такої політики Україною. У цьому контексті, дослідження зовніш-
ньополітичних пріоритетів Канади, що входить до країн Великої сімки, форму-
вання її стратегії в економічних міжнародних відносинах кінця ХХ — початку 
ХХІ ст., є актуальним як у науковому, так і у практичному значенні. Це важли-
во для розуміння сучасної зовнішньополітичної стратегії Канади, а також — для 
визначення того місця, яке займає Україна серед канадських пріоритетів. Окрім 
цього, розуміння першочергових інтересів Канади, у тому числі їх економічного 
та торгівельного вимірів є необхідним для виявлення спільних інтересів та по-
будови успішних двосторонніх відносин.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Питання зовнішньоекономіч-
ної політики Канади, та зокрема угоди про вільну торгівлю певною мірою дос-
ліджені науковою спільнотою. Варто звернути увагу на те, що найбільше ви-
вчена як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями проблематика вільної 
торгівлі між Канадою та США в рамках Угоди про вільну торгівлю та Північ-
ноамериканської угоди про вільну торгівлю (двостороння та тристороння із за-
лученням Мексики відповідно). Так, питанням вільної торгівлі присвячено пуб-
лікації канадського фахівця М. Харта, Дж. Стюарта [1; 2], окрім того, у Канаді 
публікуються аналітичні та експертні збірки, більшість з яких висвітлює саме 
Угоду про вільну торгівлю із США [3; 4]. Втім, Канада має значно більше таких 
угод, які майже не привертають увагу дослідників. Переважна кількість публі-



7 

кацій, які стосуються нових угод про вільну торгівлю, має публіцистичний ха-
рактер: це огляди, експертні висновки, узагальнюючі характеристики, які про-
водилися під час активних фаз тих чи інших переговорів, та висвітлення пер-
ших результатів дії таких угод. 

Метою статті є здійснення узагальнюючого огляду угод про вільну торгівлю 
Канади, які були укладені або відносно яких ведуться переговори з іншими кра-
їнами, та виявити основні пріоритети Канади у цьому вимірі зовнішньої політи-
ки. У хронологічному відношенні розглядається період від першої угоди про ві-
льну торгівлю — 1989 р. (із США) до останніх, підписаних та уведених в дію у 
2017 р. (із ЄС). Проблематика укладання угоди про вільну торгівлю Канади та 
України не висвітлена, оскільки це потребує уваги в рамках окремої публікації. 

Основні результати дослідження. В офіційній риториці канадських висо-
копосадовців торгівля часто фігурує як важливий пріоритет зовнішньої політи-
ки Канади. Так, у червневому виступі міністра закордонних справ Х. Фріленд 
(2017 р.), присвяченому огляду перспектив зовнішньої політики Канади, декіль-
ка разів підкреслювалося що прагнення до вільної та дружньої торгівлі лежить в 
основі сучасної системи міжнародних відносин, разом із такими базовими цін-
ностями як територіальна цілісність, права людини, демократія, повага до вер-
ховенства права [5]. 

Важливість торгівлі підтверджується значною кількістю угод, що регламен-
тують торгівельні відносини Канади з іншими країнами. Основним призначен-
ням цих документів є налагодження відносин між Канадою та її торговельними 
партнерами, що першочергово спрямовано на відкриття нових ринків для ка-
надських підприємств. Так, існує декілька типів таких угод: про заохочення та 
захист іноземних інвестицій; про вільну торгівлю; про взаємне визнання; бага-
тосторонні угоди; а також угоди в рамках Світової організації торгівлі тощо [6]. 

Станом на кінець 2017 р. Канада має 14 угод про вільну торгівлю, які вже 
введені у дію; одну угоду, яка підписана і має вступити в силу; 8 угод знахо-
дяться на стадії ведення переговорів, та 7 угод, стосовно яких відбувається ви-
вчення потенційних можливостей [7]. Розглянемо детальніше ці діючі та потен-
ційні угоди. 

Серед діючих на кінець 2017 р. угод про вільну торгівлю першою була Ка-
надсько-американська угода про вільну торгівлю (Canada-U.S. Free Trade 
Agreement — CUSFTA), яка увійшла в силу з 1 січня 1989 р. З 1 січня 1994 р. її 
замінила розширена, завдяки участі Мексики, Північноамериканська угода про 
вільну торгівлю (North American Free Trade Agreement — NAFTA).  

Окрім того, діючими є двосторонні угоди про вільну торгівлю з такими краї-
нами як Ізраїль (1997 р.), Чилі (1997 р.), Коста-Ріка (2002 р.), Перу (2009 р.), 
Колумбія (2011 р.), Йорданія (2012 р.), Панама (2013 р.), Гондурас (2014 р.), Пі-
вденна Корея (2015 р.), Україна (2017 р.). 

Разом з тим Канада має й низку угод про вільну торгівлю з групами країн. 
Наприклад, з 2009 р. діє підписана угода про вільну торгівлю з Європейською 
асоціацією вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), 
спрямована на скасування всіх тарифів на товари (передусім промислову про-
дукцію, включаючи рибу та інші морські продукти та перероблені сільськогос-
подарські продукти) [8, p.8]. А 21 вересня 2017 р. була введена у дію угода про 
вільну торгівлю з Євросоюзом — Комплексна економічна та торговельна угода 
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(Comprehensive Economic and Trade Agreement — CETA), що передбачає скасу-
вання Канадою та ЄС мита на значну кількість товарів. 

Варто відзначити, що підписання деяких угод супроводжувалося широким 
розголосом як у канадському суспільстві, так і у тих країнах, з якими Канада 
домовлялася про вільну торгівлю. Цей аспект заслуговує на окрему увагу, тож у 
даній публікації лише звернемо увагу на те, що найбільш повно проаналізовані 
дискусії, що супроводжували переговорний процес та дію перших таких угод — 
CUSFTA (Канада та США) та NAFTA (Канада, Мексика та США). Основною 
проблемою та небезпекою, яку вбачали канадці у таких угодах — це посилення 
впливу США на Канаду. 

Тим не менш, не тільки угоди із США викликали занепокоєння певної час-
тини канадців. В якості прикладу трохи детальніше розкриємо специфіку обго-
ворення підписання угоди з ЄС у Канаді. Попри те, що після початку дії цієї 
угоди 98% канадських товарів (замість 25% як це було до підписання) отримали 
безмитний доступ до європейських ринків, канадський уряд був вимушений ве-
сти роз’яснювальну роботу з метою інформування громадськості про перспек-
тиви та позитивні наслідки дії цієї угоди. Так, наголошувалося на тому, що за-
стосування угоди про вільну торгівлю забезпечить канадським виробникам та 
переробникам розширення можливостей експорту на ринок ЄС повного спектру 
промислових товарів, сільськогосподарських продуктів, риби, морепродуктів та 
товарів лісового господарства.  

З такою роз’яснювальною метою була навіть створена спеціальна сторінка 
на офіційному веб-сайті уряду Канади під назвою «Міфи та реалії», в якій розт-
лумачувалися деякі найбільш обговорювані у канадському суспільстві питання 
щодо угод про вільну торгівлю, та стосовно угоди з ЄС (СЕТА) зокрема [9]. Се-
ред іншого давалася відповідь на такі питання: чи загрожує угода про вільну 
торгівлю державним службам Канади (системі охорони здоров’я, освіті); чи не 
впливають такі угоди на урядове врегулювання стандартів екології, якості води, 
охорони праці, охорони здоров’я та безпеки тощо. Окрім того, стосовно угоди з 
ЄС канадський уряд був вимушений пояснювати, що CETA не буде перешко-
джати уряду Канади захищати канадські культурні інтереси; CETA не заважа-
тиме муніципальним органам влади Канади здійснювати постачання товарів і 
послуг на місцевому рівні. Окрім того на означеній сторінці доводилося, що пе-
реговори про укладання угоди про вільну торгівлю з ЄС не проходили таємно, а 
навпаки напрочуд широко висвітлювалися у канадському інформаційному про-
сторі та відбувалися із залученням думок представників різних груп громадян-
ського суспільства, компаній та галузевих асоціацій з усієї Канади, канадські 
урядовці активно консультувалися з бізнесом, громадянським суспільством та 
іншими зацікавленими суб’єктами. 

Станом на кінець 2017 р. Канада мала одну угоду, яка була підписана і мала 
вступити в силу. Це багатостороння угода про вільну торгівлю, відома як 
Транс-тихоокеанське партнерство. До створення зони вільної торгівлі в рамках 
цієї угоди долучилися 12 країн: Австралія, Бруней Даруссалам, Канада, Малай-
зія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур, Чилі, США, В’єтнам, Японія. Пе-
реговори почалися ще у 2008 р., Канада приєдналася до переговорного процесу 
у 2012 р. (разом із Мексикою). Остаточний та узгоджений варіант угоди був пі-
дписаний 4 лютого 2016 р., після чого угода мала бути ратифікована у кожній 
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країні-учасниці та вступити в силу. Втім, 23 січня 2017 р. новообраний прези-
дент США Дональд Трамп оголосив про вихід з цієї угоди, що стало одним з 
перших кроків виконання його передвиборчої програми (при цьому очільник 
Білого дому зробив акцент на необхідності укладання аналогічних двосторонніх 
угод) [10].  

Відзначимо, що деякі експерти оцінювали Транс-тихоокеанське партнерство 
як намір «відірватися» від Китаю, що потенційно могло призвести до більш си-
льного впливу США. Як відомо, зближення із США суперечить стратегічним 
інтересам Канади, тож канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо вже наступ-
ного дня після заяви Трампа (24 січня 2017 р.) оголосив, що Канада переорієн-
тує свій тихоокеанський вектор на Китай та Японію [11]. У листопаді 2017 р., 
на зустрічі у В’єтнамі, після низки переговорів решта країн-учасниць мала дій-
ти фінальної згоди стосовно оновленого варіанту угоди про вільну торгівлю без 
участі США. Однак канадський прем’єр-міністр відтермінував підписання уго-
ди, чим викликав здивування та невдоволення інших учасників перегово-
рів [12]. Причина, якою Дж. Трюдо пояснив своє рішення, полягала у тому, що 
угода не відповідає інтересам канадців. Він зазначив, що угодна має врахувати 
гендерну проблематику, а також питання щодо захисту та просування культури. 
Окрім цього, необхідно внести зміни у правилах щодо походження деяких то-
варів, при цьому особлива увага була приділена автомобілебудуванню. Так, в 
автомобілях, які відповідно до майбутньої угоди про вільну торгівлю можуть 
ввозитися до Канади без мита, мають на 45% бути вироблені у країні Транс-
тихоокеанського партнерства, що не завжди збігається з нормами окремих та-
ких країн [13]. Нове бачення угоди про вільну торгівлю в рамках Транс-
тихоокеанського партнерства могло бути викликано і тим, що новий очільник 
Білого дому Д. Трамп не тільки вивів США із означеної угоди, а й ініціював пе-
регляд умов NAFTA, що розпочалося у серпні 2017 р. Тому фактично угода про 
Транс-тихоокеанське партнерство повернулася на попередній етап — ведення 
переговорів. 

Канада має низку інших угод, які знаходяться на стадії ведення переговорів. 
Серед них є як угоди з групами країн, так і двосторонні угоди. 

Так, окрім переговорів у контексті пере-підписання багатосторонньої угоди 
про Транс-тихоокеанське партнерство, перемовини ведуться з двома групами 
країн — такими як Карибська співдружність та інша група — Гватемала, Ніка-
рагуа та Сальвадор. 

Початок переговорів про торгівельну угоду між Канадою та країнами Кариб-
ської співдружності (Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Беліз, 
Домініка, Гренада, Гайана, Гаїті, Монтсеррат, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, 
Сент-Вінсент і Гренадіни, Сурінам, Тринідад і Тобаго, Ямайка) був оголошений 
ще у 2007 р. Однак публічні консультації з канадськими провінціями та терито-
ріями разом із підприємствами, галузевими асоціаціями та широкою громадсь-
кістю щодо можливих переговорів про торговельну угоду між Канадою та озна-
ченими країнами розпочалися ще у грудні 2001 р. [14]. З тих пір було проведено 
сім раундів переговорів. Однак, Канада та країни Карибської співдружності не 
змогли досягти згоди, тож подальші переговори призупинені та додаткові пере-
говори поки не призначені.  
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На стадії ведення переговорів про укладання угоди про вільну торгівлю за-
лишаються перемовини Канади з Гватемалою, Нікарагуа і Сальвадором. Варто 
зазначити, що спочатку переговори були ініційовані як переговори з так званою 
Центральноамериканською четвіркою (означені країни та Гондурас), і фактично 
вони розпочалися з 2001 р. Однак після дванадцяти раундів переговорів Канада 
та Гондурас вирішили зосередитися на двосторонніх переговорах, бо за визна-
ченням канадської сторони саме з Гондурасом домовленості були досягнути 
швидше. У серпні 2011 р. тогочасний прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер 
оголосив про завершення переговорів про угоду про вільну торгівлю між Кана-
дою та Гондурасом під час свого офіційного візиту до цієї країни [15]. Двосто-
роння угода про вільну торгівлю вступила в силу у 2014 р. Тим не менш, Кана-
да підтвердила свою зацікавленість у продовженні переговорів про угоду про 
вільну торгівлю з Гватемалою, Нікарагуа та Сальвадором. 

На стадії ведення переговорів перебувають потенційні двосторонні угоди 
про вільну торгівлю з Домініканською республікою, Марокко та Сінгапуром, а 
також угоди з Індією та Японією. 

Статус переговорів щодо угоди саме про вільну торгівлю мають перемовини 
з Домініканською республікою (з 2007 р.), Марокко (з 2011 р.) та Сінгапуром 
(офіційно з 2009 р.). Тим не менш переговори з означеними країнами поки не 
завершилися. Так, остання офіційна зустріч між канадськими та домініканськи-
ми представниками відбулася у 2009 р. [16], з марокканською стороною — у 
2012 р. [17]. Переговори про угоду з Сінгапуром, стосовно якої перші перемо-
вини почалися ще у 2001 р., за 8 років до офіційного оголошення таких перего-
ворів, відійшли наразі на другий план. На сучасному етапі вона розглядається у 
контексті переговорів про економічне співробітництво та укладання угоди про 
вільну торгівлю з АСЕАН [18]. 

Варто відзначити, що майбутня угода про вільну торгівлю Канади з Марокко 
це перша домовленість такого типу з африканською країною, тож Марокко роз-
цінюється як ворота до відновленої канадської комерційної присутності в регіо-
ні Середземномор’я та у Північній Африці.  

Переговори між Канадою та Індією ведуться з 2010 р. під робочою назвою 
«Угода про комплексне економічне партнерство». З того часу відбулося 10 рау-
ндів переговорів, останній з яких був проведений у серпні 2017 р. [19]. Під час 
перемовин обговорювалася торгівля товарами та послугами, електронна торгів-
ля, телекомунікації, санітарні та фітосанітарні заходи, а також технічні бар’єри 
у торгівлі. 

З Японією консультації ведуться з 2011 р., 7 раундів переговорів пройшли 
упродовж березня 2012 — листопада 2014 р. Робоча назва майбутньої угоди — 
Угода про економічне партнерство між Канадою та Японією [20]. Хоча перего-
вори ще не завершені, співпраця з цією країною розглядається як перспективна, 
враховуючи той факт, що вільна торгівля з Японією передбачена і в рамках 
Транс-тихоокеанського партнерства. 

Спільним для всіх угод, які перебувають на стадії ведення переговорів є те, 
що початку офіційних переговорів передувало широке публічне обговорення та 
консультації у Канаді. До цих обговорень запрошувалися представники канад-
ської громадськості, провінцій та територій Канади, підприємств та неурядових 
організацій. Наприклад, відносно угоди з Домініканською республікою такі 
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консультації проводилися з 2002 р., хоча самі переговори розпочалися у 2007 р. 
Публічні консультації відносно угоди з Марокко проводилися з 2009 р., у той 
час як офіційно про початок переговорів було оголошено у 2011 р. 

Іншою спільною рисою є те, що окрім суто економічних параметрів та влас-
не умов вільної торгівлі, уряд Канади також проводить так звану екологічну 
оцінку торговельних переговорів, що вважається важливим інструментом при-
йняття рішень для сприяння сталому розвитку. 

Окрім вже чинних угод про вільну торгівлю та тих, які знаходяться на стадії 
ведення переговорів, варто звернути увагу і на потенційні угоди, які перебува-
ють на початковому етапі і кваліфікуються як «вивчення потенційних можливо-
стей» [21]. Головним призначенням цього етапу є вивчення потенційних мож-
ливостей, деталізація тих умов, які можуть бути включені до майбутньої угоди, 
економічне модулювання та навіть спільні дослідження з метою з’ясування ви-
год для кожної сторони — учасниці. Однак, це не завжди завершується підпи-
санням угоди про вільну торгівлю. Наразі, Канада вивчає потенційні можливос-
ті щодо 7 таких угод.  

Так, одна з країн, з якою Канада розглядає потенційне укладання угоди про 
вільну торгівлю — Туреччина. Початок обговорення такої ініціативи мав місце 
ще у 2010 р. У серпні 2013 р. Канада та Туреччина домовилися створити 
об’єднаний комітет з питань економіки та торгівлі, метою якого є обговорення 
конкретних засобів для розширення торгівлі та інвестицій. Тим не менш, до на-
ступної стадії — а саме власне переговорів про укладання угоди про вільну тор-
гівлю обидві країни поки не дійшли [22]. 

Ще у 2011-2012 рр. були здійснені перші спроби домовитися про розширен-
ня торгівельних відносин з країнами МЕРКОСУР (MERCOSUR — Mercado 
Comun del Cono Sur, з ісп. «Об’єднаний ринок країн Південного конуса») та 
створити зону вільної торгівлі між Канадою та Аргентиною, Бразилією, Параг-
ваєм та Уругваєм. Тим не менш, на той момент переговори були безрезультат-
ними, тож ініціювання нового раунду таких пропозицій та переговорів відбуло-
ся у листопаді 2016 р., під час візиту прем’єр-міністру Канади Дж. Трюдо до 
Аргентини. Підтвердженням поновлення переговорів стала спільна заява щодо 
можливого всебічного договору про вільну торгівлю між країнами-членами 
МЕРКОСУР та Канадою, яку оприлюднили у жовтні 2017 р. міністр закордон-
них справ Бразилії Алоізіо Нуньєс, який представляв МЕРКОСУР, та міністр 
міжнародної торгівлі Канади Франсуа-Філіп Шампань [23]. 

Вивчення потенційних можливостей щодо утворення двосторонньої вільної 
торгівлі з тими чи іншими країнами може тривати доволі довгий час. Так, у бе-
резні 2013 р. було оголошено про початок обговорень щодо потенційних пере-
говорів про вільну торгівлю з Таїландом, але самі такі обговорення відбулися 
лише у липні 2015 р. [24]. Обговорення потенційних можливостей угоди про ві-
льну торгівлю з Філіппінами було оголошено у травні 2015 р., перша офіційна 
зустріч з цього приводу відбулася вже у липні того ж року [25]. Але згодом на 
перший план вийшло обговорення угоди про вільну торгівлю між Канадою та 
країнами АСЕАН (ASEAN — Association of South-East Asian Nations, з англ. 
Асоціація держав Південно-Східної Азії), до яких належать і Таїланд і Філіппіни. 

У вересні 2016 р. Канада та Китайська Народна Республіка оголосили про 
початок обговорення можливої домовленості про двосторонню вільну торгівлю 
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між двома країнами. Китай є другим за обсягом торгівельним партнером Кана-
ди, тож розширення торгівлі та інвестицій з таким ринком як Китай є важливим 
пріоритетом. З осені 2016 р. відбулося три раунди зустрічей, на яких обговорю-
валися деталі потенційної угоди (лютий, квітень та серпень 2017 р.). Наразі 
офіційні консультації з приводу законодавства та регулювання у сфері торгівлі 
в обох країнах, що має бути враховано при укладанні угоди, завершилися. Тим 
не менш у Канаді ще планується обговорення на громадському рівні переваг та 
небезпек укладання угоди про вільну торгівлю з Китаєм з експертами, предста-
вниками бізнесу та громадянського суспільства [26]. 

У 2017 р активізувалося вивчення потенційних можливостей відносно укла-
дання аналогічних угод з АСЕАН та Тихоокеанським альянсом. 

Так, розгляд можливості укладання угоди про вільну торгівлю між Канадою 
та країнами АСЕАН (Бруней Даруссалам, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, 
Малайзія, М’янма, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни) розпочався у вересні 2017 р. 
АСЕАН, як регіон, є шостим за обсягом торгівельним партнером Канади, тому 
плануються громадські обговорення необхідності такої угоди з широким колом 
фахівців та представників канадського бізнесу [27]. 

Варто відзначити, що Канада не тільки розширює коло країн чи їх об’єднань, 
з якими планує укласти угоди про вільну торгівлю, а й має наміри поглиблюва-
ти співпрацю з тими країнами, з якими такі угоди вже є діючими. Так, вже зга-
дувалося що Канада має чинні угоди про вільну торгівлю з Колумбією, Мекси-
кою, Перу та Чилі. Як відомо, означені чотири країни у 2011 р. утворили 
Тихоокеанський альянс, спрямований на забезпечення вільного руху товарів, 
послуг, капіталу та людей. У червні 2017 р. Канада, разом із Австралією, Новою 
Зеландією та Сінгапуром були запрошені до цього об’єднання в якості асоційо-
ваних членів. Асоційоване членство передбачає створення нової Угоди про ві-
льну торгівлю з Тихоокеанським альянсом як блоком. Тож Канада хоча і має 
всеосяжні угоди про вільну торгівлю з усіма чотирма членами Альянсу (обмін 
товарами з ними складає 75% канадської торгівлі з усім регіоном Латинської 
Америки), вона розглядає потенційні можливості щодо поглиблення співпраці 
та створення вільної торгівлі вже на новому рівні [28]. 

Висновки. Навіть поверхневий огляд угод про вільну торгівлю, які є діючи-
ми або знаходяться у стані переговорів та підписання Канадою, дозволяє охара-
ктеризувати цей тип економічних відносин з іншими країнами як важливий 
стратегічний напрям зовнішньої політики Канади. З огляду на те, що диверси-
фікація міжнародної співпраці з метою уникнення моноцентричності, спрямо-
ваної на США, продовжує бути одним з головних вимірів сучасної зовнішньо-
політичної стратегії Канади — укладання угод про вільну торгівлю як 
двосторонніх, так багатосторонніх становить важливу складову цієї стратегії. 

Основними регіонами, з країнами-представниками яких Канада має угоди 
про вільну торгівлю, є Америка (Північна, Центральна та Південна), Азійсько-
Тихоокеанський регіон, Європа. З-поміж країн за рамках означених регіонів є 
тільки одна африканська країна — Марокко, та дві країни із Близького Сходу — 
Ізраїль та Йорданія. Тож, пріоритетними для Канади є Західна півкуля та Азій-
сько-Тихоокеанський регіон. 

Специфікою Канади є те, що проголошенню початку офіційних переговорів 
про угоду про вільну торгівлю передує широке публічне обговорення з пред-
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ставниками провінцій та територій, бізнесу, громадянського суспільства. Озна-
чений аспект заслуговує на більш глибоке вивчення, оскільки він має і важливе 
практичне значення для України, бо його механізми можуть бути застосовані й 
у нашій країні. 

Серед перспектив подальших досліджень варто відзначити аналіз інших 
форм угод, які стосуються міжнародної торгівлі, — для отримання більш по-
вної картини зовнішньополітичних пріоритетів Канади в економічному ви-
мірі. 
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