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Після здобуття державної незалежності Украї-
на взяла курс на активну участь у діяльності між-
народних фінансових і торговельних організацій, 
а також в угодах і конвенціях, трансформувала 
валютну та зовнішньоторговельну системи з ура-
хуванням міжнародних стандартів, норм і правил. 
Перехід до ринкової економіки відкритого типу, 
ліквідація державної монополії на зовнішньо-
економічну діяльність (далі – ЗЕД) зробили вну-
трішній ринок більш доступним для конкуренції 
іноземних товарів, послуг і капіталів, а також ство-
рили можливості для інтеграції України у світове 
господарство. Однак на практиці ці можливості 
реалізуються непослідовно й суперечливо, на-
явний прогрес важко визнати значним. Слід від-
мітити, що ринкові перетворення в Україні перш 
за все стосувалися саме зовнішньоекономічної ді-
яльності. Реформи у цій сфері почалися ще в ко-
лишньому СРСР у 1986 році, а вже до кінця 1980-х 
років державна монополія у зовнішній торгівлі 
була фактично ліквідована. Розвиток зовнішньої 
торгівлі, у тому числі у транскордонному аспекті, є 
важливим напрямом розширення масштабів ЗЕД, 
що має бути забезпечений належним статистич-
ним супроводом. 

У сучасній світовій економіці поруч з інтен-
сивною глобалізацією набирають оберти процеси 
регіоналізації (насамперед це стосується Європи). 
Вони зумовлені тим, що демократичні зміни, які 
відбулись у Центральній Європі після 1990 року, 
дозволили прискорити розвиток транскордонного 
(прикордонного) співробітництва, збільшили зна-
чення й самостійність локальної та регіональної 
влади. Це означає, що крім контактів на урядово-
му рівні (переважно це діяльність міжнародних 
змішаних комісій з економічного й торговельного 
співробітництва, комісій із прикордонних перехо-
дів, спільних комісій із територіального розвитку), 
все більшого значення набувають контакти ниж-
чого рівня – між регіонами, зокрема владою облас-
тей, воєводств та інших територіальних утворень 
сусідніх країн. На регіональному й локальному 
рівнях укладаються додаткові до урядових угоди 
про співробітництво, що уможливлює інтенси-
фікацію економічного та культурного розвитку  
регіонів, виходячи з принципу самоорганізації.

Для проектування транскордонної взаємодії 
важливе значення має питання коректного оціню-
вання експортного потенціалу регіону як здатності 
суспільного виробництва, розташованого в межах 
певної території, виробляти та реалізовувати на за-
кордонних ринках конкурентоспроможні товари й 
послуги за досягнутого рівня розвитку економіки 
та чинної системи організаційно-економічної під-
тримки експорту.

Окремі аспекти оцінювання економічного по-
тенціалу регіону та його участі в ЗЕД висвітлені у 
працях В. Андріанова, С. Глазьєва, С. Дорогунцова, 
М. Кравця, Д. Крука, В. Пили, Б. Плишевського,  
В. Смирнова, А. Тодосейчука, Ю. Токарєва, І. Фа-
мінского, А. Цигичка, Л. Чернюка, В. Яцкова та 
інших учених-економістів [1; 2; 4–6; 9; 11; 13]. 
Вони розглядають потенціал у різних аспектах 
(економічний, ресурсний,  природно-ресурсний, 
об’єктний, господарсько-об’єктний і т. д.). Проте 
питання обґрунтування експортного потенціалу 
регіонального господарства, погодження основних 
напрямків його міжрегіональних та зовнішньотор-
говельних зв’язків з експортними можливостями, 
на думку автора, потребують доопрацювання. 

Сучасною моделлю організації прикордонного 
співробітництва є єврорегіон як форма організації 
співробітництва на основі укладання транскор-
донного союзу двох або декількох прикордонних 
регіонів країн, що мають загальні кордони й роз-
ташовані на віддалі від адміністративних цен-
трів держав-партнерів. Суттю взаємодії в рамках  
єврорегіонів є досягнення взаємного суспільно-
економічного зростання, налагодження й розвиток 
тісного співробітництва між економічними, науко-
вими, культурними й муніципальними інституці-
ями відповідних регіонів, що сприяє всебічному 
зближенню народів, ліквідації існуючих історично 
зумовлених упереджень, створенню й підтримці 
сприятливого клімату для співробітництва та об-
міну досвідом.

Транскордонне (прикордонне) співробітни-
цтво передбачає якісно нові контакти прикор-
донних регіонів України з територіальними утво-
реннями сусідніх країн, розташованими уздовж 
її кордонів. Метою цієї співпраці є подолання 
стереотипів та вирішення питань, що існують по 
обидва боки кордонів, а також часткова ліквідація 
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державних кордонів як соціального та культурного 
бар’єрів. У процесі такого співробітництва влади 
регіонів або територіальні органи самоврядування, 
діючи у межах своїх компетенцій і не порушуючи 
при цьому законодавства своїх держав, об’єднують 
свої зусилля з метою розв’язання наявних проблем, 
незважаючи на їх “поділ” державними кордонами. 
Таке співробітництво охоплює обмін досвідом, на-
вчання, просування на регіональні ринки фірм, ор-
ганізацію виставок і ярмарків, обмін економічною 
інформацією, культурне співробітництво тощо.

Таким чином, під міжрегіональним і прикор-
донним співробітництвом держав розуміють по-
годжені дії органів державної влади, органів влади 
адміністративно-територіальних одиниць держав, 
органів місцевого самоврядування, юридичних 
осіб, громадських організацій у рамках чинного 
законодавства держав, спрямовані на зміцнення 
всебічних відносин сусідніх держав у вирішенні 
питань сталого розвитку регіонів та прикордонних 
територій, підвищення добробуту населення при-
кордонних територій, забезпечення безпеки життя 
громадян, охорону навколишнього середовища та 
взаємодопомогу в надзвичайних ситуаціях, зміц-
нення дружби й добросусідства держав [14; 15].

Формування транскордонних ринків відбува-
ється також унаслідок синергетичного ефекту від 
взаємодії прикордонних ринків у межах транскор-
донного регіону, розвиток яких слід розглядати 
крізь призму спільних економічних та соціальних 
проблем. На нашу думку, транскордонний регіон 
– це територія, що охоплює дві й більше областей 
України та суміжної країни (країн) і характеризу-
ється подібністю природно-географічних умов, на-
явністю тісних соціально-економічних, історичних 
та культурних зв’язків. Завдяки цьому транскор-
донний регіон є полюсом тяжіння потоків товарів, 
послуг, робочої сили з обох боків кордону. Тому 
створення транскордонних регіонів прикордонних 
територій сприяє реалізації їх конкурентних пере-
ваг. Ступінь використання цих переваг зумовлю-
ється рівнем розвитку економіки прикордонних 
територій, а також відкритістю економіки країни, 
рівнем розвитку малого та середнього бізнесу, 
конкуренцією на внутрішньому ринку, вимогами 
до якості продукції, інноваційної інфраструктури 
тощо.

Експортний потенціал у загальному розумінні 
– це певний обсяг товарів і послуг, які національна 
економіка спроможна виробити, залучаючи власні 
та імпортовані фактори виробництва, й ефективно 
реалізувати на зовнішніх ринках [2]. Експортний 
потенціал країни складається з її регіональних по-
тенціалів. Проте окремі регіони мають певні осо-
бливості розвитку та спеціалізації, тому характе-
ризуються різним потенціалом. Потенціал регіону 
– це максимально можлива результативність ви-
користання ресурсів території в ідеальних умовах 
організації господарської діяльності при найбільш 

повному задоволенні потреб суспільства. Експорт-
ний потенціал характеризується сукупністю фак-
торів, що забезпечують можливість виходу під-
приємств регіону на зовнішні ринки. Під такими 
факторами розуміють наявність необхідних ресур-
сів (природних, трудових, фінансових, технологіч-
них, інформаційних та ін.), що застосовуються для 
виробництва певних товарів чи надання послуг. 
Тобто експортний потенціал визначається мож-
ливістю використання природних, виробничих, 
технологічних, трудових, інвестиційних ресурсів 
регіону в структурі світогосподарських зв’язків. 
Від того, яким чином реалізується експортний по-
тенціал, буде залежати стан зовнішньоекономіч-
ного комплексу регіону. М. Сейфулаєв та В. Ка-
піцин вважають, що експортний потенціал можна 
охарактеризувати з допомогою таких елементів: 
ресурсно-сировинний потенціал, промисловий 
потенціал, фінансовий потенціал, організаційно-
технічний потенціал, маркетинговий потенціал, 
кадровий потенціал, соціально-культурний по-
тенціал, інфраструктурний потенціал, науково-
інноваційний потенціал, інвестиційний потенціал 
[10].

В умовах поглиблення акценту економічних 
реформ у регіонах та розширення повноважень 
останніх у сфері ЗЕД подальший розвиток зв’язків 
значною мірою залежить від стратегії діяльності ре-
гіонів. При цьому слід пам’ятати, що при розвитку 
ЗЕД важливим є розподіл експортно-імпортних 
зв’язків не тільки за країнами, але й за внутріш-
німи регіонами окремої країни, що виступає інди-
катором співвідношення орієнтації товаровироб-
ників на внутрішній та зовнішній попит. У свою 
чергу, внутрішній економічний простір України 
– це також сукупність регіонів, що відрізняються 
один від одного рівнем економічного розвитку, га-
лузевою спеціалізацією, природно-кліматичними 
умовами. Незважаючи на це, вони тісно пов’язані 
між собою, причому не стільки торгівлею, скільки 
кооперацією в рамках сучасного високоспеціалі-
зованого виробництва. Це об’єктивно зумовлює в 
кожному із регіонів різну частку продукції, виро-
бленої для інших регіонів (національних або іно-
земних) та одержуваної звідти.

При вивченні динаміки транскордонної зо-
внішньої торгівлі товарами на регіональному рівні 
можна використовувати різні статистичні характе-
ристики, що дозволяють вимірювати зміну явищ у 
часі в таких аспектах: 

– за країнами світу; 
– за товарною структурою; 
– за структурою давальницької сировини та 

виробленої з неї продукції; 
– за обсягами бартеру; 
– за обсягами гуманітарної допомоги; 
– за видами транспортних засобів та ін. 
Аналіз збалансованості зовнішньої торгівлі до-

зволяє з’ясувати її роль у збільшенні чи зменшенні 
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ресурсів загалом, за галузевою, товарною і тери-
торіальною ознаками, а також оцінити результат 
двох головних різноспрямованих процесів ЗЕД – 
експорту та імпорту. Показники збалансованості є 
елементом методу балансового узагальнення, що 
дозволяє отримувати взаємопов’язані підсумкові 
значення для зовнішньої торгівлі товарами, роз-
ширювати статистичне охоплення процесів у цій 
сфері, вивчати співвідношення між експортом та 
імпортом товарів загалом та за окремими групами 
товарів або країн, знаходити резерви для покра-
щання стану платіжного балансу країни у цілому.

Відношення експорту до імпорту розгляда-
ють як міру збалансованості зовнішньої торгівлі 
країни та називають коефіцієнтом покриття екс-
портом імпорту. З огляду на існуючу статистичну 
методологію, це, на нашу думку, справедливо і для 
окремих регіонів.

   
,  (1)

де P – коефіцієнт покриття експортом імпорту;
E – вартість обсягів експорту;
I – вартість обсягів імпорту.

За активного сальдо торговельного балансу 
значення Р перебільшує одиницю, а за пасивного 
– навпаки. Різниця між одиницею та коефіцієнтом 
покриття експортом імпорту характеризує масш-
таб дефіциту торговельного балансу. Якщо коефі-
цієнт покриття більший за одиницю, то визнача-
ють надлишок експорту щодо імпорту, наявність 
якого свідчить про нормальний стан в економіці. 
Тому величина Р завжди має бути більшою за оди-
ницю та за сприятливих умов – постійно збільшу-
ватися. 

Характеристикою відкритості економіки  
країни та ступеня її участі у міжнародному роз-
поділі праці є відношення зовнішньоторговель-
ного обороту до валового внутрішнього продукту 
або регіонального продукту, якщо ми здійснюємо 
статистичне оцінювання на рівні окремих регіонів 
країни:

   

, (2)

де U – коефіцієнт відкритості економіки;
Q – валовий внутрішній (регіональний) продукт 
(відповідно, ВВП або ВРП);
E+I – обсяг зовнішньоторговельного обороту.

Іншим важливим напрямом оцінювання від-
критості економіки є коефіцієнт еластичності, що 
визначає темпи зростання відкритості. При цьому 
окремо досліджуються коефіцієнти для експорту 
та для імпорту товарів. Якщо протягом тривалого 
часу значний експорт не супроводжується відпо-
відним імпортом, це є автаркією в економіці. Однак 
значне переважання імпорту над експортом протя-
гом тривалого часу також не завжди свідчить про 
високий ступінь відкритості економіки, оскільки 
цього можна досягати завдяки кредитам, субвен-

ціям, переведенню прибутку з-за кордону тощо. 
Отже, характер розвитку зовнішньої торгівлі відо-
бражає відповідний коефіцієнт еластичності:

   

, (3)

де  – коефіцієнт еластичності зовнішньої торгівлі 
товарами;

 – темп приросту обсягів експорту;
 – темп приросту обсягів ВВП (ВРП).

При посиленні експортної експансії >1, а при 
зростанні імпортної залежності, навпаки, <1.

Експортною квотою  на макрорівні назива-
ють відношення обсягу експорту товарів і послуг 
до ВВП або ВРП:

   

. (4)

На рівні регіону  визначає частку експорто-
ваної продукції (товарів) у загальному обсязі ви-
робництва.

Для аналізу наслідків торговельної політики 
країн у міжнародній практиці використовують ко-
ефіцієнт імпортної залежності, так званий критич-
ний імпорт  . Його розраховують як відношення 
обсягу імпорту до ВВП країни або ВРП за аналізо-
ваний період:

  
. (5)

Цей показник визначає залежність рівня на-
ціонального виробництва від надходження імпор-
ту, тиск якого на економіку постійно змінюється. 
Інакше кажучи, коефіцієнт  визначає питому 
вагу національного продукту, якого не вистачає 
для задоволення споживчих потреб внутрішнього 
ринку та нормального відтворення економіки кра-
їни. Західні аналітики визначають безпечний для 
розвитку економіки розмір критичного імпорту на 
рівні 10–15%, приділяючи особливу увагу аналізу 
частки імпорту в експорті промислових товарів.

Ефективність торгівлі також можна визнача-
ти питомими показниками експортного потенціа-
лу на одну особу населення та імпортозалежності 
населення. Факторами, що зумовлюють динаміку 
цих показників, є величина експорту, імпорту та 
кількість населення, у тому числі й на регіональ-
ному рівні:

  
, (6)

  
, (7)

де  – експортний потенціал на одну особу на-
селення;

 – імпортозалежність населення;
 – чисельність наявного населення.

Наведені вище показники можна використо-
вувати для динамічного і структурного аналізу з 
метою розмежування регіонів на “споживачів” та 
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“донорів”. За своїм економічним змістом ці по-
казники є різноспрямованими: збільшення тем-
пу зростання одного зазвичай веде до зменшення 
темпу зростання другого. Причому за умов нор-
мального відтворення національного виробництва 
та збалансованості зовнішньої торгівлі експорт-
ний потенціал має поступово зростати, водночас 
збільшення імпортозалежності визначає пасивну 
позицію країни на світовому ринку.

Результати обчислення вказаних показників 
для транскордонних регіонів заходу України на-
ведено у табл. 1, 2 (розрахунки автора за даними 
[15]). Зазначимо, що у 2008 році основні показни-
ки зовнішньоторговельної діяльності для України 
в цілому мають такі значення: Е = 66954,4 млн. грн.; 
І = 85535,3 млн. грн.; Р = 0,78. Відповідно, у 2009 
році Е = 39695,7 млн. грн.; І = 45433,1 млн. грн.;  

Р = 0,87. Загальний товарообіг України у 2008–
2009 рр. скоротився на 44,2%, при цьому експорт 
– на 40,7%, імпорт – на 46,9%. Позитивним момен-
том тут є незначне збільшення коефіцієнта покрит-
тя (на 0,09 в. п.). При цьому в структурі експорту 
зросла відносна частка АР Крим, Вінницької, До-
нецької, Житомирської, Закарпатської, Київської, 
Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, 
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсон-
ської, Чернівецької, Чернігівської областей та 
більш за все – м. Києва (на 4,3 в. п.). Падіння у 
2009 р. особливо виразне на фоні стрімкого розви-
тку ЗЕД України у 2006–2008 рр., що супроводжу-
вався зростанням коефіцієнтів експортної квоти, 
імпортної залежності та особливо коефіцієнта 
еластичності торгівлі товарами в більшості регіо-
нів країни.

Таблиця 1 
Структура експорту та імпорту товарів за регіонами України, 2008–2009 рр.

Регіони

2008 р. 2009 р.

Експорт 
товарів, 
Е, млн. 

грн.

Імпорт 
товарів, І, 
млн. грн.

Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту, Р

Експорт 
товарів, Е, 
млн. грн.

Імпорт 
товарів, І, 
млн. грн.

Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту, Р

абсолютне 
значення

щодо 
націо-

нального 
рівня

абсолютне 
значення

щодо 
націо-

нального 
рівня

Волинська обл. 0,7 1,5 0,37 0,47 0,8 0,9 0,75 0,86

Закарпатська обл. 1,8 2,2 0,64 0,82 2,4 2,1 0,98 1,13

Івано-Франківська обл. 1,1 0,8 1,08 1,38 0,8 0,6 1,31 1,51

Львівська обл. 1,5 3,0 0,39 0,50 2,0 3,6 0,49 0,56

Тернопільська обл. 0,2 0,4 0,39 0,50 0,3 0,4 0,72 0,82

Чернівецька обл. 0,2 0,2 0,78 1,00 0,3 0,2 1,15 1,32

м. Київ 12,9 42,2 0,24 0,31 17,2 45,2 0,33 0,38

Таблиця 2 
Статистичні характеристики зовнішньоекономічної діяльності регіонів України, 2007–2008 рр.

Регіони

2007 р. 2008 р.

ВРП, 
Q, млн. 

грн.

Темп 
приросту 

ВРП,  
TQ , %

Коефіціент 
еластично-
сті торгівлі 
товарами, 

Експортна 
квота, KE

Коефіціент 
імпортної 

залежності,  
KI

ВРП, 
Q, млн. 

грн.

Темп 
приросту 

ВРП,  
TQ , %

Коефіціент 
еластично-
сті торгівлі 
товарами, 

Експортна 
квота, KE

Коефіціент 
імпортної 

залежності,  
KI

Україна в цілому 720731 107,9 0,97 0,35 0,43 948056 102,3 1,03 0,37 0,48

Волинська обл. 10072 112,1 0,96 0,21 0,53 12784 106,1 0,87 0,19 0,54

Закарпатська обл. 10508 108,2 1,30 0,54 0,75 13208 103,9 0,85 0,49 0,74

Івано-Франківська обл. 13916 100,8 0,92 0,36 0,29 17883 97,5 0,56 0,21 0,21

Львівська обл. 27987 105,8 0,98 0,19 0,26 35534 100,7 0,76 0,15 0,38

Тернопільська обл. 8276 108,3 1,20 0,08 0,10 10618 105,1 0,90 0,07 0,17

Чернівецька обл. 6672 108,3 1,08 0,12 0,10 8833 105,4 0,80 0,10 0,12

м. Київ 135900 119,7 0,84 0,20 0,89 169564 104,4 1,30 0,27 1,12

Розглянемо ці процеси на прикладі українсько-
польського транскордонного ринку, що формуєть-
ся в межах транскордонного регіону Львівської 
області та Підкарпатського воєводства. Проведені 
нами дослідження показали, що відкритість еко-
номіки України у 2007–2009 pр. була високою – в 
межах 85–95%, а відкритість економіки Польщі за 
аналогічний період – 55–65%, причому в Україні 
спостерігалося негативне сальдо зовнішньоторго-

вельного обороту. Відповідні тенденції характерні 
також для економік Львівської області та Підкар-
патською воєводства. Так, на Львівщині коефіцієн-
ти експортної квоти та еластичності зменшували-
ся, тобто негативна тенденція, на жаль, є стійкою. 
Торгівля України з Польщею у 2009 р. становила 
близько 4% від загального обсягу торговельних 
операцій, проте цей напрям співробітництва в 
останні роки переживає падіння, про що свідчить 
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його зменшення у 2009 р. порівняно з 2008 р. на 
48,1% за експортом та на 49,3% за імпортом, а та-
кож стійка тенденція до збільшення частки Поль-
щі у зовнішньоторговельному обороті України за 
період 2001–2009 рр. Негативне сальдо у торгівлі 
з Польщею збільшується через перевищення обся-
гів імпорту над експортом.

Суттєво відрізняється перелік товарів, якими 
торгують дві країни. В експорті з України до Поль-
щі можна виділити три основні напрями: чорні 
метали (33%), мінеральні продукти (32%), продук-
ція хімічної промисловості (15%). Причому екс-
порт сировини перевищує половину українського 
експорту до Польщі, а це означає, що на останній 
суттєво впливають кон’юнктурні коливання на 
світовому ринку. Структура польського експорту 
до України більш диверсифікована. У ній сфор-
мувалося понад десять різних товарних напрямів, 
питома вага кожного з яких становить від 3,5% до 
20,0% у загальному обсязі експорту (машини й об-
ладнання, вироби з металів, автомобілі, пластмаси, 
хімічна продукція, папір, текстиль та ін.).

У зовнішньоторговельному обороті Львів-
ської області за 2001–2008 рр. частка торгівлі з 
Польщею коливалася в межах 11,8–18,1%. Однак 
при розгляді часового ряду в цілому спостеріга-
ється коливання темпів зростання експорту за 
зростання відповідного показника щодо імпорту. 
Частка експорту до Польщі в загальному обсязі 
експорту області скоротилася з 11,9% у 2001 р. до 
7,9% у 2007 р. та збільшилася до 11,8% у 2008 р., а 
частка імпорту з Польщі постійно збільшувалася: 
з 16,5% у 2001 р. до 22,7% у 2007 р. та до 28,5% у 
2008 р. Це зумовило стрімке зростання негативно-
го торговельного сальдо у торгівлі товарами, яке у  
2007 р. досягло 225,8 млн. дол. США, а в 2008 р. 
– вже 614,0 млн. дол. США. У результаті цих про-
цесів у 2009 р. за значенням коефіцієнта покрит-
тя Львівщина серед регіонів України посіла третє 
місце з кінця (після м. Києва та Київської обл.). 

Однак слід зазначити, що державна митна ста-
тистика, на даних якої базуються ці висновки, не 
охоплює повною мірою весь товарний потік, що 
перетинає митний кордон країни. Особливо це ха-
рактерно для західних областей України, де мають 
місце значні обсяги так званої “човникової торгів-
лі”. Для отримання більш якісних статистичних 
оцінок, на наш погляд, доцільними є організація 
та проведення спеціалізованих вибіркових статис-
тичних спостережень за науково обґрунтованою 
програмою досліджень.

Вищезазначені тенденції ЗЕД дають підстави 
стверджувати, що активний розвиток торгівлі у 
рамках українсько-польського транскордонного 
ринку товарів гальмується трьома групами чинни-
ків:

1) економічними (низька конкурентоспро-
можність української продукції, обмежений доступ 
до кредитних коштів для розширення експортних 

можливостей, високий рівень безробіття, низький 
рівень прямих іноземних інвестицій);

2) інфраструктурно-інституційними (неза-
довільний стан технічної інфраструктури, надмір-
на бюрократизація митних процедур, наявність 
зловживань на митниці, недостатня кількість при-
кордонних переходів та швидкісних магістралей, 
незадовільний рівень законодавчого забезпечення 
у частині створення підприємств на прикордон-
них територіях, недостатня кількість та низький  
рівень розвитку інституцій, що займаються обслу-
говуванням бізнесу);

3) суспільно-культурними (низький рівень 
володіння мовою, обмежені знання з історії та ре-
гіональної культури сусідньої країни).

Порівняльний аналіз інноваційної інфраструк-
тури прикордонних територій свідчить, що Під-
карпатське воєводство, хоч і належить до регіонів 
Польщі з низьким рівнем розвитку, має значні пере-
ваги у забезпеченні інституціями, які підтримують 
розвиток науково-технічної та інноваційної сфер. 
Розвинену інституційно-організаційну інфра-
структуру Підкарпатського воєводства та наяв-
ність наукового потенціалу у Львівській області з 
огляду на необхідність ринково-інноваційної орі-
єнтації суб’єктів господарювання можна вважати 
підґрунтям для впровадження інноваційної моде-
лі розвитку транскордонного співробітництва. Ця 
модель передбачає:

а) обмін науково-технічними розробками між 
відповідними галузями з високою та середньою ін-
новаційною активністю;

б) надходження новинок від галузей з високою 
інноваційною активністю до галузей із низькою ін-
новаційною активністю;

в) співпрацю відповідних галузей із низькою 
інноваційною активністю обох регіонів з метою 
підвищення рівня інтегральної конкурентоспро-
можності.

Реалізація такої моделі сприятиме формуван-
ню Львівсько-Підкарпатського транскордонного 
ринку. З огляду на наявність кваліфікованої робо-
чої сили та близькість до європейських ринків тор-
гівля з Польщею та Європою, за умови подолання 
вищезазначених бар’єрів, може стати запорукою 
відродження економіки прикордонного Львів-
ського регіону. 

Слід зазначити, що в економічному аспекті 
прикордонні регіони більше тяжіють до взаємодії 
з країнами-сусідами, ніж з іншими регіонами влас-
ної країни. Крім впливу історичних факторів, це 
пояснюється спеціалізацією регіону як торговель-
них “воріт” певної країни з групою країн-сусідів. 
Альтернативну позицію демонструє столичний ре-
гіон, який через надмірне акцентування на імпорті 
(та пов’язаній з цим імпортній залежності) фор-
мує національні споживчі стереотипи та реалізує 
політичну функцію утримання регіонів у рамках 
унітарної держави. Водночас в аспекті ЗЕД сто-
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Трудова міграція – це міграція носіїв робочої 
сили на постійній або тимчасовій основі, зумов-
лена їх бажанням більш вигідно реалізувати свою 
здатність до праці. Наразі цей процес відіграє 
провідну роль у розвитку сучасних міжнародних 
відносин. Трудові міграції населення, що відбу-
ваються внаслідок нерівномірності економічного 
розвитку як регіонів держави, так і окремих країн,  

завжди є процесoм географічним за формою прояву  
та соціально-економічним за змістом. Масовий 
характер цього явища призводить до перерозподі-
лу потенціалу країн – експортерів робочої сили та 
її імпортерів. Через певний час після прибуття на 
нове місце людина розпочинає трудову діяльність, 
що суттєво впливає на її подальше перебування у 
країні. Зі здобуттям незалежності населення Укра-
їни отримало право на вільне пересування та віль-
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Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції  
на соціально-економічний розвиток регіону

Досліджено вплив трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону. Розглянуто кіль-
кісні методи аналізу впливу, зокрема запропоновано підхід до розрахунку втрат ВВП від трудової мі-
грації.
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личний регіон характеризується низькою конку-
рентоспроможністю і, взятий окремо, не здатний 
самостійно забезпечувати платіжний баланс; це 
вимагає його активної взаємодії із регіонами, осо-

бливо прикордонними, що мають достатній екс-
портний потенціал, до яких Львівщина наразі не 
належить.


