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Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
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наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2017.  

Дослідження за темою дисертації виконувались протягом 2010 – 2017 

років згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри економічної та 

соціальної географії географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали 

Державної служби статистики України, Центру статистичних досліджень і 

освіти Польщі, зібрані особисто автором під час камерального та 

експедиційного етапів, а також тези доповідей та наукові публікації у 

фахових виданнях. 

Обґрунтовано доцільність застосування суспільно-географічного 

підходу до дослідження зовнішньоекономічних зв’язків, проаналізовано 

основні форми, функції, методи та чинники формування 

зовнішньоекономічних зв’язків  як суспільно-географічної категорії. 

Висвітлені основні підходи до визначення регіону, сталого та регіонального 

розвитку, регіональної політики  як основного чинника формування 

зовнішньоекономічних зв’язків.   

Проаналізовано стратегії регіонального розвитку України та 

Республіки Польща, які діяли до 2015 року та діючі до 2020 року. Це 

засвідчує виключну важливість зовнішньоекономічних зв’язків між двома 

країнами. В основу сучасної регіональної політики Республіки Польща 
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закладений територіальний підхід, який спрямований на використання 

ендогенного потенціалу усіх територій. У «Стратегії регіонального розвитку 

України на період до 2020 року» спостерігається поступовий перехід від 

галузевого до територіального підходів. В ній присутні перші спроби 

розглядати регіон не тільки з точки зору конкретних показників, а й його 

зовнішнього та внутрішнього потенціалу. 

Встановлено основні спільні та відмінні характеристики проведення та 

здійснення регіональної політики в Україні та Республіці Польща. Спільні 

характеристики (для Республіки Польща та України) в цілому були зведені 

нами до наступних блоків: 1) формулювання основних цілей стосовно 

національних стратегій регіонального розвитку; 2) поетапність проведення 

національних стратегій регіонального розвитку; 3) польсько-українська 

стратегія транскордонного співробітництва на 2007–2015 роки; 4) державна 

програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020 роки (з 

Республікою Польща); 5) програма транскордонного співробітництва ЄІС 

Польща–Білорусь–Україна 2014–2020 роки.  

Засвідчено, що основною відмінною рисою проведення регіональної 

політики Польщі та України є те, що на сьогоднішній день регіональна 

політика України знаходиться ще в стані реформування і потребує 

модернізації та вдосконалення.  

Крім того,  в Україні немає чітко сформульованих цілей, завдань 

виконання регіональних програм та механізму управління регіональними 

програмами на рівні міст та сіл. Натомість, в Республіці Польща створені 

спеціальні координуючі органи управління, так звана, інтрарегіональна 

політика, яка реалізується органами самоврядування воєводств. Основним 

інструментом реалізації є регіональні оперативні програми.  

 Охарактеризовано сучасний соціально-економічний стан 

транскордонного регіону (ТКР) України та Республіки Польща, і виявлено, 

що  Республіка Польща має вищий рівень соціально-економічного розвитку 

порівняно з Україною, натомість завдяки посиленню торговельно-
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економічних зв’язків, показники рівня ВРП та ВРП на особу за 

досліджуваний період (2007–2015 роки) в українській та польській частині 

ТКР мають позитивну динаміку цих показників (окрім останніх двох років в 

українському ТКР, за рахунок не стабільної політичної ситуації в Україні). 

Обґрунтовано перспективність поширення мережі транскордонних кластерів 

в українсько-польському транскордонному регіоні (яких зараз є 5), що є 

найбільш важливим напрямом активізації зовнішньоекономічних зв’язків та 

тісній співпраці у регіональній політиці у їхніх межах, а також важливим 

інструментом їхнього переходу до найвищого рівня ефективності. 

 Охарактеризовано у регіональному розрізі зовнішню торгівлю 

(товари+послуги) за 2007–2015 роки, яка є основною та важливою формою 

зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща. Найбільший 

зовнішньоторговельний оборот (товари+послуги) мають: Київська область 

разом з м. Києвом –  13680,1 млн. дол. США (27,9%), Львівська – 7524 млн. 

дол. США (15,3%) та Дніпропетровська – 6467,5 млн. дол. США (13,2%) 

області. За весь досліджуваний період, в цілому спостерігається позитивна  

динаміка  обсягу  цього показника, що вказує на посилення тісних 

зовнішньоторговельних зв’язків регіонів України з Республікою Польща.  

Проаналізовано в регіональному розрізі динаміку обсягів інвестицій з 

Республіки Польща до України за 2007–2015 роки, і встановлено, що 

найбільший обсяг залучення польських інвестицій мають: Львівська – 2563,8 

(38,0%), Київська разом з містом Києвом – 1859,1 (27,5%), Волинська – 815,9 

(12,1%) та Івано-Франківська – 431,3 (6,4%) області в млн. дол. США 

відповідно. Визначено  найбільші польські інвестиційні проекти в 

регіональному розрізі.  

Виявлено, що важливою складовою зовнішньоекономічних відносин 

між регіонами України та Республікою Польща є проведення дієвої 

регіональної політики в сфері туризму та потужність туристичних зв’язків. 

Вони відіграють вирішальну роль у формуванні зовнішнього привабливого 

іміджу двох країн та кожного окремого регіону. Тому, дієва регіональна 
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туристична політика та поглиблення туристичних зв’язків між Україною та 

Республікою Польща є необхідним у покращенні та стимулюванні соціально-

економічного становища регіонів двох держав. 

 Встановлено, що потік туристів з України до воєводств Республіки 

Польща за 2007–2015 роки показує досить позитивну динаміку. Найбільше за 

досліджуваний період туристів з України відвідало  такі воєводства: 

Малопольське – 450877 (25,0%), Мазовецьке – 289740 (16,1%), Підкарпатське 

– 225735 (12,5%), Люблінське – 146161 (8,1%), Нижньосілезьке – 143610 

(8,0%) та Сілезьке – 144344 (8,0%) осіб відповідно. Засвідчено, що 

українсько-польське співробітництво у галузі культури та освіти 

регламентується існуючою договірно-правовою базою відносин і в цілому 

створює можливості для здійснення і розвитку ефективної співпраці у цій 

сфері. 

 Визначено, найбільш сильні та тісні зовнішньоекономічні зв’язки 

регіонів України з Республікою Польща за 2007–2015 роки мають такі 

регіони: Львівська (20,2%), Волинська (5,5%), Київська разом з м. Києвом 

(35,1%), Дніпропетровська (8,2%), Донецька (5,0%), Тернопільська (4,5%) та 

Запорізька (3,5%) області. Це свідчить, що не тільки прикордонні регіони 

України, а й промислово розвинуті регіони мають глибокі та міцні зв’язки  

досліджуваних показників зовнішньоекономічної діяльності (експорт та 

імпорт товарів та послуг, залучення польських інвестицій в регіони України 

та розміщення іноземних туристів). 

 Обґрунтовані основні перспективи розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків України та Республіки Польща до яких ми відносимо: потенціал 

взаємодії зовнішньої торгівлі товарами та послугами; розвиток 

транскордонних кластерів;  збільшення обсягів залучення польського 

капіталу та інвестицій; розвиток міжнародного туризму; культурно-освітня й 

науково-технічна співпраця, організація наукових конференцій, співпраця 

між музеями і мистецькими осередками; створення спільної інформаційної 
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бази, збір і обмін інформацією про економічний потенціал регіону та країни 

загалом.  

Ключові слова: зовнішньоекономічні зв’язки, регіональна політика, 

зовнішньоторговельний оборот (товари+послуги), інвестиційне 

співробітництво, співробітництво в галузі туризму, культури та освіти, нові 

форми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, Україна, Республіка 

Польща. 

SUMMARY 

 

 Obodovska V. O. Human-geographical research of external economic 

relations of Ukraine and Republic of Poland. – Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

 Thesis for obtaining the scientific degree of geographical sciences candidate 

in specialty 11.00.02 – Economic and Social geography. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. Taras Shevchenko National University of  Kyiv, 

Kyiv, 2017. 

 The research on the topic of the dissertation was carried out during 2010 – 

2017 in accordance with the plans of scientific research works of the Department 

of Economic and Social Geography of the Faculty of Geography of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. 

The information base of the dissertation research consists of the materials of 

the State Statistics Service of Ukraine, the Center of Statistical Research and 

Education of Republic of Poland, collected personally by the author during the 

cameral and expeditionary stages, as well as theses of reports and scientific 

publications in professional editions. 

Expediency of application of human-geographical approach to the study of 

external economic relations was determined, and the main forms, functions, 

methods and factors of formation of external economic relations as a human-

geographical category were analyzed. The main approaches to the definition of the 

region, sustainable and regional development and regional policy as the main 
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factor of the formation of external economic relations were highlighted.  

 Regional development strategies of  Ukraine and Republic of Poland, which 

functionated until 2015 and existing until 2020 were analyzed. It certifies the 

exceptional importance of external economic relations between two countries. The 

basis of the modern regional policy of Republic of Poland is the territorial 

approach, which is directed on the use of endogenous potential of all territories. In 

the "Strategy of regional development of Ukraine for the period up to 2020" there 

is a gradual transition from sectoral to territorial approaches. This strategy contains 

the first attempts to define the region not only for  concrete indicators, but also its 

external and internal potential. 

 The basic differences and characteristics and the implementation of regional 

policy in Ukraine and Republic of Poland were established. The common 

characteristics (for Republic of Poland and Ukraine) were generally built up by us 

to the following blocks: 1) the formulation of the main goals regarding to the 

national strategies of the regional development; 2) stage-by-stage implementation 

of national strategies of the regional development; 3) Polish–Ukrainian cross-

border cooperation strategy for years 2007–2015; 4) state program for the 

development of cross-border cooperation for years 2016–2020 (with Republic of 

Poland); 5) ENPI cross-border cooperation program Poland–Belarus–Ukraine 

2014–2020. 

It is certified that the main distinctive feature of the regional policy of 

Republic of Poland and Ukraine is that nowadays the regional policy of Ukraine is 

still in a state of reformation and needs modernization and improvement. 

Moreover, there aren't well-defined goals, tasks for the implementation of 

regional programs and the managing mechanism for regional programs at the level 

of cities and villages. Instead, special coordinating organs were established in 

Republic of Poland, so-called intra-regional policy, which is implemented by 

voivodship self-government organs. The main implementation tool is the regional 

operational programs. 
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  Contemporary social and economic conditions of transboundary region of 

Ukraine and Republic of Poland were described, and it was discovered that 

Republic of Poland has a higher level of socio-economic development in 

comparison with Ukraine; instead, due to the strengthening of trade and economic 

relations, the indicators of the GRP and GRP for a person for the period under 

reserch (2007–2015) in the Ukrainian and Polish parts of the transboundary region 

have a positive dynamics of these indicators (except for the last two years in the 

Ukrainian transboundary region, due to the unstable political situation in Ukraine). 

Perspective spreading network of transboundary clusters in Ukrainian–Polish 

transboundary region was justified (there are 5 nowadays), what is the most 

important direction for the intensification of external economic relations and close 

cooperation within the regional policy in their borders, and also an important 

instrument for their transition to the highest level of the efficiency. 

  At the regional level foreign trade turnover (goods+services) during 2007–

2015 years was analyzed, which is the main and important form of external 

economic relations of Ukraine and Republic of Poland. There is the largest foreign 

trade turnover (goods + services) in: Kyiv region and Kyiv –  13680,1 millions US 

dollars (27,9%), Lviv region – 7524 millions US dollars (15,3%) та and 

Dnipropetrivsk region – 6467,5 millions US dollars (13,2%). Over the entire 

research period, there is a generally positive dynamics of this indicator, which 

shows the strengthening of the close external trade relations of regions of Ukraine 

with Republic of Poland. 

 Dynamics of investments from Republic of Poland  to Ukraine during 

2007–2015 years at the regional level was disclosed, and it is set that the largest 

amount of attraction of Polish investments goes to: Lviv region – 2563,8 (38,0%), 

Kyiv region and Kyiv – 1859,1 (27,5%), Volyn region – 815,9 (12,1%) and Ivano-

Frankivsk – 431,3 (6,4%) millions US dollars accordingly. The largest Polish 

investment projects in the region context was determined.  

An important part of external economic relations between the regions of 

Ukraine and Republic of Poland is the implementation of an effective regional 

http://swaid.stat.gov.pl/EN/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_SWAID_HZ_3_13.aspx
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policy in the field of tourism and the power of tourism connections was revealed. 

They play a decisive role in forming the attractive external image of the two 

countries and each region. That is why the effective regional tourism policy and 

deepening of the tourism connections between Ukraine and Republic of Poland are 

necessary in order to improve and stimulate the social and economic situation of 

the regions of the two countries. 

The flow of tourists from Ukraine to Republic of Poland voivodship during 

2007–2015 years, showing quite positive trend. Over the entire research, the most 

visited by Ukrainian tourists voivodships are: Malopolskie – 450877 (25,0%), 

Mazowieckie – 289740 (16,1%), Podkarpackie – 225735 (12,5%), Lubelskie – 

146161 (8,1%), Dolnoslaskie – 143610 (8,0%) and Slaskie – 144344 (8,0%) 

persons accordingly. Ukrainian–Polish cooperation in the field of culture and 

education is regulated by an existing contractual legal base of relations and in 

general it creates opportunities for implementation and development of effective 

cooperation in this field was defined. 

The strongest and closest external economic relations of regions of Ukraine 

with Republic of Poland during 2007–2015 years were investigated and goes to:  

Lviv region (20,2%), Volyn region (5,5%), Kyiv region and Kyiv (35,1%), 

Dnipropetrivsk region (8,2%), Donetsk region (5,0%), Ternopil region (4,5%) and 

Zaporizhzhia region (3,5%). All this shows that not only the boundary regions of 

Ukraine but also industrially developed regions have deep and strong connections 

of the investigated indicators of foreign external economic activity. 

The basic prospects of development of external economic relations of 

Ukraine with Republic of Poland were revealed and we include to them: potential 

of interaction of foreign trade in goods and services; development of transboundary 

clusters; increase in the amount of attraction of Polish capital and investments; 

development of international tourism; cultural-educational and scientific-technical 

cooperation, organization of scientific conferences, cooperation between museums 

and artistic centers. 
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Keywords: external relations, regional policy, foreign trade turnover (goods 

+ services), investment cooperation, tourism policy, cooperation in tourism, culture 

and education, new forms of foreign external relations, Ukraine, Republic of 

Poland. 
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ВСТУП 

  

Актуальність теми. В умовах європейського інтеграційного процесу, в 

якому активно бере участь Україна, загострюється значення збалансованого 

розвитку її зовнішньоекономічних, зокрема, зовнішньоторговельних, 

інвестиційних та туристських зв’язків з європейськими країнами-партнерами. 

Особливе місце в ряді таких країн-партнерів посідає Республіка Польща. 

Республіка Польща є членом Європейського Союзу з 2004 року. Це 

одна з найрозвинутіших країн Центрально–Східної Європи. Україна має 

спільний кордон з цією країною. Республіка Польща є найважливішим 

стратегічним партнером нашої держави. Вона активно сприяє інтеграції 

України до ЄС та інших європейських структур. Республіка Польща однією з 

перших у світі офіційно визнала державну незалежність України. Вона є 

найбільшим торговельним партнером України серед країн Центрально–

Східної Європи. 

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. Україну та Республіку Польща в 

значній мірі об’єднав спільний проект по проведенню чемпіонату Європи з 

футболу – «Євро–2012», який був успішно проведений для обох країн і ще 

більше інтегрував дві економіки країн та узгодив регіональні політики цих 

держав. 

 Зокрема, особливості та перспективи розвитку зовнішньоекономічних 

відносин між Україною та Республікою Польща розглянуто в наукових 

працях С. М. Антонюка [2], В. В. Борщевського [8], В. С. Будкіна [10, 11], М. 

З. Мальського [85], Є. А. Макаренка [81], Н. А. Мікули [95], Є. В. Савельєва 

[154], А. М. Сковронської-Лучинської [158], Л. Д. Чекаленка [176], Г. І. 

Щерби [181, 182], Ю. І. Присажнюка [133], В. Р. Гевка [27, 28], Д. Г. 

Лук’яненка та В. І. Чужикова [198] та ін. 
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 Проблеми політичної й соціально-економічної трансформації Польщі і 

України вивчали В. І. Дем’янець [37], В. Є. Струтинський [163], Г. І. 

Зеленько [49, 52]. 

 Дослідженням українсько-польських зовнішньоекономічних відносин в 

Республіці Польща займаються такі вчені Л. Адамський [184], А. 

Шептицький [220],  М. Возняк [228, 229], Л. Васильєва [225], Т. 

Ольшанський [204], К. Войцик, Я. Ружковський [227], В. Лисек [199], А. 

Левандовська та Д. Шеліговський [187] та ін. 

Вивчення зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки 

Польща на сучасному етапі дозволить розкрити ще більші можливості для 

інтегрування  економіки нашої держави у європейському просторі.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане з науковою темою кафедри економічної 

та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Екологічна і природно-техногенна безпека України в 

регіональному вимірі» (номер державної реєстрації  0114U003476).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

суспільно-географічне дослідження  зовнішньоекономічної діяльності 

України та Республіки Польща.  

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

- поглибити суспільно-географічну сутність зовнішньоекономічних 

зв’язків країни; 

- розробити методичні основи дослідження зовнішньоекономічних 

зв’язків країни; 

- виявити та розкрити спільні та відмінні риси проведення і реалізації 

регіональної політики України та Республіки Польща в контексті 

зовнішньоекономічних зв’язків; 

- визначити та проаналізувати новітні форми транскордонного 

співробітництва між двома державами; 
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- дослідити динаміку зовнішньоторговельного, інвестиційного 

співробітництва в галузі туризму та туристичної політики, культури, освіти 

між Україною та Республікою Польща в регіональному вимірі; 

- обґрунтувати перспективи подальшого співробітництва та 

зовнішньоекономічних зв’язків і регіональної політики для України і 

Республіки Польща. 

 Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічні зв’язки України та 

Республіки Польща. 

 Предметом дослідження є територіальні особливості 

зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща. 

 Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження 

використовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні методи суспільно-

географічних наук, зокрема: систематизації; історичної географії; 

експедиційні; статистичні; порівняльно-географічного аналізу; групування, 

класифікації, типізації, зонування та районування; графічного та 

картографічного моделювання. 

 Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали 

Державної служби статистики України, Центру статистичних досліджень і 

освіти Польщі, зібрані особисто автором під час камерального та 

експедиційного етапів, а також тези доповідей та наукові публікації у 

фахових виданнях. 

 Наукова новизна одержаних результатів. Проведене дослідження 

дало змогу отримати наступні результати: 

вперше: 

- розроблено методичні основи суспільно-географічного дослідження 

зовнішньоекономічних зв’язків,а саме: вивчення механізму формування і 

реалізації зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща;  

- дано наукове обґрунтування суспільно-географічного підходу спільних 

та відмінних рис здійснення, проведення та реалізації стратегій регіонального 
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розвитку України та Республіки Польща в контексті зовнішньоекономічних 

зв’язків; 

- охарактеризовані  і сформульовані просторові закономірності 

зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України та Республікою Польща за 

2007–2015 роки.  

удосконалено:  

- підходи до регіонального виміру зовнішньоекономічних зв’язків України   

та   Республіки  Польща; 

- засади практичного використання досвіду Республіки Польща для 

України у здійсненні, проведенні та реалізації регіональної політики.  

отримали подальший розвиток:  

- понятійно-термінологічний апарат суспільної географії у царині 

дослідження зовнішньоекономічних зв’язків;  

- класифікація картографічних творів, які використовуються при 

дослідженні зовнішньоекономічних зв’язків;  

- перспективні напрямки двосторонніх зовнішньоекономічних зв’язків 

регіонів України та Республіки Польща. 

 Практичне значення одержаних результатів. Матеріали 

дисертаційного дослідження можуть бути використані: для стратегічного 

планування економічного та соціального розвитку регіонів країни, в тому 

числі прикордонних; при розробці заходів щодо вдосконалення регіональних 

стратегій розвитку; при визначенні пріоритетних напрямків регіонального 

розвитку; для проведення заходів із регіонального планування і 

прогнозування, формуванні іміджу як країни у в цілому, так і його окремих 

регіонів.  

Теоретичні узагальнення проведеного суспільно-географічного 

дослідження зовнішньоекономічних зв’язків та регіональної політики можуть 

використовуватись при виконанні подібних досліджень щодо взаємодії 

національних економік інших країн, особливо з різним рівнем розвитку 
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економік, а методичні розробки та конкретні результати – у практиці 

управління зовнішньоекономічною діяльністю України. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес 

при викладанні нормативного курсу «Регіональна економічна та соціальна 

географія» (довідка № 05-050 від 12 квітня 2017 р.). Теоретичні та практичні 

рекомендації використовуються в ДУ «Інститут економіки 

природокористування і сталого розвитку НАН України» (довідка № 01-11/81-

1 від 13 квітня 2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею, в якій викладено результати власних досліджень 

зовнішньоекономічних зв’язків та регіональної політики регіонів. Наукові 

висновки і положення, представлені в дисертації, сформульовані особисто. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використані лише 

ідеї та положення, отримані автором особисто.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та 

висновки дисертації викладені в доповідях на: V міжнародній науковій 

конференції «Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил 

України» (Київ, 2010); VІ, VІІ, ІХ, Х, ХI Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці – 

географічній науці» (Київ, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015); Х, ХІ, ХІІІ, ХV 

Міжнародних міждисциплінарних науково-практичних конференціях 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 2012, 

2013, 2015, 2017); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

проблеми розвитку суспільної географії» (Київ, 2014); на засіданні вченої 

ради університету імені Яна Кохановського (Кельце, Республіка Польща, 

2014); XІ-й Літній Школі-Семінарі «Проблеми розвитку регіонів України» 

(Кам’янець-Подільський, 2016). 

Публікації.  За матеріалами досліджень, представлених у дисертації, 

опубліковано 17 наукових праць, із них 4 статті у фахових наукових 

виданнях України, 1 стаття в інших виданнях України, 2 статті у наукових 
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періодичних виданнях Республіки Польща, 10 тез у матеріалах наукових 

конференцій.  

Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, 3 розділів, 

висновків, списку використаних літературних джерел (231 найменування, 

розміщених на 23 сторінках, з них 48 латиницею), містить 23 рисунки, 8 

таблиць та 6 додатків (розміщених на 34 сторінках). Загальний обсяг  

дисертаційного дослідження становить 216 сторінок, з них – 155 сторінок 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-

ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ КРАЇНИ 

  

 1.1.Суспільно-географічна сутність зовнішньоекономічних зв’язків 

країни               

 Одним з головних аспектів соціально-економічного розвитку країни є 

розширення та зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків з іншими країнами, 

обсяг та структура яких визначає економічний стан країни. 

 «Жодна країна світу, на якому б рівні економічного розвитку вона не 

знаходилася, не може нормально розвиватися поза світовим господарством 

без тісних економічних зв’язків з іншими країнами. Зовнішньоекономічні 

зв’язки сприяють прискореному розвитку науково-технічного прогресу і 

зростанню національного доходу, впливають на атмосферу довіри між 

народами та підвищення рівня життя народу», зазначає В. І. Лишиленко [78]. 

 Зовнішні зв'язки держави, як визначає О. І. Шаблій, – це взаємообмін з 

країнами світу продуктами матеріального виробництва, енергією, послугами, 

інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співробітництво 

політичних органів, спрямоване на ефективне розв'язання глобальних 

проблем людства, розширення особистих контактів громадян [161].  

В науковій літературі існують різні підходи щодо сутності 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

Ю. В. Макогон розглядає зовнішньоекономічні зв’язки як економічну 

підсистему країни, розвиток якої зумовлений «по-перше, факторами, що 

визначають загальний розвиток системи, по-друге, факторами, які 

безпосередньо обумовлюють її розвиток. Зовнішньоекономічна сфера 

формується і функціонує на рівнях: загальнодержавному, регіональному та 

на рівні підприємств, об’єднань, організацій, фізичних осіб. В таких умовах 

темпи розвитку галузей, пропозиції та характер економічного зростання 
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будуть частково формуватись під впливом зовнішніх факторів. У зв’язку з 

цим важливо концентрувати зовнішньоекономічні зв’язки на пріоритетних 

напрямах, одним з яких є розвиток АПК» [82].  

Н. М. Штангей та В.Ю. Аксьонова дають визначення 

зовнішньоекономічних зв’язків як комплексної системи різнобічних форм 

міжнародного співробітництва держав та їх суб’єктів у різних галузях 

економіки [180].  

Н. Т. Бєлуха трактує сутність зовнішньоекономічних зв’язків як 

міжнародні господарські та торгівельно-політичні відносини, які 

передбачають обмін товарами, спеціалізацію та кооперацію виробництва, 

науково-технічне співробітництво, економічне та технічне сприяння, 

створення спільних підприємств та інші форми економічного 

співробітництва. Тож автор у визначенні розкриває суть поняття шляхом 

приведення набору лише форм, які реалізують сам процес діяльності [4]. 

Дане твердження є суперечливим, оскільки зовнішньоекономічні зв’язки 

представлені не лише набором форм економічного співробітництва, а й 

передбачають одночасну зміну соціальної, політичної та інших складових. 

Виправданим є факт ув’язки зовнішніх та внутрішніх факторів та 

неможливості існування набору окремо взятих в умовах інтеграційних 

процесів і глобалізації. За сутністю пропонованого визначення домінантою є 

виділення саме пріоритетних напрямів здійснення зовнішньоекономічних 

операцій, що позитивно впливатиме на стан загального економічного 

розвитку країни та матиме корисний ефект [159].  

І. А. Філіпова трактує зовнішньоекономічні зв’язки як сукупність 

напрямів, форм, методів, засобів, та способів торгово-економічного, науково-

технічного співробітництва, а також валютно-фінансових та кредитних 

відносин між країнами з ціллю раціонального використання переваг 

міжнародного розподілу праці, можливостей міжнародних економічних 

відносин для підвищення економічної ефективності господарської та 

підприємницької діяльності. Вона в своїх працях зазначає, що в 
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зовнішньоекономічних зв’язках переплітаються воєдино економіка та 

політика, комерція та дипломатія, торгівля та промислове виробництво, 

наукові дослідження та кредитно-фінансові операції [173].  

П. О. Масляк, Я. Б. Олійник та А. В. Степаненко стверджують, що  

сутність зовнішньоекономічних зв’язків - сукупність напрямів, форм, методів 

і засобів торговельно-економічного, валютного і кредитно-фінансового 

співробітництва між країнами з метою раціонального використання 

міжнародного поділу праці [86].  

На нашу думку, найбільш повним слід вважати визначення І. Т. 

Балабанова та А. І. Балабанова [3], які визначають зовнішньоекономічні 

зв’язки як комплексну систему різноманітних форм міжнародного 

співробітництва держав і їх суб’єктів в усіх галузях економіки. Крім того 

вчені наголошують, що зовнішньоекономічні зв’язки є історичною та 

економічною категорією. Як історична категорія зовнішньоекономічні 

зв’язки є продуктом цивілізації. Вони виникають з появою держав та 

розвиваються разом з ними. Як економічна категорія зовнішньоекономічні 

зв’язки представляють собою систему економічних відносин, які виникають 

при русі ресурсів всіх видів між державами та економічними суб’єктами 

різних країн. Ці двосторонні відносини охоплюють всі сфери економічного 

життя держави і перш за все його виробничу, торгівельну, інвестиційну та 

фінансову діяльність [3].  

 Зовнішньоекономічні зв'язки як суспільно-географічна категорія 

створює  просторову розгалужену систему різноманітних потоків товарів, 

міжнародних послуг та фінансових коштів, які надаються. Вони утворюють 

різноманітні обміни, що одночасно йдуть, між державами і регіонами світу. 

Все це відображає суть процесів спеціалізації останніх на виробництві і 

постачаннях продукції. Суспільно-географічне дослідження 

зовнішньоекономічних зв'язків якнайповніше може розкрити особливості 

інтернаціоналізації і глобалізації світової економіки. 



24 
 

Суспільно-географічний аналіз зовнішньоекономічних зв'язків вимагає 

обов'язкового обліку достатньо великого проміжку часу для оцінки 

просторових змін в розміщенні як його окремих галузей, так і всього 

господарства країн та їх регіонів.  

Зовнішньоекономічні зв'язки, окрім суспільної географії, є також 

об'єктом дослідження інших наук, зокрема, історичних,  економічних. 

Результати досліджень цих суспільних наук в області зовнішньоекономічних 

зв'язків у ряді випадків абсолютно необхідні для розуміння їх просторових 

проблем.  

Зовнішні зв'язки мають розгалужену структуру. Ці зв'язки поділяються 

на політичні, економічні, наукові, культурні, інформаційні, воєнні, 

екологічні, релігійні, гуманітарні відносини, особисті стосунки громадян за 

змістом, характером, предметами обміну. При цьому кожна із цих зв'язків 

має свою ієрархічну багаторівневу структуру. Наприклад, економічні зв'язки 

поділяються на зовнішньоторговельні, науково-технічні, інвестиційні, 

кредитно-фінансові, інтуристські тощо [161].  

 Зовнішньоекономічні зв’язки – це інструмент впливу на економічну 

систему держави, що здійснюється через механізм зовнішньоекономічної 

діяльності; сукупність торгово-економічних, валютно-фінансових і кредитно-

розрахункових, виробничо-господарських, коопераційних та науково-

технічних відносин країни з іноземними державами; комплексна система 

різноманітних форм міжнародного співробітництва держав і їх суб’єктів у 

всіх галузях економіки[111].  

Таким чином, зовнішньоекономічні зв’язки України мають наступний 

вигляд (рис. 1.1): 
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 Рис. 1.1. Зовнішньоекономічні зв’язки країни  

 Джерело: розроблено автором на основі [111,117, 161] 

  

Сутність зовнішньоекономічних зв'язків як економічної категорії 

проявляється в їх функціях.  

Функції зовнішніх зв’язків є різноманітними. Вони покликані сприяти 

органічному інтегруванню країни у світові структури з метою зміцнення 
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миру і безпеки, ефективного розвитку економіки, науки, освіти і культури, 

формуванню єдиного екологічного чистого простору Землі, задоволенню 

особистих потреб громадян [161].  

Такими функціями є: 

1) організація та обслуговування міжнародного обміну природними 

ресурсами і результатами праці в їх речовій та вартісній формі; 

2) міжнародне визнання споживної вартості продуктів міжнародного 

поділу праці; 

3) організація міжнародного грошового звернення [3].  

На нашу думку, на сучасному етапі розвитку світової економіки країн 

світу, до цих функцій слід додати ще одну важливу: вплив формування рівня 

ВРП на соціально-економічний розвиток та його локалізацію на 

регіональному рівні. 

Зміст першої функції полягає в доведенні продуктів, що видобуваються в 

якості природних ресурсів і продуктів, одержуваних у процесі міжнародного 

поділу праці, до конкретних споживачів через обмін продуктами і 

результатами праці в їх речовій та вартісній формі. Організація обміну 

одночасно передбачає і обслуговування цього обміну. 

В процесі виконання другої функції відбувається завершення акту 

товарно-грошових відносин та закінчення обміну грошей на продукт 

міжнародного поділу праці, в результаті чого споживна вартість (її практична 

значущість), що міститься в цьому продукті, отримує міжнародне визнання. 

Змістом третьої функції є створення за допомогою механізму цих 

зв'язків умов для безперервного руху грошей у процесі здійснення 

різноманітних міжнародних розрахунків [3].  

Зміст четвертої функції полягає в збалансованому соціально-

економічному розвитку як країни в цілому, так і на рівні кожного окремого 

регіону. Через зростання ВРП також відбувається і збільшення торгівлі 

товарами та послугами та інвестицій з іншими країнами, а отже зумовлює 

динамічний соціально-економічний розвиток країни. 
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Одночасно зовнішньоекономічні зв'язки виступають інструментом 

впливу на економічну систему держави, який здійснюється через механізм 

зовнішньоекономічної діяльності. 

У сучасному світовому господарстві зовнішньоекономічні зв'язки 

виступають як фактори зростання національного доходу держави, економіки 

господарських витрат і прискорення науково-технічного прогресу. 

Здійснення цих зв'язків дозволяє перенести міждержавне співробітництво із 

звичайного обміну товарами на торгівлю послугами, спільне вирішення 

техніко-економічних завдань, розвиток наукової і виробничої кооперації та 

інших форм спільної господарської діяльності, у тому числі створення 

спільних підприємств [3].  

Зовнішньоекономічні зв'язки проявляються в різноманітних формах, 

основні з них відображені на рис. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1.2. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків  

Джерело: розроблено автором на основі [173]  
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 Міжнародна торгівля – це сфера міжнародних товарно-грошових 

відносин, специфічна форма обміну продуктами праці (товарами і послугами) 

між продавцями і покупцями різних країн [53]. Міжнародна торгівля являє 

собою одну з найстаріших форм міжнародних економічних відносин, що 

виникли задовго до появи світового господарства. Міжнародна торгівля 

являє собою сукупність зовнішньої торгівля всіх країн світу. Таким чином, за 

Павленком І. П. [119] під терміном «зовнішня торгівля» розуміють торгівлю 

будь-якої країни з іншими, яка передбачає оплачуване вивезення (експорт) та 

ввезення (імпорт) товарів і послуг. Міжнародну торгівлю різних країн 

утворює міжнародну торгівлю, яка до того ж є складною соціально-

економічною категорією, її можна розглядати з двох позицій – операційної та 

державно-політичної. Стосовно однієї країни зазвичай використовується 

термін зовнішня торгівля, стосовно торгівлі двох країн – міждержавна, 

взаємна, двостороння торгівля, а щодо торгівлі усіх країн одна з одною – 

міжнародна, або світова, торгівля. [119]. Зовнішню і міжнародну торгівлю 

можна охарактеризувати трьома параметрами: загальний обсяг 

(товарооборот), товарна і географічна структура. Завдяки торгівлі країни 

отримують можливість спеціалізуватися у кількох провідних сферах 

економіки, імпортуючи ту продукцію, якої вони самі не виробляють. Крім 

того, торгівля сприяє поширенню нових ідей і технологій. Міжнародна 

торгівля відкриває безліч переваг, що стимулюють економічне зростання.  

[119].   

Міжнародне науково-технічне співробітництво – це досить молода 

форма зовнішньоекономічних зв'язків, яка являє собою новий 

загальноцивілізаційний рівень партнерства, яке охоплює спільне 

генерування, обмін та використання нових знань і технологій (в різному 

вигляду). У загальному вигляді міжнародне науково-технічне 

співробітництво (зв'язки) розуміється як відносини між суб'єктами світового 

господарства, пов'язані з проведенням наукових досліджень і дослідно-

конструкторських розробок (НДДКР) і використанням досягнень науки і 
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техніки. Вони утворюють на міжнародному рівні самостійну сферу 

міжнародних науково-технічних відносин. Їх тип і, відповідно, складові 

визначені форматом міжнародних відносин, що історично склалися, а 

характер – кон'юнктурними умовами і рівнем інфраструктури. Таке 

співробітництво носить комерційний або некомерційний характер і 

фінансується за рахунок коштів державного бюджету певної країни, країн-

партнерів, міжнародних організацій, суспільних організацій і добродійних 

фондів. У межах такого співробітництва суб'єкти можуть приймати участь у 

виконанні міжнародних науково-технічних програм і проектів, долучатися до 

діяльності іноземних і міжнародних наукових товариств, асоціацій і спілок на 

правах їх членів, укладати контракти з іноземними організаціями і 

юридичними особами, брати участь у міжнародних симпозіумах та інших 

заходах в області розвитку науково-технічних зв'язків [5].  

Міжнародне валютно-фінансове співробітництво – це також молода 

форма зовнішньоекономічних зв'язків у порівнянні з міжнародною 

торгівлею. Воно виникає  у процесі обслуговування економічних зв'язків, що 

складаються між окремими країнами, юридичними і приватними особами 

різних країн, тобто, обслуговування зовнішньої торгівлі, вивозу капіталу, 

надання позик, науково-технічного обміну, обслуговування туризму та інших 

міждержавних відносин [1]. Розрізняють дві основні форми вивозу капіталу. 

Перша – це міжнародні позики та кредити. Другою є прямі іноземні 

капіталовкладення, які спрямовуються у транснаціональні корпорації (ТНК) в 

приймаючі країни або на будівництво нових підприємств, або на купівлю вже 

діючих компаній, що дозволяє швидше адаптуватись в новій країні. Такі дії є 

вигідними, тому що відбувається наближення виробництва товарів і послуг 

до споживача, дозволяє краще реагувати на зміни попиту та коливання 

ринкової кон’юнктури [1, c. 365].  

Міжнародне інвестиційне співробітництво – одна з важливих функцій 

зовнішньоекономічних зв’язків будь-якої країни. Міжнародні інвестиції 

дають можливість досягти більш високої прибутковості вкладення капіталу 
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порівняно з національним ринком інвесторів за рахунок більш високого 

зростання цін на активи в межах інших національних ринків, зростання курсу 

валют стосовно валюти інвестора за рахунок ефекту транснаціоналізації 

діяльності корпорацій [119, c. 124]. Основними формами міжнародного 

інвестиційного співробітництва є такі основні типи інвестицій: 1) фінансові 

інвестиції (портфельні, що охоплюють міжнародну кредитно-фінансову 

діяльність, включаючи операції з цінними паперами); 2) реальні інвестиції 

(довгострокові вкладення коштів у галузі матеріального виробництва), серед 

яких особливо виділяються прямі інвестиції; 3) інтелектуальні (підготовка 

курсів, передача досвіду, ліцензій, ноу-хау, спільні наукові розробки) [36, c. 

203].  

Міжнародне виробниче співробітництво на сучасному етапі розвитку 

світового господарства набуває дедалі більшого значення і виступає в 

різноманітних формах: 1) міжнародна спеціалізація та кооперування 

виробництва; 2) спільне виробництво продукції на дво- або багатосторонній 

основі, коли окремі країни беруть участь у випуску тієї чи тієї продукції; 3) у 

сфері капітального будівництва, яке здійснює найбільший вплив саме на 

територіальну структуру господарства; 4) організація спільних підприємств 

(СП): розподіл ризику, доступ до новітніх технологій та передового 

менеджменту, заощадження на масштабах виробництва, використання 

збутової мережі партнера та відомих в світі торговельних марок [30, c. 295].  

Міжнародне співробітництво в галузі туризму  є новою та 

прогресивною формою зовнішньоекономічних зв'язків та відіграє значну 

роль у їх встановленні. Це співробітництво є важливим стимулом розвитку 

світової торгівлі, що сприяє розширенню й активізації міжнародного 

торгового обміну. Міжнародний туризм є вагомим чинником зміцнення миру 

у світі, поліпшення порозуміння між народами, розширення торгового, 

наукового і культурного співробітництва, налагодження добросусідських 

відносин між державами [84, c. 7]. Туризм являє собою одну з найбільш 

сталих складових світової економіки, яка за останні десятиріччя має стабільні 
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(в середньому 5% на рік) темпи зростання і не зазнає коливань 

попиту/пропозиції, тому вважається одним з найперспективніших напрямів 

соціально-економічного розвитку. На сучасному етапі туризм, в тому числі і 

міжнародний туризм став частиною стилю життя більш ніж третини людства 

і участь у туристичному процесі можна розглядати як складову якості життя 

[79, c. 8].  

Важливу роль у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків незалежної 

України займає розбудова зв’язків із Республікою Польща. Це 

прослідковується в кількох аспектах: по-перше, багатовіковою історичною 

обумовленістю українсько-польських відносин; по-друге, територіальною 

близькістю; по-третє, спільними культурними зв’язками; по-четверте, 

спільністю політико-стратегічних інтересів.  

Розвиток відносин України та Польщі має свої особливості. Першим 

підготовчим кроком для розвитку польсько-української співпраці стало 

підписання «Декларації про принципи та основні напрямки розвитку 

українсько-польських відносин» (1990 рік) та «Договору між Україною і 

Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і 

співробітництво» (1992 рік). Польща стала однією з перших держав, яка 2 

грудня 1991 року офіційно визнала державну незалежність України, а 4 січня 

було встановлено дипломатичні відносини між двома державами. Обидві 

держави в нових геополітичних реаліях прагнули до відносин приязного та 

взаємовигідного характеру. Саме на цьому етапі заклалися передумови для 

подальшого конструктивного розвитку українсько-польських відносин, які в 

подальшому дали змогу вийти на новий рівень порозуміння та стратегічного 

партнерства [70].  

На сучасному етапі у цьому вимірі створено сприятливі передумови 

для подальшого зближення двох країн. На сьогоднішній день 

зовнішньоекономічні зв’язки між Україною та Республікою Польща вже 

стали зразком для багатьох сусідніх країн та мають усі підстави бути одним 

із потужних фундаментів нової Європи [80]. Важливим кроком в українсько-



32 
 

польському співробітництві є підписання Угоди про Асоціацію України і 

Європейського Союзу, що слугує потужним інструментом розширення 

співробітництва обох країн, а від 11 червня 2017 року – запровадження 

безвізового режиму, який активно підтримувався Республікою Польща. 

До основних принципів формування зовнішньоекономічних зв’язків 

України та Республіки Польща можна віднести [70]:  

1. Використання Республіки Польща в якості посередника у відносинах 

України з ЄС та НАТО, залучення іноземних інвестицій з Заходу. Республіка 

Польща зацікавлена у збільшенні товарообігу з Україною, реалізації 

енергетичної стратегії, співробітництвом у військово-технологічній сфері.  

2. Просування національних інтересів України на Захід та стабілізація 

її  економіки. В свою чергу вирішення проблем східних кордонів Польщі 

через пограниччя з Україною. 

3. Реалізація безвізового режиму та вирішення проблем, які 

виникатимуть у торгівлі через належність Польщі у ЄС. Для Польщі ж на 

цьому рівні важливим є реалізація нових форм співробітництва у виробничій 

сфері за пріоритетними напрямками ЄС, реалізація представницьких 

контактів, вирішення проблем товарообігу з Україною у зв’язку з 

розширенням [70, 107].  

 Від  розвитку, динаміки зовнішньоекономічних зв’язків (ЗЕЗ) 

залежить соціально-економічний розвиток країни, її місце та роль в системі 

міжнародного господарства та світової економіки. ЗЕЗ впливає не тільки на 

економічні, а й політичні, наукові, туристські відносини з іншими країнами. 

  

 1.2. Регіональна політика як чинник розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків країни 

  

 Однією із основних складових регіональної політики є регіональна 

зовнішньоекономічна політика, яка передбачає нарощування експортного 

потенціалу, залучення іноземного капіталу, формування ринкової 
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інфраструктури. Її найважливішими складовими є зовнішньоторговельна, 

зовнішньоінвестиційна, валютна та митна політики. Дієва 

зовнішньоекономічна політика безпосередньо впливає на розбудову 

зовнішньоекономічних зв’язків.  

 Отже, важливим чинником розвитку зовнішньоекономічних зв’язків є 

проведення, здійснення та реалізація дієвої регіональної політики. Тому, 

необхідно дослідити всі аспекти регіональної політики починаючи з 

вивчення регіону, сталого та регіонального розвитку, і на решті, самої 

регіональної політики. 

На сучасному етапі розвитку суспільної географії існує безліч 

визначень поняття «регіон». Проаналізувавши літературні джерела можна 

виділити два підходи до визначення цього поняття. Перший – територіально–

географічний підхід, в якому регіон розглядається як територія із 

характеристиками, обумовленими територіальною спільністю. Другий – 

соціоекономічний, послідовники такого підходу розглядають регіон як 

соціальну конструкцію із набором спільних рис, де територія лише одна з 

них. Детальніше розглянемо представників цих двох підходів. 

 Територіально–географічний підхід. 

 Видатний американський економіст і географ, представник школи 

просторового аналізу в географії, засновник так званої "регіональної науки" – 

Уолтер Ізард (Айзард) визначив поняття «регіон» так: «регіон – це 

географічно та адміністративно виділена територіальна одиниця в залежності 

від його виробничої специфіки, культури й історичних традицій» [61, c. 347].  

 М. М. Некрасов у своїх дослідженнях визначає поняття «регіон» як 

велику частину територій країни з відносно однорідними природними 

умовами, характерною спрямованістю розвитку продуктивних сил на основі 

поєднання комплексу природних ресурсів із наявною і перспективною 

соціальною інфраструктурою [99, c. 471].  

 За В. В. Леонтьєвим, регіон – адміністративно-територіальна одиниця 

держави, виділена за функціональною ознакою [77, c. 471].  



34 
 

 В. О. Дергачов вважає, що регіон – це особливий вид території, який 

характеризується специфічними критеріями виокремлення його кордону [38, 

c. 17].  

 Соціоекономічний підхід. 

 З. В. Герасимчук та І. М. Вахович обґрунтовують регіон, як самостійну 

в адміністративно-правовому відношенні, яка є складовою частиною країни, 

виділяється своїм економіко-географічним положенням, комплексом 

природних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, спеціалізацією і 

структурою господарства, спільністю екологічних проблем, відносно цілісну 

відтворювальну соціо-еколого-економічну систему господарської території, а 

також високим рівнем внутрішніх соціально-економічних зв’язків [31].  

 Регіон – представляє собою цілісність природного середовища, 

матеріального середовища, створеного людиною, і соціуму. Тобто регіони  це 

– "специфічні триєдності", стверджує В. А. Поповкін [128, c. 16]  

 У своїх дослідженнях А. Г. Гранберг вважає, що поняття «регіон»  –  це  

підсистема інформаційного суспільства, безпосередній учасник 

інтернаціоналізації та глобалізації економіки [34, c. 84].  

 В. К. Симоненко під терміном «регіон» визначає господарську 

територію, що виділяється своїм економіко-географічним положенням, 

природними, трудовими ресурсами, спеціалізацією, структурою 

господарства, цілісністю екологічних, демографічних та інших проблем, 

своєю роллю в міжнародному поділі праці» [156].   

 На нашу думку, під «регіоном» слід розуміти цілісну соціально-

економічну систему, що є визначеною територіальною одиницею зі своїми 

структурними елементами взаємозв’язків. 

 Регіональний розвиток дедалі частіше визначається соціальними, 

культурними, духовними, екологічними, інформаційними, технологічними та 

іншими чинниками, тобто переноситься у позаекономічну площину. У 

зв’язку з цим дослідження розвитку регіонів, аналіз регіонального лідерства, 
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розробка напрямів і заходів, спрямованих на подальший регіональний 

розвиток неможливі без застосування міждисциплінарного підходу. 

 Під міждисциплінарним підходом розуміють дослідження таких 

структурних зв’язків, внаслідок утворення яких формуються суміжні і 

комплексні об’єкти, що являють собою предмет дослідження для різних 

канонічних наук; широке залучення до суто економічних методів 

дослідження регіонального розвитку інших наук, їх теорій, методів, 

інструментів, здобутків [140, c. 37]. 

 На сьогодні існує дві точки зору стосовно суті регіонального розвитку: 

згідно з першою «розвиток регіону – багатоаспектний процес, що зазвичай 

розглядається з точки зору сукупності різних соціальних та економічних 

цілей. Під ним розуміють режим функціонування регіональної системи, 

орієнтований на позитивну динаміку параметрів рівня та якості життя 

населення, забезпечену стійким, збалансованим і взаємонеруйнівним 

відтворенням соціального, господарського, ресурсного й екологічного 

потенціалів території» [12], згідно з другою – «під ним потрібно розуміти 

будь-які, не обов'язково прогресивні, зміни економічних і соціальних 

компонентів відповідно до НТП, зростаючого впливу міжрегіональної і 

міждержавної конкуренції, зростання значення державного управління 

макро- і мікроекономічними процесами» [13, c. 20].  

 Регіональний розвиток представляє собою динамічний процес, який 

супроводжується зміною внутрішньої соціальної та економічної структури 

певного регіону в площині, її раціоналізації та вдосконалення. Зазвичай, 

йому характерний поступальний зміст, що проявляється прогресивними 

змінами, які в результаті приводять до формування певного регіону у вигляді 

стійкої системи в просторі, який раціонально застосовує свій наявний 

внутрішній потенціал та гармонійно розвивається в оточуючому середовищі 

[20].  

 Збалансований регіональний розвиток пов’язаний із сталим розвитком, 

тому необхідно більш детально розглянути це поняття. 



36 
 

 У численних наукових працях, які стосуються проблем сталого 

розвитку, даються різні тлумачення поняття «сталий розвиток». В 

географічній науці більшість вчених вважають, що основною ознакою 

сталого розвитку є збалансування, зрівноваження потреб суспільства з 

ресурсними та екологічними можливостями природних геоекосистем. 

Наведемо декілька з них. 

 В. М. Трегобчук трактує сталий розвиток як «розвиток продуктивних 

сил країни, який спрямований на задоволення найважливіших життєвих 

потреб не лише нинішнього, а й... майбутніх поколінь з одночасним 

збереженням навколишнього природного середовища у сприятливому з 

точки зору інтересів здоров’я людини стані і постійним підтриманням у 

ньому динамічної екологічної рівноваги» [165]. 

 Під «сталим розвитком» Б. М. Данилишин розуміє систему відносин 

суспільного виробництва, при якій досягається оптимальне співвідношення 

між економічним ростом, нормалізацією якісного стану природного 

середовища, ростом матеріальних і духовних потреб населення [132].  

 З. В. Герасимчук під «сталим розвитком» трактує процес забезпечення 

функціонування територіальної системи із заданими параметрами в певних 

умовах, протягом необхідного проміжку часу, що веде до гармонізації 

факторів виробництва та підвищення якості життя сучасних і наступних 

поколінь за умови збереження і поетапного відтворення цілісності 

навколишнього середовища [32].  

 Сталий розвиток регіону означає підвищення рівня подолання ним 

несприятливих соціальних, економічних і екологічних ризиків і тенденцій зі 

спроможністю регіону забезпечувати збалансований розвиток, 

саморегулювання, самовдосконалення із максимальним використанням 

внутрішніх, а також зовнішніх позикових ресурсів для задоволення потреб 

населення регіону [35].        
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 Регіональний розвиток є складовою реалізації цілей сталого розвитку. 

В останні роки все більше уваги приділяється питанням сталого розвитку, 

якими активно займається Організація Об’єднаних Націй (ООН) [118].  

 У вересні 2015 року в рамках 70–ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у 

Нью-Йорку відбувся Саміт ООН для прийняття Порядку денного в галузі 

розвитку на період після 2015 року (далі–Саміт). Саміт розглядається 

світовою спільнотою як подія історичного значення. Проблематика Саміту 

охоплювала всі аспекти соціально-економічного розвитку, 

конкурентоспроможності країн, екологічної та енергетичної безпеки, 

глобального партнерства для розвитку. Після Саміту перед країнами членами 

– ООН постали нові завдання адаптації визначених на глобальному рівні 

цілей та їх моніторингу. В Україні також розпочала робота зі встановлення 

цілей сталого розвитку на 2016–2030 роки, відповідних завдань та показників 

для моніторингу досягнення цілей, які представлені в табл.1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року 

Глобальні цілі сталого розвитку 2030: 

Р
ів

н
о

м
ір

н
іс

т
ь

 в
 м

еж
а
х
 к

р
а
їн

и
 

1. Подолання бідності 

2. Вирішення проблеми голоду 

3. Підтримання хорошого здоров’я 

4. Якісна освіта 

5. Гендерна рівність 

6. Чиста вода та належні санітарні умови 

7. Використання відновлювальної енергії 

8. Достойні робочі місця й економічне зростання 

9. Інновації й інфраструктура 

10.  Зменшення нерівності 

11.  Міста та спільноти, що живуть відповідно до принципів  
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продовження таблиці 1.1 

                 сталого розвитку 

12.  Відповідальне споживання 

13.  Захист планети 

14.  Забезпечення життя під водою 

15.  Забезпечення життя на Землі 

16.  Мир і справедливість 

17.  Співпраця заради досягнення цілей 

Джерело: розроблено автором на основі [118]  

  

Успішний соціально–економічний розвиток країни значною мірою 

залежить від адекватно побудованої регіональної політики. Тому, необхідно 

детально розглянути та проаналізувати поняття «регіональна політика». 

 На сьогодні існує досить велика кількість визначення поняття 

«регіональна політика».  В широкому розумінні регіональна політика – 

«це система цілей і дій, що спрямовані на реалізацію інтересів держави щодо 

регіонів та внутрішніх інтересів самих регіонів, яка реалізується за 

допомогою методів, що враховують історичну, етнічну, соціальну, 

економічну та екологічну специфіку територій» [46, c. 17]. 

 Відомий український учений–регіоналіст академік М.І. Долішній 

наголошував, що за сучасних умов регіональна політика стає вагомим 

інструментом просторового регулювання соціально-економічного розвитку, 

особливо в тих сферах, де дія ринкових важелів обмежена (соціальній, 

екологічній, науково-технічній). Тільки через механізми регіональної 

політики як важливого елемента загальнонаціональної стратегії можна 

активізувати внутрішні потенціали регіонів для соціально-економічного 

зростання територій і держави в цілому[46, c. 98].  

 Таке визначення досить повно висвітлює існуюче уявлення про 

регіональну політику та вказує на можливість створення прийнятного як для 

держави, так і для її регіонів механізму взаємодії, який враховуватиме 
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особливості окремих територій та сприятиме найкращому використанню 

наявних ресурсів.  

 В. К. Симоненко вважає, що «під регіональною політикою слід 

розуміти, з одного боку, соціально-економічну політику, здійснювану на базі 

загальнодержавного законодавства самими регіонами для досягнення тих чи 

інших регіональних і місцевих цілей і завдань, а з другого, чітко опрацьовану 

в законодавчому аспекті і практичну діяльність держави в усіх регіонах 

країни» [157, c. 66–67]. А у своїй відомій книзі «Регионы Украины: проблемы 

развития» він визначає регіональну соціально-економічну політику як 

сукупність таких економічних, правових і адміністративно-організаційних 

засобів і методів, які враховують і органічно пов’язують між собою увесь 

комплекс загальнодержавних і місцевих інтересів і спрямовані в кінцевому 

результаті на повноцінний і рівномірний розвиток регіонів [156, c. 68–70].  

  М. Г. Чумаченко розглядає регіональну політику, як діяльність влади 

на регіональному рівні, цій діяльності притаманний розподіл функцій між 

центром і регіонами [177]. Вчений вважає, що регіональна політика має 

економічну, соціально-політичну, науково-технічну, гуманітарну, 

національну, управлінську, демографічну, зовнішньоекономічну складові. 

Можна погодитися з твердженням про те, що державна регіональна політика 

України у довгостроковій перспективі повинна базуватися на принципах 

пріоритетності загальнонаціональних інтересів, а це передбачає насамперед 

врахування особливостей регіонів, вирівнювання рівнів їх соціально-

економічного розвитку, забезпечення для всіх регіонів однакових умов 

розвитку, дотримання закономірності й стабільності у розподілі владних 

повноважень між центром і регіонами. М. Г.Чумаченко вважає, що при 

вивченні ситуації в регіоні та розробці регіональної продовольчої політики 

потрібно спиратися на знання основ економіки регіону, його матеріальної 

бази й особливостей господарчої діяльності [177, c. 99-100].  

 Деякі вчені звужують поняття регіональної політики до економічних 

функцій держави. Так, С. А. Романюк державною регіональною політикою 
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вважає «систематизований вплив на регіони центрального уряду, а також 

його територіальних підрозділів». Таку позицію вчений аргументує тим, що 

«навіть у тих випадках, коли йдеться про неекономічні сфери, механізм 

забезпечення все одно спирається на фінансово-економічні важелі» [152, c.3]. 

Також, у передмові до монографії «Розвиток регіонів у відкритій економіці: 

теорія, політика, практика», він зазначає «… у переважній більшості 

розвинутих країн регіональна політика останнім часом змінює змістовне 

наповнення, акцентуючи увагу та вплив не на окремі, насамперед 

слаборозвинуті, території, а на всі регіони, зосереджуючись на забезпеченні 

ендогенних регіональних та місцевих чинників розвитку. Домінуючим стає 

так званий територіально спрямований підхід, що будується на принципі 

синергічності взаємодії всіх акторів, залучених у регіональний процес, – 

державних та місцевих органів самоврядування, бізнесу та населення» [153, 

c. 3].  

 Найбільш повно сутність «регіональної політики» розкрили  М. Д. 

Пістун, К. В. Мезенцев та В. О. Тьорло [124]. 

 Отже, регіональна політика – це організаційно-правова, економічна, 

соціальна, культурно-освітня, екологічна та управлінська діяльність держави, 

спрямована на забезпечення комплексно-пропорційного розвитку окремих 

територій країни на основі раціонального використання та забезпечення їх 

особливостей та інтегрального потенціалу [124].  

 Метою регіональної політики має бути створення необхідних 

організаційно-правових та економічних умов та соціальний захист, які б 

забезпечували рівні можливості кожному регіону, для регулювання 

відтворювальних соціально-економічних процесів, спрямованих на 

підвищення матеріального та культурного добробуту населення 

 Варто визначити тактичний та стратегічний аспекти реалізації цієї 

мети. Перший – передбачає полягає у забезпеченні збалансованого 

комплексно-пропорційного розвитку окремих регіонів, створенні 
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сприятливих умов для успішного функціонування господарських об’єктів і 

проживання населення, для розвитку ринкових відносин [105].  

Стратегічний аспект полягає у макросоціоекономічному обґрунтуванні 

та розробці оптимальної перспективної територіальної структури 

життєдіяльності населення. 

Науково-пізнавальне право на теоретико-методологічне розв’язання 

завдань регіональної політики мають економічна та соціальна (суспільна) 

географія, регіональна економіка та соціологія, раціональне 

природокористування. Головною серед них є суспільна географія, яка вивчає 

питань територіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку 

людської діяльності. 

Об’єктами для реалізації регіональної політики виступають суспільно-

географічні комплекси (СГК) різних типів, таксономічних рівнів та рангів. 

Вони є територіальними і комплексно-пропорційними структурами 

матеріально-речовинних і духовних компонентів людської діяльності, що 

характеризуються підвищеною концентрацією системи зв’язків. Такі СГК 

можуть охоплювати територію суспільно-географічних макрорайонів, 

областей, міст і господарських місцевостей. 

Фундаментальними принципами здійснення регіональної політики є : 

1. Раціональне поєднання централізму і децентралізму на основі 

узгодження регіональних і загальнодержавних інтересів. 

2. Пріоритетність соціально-екологічної діяльності. 

3. Комплексно-пропорційна спрямованість розвитку території. 

4. Перспективність. 

          5. Взаємодоповнюваність діяльності суб’єктів, що представляють різні 

форми власності [103, 124].  

 На основі вищезазначеного, нами доданий ще один важливий, на нашу 

думку, аспект. До другого принципу «пріоритетність соціально-екологічної 

діяльності» ми додали ще і економічну діяльність. Отже, другий принцип 
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звучить так: «пріоритетність соціально-екологічної та економічної 

діяльності».  

Проблема управління регіональним розвитком є складною за змістом, 

заключним етапом прийняття рішень щодо удосконалення територіальної 

організації різних видів людської діяльності, які регулюються економічними 

засобами, нормативно-правовими актами та документами. Успішне її 

вирішення можливе лише на міждисциплінарній основі, де провідні позиції 

повинна займати суспільна географія поряд з регіональною економікою, 

соціологією та екологією. 

Регіональний аспект життєдіяльності населення на перспективу є 

надзвичайно важливою складовою соціально-економічного та екологічного 

розвитку країни. Найбільш конструктивним в цьому відношенні є поняття 

«регіональний розвиток держави» – сукупність позитивних, науково 

обґрунтованих функціонально-територіальних змін соціально-економічної та 

екологічної діяльності людей за певний відрізок часу [102].  

Головна мета регіональної політики в зарубіжних країнах через призму 

зовнішньоекономічних зв’язків – це досягнення планомірного, 

раціонального, збалансованого соціально-економічного розвитку, що 

передбачає рівномірне й ефективне використання природних, матеріальних і 

трудових ресурсів усіх регіонів країни, подолання «просторового хаосу». 

Регіональна політика розвинених зарубіжних країн передбачає 

розв’язання проблем нових, слаборозвинених, промислових депресивних 

районів, районів надмірної концентрації виробництва і населення тощо. Це 

так званні регіональні макропроблеми. Поряд з цим фінансується й 

розв’язання мікропроблем, що пов’язані із місцевою специфікою кожного 

району зокрема [124]. В Республіці Польща регіональна політика входить в 

Національну стратегію регіонального розвитку 2010–2020: регіони, міста, 

сільські райони, розглядається в двох парадигмах розвитку – традиційній та 

новій. Порівняльний аналіз традиційної та нової парадигм регіонального 

розвитку наведений в табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 

Традиційна та нова парадигма регіональної політики 

 

 Традиційна парадигма Нова парадигма 

Стратегії Галузевий підхід щодо 

розвитку регіонів 

Інтегральний підхід щодо розвитку 

регіонів 

Цілі конкурентоспроможність 

Визначення багатьох 

елементів соціально-

економічної структури в 

якості факторів конку- 

рентоспроможності, в 

результаті це призводить до 

дублювання ряду 

нескоординованих дій 

- Стратегічний напрямок регіональної 

політики (поширення зростання), який 

реалізується в усіх регіонах, в тому 

числі і в найбільш 

конкурентоспроможних 

- Точно визначені фактори конку- 

рентоспроможності та стратегічно 

обрані напрямки її коригування 

- Міжгалузевий підхід спрямований на 

розвиток регіонів 

 

Вирівнювання 

Ключова роль відведена 

методам вирівнювання, що 

призводять до зворотних 

результатів – посилення 

диспропорцій – розпоро- 

шення ресурсів 

- Підвищення узгодженості між 

регіонами за рахунок посилення 

співробітництва (більший потік 

капіталу, робочої сили, знань, 

інновацій) 

- Спеціальні дії «вирівнювання» 

адаптовані до потенціалу регіонів, 

важливі для всієї країни, сфокусовані 

на окремих галузях, для того, щоб 

досліджувати і використовувати їх 

потенціали для досягнення «критичної 

маси», необхідної для подальшого 

розвитку 

 

Інструменти Субсидії та державна 

допомога 

Інтегровані "м'які" і "жорсткі" 

інструменти, бізнес-середовище,  
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продовження таблиці 1.2 

  соціальний капітал, створення мереж 

(кластерів), поліпшення координації 

Територіальний 

вимір 

Регіони розглядаються як 

однорідні, без урахування їх 

внутрішньої та зовнішньої 

різноманітності. В пріоритеті 

взятий секторальний підхід, 

який майже не враховує   

територіальний вимір, так 

званий « алгоритм бідності» 

Багатогалузевий територіальний підхід 

в сфері регіонального розвитку 

(врахування різноманітності, 

координація, багаторівневе 

управління) 

- Інтегровані програми, спрямовані на 

стратегічне планування та просторову 

інтеграцію 

Територіальні 

одиниці 

-  Адміністративні одиниці 

- Не враховується специфіка 

відносин міської та сільської 

території, як інструмент 

регіональної політики, 

сільські райони сприймаються 

однаково по всій країні 

- Функціональні одиниці 

- Диференційований підхід до різних 

типів територій. Політика адаптована 

до локальних умов, в залежності від 

регіону, які генерують розвиток 

самого регіону в центрі та на периферії 

Суб’єкти Центральні та регіональні 

органи влади 

Всі рівні державного управління, 

представники громади та бізнесу 

Джерело: Розроблено автором на основі [197, c. 15]  

  

 Ця концепція представлена у дослідженнях Ф. Барка (F. Barca), в 

якій автор представив гіпотезу про так звану «place-based policy» політика, 

що ґрунтується на місцях, територіально-орієнтована політика, більш 

ефективне використання прихованих або недоцільно використовуваних 

ресурсів і спеціалізації територій, як в розвинених, так і депресивних 

регіонах.  

Щоб досягти цього, має бути поліпшення координації інших 

громадських політик регіонального впливу і поточної оцінки їх 

територіального впливу. 
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Сильніша територіальна орієнтація також означає, що регіональні та 

місцеві органи влади повинні брати активну участь у формуванні та 

реалізації цієї політики. Регіональна політика повинна реагувати на конкретні 

потреби територій і спиратися на свій внутрішній потенціал зростання. 

Політика, заснована на принципі комплексного територіального підходу 

(«place-based policy»), є такою, що ґрунтується на місцях. Територіально-

орієнтована політика: 1) зосереджена на використанні ендогенного 

потенціалу, територіальних ресурсів і знань, 2) створення умов для 

здійснення заходів, спрямованих на проблеми розвитку з урахуванням 

місцевих умов. 

Мета такої політики полягає в стимулюванні всіх регіонів розвивати 

свій потенціал, зростання в першу чергу на основі їх внутрішніх ресурсів. 

Тому підтримка регіональної політики (також з використанням зовнішньої 

допомоги) є розвиток зростання  внутрішніх чинників, а не тільки 

перерозподіл доходів в менш розвинених регіонах країни. Саме тому 

регіональна політика повинна здійснюватися в тісній співпраці між різними 

рівнями публічної влади, для того, щоб найкращим чином визначити 

конкретні цілі державного втручання в регіонах, так і за допомогою 

зовнішніх і місцевих фондів [197, c. 16–17].  

 Конкретними завданнями регіональної політики за М. Д. Пістуном, К. 

В. Мезенцевим та В. О. Тьорло [124] є такі: 

1. Кількісна і якісна оцінка інтегрального ресурсного потенціалу – 

трудового, фінансового, природного,рекреаційного, транспортно-

географічного, науково-технічного а також можливостей розвитку 

внутрішніх і зовнішньоекономічних зв’язків.  

2. Аналіз специфіки просторової диференціації демографічних 

процесів, оцінка наявних систем розселення та розміщення об’єктів 

соціальної інфраструктури, сумарного впливу цих чинників на окремі 

аспекти соціально-економічного розвитку регіонів.  
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3. Удосконалення комплексно-пропорційного соціально-економічного 

розвитку окремих природно-господарських регіонів, областей, великих міст і 

міських агломерацій, реконструкція старих індустріальних районів, 

формування нових міжгалузевих і міжобласних господарських утворень, 

виявлення депресивних місцевостей і розробка заходів щодо їх розвитку.  

4. Обґрунтування територіальних пропорцій у суспільно-

географічному розвитку України за допомогою суспільно-географічного 

районування на основі даних аналізу функціональної структури людської 

діяльності і просторової локалізації головних зв’язків.  

5. Удосконалення на цій основі адміністративно-територіального 

устрою України, що дає змогу поліпшити  управління регіонами за рахунок 

оптимального поєднання державних інтересів і місцевого самоврядування. 

6. Аналіз та ефективне використання соціально-економічного та 

культурного потенціалу нового геополітичного положення території України. 

7. Вивчення можливостей формування вільних економічних зон, 

районів прикордонної (безмитної) торгівлі, зон і об’єктів спільного 

підприємництва. 

8. Еколого-географічна оцінка території, її районування та перспектива 

окремих регіональних проектів чи програм з метою забезпечення здорових 

умов життєдіяльності людей за рахунок  зниження дії антропогенних 

факторів і гранично допустимих концентрацій вмісту шкідливих речовин, 

підвищення комплексності і ефективності використання природних ресурсів 

у регіоні. 

9. Удосконалення економічного механізму регіонального розвитку 

засобами: а) створення загальнодержавного фонду регіонального розвитку 

для реалізації регіональних програм, допомоги при ліквідації стихійних лих, 

аварій тощо; б) впровадження принципу регіонального госпрозрахунку; в) 

зміцнення фінансової бази місцевих органів самоврядування за рахунок 

територіального податку, штрафів, цільових кредитів, інвестиційних та 

цінових заходів, пільг, державної протекції; г) організації внутрідержавного 
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товарообігу при відкритості територіальних ринків і встановленні 

зовнішньоекономічних зв’язків на базі світових і національних цін; е) 

розвитку ринкової економіки та підприємства (спільних підприємств, вільних 

економічних зон, фінансово-промислових груп).  

10. Комплексний підхід до впровадження досягнень науково-

технічного процесу за рахунок активізації регіональних чинників у формах 

науково-технічних програм, технополісів, технопарків, технологічних, 

наукових і інноваційних центрів. 

11. Удосконалення управління регіональним розвитком за рахунок 

господарських та організаційних повноважень обласної адміністрації, при 

поєднанні в регіонах державної і муніципальної власності; надання низовому 

адміністративного району, місту, селищу та селу статусу базових рівнів 

регіонального самоврядування при домінуванні муніципальної власності; 

збереження за центром державного управління реалізації великих 

регіональних програм на основі державної власності та контролюючих 

функцій.  

12. Концентрація наукових сил, нині розпорошених по окремих 

науково-дослідних та навчальних інститутах, на регіональній проблематиці. 

13. Кадрове забезпечення виконання конкретної регіональної роботи на 

усіх рівнях управління [124].  

 Отже, регіональна політика повинна охоплювати усі сфери 

життєдіяльності регіонів, бути спрямованою на реалізацію державних 

регіональних програм, на впорядкування розміщення продуктивних сил, 

здійснення загальнонаціональної стратегії соціально-економічного розвитку, 

використання регіональних можливостей та їх резервів, формування у 

регіонах ринкових відносин [102].  

 Одним із напрямків європейської інтеграції України є розширення 

співробітництва з Польщею. Воно здійснюється у декількох площинах, 

важливим з яких є міжрегіональне співробітництво, яке покликане сприяти 

впровадженню європейських стандартів на регіональному та місцевому 



48 
 

рівнях. Мережа міжрегіональної співпраці України з Польщею на рівні місць, 

районів і селищ направлені на поглиблення зовнішніх зв’язків. Тому, 

суспільно-географічне дослідження особливостей регіональної політики 

України та Польщі є актуальним [102].  

 В Україні в останні роки активно займаються питаннями та 

проблемами регіонального розвитку Польщі та досвіду її для України такі 

вчені як: С. М. Антонюк [2], В. С. Будкін [11], М. І. Долішній [46], В. С. 

Куйбіда [75], З. С. Варналій [21], М. Д. Пістун та К. В. Мезенцев [124], В. К. 

Симоненко [156], С. А. Романюк [152, 153], О. Ю. Малиновська [83], Н. А. 

Мікула [95], О. В. Мрінська [97], Г. І. Зеленько [49], Л. Д. Чекаленко [175], 

М. Д. Янкін [183], В. І. Чужиков [140]  та ін. Вони піднімають актуальні 

питання стосовно проблем  розвитку регіональної політики та стратегій 

розвитку. Т. Потканский [230], М. Возняк [229], В. Борщевський [7], К. 

Кокоцінська [196], Д. Валдзінський [224], Я. Залеський та Я. Шляхта [221], 

A. Пишковський [206, 207],  Е. Бєнковська [189], В. Камінська [195], К. 

Хефнер [194], Ф. Барка [186] та ін. займаються питаннями регіонального 

розвитку та регіональної політики Польщі. 

 Отже, дослідження регіональної політики Республіки Польща та 

України є важливим і набуває все більшої актуальності. Досвід проведення та 

реалізації регіональної політики в Республіки Польща є корисним та 

важливим і має стати прикладом для України. 

 Дієва та ґрунтовна регіональна політика України сприятиме зміцненню 

та поглибленню зовнішньоекономічних зв’язків з Республікою Польща через 

прояв таких основних факторів, як геополітичне становище (сусідство двох 

країн), наявність глибоких історичних, культурних та економічних 

(зовнішньої торгівлі, інвестиційному та туристичному співробітництві) 

зв’язків. Регіональна політика впливає на систему зовнішньоекономічних 

зв’язків через підвищення соціально-економічного стану, привабливості та 

іміджу як регіонів, так і країни в цілому 
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 1.3. Методичні основи дослідження зовнішньоекономічних зв’язків 

країни 

  

 Методичні основи  суспільно-географічного дослідження 

зовнішньоекономічних зв’язків країни передбачають виділення наступних 

етапів:  

1. Виявлення та розкриття теоретичних аспектів формування зовнішніх 

зв’язків країни та механізмів їх функціонування; 

2. Обґрунтування чинників формування регіональної політики та її 

впливу на зовнішньоекономічні зв’язки; 

3. Суспільно-географічний аналіз зовнішньоекономічних зв’язків; 

4. Просторово-часова оцінка зовнішньоекономічних зв’язків; 

5. Обґрунтування перспектив розвитку  зовнішньоекономічних зв’язків. 

 На першому етапі важливо проаналізувати фахову літературу за темою 

дослідження. Слід обґрунтувати об’єкт та предмет вивчення. Необхідно 

визначити  суспільно-географічні аспекти розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків та регіональної політики. Особливе місце посідає виявлення 

особливостей трансформації регіональної політики, визначення базових 

індикаторів дослідження, підбір адекватних методів дослідження. 

 Цей етап передбачає аналіз механізмів формування 

зовнішньоекономічних зв’язків країни та регіональної політики. До них 

відносимо: сукупність конкретних форм зв'язків, а також систему фінансово-

економічних, організаційно-управлінських та правових важелів, які 

забезпечують ефективну взаємодію національних господарських структур зі 

світовими як на макро-, так і на макрорівнях  з метою підвищення соціально-

економічних показників рівня якості життя її громадян та прискорення 

розвитку продуктивних сил країни [89, c. 395]; узгодженість діяльності 

національних та місцевих, регіональних органів державної влади, інститутів 
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місцевого самоврядування, підвищення рівня конкурентоспроможності 

регіонів метою якої є забезпечення ефективного використання внутрішнього 

та зовнішнього потенціалу регіону та створення сприятливого середовища 

для їхньої зовнішньої підтримки, сприяння сталого та збалансованого 

просторового розвитку країни, заохочення інноваційних підходів та 

зменшення суттєвих дисбалансів у рівнях їхнього розвитку [148, c. 328].  

 Після виявлення механізмів визначаємо стратегію і тактику їх 

формування. При цьому важливо виділити основні індикатори розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків: відношення обсягу експорту та імпорту 

товарів та послуг до ВВП; товарна структура експорту та імпорту товарів та 

послуг; частка країни у світовій торгівлі (експорті, імпорті); частка іноземних 

інвестицій у ВВП; обсяг і структура іноземних інвестицій; співвідношення 

між обсягами залученого капіталу та експортом вітчизняного капіталу; обсяг 

виробництва продукції іноземними та спільними підприємствами. 

  На другому етапі обґрунтовуємо чинники формування 

зовнішньоекономічних зв’язків країн та регіональної політики. За характером 

впливу їх можна поділити на зовнішні та внутрішні. Р. Г. Богданов та А. А. 

Кокошин [6] наводять приклад компонентів зовнішньополітичної інформації, 

необхідної для оцінки потенціалу інших держав і прийняття рішень: 1) 

воєнні: організація управління, воєнні плани, стратегічні ідеї й тактичні 

принципи, організація збройних сил, заклади, індустріальна база, матеріальна 

частина, тактика, моральний стан; 2) загальні: гідрографічні та топографічні 

особливості включаючи історичний нарис; 3) дипломатичні: зовнішня 

політика та різноманітні союзи, дипломатичні заклади, міністерства 

закордонних справ; інструменти здійснення зовнішньої політики (включаючи 

способи і стиль ведення дипломатії, переговорів, нарад, особливості 

протоколу також особисті якості дипломатів,); 4) політичні: ідеологія, 

традиції, заклади, діячі, вогнища «політичних суперечок»; 5) економічні: 

стан фінансів, грошова система та фінансова політика, грошовий обіг, 

заклади, бізнес-еліта, торгівля і торговельна політика (ринки, методи ведення 
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торгівлі); цінова політика, промисловість, її склад і потужність, промислові 

підприємства і технологічні процеси; енергетичні ресурси, сировинна галузі; 

сільське господарство; 6) засоби зв’язку транспорту: телефон, телеграф, 

залізниці, річковий і морський транспорт, легкові та вантажні автомобілі, 

шляхи, авіація, організація, особовий склад; 7) суспільні: національний склад, 

верстви населення, структура населення; 8) культурні: заклади, ідейний 

рівень розвитку, мистецтво і наука, література, віросповідання, радіо, 

телебачення, преса, кіно [6].  

          Внутрішні – це фактори, які формуються в державі на основі: 

нормативно-правової бази, виробничого, технологічного, наукового,  

маркетингового, трудового потенціалу та регіональної політики. 

 На третьому етапі проводимо суспільно-географічний аналіз 

зовнішньоекономічних зв’язків та регіональної політики, який об’єднує: 

аналіз торгових, інвестиційних, соціальних, туристичних зв’язків та ін.; 

аналіз інституційної бази забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків та 

регіональної політики; виявлення основних спільних та відмінних рис 

проведення регіональної політики; визначення новітніх напрямків 

проведення регіональної політики. 

 При суспільно-географічному дослідженні нами встановлено, що 

важливу роль у формуванні зовнішньоекономічних зв’язків країни відіграє 

регіональна політика. Вона формує специфіку, проведення, здійснення 

механізмів  реалізації головних цілей розвитку країни в цілому та окремих 

регіонів. А це є важливою складовою соціально-економічного розвитку 

країни та її регіонів. 

 Просторово-часова оцінка зовнішньоекономічних зв’язків та 

регіональної політики передбачає: просторово-часовий аналіз зовнішньої 

торгівлі; просторово-часовий аналіз науково-технічного співробітництва; 

просторово-часовий аналіз вивозу капіталу (інвестицій); просторово-часовий 

аналіз регіональних зв’язків. На цьому етапі проводиться збір та аналіз 

необхідної статистичної інформації: індикатори обсягу експорту та імпорту 
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товарів та послуг; кількість патентів та ноу-хау; кількість іноземних 

інвестицій в країну в цілому та по регіонах; міцність регіональних зв’язків 

тощо. 

 П’ятий етап є узагальненням результатів суспільно-географічного 

дослідження зовнішньоекономічних зв’язків: виявлення проблем розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків та регіональної політики; обґрунтування 

перспектив розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та регіональної 

політики. 

 Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та регіональної 

політики передбачають розвиток транскордонного співробітництва та 

утворення транскордонних кластерів:  науковий інформаційно-статистичний 

транскордонний кластер «Інфостат»; транскордонний туристично-

рекреаційний кластер в українсько-польському транскордонному регіоні 

(Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща–Білорусь–Україна 

2014–2020 роки); Люблінський екоенергетичний кластер; транскордонний 

логістичний кластер; транскордонний кластер інновацій. 

 Також, слід зазначити, що суспільно-географічне дослідження 

зовнішньоекономічних зв’язків України та Польщі має багаторівневість: 

 Перший рівень – зв’язки з Республікою Польща, як складовою 

частиною Європейського Союзу; 

 Другий рівень – зв’язки України на державному рівні з 

адміністративними одиницями Польщі ( окремими воєводствами); 

 Третій рівень – зв’язки адміністративних одиниць України (областей) 

з адміністративними одиницями Республіки Польщі ( воєводствами). 

 Просторовий аналіз статистичних показників дозволяє визначити місце 

і роль міждержавних зв’язків України та Польщі в загальній системі 

зовнішніх зв’язків,  які беруть активну участь у міждержавному поділі праці, 

підприємства країн, які відіграють найбільшу роль у двосторонніх зв’язках 

(рис.1.3.). 
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Наддержавнийний                                              ЄС 

      рівень                                                                                                     

Макрорівень                    держава                                                  держава  

                                         (Україна)                                                  (Польща)            

 

Мезорівень                     області                                                     воєводства   

                                       України                                                     Польщі 

 

Мікрорівень                  підприємства                   СП                   підприємства 

                                       України                                                     Польщі 

Рис. 1.3. Схема двосторонніх зв’язків просторового суспільно-

географічного дослідження України та Республіки Польща 

 Джерело: розроблено автором. 

 Суспільно-географічний аспект даного дослідження полягає в аналізі 

регіональної політики двох держав. Це передусім дослідження спільних та 

відмінних рис проведення регіональної політики та їх механізмів здійснення. 

 Таким чином, в системі соціально-економічних відносин одними з 

головних завдань суспільної географії є такі: 

1) визначення концепції збалансованого економічного, соціального та 

екологічного розвитку території; 

2) аналіз нового геополітичного положення України, її транспортно-

розподільчої і транзитної функцій, можливостей входження України до 

системи світового ринку, обґрунтування експортно-імпортної політики 

України та її впливу на структурну перебудову господарства; 

3) виявлення можливостей створення вільних економічних зон, районів 

прикордонної (безмитної) торгівлі, зон спільного підприємництва, 

технополісів і технопарків; 

4) розширення у нових геополітичних умовах досліджень з економічної і 

соціальної географії зарубіжних країн, передусім сусідніх з Україною, 
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концентрація уваги на проблемах розвитку їхніх зовнішньоторговельних 

зв’язків з нашою державою [123, c. 206–210].  

 З методичної точки зору у міжнародних суспільно-географічних 

дослідженнях зовнішньоекономічних зв’язків (зовнішньої торгівлі, 

міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва, спільного 

підприємництва тощо) вимагає врахування його специфіки формування та 

функціонування. Найважливішу роль серед цих напрямків відіграє зовнішня 

торгівля, яку ми розглянемо детальніше. 

 Аналіз ефективності зовнішньої торгівлі здійснюється через вибір 

оптимальної товарної структури експорту, імпорту і географічного розподілу 

зовнішньоторговельних потоків з метою раціональної структури цих зв’язків 

і досягнення максимального економічного ефекту. Стан зовнішньої торгівлі 

характеризується низкою показників. До основних показників можна 

віднести обсяг, динаміка експорту та імпорту, товарна та географічна 

структура [174].  

 Міжнародну та зовнішню торгівлю  можна поділити на вартісні та 

відносні показники, які зображені у табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3 

Основні показники міжнародної та зовнішньої торгівлі 

 

Вартісні показники Відносні показники 

Експорт товарів та послуг 

Імпорт товарів та послуг 

Зовнішньоторговельний 

товарооборот 

Експортна квота 

Імпортна квота 

Структура експорту та імпорту 

Порівняльне відношення частки 

країни у світовому виробництві 

ВВП/ВНП 

 Джерело: розроблено автором на основі [72, c. 29-39]  
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Географічна структура міжнародної торгівлі – це розподіл 

торговельних потоків між окремими країнами та їх групами, створеними за 

територіальною або організаційною ознакою. Географічні (регіональні) 

структури експорту та імпорту характеризують розподіл товарних потоків (в 

обох напрямках) за місцями (країнами, регіонами) призначення або 

походження і класифікуються за структурами експорту та імпорту країни, 

структурами експорту та імпорту товару (або товарної групи), а також за 

внутрішньою та зовнішньою структурами [72].  

 У світовій практиці виділяють три основні форми кооперування: 1) 

здійснення спільних програм; 2) договірна спеціалізація; 3) створення 

спільних підприємств (СП). 

 Питанням застосування методів у суспільно-географічних 

дослідженнях присвячені численні праці О. Г. Топчієва, А. П. Голікова, О. І.  

Шаблія, І. О. Пилипенка, В. С. Грицевича, К. В. Мезенцева, Я. Б. Олійника та 

багатьох інших вітчизняних вчених [33, 87, 88, 116, 122, 164, 178, 179].  

 В даному дослідженні нами використовуються важливі загальнонаукові 

та спеціальні суспільно-географічні методи. 

Метод наукового дослідження – це система розумових і практичних 

операцій, які спрямовані на розв’язання певних пізнавальних завдань з 

урахуванням певної пізнавальної мети. В кінцевому підсумку і мета, і 

завдання дослідження зумовлені духовними і матеріальними потребами 

суспільства і (або) внутрішніми потребами самої науки [164]. 

За допомогою цього методу отримують нову інформацію про 

навколишню дійсність, формування і функціонування об’єктів, які 

досліджуються, заглиблюються в сутність явищ і процесів, розкривають 

закони і закономірності розвитку. Від правильності застосування методу та 

його якості залежить істинність отриманого знання. Істинні знання можна 

одержати лише у випадку застосування правильного методу [87]. 

Загальнонаукові методи – це такі засоби і прийоми, які з тими чи 

іншими модифікаціями використовуються в усіх чи майже усіх науках з 
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урахуванням особливостей конкретних об’єктів дослідження, наприклад, 

сюди можна відносити метод моделювання чи такі логічні засоби як аналіз і 

синтез, індукція і дедукція. 

Метод системного аналізу базується на принципі поетапності, 

передбачає визначення мети, завдань, формулювання наукової гіпотези, 

всебічне дослідження кожної з територіальних систем, особливостей 

розміщення продуктивних сил, а також вивчення цілісної системи, її 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків, погодження галузевих ф територіальних 

проблем [164]. 

Порівняльний метод – поєднання найбільш істотних рис подібності та 

відмінності у господарському використання територіальних певних регіонів 

світу, регіональної політики та ваємозв’язку між ними. 

Метод спостережень – належить до давніших при вивченні 

розміщення видів соціальної реальності і людської діяльності. Застосовується 

описова статистика, у вигляді наборів числових даних, що характеризують ту 

чи іншу ситуацію [122].  

Спеціальні методи розробляють для потреб окремої науки і 

використовують, головним чином, в ній. В суспільній географії спеціальні 

методи спрямовані на аналіз соціально-економічної (суспільної) організації 

ландшафтної оболонки в цілому та її окремих складових [179]. 

Статистичний метод – ґрунтується на аналізі даних про господарство 

і населення регіонів та країн, сприяє з’ясуванню особливостей просторової 

взаємодії різних територіально-економічних систем. У цьому аспекті 

важливу роль відіграє статистика як ефективний інструмент дослідження 

економічного і соціального стану конкретної території [178]. 

Картографічний метод – полягає в розробленні картографічних 

моделей – карт. Він дає змогу створювати тематичні карти, наносячи на них 

безліч об’єктів, відображаючи їх взаєморозташування і взаємозв’язки. 

Складання різноманітних карт підвищує інформаційну місткість наукового 

матеріалу. Карти є дієвим інструментом наукових досліджень [33].   



57 
 

Метод формалізації – має на меті дослідження об’єктів і процесів 

шляхом відображення їх змісту, форми, структури,функціонування у 

знаковому вигляді за допомогою штучних мов ( математика, логіка). Він 

заснований на використанні спеціальних символів-чисел, знаків операцій, 

логічних схем, математичних формул і виразів, образів [116]. 

Метод моделювання – це метод опосередкованого практичного чи 

теоретичного оперування об’єктом, під час якого досліджується 

безпосередньо не сам об’єкт, що нас цікавить, а використовується допоміжна 

штучна або природна система, яка перебуває у певній об’єктивній 

відповідності з об’єктом, що пізнається, здатна заміщати його на певних 

етапах та давати при її дослідженні в кінцевому підсумку інформацію про 

об’єкт, що моделюється [122].  

Порівняльно-географічний метод. Порівняння – базовий принцип 

різноманітних методів класифікації, типізації, генералізації, оцінювання, 

прогнозування. В процесі дослідження зовнішньоекономічних зв’язків 

використаний принцип подібності, для порівняння територіального і 

часового рівня розвитку ВРП та ВРП на душу населення регіонів України та 

воєводств Республіки Польща. 

 

 Висновки до розділу 1 

 

1. Зовнішньоекономічні зв’язки – комплексна система різноманітних 

форм міжнародного співробітництва держав і їх суб’єктів в усіх галузях 

економіки. Вони являються історичною та економічною категорією. Як 

історична категорія зовнішньоекономічні зв’язки являються продуктом 

цивілізації. Зовнішньоекономічні зв’язки виникають з появою держав та 

розвиваються разом з ними. Як економічна категорія зовнішньоекономічні 

зв’язки представляють собою систему економічних відносин, які виникають 

при русі ресурсів всіх видів між державами та економічними суб’єктами 

різних країн. Ці двосторонні відносини охоплюють всі сфери економічного 



58 
 

життя держави і перш за все його виробничу, торгівельну, інвестиційну та 

фінансову діяльність. 

2. Зовнішньоекономічні зв'язки як суспільно-географічна категорія є 

всестороннім просторовим розгалуженням системи різноманітних потоків 

товарів, фінансових коштів і міжнародних послуг, що надаються, робочої 

сили та людського фактора. Вони утворюють широкі обміни, що одночасно 

йдуть, між державами і регіонами світу. Все це відображає суть процесів 

спеціалізації останніх на виробництві і постачаннях продукції. Суспільно-

географічне дослідження зовнішньоекономічних зв'язків дає змогу розкрити 

особливості інтернаціоналізації і глобалізації світової економіки. 

3. Функції зовнішньоекономічних зв'язків: 1) організація та 

обслуговування міжнародного обміну природними ресурсами і результатами 

праці в їх речовій та вартісній формі; 2) міжнародне визнання споживної 

вартості продуктів міжнародного поділу праці; 3) організація міжнародного 

грошового звернення. Також, сформульована ще одна важлива, на нашу 

думку, функція 4) вплив формування рівня ВРП на соціально-економічний 

розвиток та його локалізація на регіональному рівні. Головними формами 

зовнішньоекономічних зв’язків є: міжнародна торгівля, міжнародне науково-

технічне співробітництво, міжнародне валютно-фінансові співробітництво, 

міжнародне інвестиційне співробітництво, міжнародне виробниче 

співробітництво, міжнародне співробітництво в галузі туризму.  

4. Регіональна політика – організаційно-правова, економічна, соціальна, 

культурно-освітня, екологічна та управлінська діяльність держави, яка 

спрямована на забезпечення комплексно –  пропорційного розвитку окремих 

територій країни на основі раціонального використання та забезпечення їх 

особливостей та інтегрального потенціалу. 

 Мета регіональної політики полягає у створенні необхідних 

організаційно-правових та економічних умов, які б забезпечували рівні 

можливості кожному регіону для регулювання відтворювальних соціально-

економічних процесів, спрямованих на підвищення матеріального та 
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культурного добробуту населення, його соціальний захист. До основних 

принципів здійснення регіональної політики нами доданий ще один 

важливий, на нашу думку, аспект. До другого принципу  «пріоритетність 

соціально-екологічної діяльності» ми додали ще і економічну діяльність. 

Отже, другий принцип звучить так: «пріоритетність соціально-екологічної та 

економічної діяльності». 

5. Регіональна політика в Республіці Польща заснована на принципі 

комплексного територіального підходу («place-based policy»), є політика, що 

ґрунтується на місцях, територіально-орієнтована політика: 1) зосереджена 

на використанні ендогенного потенціалу, територіальних ресурсів і знань, 2) 

створення умов для здійснення заходів, спрямованих на проблеми розвитку з 

урахуванням місцевих умов. Мета такої політики полягає в стимулюванні 

всіх регіонів розвивати свій потенціал зростання в першу чергу на основі їх 

внутрішніх ресурсів. Тому підтримка регіональної політики (також з 

використанням зовнішньої допомоги) є розвиток внутрішніх чинників 

зростання, а не тільки перерозподіл доходів в менш розвинених регіонах 

країни. 

6. Методика суспільно-географічного дослідження 

зовнішньоекономічних зв’язків країни передбачає виділення наступних 

етапів:  

1) Виявлення та розкриття теоретичних аспектів формування зовнішніх 

зв’язків країни та механізмів їх функціонування. 

2) Обґрунтування чинників формування регіональної політики та її 

впливу на зовнішньоекономічні зв’язки. 

3) Суспільно-географічний аналіз зовнішньоекономічних зв’язків. 

4) Просторово-часова оцінка зовнішньоекономічних зв’язків. 

5) Обґрунтування перспектив розвитку  зовнішньоекономічних зв’язків. 

7. Визначено, що суспільно-географічне дослідження зовнішньо- 

економічних зв’язків України та Республіки Польща має багаторівневість: 
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 Перший рівень – зв’язки з Республікою Польща, як складовою 

частиною Європейського Союзу; 

 Другий рівень – зв’язки України на державному рівні з 

адміністративними одиницями Республіки Польщі (окремими воєводствами); 

 Третій рівень – зв’язки адміністративних одиниць України (областей) 

з адміністративними одиницями Республіки Польщі ( воєводствами). 

8. З методичної точки зору у міжнародних суспільно-географічних 

дослідження зовнішньоекономічних зв’язків (зовнішньої торгівля, 

міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва, спільного 

підприємництва тощо) вимагає врахування його специфіки формування та 

функціонування. Найважливішу роль серед цих напрямків відіграє зовнішня 

торгівля. Аналіз ефективності зовнішньої торгівлі здійснюється через вибір 

оптимальної товарної структури експорту, імпорту і географічного розподілу 

зовнішньоторговельних потоків з метою раціональної структури цих зв’язків 

і досягнення максимального економічного ефекту. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА 

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬО-

ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

 2.1. Основні риси регіональної політики Республіки Польща та 

України 

Для зміцнення та поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків, 

необхідне проведення, здійснення та реалізація дієвої регіональної політики, 

яка впливає на систему зовнішньоекономічних зв’язків через підвищення 

соціально-економічного стану, привабливості та іміджу як регіонів, так і 

країни в цілому. 

Тому, в даному параграфі розкриваються основний зміст та сутність 

Національних стратегій регіонального розвитку Республіки Польща та 

України. Для того, щоб зрозуміти та виявити особливості проведення 

регіональних політик двох держав, необхідно детально вивчити та 

проаналізувати головний документ здійснення цієї політики, а саме – 

стратегії регіонального розвитку Польщі та України.  

Нами було детально проаналізовано «Національну стратегію 

регіонального розвитку Польщі на 2007–2015 роки»; «Національну стратегію 

регіонального розвитку Польщі 2010–2020: регіони, міста, сільські райони» і 

відповідно «Державну стратегію регіонального розвитку України на період 

до 2015 року» та «Державну стратегію регіонального розвитку України на 

період до 2020 року». 

Стратегії, які були дійсні до 2015 року як в Республіці Польща так і в 

Україні тісно взаємопов’язані між собою. Тому, щоб зрозуміти, які зміни в 

регіональній політиці відбулись за останні 10 років, необхідно 

проаналізувати та порівняти відмінності та спільні характеристики Стратегій 

до 2015 та до 2020 років відповідно. Також, щоб зрозуміти сучасний стан 
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регіональної політики обох держав, коротко дамо характеристику і 

попереднім стратегіям. 

 У цих стратегіях є відміни у формулюванні та механізмі проведення 

головних цілей, щодо регіонального розвитку, які можна відобразити 

наступним чином ( табл. 2.1): 

 

Таблиця 2.1 

Головні пріоритети державної регіональної політики Республіки 

Польща 

Стратегічні цілі, визначені у 

Національній стратегії регіонального 

розвитку 2007–2015 роки: 

Стратегічні цілі, визначені у 

Національній стратегії 

регіонального розвитку 2010–2020 

роки: 

Зростання конкурентності воєводств Підтримка зростання конкуренто- 

спроможності воєводств 

Посилення суспільної,економічної та 

просторової єдності 

Побудова територіальної інтеграції і 

протидія процесам маргіналізації 

проблемних регіонів 

Швидке зростання – вирівнювання 

шансів щодо розвитку 

Створення умов для ефективної, 

дієвої та партнерської реалізації 

територіально спрямованих заходів 

розвитку 

 Джерело: розроблено автором на основі[197, 218]  

Національна стратегія регіонального розвитку Польщі на 2007–2015 рр. 

визначала наступні стратегічні цілі щодо розвитку регіонів: 

1. Зростання конкурентності воєводств; 

2. Посилення суспільної, економічної та просторової єдності; 

3. Швидке зростання – вирівнювання шансів щодо розвитку [106, 

218].  
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 Схвалення вищезгаданих стратегічних цілей відповідає принципу 

розвитку усіх польських воєводств. В практичному розумінні це означає 

підвищення економічної конкурентоспроможності польських регіонів і 

країни в цілому, а також вирівнювання шансів розвитку тих територій, які, 

якщо держава не надасть їм допомоги, приречені стати другорядними, або 

приречені вирішувати довготривалі проблеми розвитку [102].  

Головною передумовою, яка супроводжувала процес формулювання 

цілей, була відмова від галузевого, і навіть секторного підходу при 

визначенні цілей регіональної політики. 

Одночасно, згідно з принципом субсидійності регіонального розвитку 

та принципом підтримки ендогенного розвитку воєводств регіональна 

політика держави спрямована на гнучку диференціацію цілей і використання 

внутрішнього потенціалу окремих територій. Цілі і пріоритети регіонального 

розвитку були виділені на основі аналізу програмних документів 

національного і регіонального рівнів. 

 Цілий ряд пріоритетів в першій та третій цілях є переліком проблем, які 

є важливими з точки зору регіональної та просторової політики держави та 

враховують положення програм органів самоврядування воєводств та 

управлінь безпосередньо регіонів. Ряд пріоритетів являє собою перелік 

проблем, що є суттєвими для регіональної та просторової політики держави і 

вирішуються безпосередньо регіонами [101, 108, 206].  

 Регіональна політика Польщі є одним з основних інструментів 

прогресивної політики уряду, який поєднує і координує ряд секторних 

заходів держави, тому вона має провадитися на підставі чітко визначених 

принципів і правил. Це стосується і визначення в Національній стратегії 

регіонального розвитку цілей та пріоритетів регіонального розвитку, і 

системи їх впровадження [206].  

Нова Національна стратегія регіонального розвитку (НСРР) Польщі 

2010–2020: регіони, міста, сільські райони визначає наступні стратегічні цілі 

щодо розвитку регіонів: 
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1. Підтримка зростання конкурентоспроможності воєводств (« 

конкурентоспроможність»); 

2. Побудова територіальної інтеграції і протидія процесам 

маргіналізації проблемних регіонів («згуртованість»); 

3. Створення умов для ефективної, дієвої та партнерської реалізації 

територіально спрямованих заходів розвитку («ефективність») [197, c. 89].  

 Перша ціль підтримка зростання конкурентоспроможності 

воєводств (« конкурентоспроможність») застосовується для всієї території 

Польщі. В рамках цієї цілі, основні напрямки діяльності є: 

 максимально ефективне використання потенціалу територій, які мають 

найбільший потенціал для створення економічного зростання (у Варшаві та 

інших воєводствах-центрах поряд з їх функціональними областями); 

 створення дієвих механізмів для поширення процесів розвитку полюсів 

зростання при нарощуванні потенціалу поглинання і використання 

ендогенного потенціалу в інших регіонах, таких як субрегіональні центри, 

сільські місцевості та інших функціональних областях з яскраво вираженою 

просторовою спеціалізацією. 

 В результаті таких цілеспрямованих заходів буде ефективне 

підвищення конкурентоспроможності Польщі і всіх її воєводств у відповідь 

на тиск глобалізації та інших зовнішніх соціально-економічних і екологічних 

проблем. 

 Друга ціль побудова територіальної інтеграції і протидія процесам 

маргіналізації проблемних регіонів передбачає такі пріоритети: 

 Зміцнення узгодженості на національному рівні; 

 Підтримка сільських районів з найнижчим рівнем громадського 

доступу до товарів і послуг, що визначають можливості розвитку; 

 Перебудова і активізація діяльності міст та інших областей, які 

втрачають свої поточні соціально-економічні функції; 

 Подолання недоліків, пов'язаних з положенням в прикордонних 

районах, особливо уздовж зовнішніх кордонів ЄС; 
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 Підвищення транспортної доступності до воєводських центрів в 

районах з низькою доступністю [197, c. 119–120].  

 Головне завдання другої цілі полягає в подоланні складнощів 

регіонального розвитку, які є висококонцентровані територіально. Вони 

розташовані в районах, які мають найнижчі економічні, соціальні, 

інституційні показники в країні, а також показники, що стосуються об'єктів 

інфраструктури. Ці райони знаходяться під загрозою маргіналізації, яка є 

постійним погіршенням перспектив розвитку. Результатом є те, що 

ендогенний потенціал цих областей не може бути використаний в процесах 

розвитку країни без додаткової зовнішньої підтримки. Напрямки діяльності в 

рамках другої цілі, перш за все, включають в себе підтримку прискорення 

процесів реструктуризації і поліпшення якості життя цих районів, з точки 

зору доступу до основних товарів і послуг першої необхідності [197, c. 90].  

 Третя ціль створення умов для ефективної, дієвої та партнерської 

реалізації територіально спрямованих заходів розвитку охоплює такі 

пріоритети: 

 зміцнення стратегічного аспекту регіональної політики; 

 підвищення якості управління державної політики з належним 

територіальним підходом; 

 перетворення та зміцнення координації в системі багаторівневого 

управління; 

 підтримка побудови соціального капіталу для регіонального розвитку 

на основі співпраці між різними суб'єктами в регіональній політиці капіталу 

[197, c. 138]. 

 Третя ціль НСРР спрямована на створення умов для інституційного і 

правового здійснення заходів в області розвитку, зокрема, територіального 

підходу, шляхом зміцнення стратегічного аспекту регіональної політики; 

підвищення якості управління державної політики; забезпечення належних 

механізмів співробітництва та координації в системі багаторівневого 

управління і взаємодії між різними суб'єктами, які беруть участь у здійсненні 
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цієї політики. Все це служить зміцнюючим фактором відповідної 

компетентності у здатності керування розвитком і формування людського 

капіталу [197, c. 90].  

 В основу Державної стратегії регіонального розвитку Польщі на 2010–

2020 рр. було покладено нову парадигму управління регіональним 

розвитком, яка має суттєві відмінності від підходів й принципів, що 

використовувалися у попередні періоди. Ключовими положеннями нової 

парадигми є такі:  

- основою формування стратегії є інтегровані (комплексні) проекти, замість 

традиційного секторального підходу;  

- визначення чинників конкурентоспроможності та цілеспрямоване сприяння 

зростанню в найбільш конкурентоспроможних осередках;  

- орієнтація на підвищення згуртованості територій завдяки більш активному 

руху капіталу, населення, знань та інновацій;  

- інтегральне використання задля реалізації стратегії «м’яких» і «твердих» 

інструментів, бізнесового оточення, соціального капіталу, кращої 

координації;  

- стимулювання розвитку через призму територіального підходу щодо 

здійснення управлінських дій (дослідження різнорідності, посилення 

координації, багаторівневе управління), розроблення комплексних програм 

стратегічного управління у сфері просторової інтеграції;  

- виділення, поряд з адміністративними, функціональних одиниць та 

диференційований підхід до різних типів територій, з урахуванням 

взаємозалежності між районами стимулювання економічного зростання та 

периферійними районами;  

- участь в управлінні представників усіх гілок влади, громадських 

організацій, бізнесу [197, c. 14].   

  Аналізуючи ці дві стратегії ми приходимо до висновку, що за останні 

роки в Польщі відбулися суттєві трансформації у підходах до основних 

принципів проведення регіональної політики. Роль регіонів та влади 
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розглядається тепер не як управління коштами ЄС, а як керування процесами 

регіонального розвитку та активним управлінням регіональною політикою. 

Регіональні органи управління отримують значно більші повноваження і 

більшу відповідальність за прийняті ними рішення щодо розвитку регіонів. 

 Також, ще однією новацією регіональної політики є залучення до тісної 

співпраці самоврядування з галуззю бізнесу різних сфер у ході реалізації 

головних завдань регіонального розвитку. Це дає змогу підвищити рівень 

залучення регіональних громад у прийнятті рішень, які стосуються того чи 

іншого регіону. Отже, це дає більш глибоке розуміння для регіональних 

громад цілей розвитку та розвитку людського капіталу.  

 В  «Стратегії регіонального розвитку до 2015 року» в основу була 

покладена стара парадигма, яка мала набагато вужчий та не такий глибокий 

підхід до розвитку регіонів. Регіони розглядаються без урахування їх 

внутрішніх та зовнішніх відмінностей. В основу закладений галузей підхід. 

 В «Стратегії регіонального розвитку до 2020 року» закладена нова 

парадигма регіонального розвитку, в основу якої лежить територіальний 

підхід. Це дає змогу виокремити основні стратегічні завдання, в яких 

розглядається протиріччя між зростаючою конкуренцією регіонів і 

необхідністю забезпечення територіальної єдності країни. В цих завданнях 

основну увагу приділяють кращому використанню міських потенціалів, що 

мають найбільше значення для прискорення росту і збільшення зайнятості, 

при одночасному стимулюванні інших місцевостей. Також значний акцент 

ставиться на забезпечення внутрішньої єдності країни та недопущення 

просторових відмінностей в надмірній кількості. 

 Підсумовуючи вищесказане, ми дійшли до такого загального висновку: 

- в основу сучасної регіональної політики Республіки Польща 

закладений територіальний підхід, який спрямований на використання 

ендогенного потенціалу усіх територій;  

- підвищення та стимулювання конкурентоспроможності на 

регіональному, національному та міжнародному рівнях, дасть змогу 
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покращити та збільшити соціально-економічні показники, що в результаті 

має вивести Польщу на вищі позиції в економічному та соціальному 

розвитку ЄС та світі; 

- територіальна єдність регіону розглядається на загальнодержавному 

рівні та рівні регіонів, що дає змогу прискореному розвитку міських 

просторів (міські агломерації), воєводських міст, так званих « локомотивів» 

воєводств та побудові функціональних зв’язків із сільськими територіями; 

- використання нових прогресивних механізмів співробітництва та 

координації в системі багаторівневого управління і взаємодії між різними 

суб'єктами, які беруть участь у здійсненні цієї політики (всі рівні влади, 

громадськість та бізнес-структури); 

- в «Стратегії регіонального розвитку до 2020 року» визначаються 

конкретні показники, яких має досягти Республіка Польща в ході реалізації 

цієї стратегії, а також приділяється значна увага особливостям розвитку 

кожного воєводства, створюються спеціальні механізми для їх 

територіального розвитку. Такі підходи є цікавими в контексті розвитку 

регіонів України. 

 За аналогією до концепції регіональної політики в Республіці Польща 

ми розглянемо державну регіональну політику України на основі аналізу 

стратегій регіонального розвитку. 

 В  «Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 

року» та в «Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року», спостерігаються відмінності у формуванні та проведенні стратегічних 

цілей регіонального розвитку, які відображені у таблиці 2.2: 
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Таблиця 2.2 

Головні пріоритети державної регіональної політики України 

 

Стратегічні цілі, визначені у 

Державній стратегії регіонального 

розвитку на період до 2015 року 

Стратегічні цілі, визначені у 

Державній стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року 

Підвищення конкуренто- 

спроможності регіонів та зміцнення 

їх ресурсного потенціалу 

Підвищення рівня конкуренто- 

спроможності регіонів 

 

Забезпечення розвитку людських 

ресурсів 

Територіальна соціально-

економічна інтеграція і просторовий 

розвиток 

Розвиток міжрегіонального 

співробітництва 

Ефективне державне управління у 

сфері регіонального розвитку 

Створення інституціональних умов 

для регіонального розвитку 

 

  Джерело: розроблено автором на основі [42, 43, 134, 135]  

 

Стратегічні завдання державної політики регіонального розвитку 

України до 2015 року [42, 133] полягали у: 

1. Підвищенні конкурентоспроможності та зміцненні ресурсного 

потенціалу регіонів; 

2. Забезпеченні розвитку людських ресурсів; 

3. Розвитку міжрегіонального співробітництва; 

4. Створенні інституціональних умов для розвитку регіонів [42, 103, 

133, 134]. 

Головна мета цієї стратегії полягала у зниженні диспропорцій у 

соціальних показниках, зокрема у заробітній платі та забезпеченості 

соціальними гарантіями; створенні умов для забезпечення сталого 
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регіонального розвитку, збільшенні загального обсягу капітальних інвестицій 

при одночасному зниженні диспропорції їх надходження; підвищенні якості 

та рівня життя населення, подоланні бідності та зменшення рівня безробіття, 

формуванні середнього класу; забезпеченні для кожного громадянина  

отримання визначених державних соціальних гарантій; подоланні окремими 

територіями депресивного стану, своєчасному і комплексному розв'язанні 

проблем охорони довкілля [42, 102]. 

Розроблена Державна Стратегія регіонального розвитку на період до 

2020 року [43] визначає наступні стратегічні цілі щодо розвитку регіонів: 

1. Підвищення конкурентоспроможності окремих регіонів; 

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий 

розвиток; 

3. Ефективне державне управління регіональним розвитком  [134]. 

Ціллю 1 в процесі реалізації стратегії  є підвищення рiвня 

конкурентоспроможності регіонів, внаслідок формування оптимальних умов 

для ефективного використання регiонами власного потенціалу та 

конкурентних переваг. Реалізація визначеної цілі передбачає досягнення 

таких операційних цілей, як підвищення ролі міст у розвитку регіонів і 

збільшення їх функціональних можливостей; створення умов для розвиту 

сільської місцевості, забезпечення поширення позитивних процесів розвитку 

міст на інші території; стабільне зростання ефективності використання 

внутрішніх чинників регіонального розвитку [43, 134]. 

 Результатом заходів, які будуть здійснені для досягнення першої цілі, 

буде формування економіки на бiльш досконалій технологічній основі, 

підвищення рiвня розвитку регіонів, їх економічної активності, створення 

механізму поширення процесу розвитку з центрів економічного зростання, 

якими будуть переважно міста – обласні центри, мiста обласного значення, та 

інші території. Все це має дати можливість задіяти внутрішнi фактори 

розвитку адміністративних центрiв районів, малих міст та сільських 

населених пунктів [43, c. 9–10, 135].  
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 Ціллю 2 в процесі реалізації стратегії  є територіальна соціально-

економічна інтеграція і просторовий розвиток  [135] Реалізація визначеної 

цілі передбачає досягнення таких операційних цілей, як - виконання 

насамперед завдань і здiйснення заходів, спрямованих на вирішення 

актуальних проблемних питань Донецької та Луганської областей, 

Автономної Республiки Крим та м. Севастополя; - недопущення поглиблення 

регіональних диспропорцій у доступі населення насамперед до базових 

соціальних, комунальних, адміністративних, транспортних, інформаційних та 

інших послуг; - створення умов для співробітництва регіонів [43, с. 5, 135].  

 Головна мета другої стратегічної цілі полягає у зменшенні 

диспропорцій у доступі населення в кожному регіоні до базових 

комунальних, соціальних, транспортних, адміністративних, інформаційних та 

інших послуг, медичного обслуговування в малих містах та сільських 

населених пунктах, підвищення якості освіти сільської молоді, покращення 

водопостачання та водовідведення у населених пунктах, зменшення 

міжрегіональних відмінностей, просторової дезінтеграції, зміцнення 

коопераційних зв’язків між регiонами у різних сферах (економіцi, культурі, 

освіті, соціальній сфері), з метою досягнення єдностi держави, створення 

інформаційних та комунікаційних мереж з метою ефективного доступу 

населення до першочергових послуг (у кожному регiоні визначатиметься 

перелік територій з найгострішими проблемами щодо доступу населення до 

адміністративних та iнших послуг з метою підвищення їх якості та 

збільшення обсягів), [43, 135]. 

 Ціллю 3 в процесі реалізації стратегії  є ефективне державне управління 

у сферi регіонального розвитку [43, c.5, 135]. Яка передбачає створення 

механізму та інструменту державного управління регiональним розвитком та 

бази для реалізації ефективної державної регіональної політики. Реалізація 

визначеної цілі передбачає досягнення таких операційних цілей, як  

децентралізація влади, реформування мiсцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою; - удосконалення системи 
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стратегічного планування регіонального розвитку на загальнодержавному та 

регіональному рівні; - підвищення якостi державного управління 

регіональним розвитком; - посилення міжгалузевої координацiї в процесі 

планування та реалізації державної регіональної політики; - інституційне 

забезпечення регiонального розвитку [43, 135]. 

 Головна мета третьої стратегічної цілі полягає у зменшенні 

регіональних диспропорцій, удосконаленні системи управління, 

децентралізації та деконцентрації владних повноважень, посиленні 

спроможності органів мiсцевого самоврядування щодо планування та 

реалізації власних стратегій розвитку [43, c. 27, 135].  

 Стратегічна мета реалізації державної регіональної політики полягає 

у створені умов для динамiчного, збалансованого розвитку регіонів України з 

метою забезпечення соцiальної та економічної єдності держави, активізації 

економiчної діяльності, підвищення рiвня конкурентоспроможності регіонів, 

підвищення рiвня життя населення, додержання гарантованих державою 

соціальних та iнших стандартів для кожного громадянина незалежно від 

місця проживання [43, 135].  

 Таким чином, ми бачимо, що в «Стратегії регіонального розвитку до 

2015 року» [134] сформульовано чотири стратегічні цілі, які здійснюються на 

основі галузевого підходу, який не дає в повному обсязі вирішити головні 

проблеми регіонального розвитку України до яких відносяться: 1) посилення 

диспропорційності соціально-економічного розвитку регіонів; 2) низька 

інвестиційна та фінансова спроможність органів місцевого самоврядування 

(особливо базового рівня) щодо вирішення проблем розвитку; 3) 

невідповідність наявної системи адміністративно-територіального устрою 

сучасним умовам господарювання та вимогам ефективності публічної влади; 

4) невідповідність існуючої територіальної організації влади новим 

завданням розвитку в посткризовий період [149, c. 77–79]. Головною 

причиною таких складних за змістом та вирішенні проблем є відсутність 

чітко сформульованої Державної регіональної політики та дієвих, 
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ефективних механізмів взаємовідносин центру з регіонами та регіонів між 

собою. Сучасна спрямованість нашої держави до більш активного включення 

у світові суспільно-економічні процеси та  інтегруванню в європейське 

співтовариство, потребує нових підходів до використання економічного, 

людського та природно-ресурсного потенціалу регіонів, що забезпечить 

досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності 

економіки та життя населення. 

 У новій «Стратегії регіонального розвитку» спостерігається 

поступовий перехід від галузевого до територіального підходів. В ній 

присутні перші спроби розглядати регіон не тільки з точки зору конкретних 

показників, а й його зовнішнього та внутрішнього потенціалу. 

 Нова «Стратегія регіонального розвитку» визначає цілі та завдання 

державної регіональної політики, центральних та місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, спрямованих на 

досягнення зазначених цілей. Також вона передбачає узгодженість державної 

регіональної політики з іншими державними політиками, які спрямовані на 

територіальний розвиток. 

Аналізуючи вищезазначене, ми робимо висновки: 

 сучасна регіональна політика України знаходиться ще у стані 

реформування та потребує удосконалення механізмів узгодження 

стратегічних пріоритетів розвитку держави та регіонів; 

 спостерігається дублювання та неузгодженість у великому обсязі 

прийнятих управлінських рішень. Потрібен завершальний етап переходу від 

галузевого до територіального підходу та нової парадигми управління 

регіональним розвитком; 

 у новій «Стратегії регіонального розвитку» закладені європейські 

стандарти проведення регіональної політики, які покликані на визначення та 

запровадження дієвого фіскального механізму та механізму перерозподілу, 

щоб уникнути загрози надмірної поляризації та зростання диспропорцій між 

економічно розвинутими містами та рештою території країни; 
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 досвід  регіональної політики Республіки Польща є досить 

корисним для України. Наша держава має взяти приклад з поставки 

пріоритетності завдань соціально-економічного розвитку. Вирішення цих 

завдань в нормативно-правовій базі (законодавстві України). На прикладі 

Польщі Україна має можливість: визначити чіткі цілі; запровадити дієві 

механізми управління, встановити найголовніші проблеми регіонального 

розвитку та шляхи їх вирішення. 

 В останні роки регіональна політика України зазнала позитивних 

зрушень. Аналізуючи «Стратегії регіонального розвитку» до 2020 року двох 

держав, ми спостерігаємо, що Україна  взяла за основу Національну 

стратегію регіонального розвитку Польщі 2010–2020: регіони, міста, сільські 

райони. Структуру та механізми реалізації «Стратегії регіонального 

розвитку» нашої держави взяла, як приклад польську стратегію.  

 Але, нажаль, на сьогоднішній день ефективність проведення та 

реалізація «Стратегії регіонального розвитку» залишається лише на рівні 

постанов. Щоб змінити таку ситуацію, наша держава має запровадити та, 

головне, реалізувати нові дієві механізми реалізації «Стратегії регіонального 

розвитку». 

Згідно матеріалів, які викладені вище, ми провели порівняльний аналіз 

проведення регіональної політики в Республіці Польща та Україні. 

Порівняння двох «Стратегії регіонального розвитку» та їх аналіз  дає змогу 

виявити особливості та нюанси проведення та реалізації регіональної 

політики двох держав. Це дає можливість встановити найбільш розвинені та 

найменш розвинуті території і порівняти найбільш перспективні тенденції 

розвитку регіонів. Спільні характеристики в цілому можна звести до 

наступних блоків, які наведені в таблиці 2.3. 
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Таблиця 2.3  

Спільні риси проведення регіональної політики Республіки 

Польща та України 

 

Польща Україна 

1. Формулювання основних цілей стосовно національних стратегій 

регіонального розвитку 

2. Поетапність проведення національних стратегій регіонального 

розвитку 

3. Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 

2007–2015 роки 

4. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 

2016–2020 роки (з Республікою Польща) 

5. Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща–Білорусь–

Україна 2014–2020 роки 

 Джерело: розроблено автором на основі [40, 43, 127, 137, 197]  

 

Основними спільними рисами проведення регіональної політики 

Польщі та України є:  

1. Формулювання основних цілей стосовно національних стратегій 

регіонального розвитку держав: в Національній стратегії регіонального 

розвитку Польщі до 2020 року [197] основними стратегічними цілями щодо 

розвитку регіонів є: 

- «конкурентоспроможність»; 

-  «згуртованість»; 

-  «ефективність» [197].   

 У державній стратегії регіонального розвитку України до 2020 року 

[43] основними стратегічними цілями щодо розвитку регіонів є: 

- «конкурентоспроможність»; 

- «інтеграція»; 
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- «ефективність» [таблиця 2.3]; [43, 110, 135].  

 2. Поетапність проведення національних стратегій регіонального 

розвитку Польщі та України: Національна стратегія регіонального розвитку 

Польщі до 2020 року [197], що складається з двох стадій, які перетинаються: 

перша стадія 2010–2013 роки – реалізація цiлей національної стратегії та 

оперативних програм щодо регiонального розвитку, виділення необхідних 

коштів для стимулювання розвитку депресивних регiонів (східної частини 

країни). Друга стадія 2014–2020 року передбачає реформування реалізації 

регiональної політики на національному та регіональному рiвні, а саме: 

раціоналізувати кількість установ, що беруть участь в процесi, і переглянути 

їх функції та посилення міжрегіональної та внутрішньо регіональної 

інтеграції шляхом реалізації державних інфраструктурних проектів [ таблиця 

2.3], [197]. 

 Реалізацію стратегії регіонального розвитку України передбачається 

здійснити у два етапи [43, 135]: На першому етапі (2014–2016 роки): - 

удосконалення нормативно – правової бази щодо розширення можливостей 

розвитку міст країни, як центрів економічного зростання; - удосконалення 

територіальної системи надання населенню та юридичним особам 

адміністративних послуг; - формування цілісної системи стратегічного, 

середньострокового та короткострокового прогнозування та планування 

розвитку країни та на регіональному і місцевому рівнях; - завершення 

формування базових стандартів надання населенню основних публічних 

послуг; - завершення процесу територіального планування на регіональному 

рівні, а також на рівні міст регіональних центрів, міст з чисельністю 

населення понад 50 тис. жителів; - створення нормативно – правових умов 

державного стимулювання об’єднання на добровільних засадах 

територіальних громад, використання ними можливостей міжмуніципального 

співробітництва; - законодавче врегулювання форм участі громадських 

організацій у формуванні, реалізації, моніторингу та оцінці виконання 

стратегічного планування регіонального розвитку [135]. На другому етапі 
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(2017–2020 роки) передбачається: - розширення застосування угод щодо 

регіонального розвитку; - реалізація державних інфраструктурних проектів, 

спрямованих на посилення міжрегіональної та внутрішньо регіональної 

інтеграції; - створення міжрегіональних та внутрішньо регіональних мереж 

розповсюдження інновацій та знань [43, 135], [ таблиця 2.3]. 

 3. Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 

2007–2015 роки [127]: Основною метою є досягнення збалансованого 

розвитку, зорієнтованого на майбутнє і перспективу щодо якості життя, 

соціальної рівності, стану навколишнього середовища, культурної спадщини, 

партнерської співпраці і добросусідства на польсько-українському 

прикордонні [127, c. 137]. Пріоритет 1. Збалансоване просторове планування 

й раціональне використання природних ресурсів. Пріоритет 2. Транскордонна 

суспільна інтеграція та покращення умов життя мешканців прикордонного 

регіону Мета 1. Підтримка інтеграції системи освіти і ринку праці. Мета 2. 

Формування підстав для транскордонного співробітництва у галузі охорони 

здоров’я, соціального забезпечення та активної соціальної політики. Мета 3. 

Ініціатива місцевих громад, пропагування суспільної інтеграції. Пріоритет 3. 

Підтримка розвитку туризму та охорона культурної спадщини.  Мета 1. 

Ідентифікація і розвиток українсько-польського прикордоння як єдиного 

туристичного регіону. Мета 2. Розвиток інтегрованої системи маркетингу і 

популяризації польсько-українського транскордонного регіону в Україні, 

Польщі і за кордоном. Мета 3. Збалансований розвиток і просторове 

освоєння транскордонного туристичного регіону. Мета 4. Підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів для обслуговування туристичного руху та 

менеджерів з транскордонного туризму. Мета 5. Створення потужного та 

інтегрованого інституційного оточення розвитку туризму у польсько-

українському прикордонні [таблиця 2.3]; [110,127].  

 Опис головних пріоритетів представлений у Додатку А. 

 4. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 

2016–2020 роки з Республікою Польща [40, 137] полягає у покращенні 
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доступності до регіонів, модернізації і забезпеченні розвитку існуючої 

транскордонної інфраструктури для підвищення її пропускної спроможності; 

забезпеченні розвитку співпраці з урахуванням досвіду Республіки Польща у 

реформуванні та провадженні діяльності органів місцевого самоврядування, 

розвитку малого, середнього та соціального підприємництва; обмін досвідом 

у сфері енергоефективності; забезпеченні розвитку меліоративних мереж для 

сприяння розвитку сільських територій, електро- та водопостачання;  

створенні функціонального модуля «фільтр пункту пропуску» в 

міжнародному пункті пропуску через державний кордон для автомобільного 

сполучення Рава–Руська, реконструкції пункту пропуску через державний 

кордон Устилуг та забезпеченні розвитку ІТ-інфраструктури української 

митної та прикордонної служб; забезпеченні безпеки та боротьбі з 

організованою злочинністю, введенні спрощеного режиму малого 

прикордонного руху, підтримці транскордонного співробітництва [40, 137].  

 5. Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща–Білорусь–

Україна 2014–2020 роки [137, 138]: Пріоритетом 1  в процесі реалізації 

програми  є  промоція місцевої культури та охорона історичної спадщин, яка 

полягає у збереженні та розвитку культурної та iсторичної спадщини країн 

прикордонного регіону, поліпшенні життєздатності мiсцевих громад, 

зміцненні культурних зв'язків і співпраці, покращенні iміджу та 

привабливості регіону. Наявність упорядкованих об'єктів культурної та 

природної спадщини є необхідною передумовою для розвитку 

транскордонного туризму. Отже, туризм в першому пріоритеті – сектор з 

найвищим потенцiалом з точки зору прибутковості і зростаючих 

можливостей для зайнятості та iнвестицій, особливо на прибережних і 

сільських територіях. Подальшого розвитку потребує туристична 

iнфраструктура, також поліпшення потребують певнi культурні та природні 

об'єкти, все це потрібно для якіснішого використання спадщини цiльових 

регіонів і збільшення кількості виїзного та внутрішнього туризму  [137, с. 9, 

138]. Пріоритетом 2  в процесі реалізації програми  є  покращення 
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доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до кліматичних 

впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем. Основною 

перешкодою у розвитку транскордонних контактiв і здійсненні транзитних 

перевезень є недостатній рiвнем сполучень і розвитку комунікаційних мереж 

та систем, як наслідкок, негативно впливає на iнвестиційну привабливість 

регіону. У рамках Програми ЄІСП Польща–Білорусь–Україна 2007–2013, 

деякі заходи вже були вжиті для виправлення цих недолiків, але потреби в 

даній сфері все ще залишаються суттєвими. Таким чином, в рамках другого 

пріоритету основними заходами для їх реалізації будуть: поліпшення 

транспортної доступності, розвиток екологічно чистого транспорту, 

будівництво та модернізація мереж і систем зв'язку та вдосконалення 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури на території Програми [137, с. 

11, 138]. Пріоритетом 3  в процесі реалізації програми  є  спільні виклики у 

сфері безпеки. Реалізація якого сприятиме покращенню якостi життя 

мешканців території Програми: протидії поширенню захворювань через 

кордони, полегшенні доступу до послуг з охорони здоров'я, а також розвитку 

соціальних послуг, ринку працi та мінімізації безробіття. Підтримка в рамках 

третього пріоритету сприятиме досягненню стратегiчної мети В «Вирішення 

спільних проблем в галузі навколишнього середовища, охорони здоров'я та 

безпеки» [137, с. 12, 138]. Пріоритетом 4  в процесі реалізації програми  є  

покращення управління кордонами та управління безпекою, мобільністю та 

міграцією. Вона спрямована на пiдвищення ефективності діяльності 

прикордонної інфраструктури та процедур, а також покращення безпеки 

кордонiв. Передумовою для досягнення інших цiлей Програми є збільшення 

пропускної спроможності прикордонних переходів та рiвня їхньої безпеки є 

[137, с. 13, 138]. Деталізований опис пріоритетів програми транскордонного 

співробітництва ЄІС Польща–Білорусь–Україна представлений в Додатку Б. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що регіональні політики щодо 

регіонального розвитку регіонів Республіки Польща та України є подібними. 

 Також регіональний розвиток двох країн поєднують спільні проекти та 



80 
 

транскордонні стратегії розвитку, наприклад, польсько-українська стратегія 

транскордонного співробітництва на 2007–2015 роки, Державна програма 

розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020 роки (з 

Республікою Польща) та програма транскордонного співробітництва ЄІС 

Польща–Білорусь–Україна 2014–2020 роки. Але у Польщі значно швидше та 

ефективніше проходить модернізація, реалізація головних пріоритетних 

цілей та завдань регіонального розвитку [ таблиця 2.3].  

 Також слід зазначити, що за останні роки рівень ВРП у двох країнах 

має тенденцію до зростання після проведення та реалізації національної 

стратегії регіонального розвитку двох держав [рис.2.1., 2.2.]; [109]. 
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 Рис. 2.1. Динаміка ВРП України (млн. дол. США) за 2007–2015 роки 

 Джерело: розроблено автором на основі [14-19] *( з 2014 року без урахування АРК та зони АТО) 
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 Рис. 2.2. Динаміка ВРП Республіки  Польща ( млн. дол. США) за 2007–2014 роки 

 Джерело: розроблено автором на основі [192]  
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  За аналогією виділення спільних блоків проведення регіональної 

політики в Республіці Польща та Україні ми звели відмінні характеристики 

до наступних блоків, які наведені в таблиці 2.4 [110].  

 

Таблиця 2.4  

Відмінності проведення регіональної політики двох країн 

 

Республіка Польща Україна 

Чітко сформульовано та окреслено 

комплекс стратегічних документів з 

регіонального розвитку 

Регіональна політика України 

знаходиться в стані реформування і 

потребує модернізації та 

вдосконалення, є незавершеною 

Чітко визначені пріоритети державної 

політики регіонального розвитку та 

фінансування 

Відсутні чітко визначені пріоритети 

державної політики регіонального 

розвитку та фінансування 

Стратегічні програми мають 

міжгалузевий характер, а стратегія 

розвитку країни складається з 9 

комплексних стратегій для 

досягнення цілей розвитку 

Низька якість підготовки та реалізації 

стратегічних програм розвитку. 

Відсутність інструментів реалізації та 

критеріїв досягнення стратегії. 

Відсутність моніторингу виконання 

проміжних цілей (етапів) та основної 

мети 

Джерело: розроблено автором на основі [43, 197]  

 

Основною відмінною рисою проведення регіональної політики Польщі 

та України є те, що на сьогоднішній день регіональна політика України 

знаходиться ще в стані реформування і потребує модернізації та 

вдосконалення [таблиця 2.4].  

Також в Україні немає чітко сформульованих цілей, завдань виконання 

регіональних програм. В нашій державі немає механізму управління 
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регіональними програмами на рівні міст та сіл. Натомість, в Республіці 

Польща створені спеціальні координуючі органи управління, так звана, 

інтрарегіональна політика, яка реалізується органами самоврядування 

воєводств, тобто регіональної політики органів самоврядування воєводств з 

метою досягнення власних цілей на базі власних коштів і під власну 

відповідальність, але за фінансової підтримки з бюджету держави і 

Європейського Союзу. Основним інструментом реалізації є регіональні 

оперативні програми [таблиця 2.4]; [110].  

До основних проблем проведення  та реалізації національної Стратегії 

регіонального розвитку України належать:  

1. Тільки з 1 сiчня 2006 року набрав чинності Закон України «Про 

стимулювання розвитку регіонів» [48, 98] (розроблявся з 2001 року),  останнi 

зміни до якого були внесені у 2012 році, відповідно до якого Кабінет 

Міністрів України Постановою від 6 серпня 2014 року № 385 затвердив 

Державну стратегiю регіонального розвитку на період до 2020 року, що за 

три місяці передбачає розробку проектів регiональних стратегій розвитку, які 

в багатьох областях так і не були пiдготовлені. Таким чином, простежується 

низька ефективнiсть реалізації та значне «затягування» процедур розробки і 

виконання нормативно-правових актiв, направлених на забезпечення та 

прискорення регiонального розвитку України. У 2012 році була здiйснена 

редакція Постанови Кабінету Міністрів України щодо [98, 130] порядоку 

підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку, 

незважаючи на вже існуючі угоди такого рiвня [таблиця 2.4]. 

2. Вiдсутній єдиний центральний координуючий орган у системі 

органів виконавчої влади щодо забезпечення ефективного формування та 

реалiзації державної регіональної політики. Хоча, і створено Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України (Мінрегіонбуд) [126], але розробка в межах своїх повноважень та 

забезпечення вiдповідно до законодавства реалізації державної регiональної 

політики одночасно покладено на Міністерство економічного розвитку і 



85 
 

торгівлі України (Мінекономрозвитку) [98, 125]. Тому функцiї з координації 

розробки та державної реєстрації угод щодо регiонального розвитку, 

наукового та методичного забезпечення діяльності у цій сферi органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування дублюються [таблиця 

2.4]. 

3. В Україні в недостатній кількості визначені вiдповідні науково-

обґрунтовані розрахунки щодо обсягiв їх фінансування та пріоритети 

регiонального розвитку щодо державної політики. За даними Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України [96, 98], у 2014 році в державi 

нараховувалось понад 400 державних цільових програм, якi не мали 

попередньо обґрунтованої фiнансової підтримки і своєчасно не 

обговорювалися громадськiстю і не виконувались, а діючим Урядом 

приймаються нові. Подібна ситуацiя спостерігалась в регіонах також. 

Передбачалась реалiзація завдань та заходів у 44 державних цiльових 

програм (35 програм схвалено постановами Кабінету Міністрів України, 9 

програм – Законами України), де враховано 89 державних цiльових програм, 

з яких Верховною Радою України затвердженi лише 19, згiдно прийнятих 

нормативно-правових актів у 2015 році. В своїй бiльшості ці програми не 

відповідають вимогам Закону України «Про державні цільові програми» і 

тому вони продовжують бути зведеними розрахунками потреб на утримання 

пiдвідомчих установ головних розпорядникiв і не спрямовані на вирішення 

конкретних завдань [таблиця 2.4]; [98, 110].  

Не лише затвердженням Стратегії регіонального розвитку Республіки 

Польща обмежилась. В стислий термін розробила комплекс  повністю 

взаємопов’язаних стратегічних документів з регіонального розвитку, в яких 

присутня оперативність, ґрунтовність, відкритість та послідовність. 

Важливим аргументом для інвесторів є iснування єдиної відповідальної за їх 

виконання владної iнституції (що періодично відкрито звітується). Наявнiсть 

обґрунтованих, профінансованих та незалежних вiд політичної кон’юнктури 

регіональних стратегічних документів, якi перебувають під незалежним 
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монiторингом. В цих документах регламентований кожний крок виконавцiв 

по всій вертикалi влади, включаючи затвердження кошторисів у розрізi 

кожного проекту [98].  

У Республіці Польща предметом широких громадських слухань, 

обговорень і дискусiй, які проходять за участю Уряду Республіки Польща та 

зацiкавлених кіл протягом декількох мiсяців є всі стратегічнi документи.  

Зазвичай, в Україні обмежуються обговоренням проектiв готових 

документів на розширених мiністерських колегіях [таблиця 2.4]. 

Аналіз розробки програмних документів у Республіці Польща у сферi 

регіонального розвитку дає змогу виявити проблеми у створеннi відповідних 

стратегічних документів в Україні: 

Національна стратегія розвитку Польщі до 2020 року – є головним 

документом в середньостроковому періоді та складається з 9 комплексних 

стратегій для досягнення цілей розвитку: «Стратегія розвитку інновацій та 

ефективної економіки», «Стратегія розвитку транспорту», «Стратегія 

енергетичної безпеки та захисту навколишнього середовища», «Стратегія 

розвитку людського капіталу», «Стратегія розвитку суспільного капіталі»,      

«Стратегія сталого розвитку сільських територій, сільського господарства та 

рибальства», «Стратегія ефективна держава», «Стратегія національної 

безпеки», «Державна стратегія регіонального розвитку 2010–2020: Регіони, 

Міста, Сільські території» [197]; [таблиця 2.4]. 

Міністерством регіонального розвитку Республіки Польща для 

складання регiональних операційних програм (по кожному воєводству) 

розроблено та опублiковано Процедури підготовки операційних програм, у 

яких докладно описано процес їх розробки вiд етапу підготовки до етапу 

реалiзації [197]. Для отримання фiнансування програми (групи проектів) 

координатор представляє докладний опис: типiв одержувачів коштів та типів 

проектів; структури управлiння програмою та фінансами; цiлі або цілей 

програми та способів їх реалiзації в розрізі етапів; процедури оголошень про 

прийом пропозицiй за програмою; процедури оцiнки та вибору проектів в 
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рамках програми; процедури анулювань; пропагандистської та iнформаційної 

діяльності; системи монiторингу, звітів, фiнансового контролю та аудиту; 

[197, 231].  

До основних системних недоліків виконання Державних цільових 

програм можна віднести: 

 державні цільові програми так і не стали дієвим та ефективним 

інструментом реалізації державної політики, що забезпечує розв’язання 

найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або 

адміністративно-територіальних одиниць. Вони виконують роль 

«формального папірця з декларацією про наміри щось зробити»; 

 в рамках планування та використання коштів державного бюджету не 

враховується в повному обсязі механізм пріоритетності вирішення проблеми. 

Фінансові ресурси спрямовуються розпорошено; 

 прогнозні обсяги фінансових ресурсів програм, у тому числі коштів 

державного бюджету, не узгоджуються з реальними можливостями їх 

фінансування; 

 всупереч вимогам пункту 29 Порядку розроблення та виконання 

державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 № 106 жодна програма не містить методики оцінки 

ефективності її виконання, що повинна бути розроблена державним 

замовником з урахуванням специфіки програми та кінцевих результатів; 

 відсутність можливості здійснення контролю з боку громадськості 

[162]; [таблиця 2.4]. 

 Таки чином, в Україні спостерігається низька якість підготовки та 

реалізації стратегічних програм розвитку, яка потребує нагального 

вирішення не тільки від держави в цілому, а й у залученні місцевого 

самоврядування та громадськості. 
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2.2. Нові форми транскордонного співробітництва України та 

Республіки Польща 

 

 Дуже важливу роль у формуванні міцних та дієвих 

зовнішньоекономічних зв’язків, регіональної політики та збалансованого 

соціально-економічного розвитку України та Республіки Польща відіграє 

транскордонне співробітництво. 

 На сьогоднішній день, транскордонне співробітництво є одним із 

важливих стратегічних напрямів розвитку прикордонних регіонів, який 

створює додаткові можливості вирішення проблемних питань соціально-

економічного розвитку прикордонних регіонів та інтенсифікації 

інтеграційних процесів Україна – ЄС у регіональному вимірі. 

 Транскордонне співробітництво – сфера  зовнішньоекономічної, 

політичної, екологічної, культурно-освітньої та інших видів міжнародної 

діяльності, яка здійснюються на регіональному рівні, і яка, охоплюючи всі 

загальні їхні форми, відрізняється необхідністю та можливостями більш 

активного їх використання, а також низкою особливостей, а саме – наявністю 

кордону і необхідністю його облаштування, спільним використанням 

природних ресурсів і, відповідно, спільним вирішенням проблем екологічної 

безпеки, більш широким взаємним спілкуванням населення сусідніх держав 

та особистими зв’язками людей, значно вищим навантаженням на 

інфраструктуру (дороги, зв’язок, сферу обслуговування, придорожня 

інфраструктура), визначає Н. А. Мікула [93].  

 В Україні транскордонне співробітництво як інструмент підвищення 

конкурентоспроможності прикордонних територій та чинник прискорення 

інтеграційних процесів відображено у Державній стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року та Державній програмі розвитку 

транскордонного співробітництва на 2016–2020 роки [202].  

 Правовою основою транскордонного співробітництва є Конституція 

України, міжнародні договори України, що регулюють відносини у цій сфері, 
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Закон України «Про транскордонне співробітництво», який визначає мету, 

завдання, принципи й форми державної політики, права й обов’язки суб’єктів 

у сфері транскордонного співробітництва та його фінансове забезпечення. 

Така співпраця може здійснюватися шляхом укладення угод про 

транскордонне співробітництво в окремих сферах, в межах створеного 

єврорегіону, шляхом встановлення та розвитку взаємовигідних контактів між 

суб’єктами транскордонного співробітництва  [136, c. 5].  

 Головним недоліком цього закону є те, що транскордонне 

співробітництво не визначено складовою регіональної політики України; 

Закон фактично консервує чинні сьогодні форми державної фінансової 

допомоги без визначення джерел і механізмів її отримання; містить 

суперечливі правові норми в частині регулювання участі місцевих органів 

влади у міжрегіональному й транскордонному співробітництві; не враховує 

зміну механізмів підтримки транскордонного співробітництва з боку ЄС, 

особливо нові інструменти сусідства й реформування відповідних програм 

(зокрема в межах ЄІСП – Європейський Інструмент Сусідства та 

Партнерства).  

 Таким чином, Закон України «Про транскордонне співробітництво», не 

відповідає сучасним вимогам здійснення та проведення сучасних форм 

транскордонного співробітництва. Тому, його можна вважати застарілим, 

адже значна частина його положень лише описує існуючий порядок речей, а 

відтак, не впливає на перебіг процесів у сфері транскордонного 

співробітництва. Зокрема, у своїй статті Б. Косович наголошує, що 

застарілість закону стосується принципів державної політики у сфері 

транскордонного співробітництва, сфер і форм, у яких може здійснюватися 

транскордонне співробітництво, повноважень і функцій суб’єктів 

транскордонного співробітництва тощо [74].  

 Транскордонне співробітництво як інструмент підвищення 

конкурентоспроможності прикордонних територій та чинник прискорення 

інтеграційних процесів відображено в Угоді про асоціацію між Україною і 
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ЄС (підписану 27. 06. 2014 року у Брюсселі) [171], в якій у Частині V, Глава 

27 «Транскордонне та регіональне співробітництво» присвячена питанням 

регулювання транскордонної взаємодії та у Державній стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року [43].   

 Між Україною та Республікою Польща станом на 09.11. 2015 року 

підписано 411 нормативно-правових документів [22], з яких 129 чинних 

міжнародних договорів та угод про співпрацю між Україною та Польщею в 

різних галузях, сферах та напрямках [45]; [Додаток В, табл.В.1]. 

 Базовими документами українсько-польського співробітництва є Угода 

між Урядом України і Урядом Республіки Польща про торгівлю та 

економічне співробітництво від 4 жовтня 1991 року [170] та Договір між 

Україною і Республікою  Польща про добросусідство, дружні відносини і 

співробітництво, укладений 18 травня 1992 року [44]. Основним правовим 

документом, що регулює українсько-польську співпрацю між регіональними 

органами державної адміністрації і органами місцевого самоврядування та 

сприяє економічному та суспільному прогресу регіонів обох країн, особливо 

прикордонних – це Угода між Урядом України та Урядом Республіки 

Польща про міжрегіональне співробітництво, яка набула чинності 27 

жовтня 1993 року [45, 166].  

За період з січня 2014 року по листопад 2015 року між Україною та 

Республікою Польща було підписано 4 Угоди з питань освіти, відкриття 

міжнародного пункту пропуску та утворення спільних військових частин 

[22]. У рамках міжрегіонального співробітництва співпраця України з 

Республікою Польща є найрозвинутішою. Майже всі області України мають 

укладені угоди про міжрегіональне співробітництво з воєводствами Польщі. 

А всі 16 воєводств Польщі, в свою чергу, мають партнера в Україні на рівні 

області. 

Взаємодія між органами влади в українсько-польському 

транскордонному регіоні відбувається на всіх рівнях, тому укладання 

двосторонніх угод про партнерство на рівні міст, районів і селищ з боку 
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України та міст, повітів і ґмін з боку Республіки Польща на даний час має 

тенденцію до зростання. Станом на сьогодні кількість угод про 

міжрегіональне співробітництво, що підписано на регіональному та 

місцевому рівнях між Україною та Республікою Польща, становить близько 

450  [45, 92]. Зокрема, лише на рівні Львівської області підписано понад 20 

нормативно-правових документів  з  представництвами  Підкарпатського та 

Люблінського воєводств. 

Українсько-польський транскордонний регіон (ТКР) охоплює 

територію трьох прикордонних областей України (Волинська, Львівська та 

Закарпатська) та двох воєводств Республіки Польща (Люблінське та 

Підкарпатське). Загальна площа його території становить 97 678 км
2
, де 

українська частина складає 54 720 км
2
, а польська – 42 968 км

2
. Він є 

густонаселеним регіоном – щільність населення становить 93,2 ос./ км
2
. На 

його території проживає 9109,5 тис. осіб [151, c. 35].  

Одним з найпоказовіших показників, який комплексно відображає 

сучасний стан соціально-економічного розвитку ТКР між Україною та 

Республікою Польща є ВРП на 1 особу. Динаміка цього показника в 

українсько-польському ТКР наведена  на рис. 2.4.   
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 Рис. 2.4. Динаміка ВРП на одну особу в українсько-польському 

транскордонному регіоні за 2007–2015 роки, у дол. США  

 Джерело: розроблено автором на основі [14-19, 41, 185, 208-216]   

  

З інфографіку чітко видно, що в українській та польській частинах ТКР 

до 2009 року присутня позитивна динаміка ВРП на особу, а у 2009 році 

спостерігається різкий спад цього показника, це можна пояснити наслідками 

світової економічної кризи, в наступні роки йде зростання ВРП на особу. 

Впродовж 2010–2013 років в українській частині ТКР спостерігалася 

тенденція до зростання обсягу ВРП на одну особу з 1786 до 2578 дол. США 

відповідно, а починаючи з 2014 року він починає зменшуватись на 22,7% і 

склав 1994 дол. США/особу, а в 2015 цей показник знизився до 1053 дол. 

США/особу або на 47,2% у порівнянні з 2014 роком. Така ситуація 

спостерігалась загалом у всіх трьох областях країни, які входять до складу 

українсько-польського ТКР. У той же час загалом у країні значення цього 

показника у 2015 порівняно з 2014 роком знизилось на 31,6% і становило 
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2125 дол. США/особу відповідно. А середнє значення обсягу ВРП на особу 

по країні в цілому у 2007–2015 роках знизилось на 30,6% відповідно (рис. 

2.5). Відхилення середнього значення ВРП на одну особу на прикордонних 

територіях української частини транскордонного регіону від його середнього 

значення загалом по країні стрімко зросло у 2007 році становило 33,7%, а в 

2015 році – 50,4% [додаток Г, табл. Г.1]. 

 Після світової економічної кризи висхідна тенденція щодо зростання 

обсягу ВРП на особу у 2010–2014 роках спостерігалася як у прикордонних 

воєводствах Республіки Польщі (Підкарпатське та Люблінське воєводство) з 

8637 до 9970 дол. США/особу відповідно, так і на загальнодержавному рівні 

(рис.2.6). Середнє значення цього показника за досліджуваний період у 

польській частині ТКР зросло на 20,6% відповідно. А по країні в цілому цей 

показник зріс на 20,5%. Відхилення середнього значення обсягу ВРП на 

особу на прикордонних територіях польської частини ТКР від його 

середнього значення по країні  з кожним роком зменшується і станом на 2014 

рік склало 29,7 % [202].   

 Співвідношення показників ВРП на особу у прикордонних регіонах 

України та Республіки Польщі становило 25,7% у 2007 році, а в 2014 – вже 

20%, але за період 2009–2013 роки це співвідношення зросло з 19,4 аж до 

26,7% відповідно [додаток Г, табл. Г.1]. 
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 Рис. 2.5. Динаміка ВРП України на одну особу(дол. США) за 2007–2015 роки. 

 Джерело: розроблено автором на основі [14-19, 41] *(з 2014 року без урахування АРК та зони АТО) 
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 Рис. 2.6. Динаміка ВРП на одну особу Республіки  Польща (дол. США) за 2007–2014 роки 

 Джерело: розроблено автором на основі [192, 193] 
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 Одним із важливих показників, який показує зовнішньоекономічні 

відносини є співпраця в торговельно-економічній сфері. На сьогодні, 

Республіка Польща є найбільшим торговельним партнером України серед 

країн Центрально-Східної Європи, за результатами 2013–2015 років займає 

четверте місце серед країн світу. На рис. 2.7 проаналізовано 

зовнішньоторговельний оборот (товари+послуги) України з Республікою 

Польща за 2007–2015 роки, у млн. дол. США. 

 

 Рис. 2.7. Динаміка зовнішньоторговельного обороту (товари+послуги) 

України з Республікою Польща за 2007–2015 роки, у млн. дол. США 

 Джерело:розроблено автором на основі [55-60] 

  

Динаміка зовнішньоторговельного обороту (товарів і послуг) в цілому є 

позитивною за останні дев’ять років. За багаторічні зовнішньоекономічні 

відносини, найвищий рівень зовнішньоторговельного обороту (товарів і 

послуг) України з Республікою Польща був у 2008 та 2013 роках 6996 та 

6995 млн. дол. США відповідно. Ці два піка в зовнішній торгівлі можна 

пояснити двома причинами: 1) у 2008 році один з найвищих показників 

пояснюється покращенням соціально-економічного становища нашої країни, 



97 
 

також цей рік останній, перед світовою економічною кризою; 2) 2013 рік 

можна пояснити спільним проведенням чемпіонату Європи з футболу «Євро–

2012», який значно покращив зовнішньоторговельні зв’язки та інтегрував 

економіку нашої держави. На жаль, з 2014 року відбувається спад 

зовнішньоторговельного обороту. За 2015 рік обсяги зовнішньої торгівлі 

товарами і послугами України з Республікою Польща склали 4579 млн. дол. 

США та у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року зменшились на 

24,4%, що зумовлено складною політичною ситуацією в Україні та 

виключенням з обрахунку тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та зони проведення АТО [47, 202].  

Що ж стосується транскордонного регіону з української сторони, то 

обсяг зовнішньоторговельного обороту (товари+послуги) з Республікою 

Польща, який представлений на рис. 2.8, станом на 2015 рік склав 333 млн. 

дол. США, що на 21,3% менше ніж у 2014 році. Але після світової 

економічної кризи з 2009 до 2014 року середнє значення обсягу цього 

показника зросло з 288 до 443 млн. дол. США, або на 35,1% відповідно. 

Відхилення середнього значення обсягу зовнішньоторговельного обороту 

(товари+послуги) на прикордонних територіях української частини ТКР від 

його середнього значення по країні  з кожним роком збільшується і станом 

на 2015 рік склало 7,3%, а у 2007 році це відхилення складало 5,1% [додаток 

Г, табл. Г.1]. 
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Рис. 2.8. Динаміка зовнішньоторговельного обороту (товари+послуги) 

в українській частині транскордонного регіону з Республікою Польща за 

2007–2015 роки, у млн. дол. США 

 Джерело: розроблено автором на основі [55-60] 

 

Треба відмітити, що Львівська область має найбільший обсяг цього 

показника за весь період досліджування та в кілька разів перевищує його 

середнє значення по всьому транскордонному регіону. 

Спад інвестиційної активності призвів до падіння рівня інвестицій з 

розрахунку на одного мешканця (рис. 2.9). У 2015 році підприємства 

українського прикордоння освоїли 218 дол. США з розрахунку на одного 

мешканця, що на 39 дол. США/особу менше ніж у 2014 або на 15,2%. 

Починаючи з 2013 року капітальні інвестиції на одну особу починають різко 

зменшуватись аж на 189 дол. США/особу або на  46,4% у порівнянні з 2015 

роком. Відхилення середнього значення капітальних інвестицій на одну 

особу на прикордонних територіях української частини транскордонного 

регіону від його середнього значення загалом по країні знизилось у 2015 
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році до 25,6% порівняно з 33,2% у 2007 році, але до 2014 році це відхилення 

було набагато  вищим  і  становило аж  40,4%  у 2014  році  відповідно 

[додаток Г, табл. Г.1], [47].  

 

 Рис. 2.9. Динаміка капітальних інвестицій на особу в українсько-

польському транскордонному регіоні за 2007–2015 роки, у дол. США 

 Джерело: розроблено автором на основі [141-147, 208-216]   

  

На кожного мешканця польської частини досліджуваного ТКР у 2015 

році припало в середньому 1327 дол. США/особу інвестицій, що на 26,9% 

менше, ніж в середньому по Польщі. З інфографіку видно,що рівень 

капітальних інвестицій в польській частині ТКР в декілька разів вищий ніж в 

українській частині. Відхилення середнього значення капітальних інвестицій 

на одну особу на прикордонних територіях польської частини 

транскордонного регіону від його середнього значення загалом по країні у 

2007 році становило 32,4%, а в 2015 році – 24,3%. Співвідношення 

показників капітальних інвестицій на особу у прикордонних регіонах 

України та Республіки Польщі становило 48,3% у 2007 році, а в 2015 році – 
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вже 16,4%, але за період 2009–2013 рр. це співвідношення зросло з 22,4 аж до 

31,2% відповідно [додаток Г, табл. Г.1]. 

 Детально проаналізувавши динаміку сучасного соціально-економічного 

стану української та польської частини транскордонного регіону можна 

зробити такі висновки: 

1. Республіка Польща має вищий рівень соціально-економічного розвитку 

порівняно з Україною, але завдяки посиленню торговельно-економічним 

зв’язкам, показники рівня ВРП та ВРП на особу за досліджуваний період в 

українській та польській частині ТКР мають позитивну динаміку цього 

показника (окрім останніх двох років в українському ТКР, за рахунок не 

стабільної політичної ситуації в Україні); 

2. Обсяги зовнішньоторговельного обороту (товари+послуги) в цілому 

мають також позитивну динаміку не враховуючи останні два роки. Це 

свідчить про зміцнення та покращення торговельно-економічних зв’язків не 

тільки з польським ТКР, а й з Республікою Польщею загалом. 

3. Спад інвестиційної активності призвів до падіння рівня інвестицій в 

розрахунку на одного мешканця за 2007–2015 роки. Але, якщо порівнювати 

сучасний стан розвитку обсягів капітальних інвестиції на особу, то в 

польській частині ТКР він є в 2,5 рази вищим, ніж в українській його частині. 

За даними Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку між 

10 повітами Люблінського воєводства та 9 районами Волинської області 

підписано партнерські угоди. Містами – партнерами стали 4 міста 

Волинської області та 6 міст Люблінського воєводства [29].  

 Щодо Львівської області, то всі прикордонні райони мають підписані 

Угоди про партнерство з суміжними повітами Підкарпатського та 

Люблінського воєводств. Нажаль, відсутність інформації на офіційних 

сторінках Львівської ОДА та Львівської обласної ради про перелік укладених 

угод між районними державними адміністраціями чи районними радами 

області з регіональними органами влади Підкарпатського та Люблінського 



101 
 

воєводств та її відсутність на їх офіційних інтернет–сторінках не дозволяє 

ознайомитися з цими документами та дати їм оцінку [202].  

Співпраця представників влади районів Закарпатської області з 

повітовою владою Підкарпатського воєводства представлена лише 

Виноградівською міською радою, Перечинською районною радою та 

деякими сільськими радами Перечинського району [23, 121]. На даний час 

готується Програма співпраці на 2015–2016 роки між Закарпатською 

областю та Підкарпатським воєводством. 

 Транскордонні кластери є однією із сучасних форм транскордонного 

співробітництва. Вони об’єднують суб’єктів та учасників транскордонного 

співробітництва на добровільних засадах, які вільно розміщені у 

транскордонному просторі [200].  

Транскордонні кластери визначаються як групи незалежних компаній 

та асоційованих інституцій, які географічно зосередженi у транскордонному 

регіоні, співпрацюють та конкурують, спеціалізуються в рiзних галузях, 

проте пов’язані спiльними технологіями та навичками і взаємодоповнюють 

одна одну, об’єднуючись для реалiзації спільних проектів чи виготовлення 

спільних продуктiв, що в кінцевому підсумку дає можливiсть отримання 

синергетичних та мережевих ефектiв, дифузії знань та навиків тощо [94]. 

 За М.Е. Портером «кластер» – це географічно близькі групи 

взаємопов’язаних компаній та пов’язаних з ними організацій, асоційованих 

установ в окремій галузі, сфері що пов’язані спільними технологіями та 

навичками, характеризуються спільністю діяльності та які 

взаємодоповнюють один одного. Вони зазвичай розміщуються в регіонах, а 

іноді – в окремому місті. Кластери звичайно існують в географічній зоні, де 

комунікації, логістика та людські ресурси є легко доступними. С. Розенфельд 

вважає, що кластери повинні мати активні канали для бізнес-транзакцій, 

діалогу та комунікацій. «Без активних каналів, навіть критична маса 

відповідних фірм не є місцевим виробництвом або соціальною системою і, 

таким чином, не функціонує як кластер» [129].    
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Транскордонні кластери формуються на взаємовигідній співпраці 

транскордонних взаємозв’язків між суб’єктами підприємництва 

прикордонних територій сусідніх країн. Все це  ґрунтує їхню ефективну 

діяльність різних суб’єктів господарювання, органів влади, неприбуткових і 

громадських організацій цих територій. 

Таким чином, поширення мережі транскордонних кластерів в 

українсько-польському транскордонному регіоні є найбільш перспективним 

напрямом активізації зовнішньоекономічних зв’язків між двома країнами, 

важливим інструментом їхнього переходу до найвищого рівня ефективності, 

а також тісній співпраці у регіональній політиці у їхніх межах. 

 З метою підтримки формування транскордонних кластерів 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України спільно з Національною академією наук 

України на виконання п. 6 розпорядження КМУ від 10.09.08 № 1214-року 

розроблено Проект «Національної стратегії створення і ведення 

транскордонних кластерів» (2008 рік) [104, 150].   

В транскордонному просторі України з Республікою Польща на 

сьогоднішній день існує п’ять транскордонних кластерів:  

1. Транскордонний логістичний кластер; 

2. Науковий інформаційно-статистичний кластер «Інфостат–

Україна–Польща»; 

3. Транскордонний туристично-рекреаційний кластер; 

4. Транскордонний екоенергетичний кластер; 

5. Транскордонний кластер інновацій. 

Транскордонний логістичний кластер (Закарпатська область) 

планувався згідно з Програмою створення транскордонних транспортно-

логістичних центрів, як структурних ланок інноваційних кластерів на 

території Закарпатської області на 2009–2011 роки [150];  
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Науковий інформаційно-статистичний кластер «Інфостат–Україна–

Польща», що функціонує з 2013 року в українсько-польському 

транскордонному регіоні (Львівська область) [150]. Учасниками кластеру з 

української сторони є: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України», Головне управління статистики у Львівській 

області, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львівська 

обласна спілка економістів України, з польської сторони: Статистичне 

управління Підкарпатського воєводства, Жешувський університет, Центр 

статистичних досліджень і освіти ГУС Польщі. Науковий інформаційно-

статистичний транскордонний кластер «Інфостат–Україна–Польща» утворено з 

метою об’єднання зусиль щодо спільного наукового, інформаційного і 

статистичного забезпечення розвитку українсько-польського транскордонного 

регіону та використання потенціалу транскордонного співробітництва [172].  

  «Люблінський Екоенергетичний Кластер» функціонує як транскордонний 

завдяки залученню учасника із української сторони, а саме – «Центру 

впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії». До 

Люблінського кластеру входить також холдингова структура, яка має пiдрозділ 

на українській стороні – СП «ТзОВ КомЕкоЛьвів». Слід очiкувати подальший 

розвиток цього транскордонного кластеру в сферi екоенергетики у зв’язку із 

актуальністю проблеми енергозбереження та використання відновних ресурсiв 

та вторинної переробки відходів з огляду на пріоритети фiнансової підтримки 

ЄС [150]; 

 Транскордонний туристично-рекреаційний кластер функціонує в 

українсько-польському транскордонному регіоні (Програма добросусідства 

«Польща–Білорусь–Україна» на 2014–2020 роки [137]). У Волинській області 

обласною Радою підписано Угоду про створення польсько-білорусько-

українського транскордонного туристичного кластеру (31.10.2014 рік). 

Сторонами Угоди є Люблінська регіональна туристична організація, 

Волинський туристичний кластер та Брестський туристичний кластер. 
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Організація транскордонного туристично-рекреаційного кластеру в рамках 

Програми «Польща–Білорусь–Україна 2014-2020» передбачала створення 5 

центрів туристичної інформації та прокату спорядження [137];  

 Створено «Транскордонний кластер інновацій» (19.02.2015 рік) між 

Хелмською господарською палатою Спілкою з обмеженою відповідальністю та 

Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (м. 

Луцьк, Волинська область). Метою є організація професійних практик у 

Республіці Польща для студентів Східноєвропейського університету в сфері, 

передбаченій навчальними програмами вишу [150]. Кластер реалізовуватиме 

свої цілі шляхом утворення простору для розвитку нових інноваційних 

продуктів і послуг; комерціалізації потенціалу наукових осередків; 

провадження наукових досліджень; організації навчань, практичних занять, 

семінарів і конференцій на теми, пов’язані з проблематикою розвитку 

інноваційності, а також ведення господарської діяльності; утворення й 

обслуговування системи інформування і обміну досвідом, яка слугуватиме 

встановленню та розвитку наукових і господарських контактів; пошуку засобів 

Європейського Союзу з метою фінансування досліджень, інвестицій, а також 

інших заходів, що підтримують розвиток інноваційності; співпраці з іншими 

національними і закордонними організаціями, цілі й сфера діяльності яких 

відповідають завданням і діяльності кластеру  [150, c. 13].  

В останні роки формуються єврорегіони як основне територіальне 

утворення, що існує на міждержавному рівні в умовах реалізації 

євроінтеграційної спрямованості України. Метою їх створення є активізація 

співпраці спільнот та місцевих владних органів, що перебувають у суміжному 

прикордонні, у сфері розвитку економічних, культурних, освітніх, туристичних, 

наукових, екологічних,  інфраструктурних та інших взаємовідносин. 

Прикладом таких євро регіонів можуть бути єврорегіони «Буг» та «Карпати». 

Перший об’єднує Волинську область (Україна), Люблінське воєводство 

(Польща), Брестську область (Білорусь). 
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«Карпатський євро регіон» – це Закарпатська, Івано-Франківська, 

Львівська та Чернівецька області (Україна), Підкарпатське воєводство 

(Польща) Кошіцький, Прешувський краї (Словаччина) області Боршод-Абауй-

Земплен; Гайду-Бігар; Гевеш; Яс-Надькун-Солнок; Саболч-Сатмар Берег; міста 

з обласним статусом: Мішкольц; Дебрецен; Егер; Ніредьгаза (Угорщина), 

округи Сату Маре, Марамуреш, Бігор, Сучава, Ботошань, Зілаг, Харгіта 

(Румунія). 

Перед єврорегіоном «Карпати» було поставлено завдання різнопланового 

характеру, що охоплювали співпрацю у сфері економіки, соціального розвитку, 

культури і туризму,зокрема, про співробітництво в зазначених напрямах, 

завдяки якому будуть розвиватися території держав, що входять до складу 

Карпатського єврорегіону; налагодження професійних контактів між 

спеціалістами, які працюють у різних галузях життєдіяльності 

адміністративних одиниць єврорегіону; сприяння добросусідських відносин та 

налагодження співпраці на міжнародному рівні; активізація посередництва 

єврорегіону з міжнародними організаціями та установами, які бажають 

співпрацювати з державами-учасницями євро регіональної співпраці. 

До основних завдань єврорегіону «Буг» можна віднести: 

 організацію та координацію взаємодії між сторонами в економічній, 

культурній, екологічній та освітній сферах; 

 взаємну допомогу в розробленні проектів, що можуть мати спільний 

інтерес для двох сторін; 

 налагодження добросусідських стосунків між учасниками єврорегіону; 

 визначення потенціалу та перспектив розвитку взаємовигідної співпраці 

між сусідніми державами. 

На наш погляд такий формат  зовнішньоекономічних зв’язків між двома 

країнами є перспективним та його варто розвивати і вдосконалювати. 

Ефективний розвиток транскордонного співробітництва та зміцнення 
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партнерства між Україною та Республікою Польща передбачає розширення та 

вдосконалення існуючої нормативно-правової бази. Необхідно активно вести 

роботу щодо підготовки двосторонніх документів у всіх сферах та галузях 

регіонів та держави в цілому [104].   

Особливу увагу необхідно зосередити на торговельно-економічному та 

енергетичному співробітництві, розвитку прикордонної та транскордонної 

співпраці, пошуку спільних інтересів у сферах логістики та транспорту, 

вирішенні екологічних проблем, поглибленні відносин у сферах культурно-

гуманітарної та молодіжної політик. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Національні стратегії регіонального розвитку Польщі до 2015 та до 2020 

років відповідно мають суттєві відмінності у підходах здійснення регіональної 

політики, у парадигмах регіональної політики.  В основу Державної стратегії 

регіонального розвитку Польщі на 2010–2020 роки було покладено нову 

парадигму управління регіональним розвитком, яка має суттєві відмінності від 

підходів й принципів, що використовувалися у попередні періоди. В основу 

сучасної регіональної політики Республіки Польща закладений територіальний 

підхід, який спрямований на використання ендогенного потенціалу усіх 

територій. 

2. Державні стратегії регіонального розвитку України на періоди до 2015 та 

2020 років відповідно також мають певні відмінності у здійсненні регіональної 

політики. У «Стратегії регіонального розвитку України до 2020 року» 

спостерігається поступовий перехід від галузевого до територіального підходів. 

В ній присутні перші спроби розглядати регіон не тільки з точки зору 

конкретних показників, а й наявності зовнішнього та внутрішнього потенціалу. 

3. Сучасна регіональна політика України знаходиться ще у стані 

реформування та потребує удосконалення механізмів узгодження стратегічних 
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пріоритетів розвитку держави та регіонів. Спостерігається дублювання та 

неузгодженість у великому обсязі прийнятих управлінських рішень. Потрібен 

завершальний етап переходу від галузевого до територіального підходу та нової 

парадигми управління регіональним розвитком. Досвід  регіональної політики 

Польщі є досить корисним для України. Наша держава має взяти приклад з 

постановки пріоритетності завдань соціально-економічного розвитку. 

Вирішення цих завдань в нормативно-правовій базі (законодавстві України). На 

прикладі Польщі Україна має можливість: визначити чіткі цілі; запровадити 

дієві механізми управління, встановити найголовніші проблеми регіонального 

розвитку та шляхи їх вирішення. 

4. Україна та Республіка Польща має спільні та відмінні характеристики 

проведення регіональної політики. Спільні характеристики можна звести до 

наступних блоків: - формулювання основних цілей та поетапність проведення 

національних стратегій регіонального розвитку; - польсько-українська стратегія 

транскордонного співробітництва на 2007–2015 роки; - Державна програма 

розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020 роки ( з Республікою 

Польща); - Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща–Білорусь–

Україна 2014–2020 роки.  

5. За аналогією виділення спільних блоків проведення регіональної політики 

в Республіці Польща та Україні ми звели відмінні характеристики до наступних 

блоків: 1) в Республіці Польща чітко сформульовано та окреслено комплекс 

стратегічних документів з регіонального розвитку, в Україні – регіональна 

політика України знаходиться в стані реформування і потребує модернізації та 

вдосконалення; 2) в Республіці Польща чітко визначені пріоритети державної 

політики регіонального розвитку та фінансування в Україні – відсутні чітко 

визначені пріоритети державної політики регіонального розвитку та 

фінансування; 3) в Республіці Польща Стратегічні програми мають 

міжгалузевий характер, а стратегія розвитку країни складається з 9 
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комплексних стратегій для досягнення цілей розвитку, в Україні – низька якість 

підготовки та реалізації стратегічних програм розвитку. 

6. Республіка Польща має вищий рівень соціально-економічного розвитку 

порівняно з Україною у транскордонному регіоні, але завдяки досліджуваним 

показникам за 2007–2015 роки в українській та польській частині ТКР мають 

позитивну динаміку цього показника (окрім останніх двох років в українському 

ТКР, за рахунок не стабільної політичної ситуації в країні). Обсяги 

зовнішньоторговельного обороту (товари+послуги) в цілому мають також 

позитивну динаміку не враховуючи останні два роки. Це свідчить про 

зміцнення та покращення торговельно-економічних зв’язків не тільки з 

польським ТКР, а й з Республікою Польщею в цілому. Спад інвестиційної 

активності призвів до падіння рівня інвестицій з розрахунку на одного 

мешканця за 2007–2015 рр. Але, якщо порівнювати сучасний стан розвитку 

обсягів капітальних інвестиції на особу, то в польській частині ТКР він є в 2,5 

рази вищим, ніж в українській його частині. 

7. Однією із сучасних форм транскордонного співробітництва є 

транскордонні кластери, що об’єднують суб’єктів та учасників 

транскордонного співробітництва на добровільних засадах, які вільно 

розміщені у транскордонному просторі. Поширення мережі транскордонних 

кластерів в українсько-польському транскордонному регіоні є найбільш 

перспективним напрямом активізації зовнішньоекономічних зв’язків та тісній 

співпраці у регіональній політиці у їхніх межах, а також важливим 

інструментом їхнього переходу до найвищого рівня ефективності. В 

транскордонному просторі України з Республікою Польща на сьогоднішній 

день діються п’ять транскордонних кластерів: 1) транскордонний логістичний 

кластер; 2) науковий інформаційно-статистичний кластер «Інфостат–Україна–

Польща»; 3) транскордонний туристично-рекреаційний кластер; 4) 

транскордонний екоенергетичний кластер; 5) транскордонний кластер 

інновацій. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОСТОРОВО–ЧАСОВА ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 

 3.1. Часова оцінка зовнішньоекономічних зв’язків України та 

Республіки Польща 

 

 Україна та Республіка Польща – є найбільшими країнами в Центрально–

Східній Європі, тому добросусідські відносини  обох країн в сфері 

зовнішньоекономічного співробітництва є запорукою стабільного соціально-

економічного розвитку двох держав.    

 В даному дослідженні обрано часову динаміку в рамках 2007–2015 років. 

Ці роки є найбільш показовими в розрізі просторово-часової  динаміки 

зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща. 

 Після вступу Республіки Польщі в ЄС взаємини між країнами змінились, 

почала формуватися нова історична реальність, домінантою якої став 

європейський складник. Один з головних документів, що регулює відносини 

України та Польщі в економічній сфері після приєднання останньої до ЄС, – 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про 

економічне співробітництво [168], підписана 4 березня 2005 року. Цей 

документ передбачає сприяння розвитку взаємовигідного економічного 

співробітництва в усіх галузях і секторах економіки на принципах рівності та 

взаємної вигоди держав . 

У 2007 році було підписано Угоду між Державним комітетом України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики і Польським комітетом 

стандартизації про співробітництво у сфері стандартизації. Метою договору 

стало усунення технічних бар’єрів в економічних та торговельних відносинах, 

гармонізація  національних  стандартів,  норм  і правил з міжнародними та 

європейськими, допомога у становленні та вдосконаленні  
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національної системи стандартизації відповідно до європейської моделі [167].   

 Республіка Польща у 2007–2008 роках стала найважливiшим 

економічним партнером нашої країни в Центральній Європі. Україна – другою 

за  величиною  країною,  куди  поляки  спрямовували  свій  експорт. 

Перспективнiсть економічного співробітництва України та Республіки 

Польща була закладена в рамках Першого Міжнародного iнвестиційного 

форуму «Україна: нові можливості» 22–24 квітня 2008 року в м. Швіноуйсцє 

(Республіка Польща) пiд патронатом віце-прем’єр-міністра, мiністра економіки 

Республіки Польща В. Павляка та віце-прем’єр-міністра України Г. Немирi [62]. 

Форум був присвячений репрезентацiї інвестиційного потенціалу України та 

сприянню європейськiй інтеграції. У роботi Форуму взяли участь економiсти, 

експерти, політики, високопосадовці, українськi й польські пiдприємці, 

представники неурядових органiзацій, а також представники дiлових кіл 

Німеччини, Данії і скандинавських країн [120].  

У  виступі  під  час  відкриття  Форуму  О.  Моцик,   тодi  Надзвичайний 

та Повноважний Посол України в Республіці Польща, наголосив, що в умовах 

свiтової економічної кризи двостороннє українсько-польське спiвробітництво 

набирає дедалi більшої ваги, а досвiд Республіки Польща стосовно 

європейської iнтеграції є цінним для України. О. Моцик також зазначив, що 

подальше поглиблення двостороннiх економічних вiдносин залежить, 

упровадження положень Угоди про малий прикордонний рух мiж країнами з 1 

червня 2009 року, а також вiд скоординованості у питаннях спiльної підготовки 

до Чемпiонату Європи з футболу [62, 120, c. 87].  

З 2009 року з метою вирішення комплексу митно-прикордонних питань 

сторони активно створюють нові та модернізують діючі прикордонні пункти 

пропуску, відновлюють взаємодію при митно-прикордонному контролі, 

запроваджують режим місцевого прикордонного руху, сприяють уніфікації 

митних даних та відповідної документації [9, c. 91].  
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Станом на 2015 рік на спільному українсько-польському кордоні 

працювали 14 пунктів пропуску, 8 з яких – автомобільні (Ягодин–Дорохуск, 

Рава Руська–Хребенне, Краковець–Корчова, Смільниця–Кросьценко, Шегині–

Медика, Устилуг–Зосін, Грушів–Будомєж, Угринів–Долгобичув) [39].  

 Виняткового значення й актуальності для розвитку двох країн набула у 

2013–2014 рр. проблема української трудової міграції до Польщі. Проблеми, 

пов’язані з працевлаштуванням і перебуванням українських громадян на 

території Польщі, їх соціальним забезпеченням, медичним страхуванням, 

визнанням документів про освіту, створювали певну дисгармонію у стосунках. 

Задля розв’язання цих питань було посилено співпрацю між відповідними 

відомствами і правоохоронними органами обох країн щодо створення належних 

умов для проживання й праці та протидії нелегальній трудовій міграції [9, c. 

191].  

 Попри всі проєвропейські декларації, значну частину своїх економічних 

інтересів Польща бачить на Сході – у тому числі в Україні – й не хоче втрачати 

ці перспективні ринки та впливи у нашій країні [91, c. 53].  

 Щодо перспектив співробітництва між Україною та Польщею, то 

найперспективним, на думку представників урядів і економістів, є 

співробітництво у паливно-енергетичній сфері; це стосується зокрема транзиту 

енергоносіїв [71].  

 Інтеграція в економічні структури Європейського Союзу потребує від 

України розроблення та вдосконалення моделі відносин центру та регіонів, яка 

б відповідала принципам, стандартам, нормам і механізмам регіональної 

політики Євросоюзу, сприяла розвитку нових форм співробітництва між 

регіонами, а також міжнародного співробітництва територій. Тому саме 

розвиток транскордонного співробітництва став однією з характерних рис 

інтеграційних процесів у Європі [25, c. 123].  

 У польсько-українській співпраці можна виділити такі особливості:  

 поступове зміцнення в політиці влади України напряму, який скерований 
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на сильнішу, ніж досі, інтеграцію з західними структурами (ЄС);  

 різна структура промисловості польського й українського прикордоння, 

домінують різні типи виробництва (наприклад, мінеральні добрива − у Польщі, 

а паперова галузь − в Україні);  

 добре розвинута й динамічна співпраця між чисельними академічними 

осередками з польського й українського боку кордону (зокрема між Любліном, 

Жешувом, Львовом, Луцьком і Ужгородом);  

 багаті та різноманітні фізико-географічні ресурси, які містяться по обидва 

боки кордону, що вимагає власне узгоджених, навіть спільних захисних дій, 

дають можливість спільного туристичного господарювання (зокрема Карпати, 

Полісся та Розточчя);  

 траса багатьох наднаціональних автодорожніх шляхів, суттєвих у 

масштабі не тільки польсько-українських відносин, а також в 

загальноєвропейських;  

 численні залізничні сполучення, які з’єднують Краків і Жешув зі 

Львовом, Люблін зі Львовом і Києвом, металургійну широку лінію разом з 

інфраструктурою в Замості і Грубешові (Linia Hutniczo-Szerokotorowa-LHS); 

 багаті на усій території прикордоння пам’ятки матеріальної культури, які 

з кожного боку кордону належать до національної спадщини;  

 активна участь польських інвесторів з українського боку кордону, яка 

триває з кінця 90-х років, зокрема, на території спеціальної економічної зони 

(Ужгород, Закарпатська область);  

 сприятливий політичний клімат для розвитку співпраці [91].  

 Розв’язання проблеми формування нової моделі українсько-польських 

економічних відносин має ґрунтуватися на вимогах стратегічного партнерства, 

опираючись на підвалини сучасних економічних теорій, базуватися на системі 

відповідних принципів. Сформовано наступні основні принципи розвитку 

двосторонніх економічних відносин України і Польщі: 
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– активізація зовнішньоекономічних відносин з Польщею як засіб 

підтримки національних економік; 

– орієнтація на входження в європейський економічний простір; 

– перехід від постачально-збутової і торговельної до відтворювальної 

моделі економіки; 

– максимальне використання переваг економічної глобалізації; 

– врахування економічних інтересів країн; 

– поєднання відкритості національної економіки, входження у світові 

структури на вигідних умовах [154, c. 72-73].  

 Україна і Республіка Польща є стратегічними партнерами, зацікавленими у 

взаємній зовнішньоекономічній співпраці. Історична площина взаємозв’язків 

України і Республіки Польща підтверджує, що надалі варто раціонально 

використовувати всі потенційні можливості й ресурси, які дають ці відносини, 

та продовжувати активно їх розвивати. 

 Отже, робимо висновок, що понад двадцятирічна історія відносин між 

Україною та Республікою Польща переконливо підтверджує значущість й 

актуальність зовнішньоекономічної складової міждержавних взаємин, їх 

позитивну динаміку. Значну увагу держави приділяють реалізації спільних 

зовнішньоекономічних програм та проектів, взаємодії у рамках організацій, 

створених з метою підтримки й активізації зовнішньоекономічної взаємодії 

України і Республіки Польща.  
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 3.2. Торговельно-економічне співробітництво 

 

Важливою складовою українсько-польського співробітництва є 

торговельно-економічна сфера. Саме вона представляє реальний стан у 

співпраці обох країн на регіональному рівні, а не  лише декларує партнерство в 

офіційних документах.  

Республіка Польща є найбільшим торговельним партнером України серед 

країн Центрально–Східної Європи та займає за результатами  2015 року третє 

місце,  як і у попередніх роках (починаючи з 2007 року), за обсягами експортно-

імпортних операцій України у світі (після Китаю та Німеччини). 

Тому, посилення та зміцнення зовнішньоторговельних зв’язків України з 

Республікою Польща є вкрай важливим та необхідним для підвищення 

соціально-економічного становища як регіонів, так і в країні в цілому. 

Після світової економічної кризи 2008 року зовнішньоторговельний оборот 

(товари+послуги) України та Республіки Польща почав суттєво збільшуватись 

вже після 2009 року відповідно. 

 За даними Державного Комiтету Статистики України, у 2010 році обсяги 

зовнішньої торгiвлі товарами та послугами між Україною і Республікою 

Польща становили 4 803,1 млн. дол. США [рис.3.3]. Вiдповідно обсяги 

зовнішньої торгiвлі товарами зросли   на   35,2%   у  порівнянні   з   аналогічним 

перiодом у    2009  році   і   досягли  4 576,0 млн. дол. США. Обсяги зовнішньої 

торгiвлі товарами України з Республікою Польща за 2010 рік дорiвнювали 1 

787,2 млн. дол. та зросли на 47,9% порiвняно з показником 2009 року.   Обсяг   

польського   iмпорту   до    України    за   2010   рік    склав  2 788,8 млн. дол. 

США й порiвняно з 2009 роком зріс на 28,5%  вiдповідно [рис.3.1], [47, 55–60, 

131]. 

Обсяги зовнішньої торгiвлі послугами України з Республікою Польща  у  

2010 роцi склали  231,5  млн. дол. США., що зросли на 10,0% вiд аналогічного 

періоду у 2009 році вiдповідно. Рiвень українського експорту послуг до 
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Республіки Польща за 2010 р. становив 90,5млн. дол. США, а рiвень польського 

iмпорту послуг до України – 141,0 млн. дол. США [рис.3.2], [47, 55–60, 131].  

 

 Рис. 3.1. Динаміка торгівлі товарами України з Республікою Польща 2007–

2015 роки, млн. дол. США 

 Джерело: розроблено автором на основі  [55–60]*(з 2014 року без 

урахування АРК та зони АТО) 

 

У першій половині 2011 року за даними держкомстату України наша 

держава вперше за останні десять років експортувала до Республіки Польща 

товарів на бiльшу суму, ніж імпортувала, досягнувши позитивного сальдо. 

Отже, у 2011 роцi обсяги зовнішньої торгiвлі товарами та послугами мiж 

Україною і Республікою Польща становили 6252,3 млн. дол. США [рис.3.3]. 

 Обсяги зовнішньої торгiвлі товарами України з Республікою Польща 

дорiвнювали 5977,4 млн. дол. США, що у порiвнянні з аналогічним перiодом у 

2010 році збільшилися аж на  23,4%. Обсяги українського експорту до 

Республіки Польща дорiвнювали 2794,1 млн. дол. США у 2011 роцi та зросли 

на 56,3% порiвняно з показником 2010 року.   Обсяг   польського   iмпорту   до    
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України    за   2011   рік    становив   3183,3 млн. дол. США й у порiвняно з 

аналогічним показником 2010 року зрiс на 14,1% [рис.3.1], [115]. 

Обсяги зовнішньої торгiвлі послугами України з Республікою Польща 

зросли на 18,4% у 2011 році вiд аналогічного рівня 2010 року і становили 231,5  

млн. дол. США. Рiвень  експорту послуг з України до Республіки Польща за 

2011 рiк становив 132,4 млн. дол. США, а рівень польського iмпорту послуг до 

України – 142,5 млн. дол. США [рис.3.2], [47, 55–60, 131].  

 

 Рис. 3.2. Динаміка торгівлі послугами України з Республікою Польща 

2007–2015 роки, млн. дол. США 

 Джерело: розроблено автором на основі [55-60]*(з 2014 року без 

урахування АРК та зони АТО) 

 

 У 2012 році зовнішньоторговельний оборот (товари+послуги) мiж 

Україною і Республікою Польща склали 6458,7 млн. дол. США [рис.3.3]. 

Обсяги зовнішньої торгiвлі товарами України з Республікою Польща 

збільшилися на 2,8 % у порiвнянні з аналогічним періодом у 2011 році і склали 

6 143,3 млн. дол. США.  При цьому рiвень українського експорту до Республіки 

Польща зменшився на 7,8% у порівнянні з аналогічним перiодом 2011 року, що 
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дорiвнював 2 576,2 млн. дол. США. Рівень польського iмпорту до України 

збільшився на 12,1 % і становив 3 567,1 млн. дол. США та у порiвнянні з 2011 

роком [рис.3.1], [47, 55–60, 131]. 

 

 Рис. 3.3. Динаміка торгівлі товарами та послугами України з Республікою 

Польща 2007–2015 роки, млн. дол. США 

 Джерело: розроблено автором на основі [55-60]*(з 2014 року без 

урахування АРК та зони АТО) 

 

Обсяги зовнішньої торгівлi послугами України з Республікою Польща 

зросли на 17,0% у 2012 році порiвняно з 2011 роком і становили  317,8  млн. 

дол. США. Експорт послуг з України до Республіки Польща за 2012 р. склав 

141,4 млн. дол. США, а рiвень польського імпорту послуг до України – 176,4 

млн. дол. США [рис.3.2], [47, 55–60, 131]. 

За даними Державної Служби Статистики України у 2013 роцi обсяги 

зовнiшньої торгівлі товарами та послугами мiж Україною і Республікою 

Польща становили 7001,9 млн. дол. США [рис.3.3]. При цьому обсяги торгівлi 

товарами між Республікою Польща та Україною збiльшився на 7,7% у 

порівнянні з 2012 роком і склали  6616,5  млн. дол. США. Експорт послуг з 
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України до Республіки Польща за 2013 рiк дорівнював 2547,8 млн. дол. та 

порiвняно з показником 2012 року скоротились приблизно на 1%.   Обсяг   

польського   iмпорту   до    України    за   2013   рік    становив   4068,7 млн. дол. 

США й у порівняно з аналогічним показником 2012 року зрiс на 14,5%  

[рис.3.1], [47, 55–60, 131]. 

За 2014 рік зовнiшньоторговельний оборот (товари+послуги) між 

Україною і Республікою Польща становили 6063,6 млн. дол. США [рис.3.3], 

[115]. При цьому обсяги зовнішньої торгівлi товарами України з Республікою 

Польща зменшились на 13,6% у порівняннi з аналогічним періодом 2013 року і 

становили 5 712,4 млн. дол. США та. При цьому рiвень українського експорту 

до Республіки Польща збільшився на 3,9% від аналогічного перiоду у 2012 році 

і  становив 2 645,0 млн. дол. США. Рівень польського iмпорту до України 

дорiвнював  3067,4 млн. дол. США, та зменшився на 24,3% у порівняннi з 

аналогічним періодом 2013 року [рис.3.2], [47, 55–60, 131]. 

За результатами  2014 року обсяги зовнiшньої торгівлі послугами України 

з Республікою Польща склали  344,6  млн. дол. США, знизились на 9,0% вiд 

аналогічного рівня 2013 року відповiдно. Експорт послуг з України до 

Республіки Польща за 2014 рік становив 199,7 млн. дол. США, що зменшився 

на 8,3%, а рiвень польського імпорту послуг до України знизився на 13,5% 

порiвняно з 2013 роком і дорівнював 144,9 млн. дол. США [рис.3.1], [47, 55–60, 

131]. 

Обсяги зовнiшньої торгівлі товарами та послугами мiж Україною і 

Республікою Польща у 2015 році становили 4582,6 млн. дол. США [рис.3.3].  

При цьому обсяги зовнішньої торгiвлі товарами України з Республікою 

Польща зменшились на 24,7% і склали 4 302,0 млн. дол. США у порiвнянні з 

аналогічним періодом 2014 року [рис.3.1]. Експорт послуг з України до 

Республіки Польща у 2015 роцi становив 1 977,5млн. дол. США, зменшився на 

25,2% у порівнянні з 2014 роком. Рiвень польського імпорту до України 
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дорiвнював  2 324,5 млн. дол. США, та у порівняннi з аналогічним періодом 

2014 року зменшився на 24,3% [47, 55–60, 131]. 

У 2015 році обсяги зовнішньої торгівлi послугами України з Республікою 

Польща склали  280,6  млн. дол. США, що знизились на 19,6% вiд аналогічного 

рівня 2014 року , що зображено на рис. 3.2 та 3.3. Рiвень українського експорту 

послуг до Республіки Польща за 2015 рiк знизився на 10,9% і склав181,9 млн. 

дол. США, а рівень польського iмпорту послуг до України зменшився на 35,0% 

і дорiвнював 98,7 млн. дол. США [рис.3.2], [47, 55–60, 131]. 

 Основні експортні групи товарiв за 2015 рік: чорні метали (19,3%); 

електричні машини (12,5%); руди, шлаки і зола (8,8%); деревина і вироби з 

деревини (8,5%). У товарній структурі iмпорту переважали: паливо мінеральне, 

нафта і продукти її перегонки (15,9%); пластмаси, пoлімерні матеріали (9,2%); 

електричнi машини (8,8%); реактори ядерні, кoтли, машини (8,7%); засоби 

наземного транспорту, крiм залізничного (3,6%) [55–60, 115].  

У регіональному розрізі найбільший зовнішньоторговельний оборот 

(товари +послуги) України з Республікою Польща за 2007–2015 роки мають: 

Київська область разом з м. Києвом –  13680,1 млн. дол. США (27,9%), 

Львівська –7524 млн. дол. США (15,3%) та Дніпропетровська – 6467,5 млн. дол. 

США (13,2%) області. Високий обсяг зовнішньоторговельного обороту 

показують, Донецька – 3239,5 (6,6%), Запорізька – 2706,4 (5,5%), Тернопільська 

– 1941 (4,0%) Луганська – 1920,2 (3,9%) та Волинська – 1785 (3,6%) області у 

млн. дол. США. Найменше: Херсонська – 21,1 (0,4%) та Чернівецька – 21,9 

(0,4%) області  в млн. дол. США, що зображено на рис.3.4.   
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 Рис.3.4. Динаміка зовнішньоторговельного обороту (товари+послуги) України з Республікою Польща (2007–

2015 роки), млн. дол. США 

 Джерело: розроблено автором на основі [55-60, 141-147] *(з 2014 року без урахування АРК та зони АТО) 
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 Починаючи з 2014 року зовнішньоторговельний оборот 

(товари+послуги) майже по всім регіонам України почав скорочуватись, за 

винятком Сумської – 61,6 млн. дол. США у 2015 році, що зріс на 31,4 млн. 

дол. США порівняно з 2014 роком,а це – більше ніж в два рази, Херсонської 

– 22,8 млн. дол. США у 2015 році, що зріс на 25,4% ( на 5,8 млн. дол. США) 

порівнюючи з аналогічним періодом 2014 роком та Чернігівської – 88,6 млн. 

дол. США у 2015 році, який збільшився більше ніж в три рази порівняно з 

2014 роком і склав 27 млн. дол. США відповідно. Це пояснюється складною 

політичною ситуацією в країні та проведенням АТО. Що ж стосується цих 

трьох «позитивних» областей, нажаль, вони займають дуже малу частку, до 

1% від загальної частки в регіональному зовнішньоторговельному обороті 

(товари+послуги), тому, суттєво не впливають на динаміку досліджуваного 

показника [115]. 

 Якщо брати весь досліджуваний період, в цілому спостерігається 

позитивна  динаміка  обсягу  цього показника, що вказує на посилення тісних 

зовнішньоторговельних зв’язків регіонів України з Республікою Польща.  

В експорті товарів з регіонів України до Республіки Польща за 

досліджуваний період найбільший обсяг мають Дніпропетровська – 4026737 

(21,5%), Донецька – 2406031,1 (12,9%), Львівська – 1906722,2 (10,2%), 

Київська область разом з м. Києвом – 1917297,9 (10,3%), Луганська – 

1699233,9 (9,1%), Запорізька – 1227985,3 (6,6%), Тернопільська – 938131,1 

(5%), Волинська –  602450,4 (3,2%) та Черкаська – 587947,6 (3,1%) області в 

тис. дол. США відповідно. Найменше: Чернівецька –  36383, 4 (0,2%) та 

Херсонська – 27169,0 (0,1%) області в тис. дол. США. [Додаток Ґ.1.]. 

Якщо брати показники обсягу цього показника починаючи з 2009 року, 

після світової економічної кризи, до 2015 року, то найбільшими 

експортерами до Республіки Польща залишаються ті ж самі регіони України, 

лише по трьом регіонам обсяг цього показника збільшився, але не суттєво: у 

Львівській на 1% і склав 11,2%,  Київська область разом з м. Києвом на 0,4% 

(10,7%) та у Тернопільській області на 0,8% і склав 5,8% відповідно.
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 Необхідно зауважити, що починаючи з  2014 року тільки у семи 

українських областей експорт товарів до Республіки Польща продовжував 

збільшуватись: Житомирська – у 2014 році експорт товарів склав 29476,9 тис. 

дол. США, що на 5,8% більше ніж у 2013 році, у 2015 році – 40400,2 тис. дол. 

США, що зріз на 27% порівняно з 2014 роком. У 2014 році  Київська область  

експортувала товарів на 48196,4 тис. дол. США, що виріс на 30,2% порівняно 

з 2013 роком, а у 2015 році експорт товарів склав 52266,8 тис. дол. США, що 

на 7,8% більше ніж у попередньому році. У 2014 році експорт товарів з 

Сумської області до Республіки Польщі становив 7364,4 тис. дол. США, що 

зменшився на 2,7% порівняно з попереднім роком, але вже у 2015 році 

експорт товарів зріз на 14,4% і склав 6803,6 тис. дол. США. Херсонська 

область у 2014 році експортувала товарів на 52,7% більше ніж у 2013 році – 

1425,6 тис. дол. США, а у 2015 році більше аж на 70, 2% порівняно з 2013 

роком і склав 4779,8 тис. дол. США.У Хмельницькій області у 2014 році цей 

показник становив 25078 тис. дол. США, що більше на 13,4% порівняно з 

2013 роком, а у 2015 році експорт товарів до Республіки Польща склав 

32463,7 тис. дол. США, що зріс на 22,8% порівняно з аналогічним періодом у 

2014 році. Що ж стосується Чернівецької області, то обсяг досліджуваного 

показника у 2014 році становив 3698,5 тис. дол. США, що знизився не 

суттєво на 0,9% порівняно з попереднім роком, вже у 2015 році він 

збільшився на 36,1% порівняно з 2014 роком і склав 32463,7 тис. дол. США. 

Чернігівська область у 2014 році збільшила свій експорт товарів з 

Республікою Польща порівняно з 2013 роком на 23,4% і склав 10708,8 тис. 

дол. США, а у 2015 році становив 20692,7 тис. дол. США, що збільшився на 

48,3% порівняно з попереднім роком. У решті регіонів Україні експорт 

товарів до Республіки Польща за останні два роки зменшився [Додаток Ґ.1.]. 

 Щодо товарної структури українського експорту, то неблагородні 

метали, мінеральні продукти та продукція хімічної промисловості 

залишаються основними статтями українського експорту. Регіони України 

експортують до Республіки Польща здебільшого товари з низьким вмістом 
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доданої вартості (сировина, енергоносії, металопродукція тощо), на які 

припадає 93% українського експорту. 

 В імпорті товарів до регіонів України з Республіки Польща за 2007–

2015 роки найбільші обсяги отримують Київська область разом з м. Києвом – 

10713639 (38,8%), Львівська – 5286242 (19,2%), Дніпропетровська – 2411244 

(8,7%), Запорізька – 1449992 (5,3%) та Волинська – 1093669 (4,0%) області в 

тис. дол. США відповідно. Найменше: АРК – 76026,3 (0,3%) та 

Кіровоградська – 63404,7 (0,2%) в тис. дол. США. Що пояснюється слабкими 

зовнішньоекономічними зв’язками цих областей з Республікою Польща.  

[Додаток Ґ.2.], [115]. 

 Після світової економічної кризи польський імпорт в усіх регіонах 

України значно зменшився, а починаючи з 2009 року обсяг цього показника 

почав збільшуватись по всіх регіонах.  

 Починаючи з 2014 року лише у трьох областях України імпорт з 

Республіки Польща продовжував збільшуватись: у Миколаївську область 

польський імпорт товарів у 2015 році збільшився на 17,5% порівняно з 2014 

роком і склав 28367,1 тис. дол. США. Сумська – у 2015 році обсяг склав 

24153,9 тис. дол. США, що збільшився на 9,1% порівняно з 2014 роком. У 

Чернігівську область у 2015 році обсяг цього показника склав 15009,3 тис. 

дол. США, що на 2,5% вище ніж у 2014 році. Але ці три області сумарно 

дають лише 1,8% від загального імпорту товарів з Республіки Польща, тому 

майже не впливає на регіональну динаміку за досліджуваний період [Додаток 

Ґ.2.]. 

 В цілому, за останні дев’ять років спостерігається досить позитивна 

динаміка експорту та імпорту товарів з регіонів України до Республіки 

Польща, що свідчить про посилення та зміцнення зовнішньоторговельних 

зв’язків. 

 На відміну від торгівлі товарами, торгівля послугами між регіонами 

України та Республікою Польща перебуває на порівняно низькому рівні, 

майже у 10 разів поступаючись обсягам товарного обороту. Основними 
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статтями імпорту послуг з Республіки Польща до регіонів України є 

транспортні, будівельні та ремонтні послуги, тим часом як з регіонів України 

до Республіки Польща експортують, окрім транспортних, переважно ділові, 

професійні й технічні послуги.  

 В регіональному розрізі в експорті послуг до Республіки Польща за 

2007–2015 роки найбільший обсяг мають: Київська область разом з містом 

Києвом –  492890,8 (45,3%), Львівська – 211936,5 (19,4%) та Тернопільська – 

123597, 1 (11,3%) області в тис. дол. США відповідно. Найменше: 

Чернівецька – 2992,3 (0,3%) та Кіровоградська – 954,7 (0,1%) області в тис. 

дол. США [Додаток Ґ.3.]. 

 Починаючи з 2014 року дев’ять регіонів мають збільшення експорту 

послуг до Республіки Польща: Івано-Франківська – у 2015 році експорт 

послуг склав 1572,6 тис. дол. США, що зріс на 30,9% порівняно з 2014 роком. 

У Київській області обсяг цього показника збільшився на 40,5% від 

аналогічного періоду у 2014 році і становив 13545,3 тис. дол. США. 

Львівська – у 2015 році експорт послуг до Республіки Польща становив 

49046,4 тис. дол. США, що на 13,2% більше ніж у 2014 році. У Рівненській 

області цей показник склав 1230,8 тис. дол. США, що збільшився на 31,5% 

порівняно з 2014 роком. Хмельницька  – у 2015 році збільшила експорт 

послуг до Республіки Польща на 4,1% від аналогічного періоду у 2014 році і 

становив 3165 тис. дол. США. Сумська – у 2015 році рівень експорту послуг 

досягнув 385,4 тис. дол. США, який зріс на 66,3% від аналогічного періоду у 

2014 році. Чернігівська область у 2015 році збільшила свій експорт послуг на  

37% порівняно з 2014 роком і склав 551,1 тис. дол. США, але обсяги 

експорту послуг до Республіки Польща в цих областях є одними найнижчих 

по країні (по 0,2% відповідно від загальної кількості експорту) [Додаток Ґ.3.].  

 За весь досліджуваний період спостерігається позитивна динаміка 

експорту з регіонів України до Республіки Польща. 

 В імпорті послуг з Республіки Польща до регіонів України за 2007–

2015 роки найбільше отримують такі: більше половини припадає на Київську 
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область разом з містом Києвом – 69157,6 (53,6%), Львівська – 167755,6 

(14,4%), Волинська – 57586,4 (5,0%) та Полтавська – 39106,3 (3,4%) області в 

тис. дол. США відповідно. Найменше: Чернівецька – 1491,4 (0,1%) та 

Кіровоградська – 571,2 (0,01%) області в тис. дол. США. Це пояснюється 

слабким соціально-економічним розвитком цих регіонів [рис. 3.5.], [115]. 

 Починаючи з 2014 року лише у трьох областях спостерігається 

позитивна динаміка залучення польських послуг: Дніпропетровська – у 2015 

році збільшились польські послуги на 34,4% від аналогічного періоду у 2014 

році і становили 2306 тис. дол. США. У Запорізькій області імпорт польських 

послуг зріс майже в десять разів порівняно з 2014 роком і становив 725,4 тис. 

дол. США. Якщо розглядати цей регіон, то бачимо, що динаміка в цілому є 

позитивною, але досить неоднорідною та стрибкоподібною. Івано-

Франківська область – у 2015 році обсяг імпортованих польських послуг 

становив 3711 тис. дол. США, що на 2,3% вище ніж у 2014 році. Ці три 

області дають сумарно 5,7% від загального польського імпорту до регіонів 

України [рис. 3.5.]. Також, за весь досліджуваний період в імпорті польських 

послуг до регіонів України спостерігається позитивна динаміка [115]. 

Проаналізувавши динаміку торгівлі та її експортно-імпортні складові 

між регіонами України та Республікою Польща, можемо стверджувати, що 

товарообіг між двома країнами протягом  2007–2015 років постійно зростав. 

Але разом з тим, наші регіони мають від’ємне сальдо в експортно-імпортних 

операціях, що гальмує процес зовнішньоекономічного співробітництва і 

входження України як економічно стабільної держави на європейський 

ринок, зокрема й польський. 
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 Рис.3.5. Динаміка імпорту послуг до регіонів України з Республіки Польща (2007–2015 роки), тис. дол. США 

 Джерело: розроблено автором на основі [55-60, 141-147] *(з 2014 року без урахування АРК та зони АТО)



127 
 

 3.3. Інвестиційне співробітництво 

 

 Однією з найважливіших складових економічних   відносин країн-

партнерів є взаємне інвестування. Транскордонне співробітництво відіграє 

надзвичайно важливе значення в розвитку українсько-польських 

зовнішньоекономічних відносин в контексті реалізації стратегічного 

партнерства. 

 Іноземні інвестиції – не лише відображення міжнародного 

циркулювання капіталу, а й джерело поповнення недостатніх внутрішніх 

коштів, і, що найголовніше, інструмент залучення новітніх технологій. 

Взаємні інвестиційні потоки між Україною та Польщею підвищать 

ефективність ринкової трансформації української економіки та піднімуть 

українсько-польське співробітництво на вищий щабель і сприятимуть 

економічній інтеграції України в Європейський Союз [154, c. 202].  

Аналіз динаміки обсягів польських iнвестицій в Україну показав, що 

максимальна кількість польських інвестицій булo зафіксовано 1 липня 2013 

року – на рівні 945,3 млн. дол. США. У 2013 році обсяги польських 

iнвестицій в Україні зменшилися на 71,0 млн. дол. США, а за 2014 рiк ще на 

14,2 млн. дол. США. Станом на 1 квiтня 2015 року, обсяги iнвестицій з 

Республіки Польща в Україну дорiвнювали 775,5 млн. дол. США, що складає 

1,9% від загального обсягу iноземних інвестицій в Україну. З початку 2015 

року польські iнвестиції скоротилися на 55,7 млн. дол. США [47, 63–69, 131], 

[рис. 3.6, 3.7.]. 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прямі інвестиції 

з РП в Україну 
670,5 694,7 864,9 935,8 875,5 916,4 845,4 813,2 785,9 

Прямі інвестиції 

з України в  РП 
30,1 46,9 49,4 49,1 48,2 54,2 56,4 52,6 50,1 

 Рис. 3.6. Динаміка українсько-польської інвестиційної співпраці (2007–

2015 роки), млн. дол. США 

 Джерело: розроблено автором на основі [63–69]*(з 2014 року без 

урахування АРК та зони АТО) 

 

 Рис.3.7. Динаміка обсягів польських інвестиції в Україну (2007–2015 

роки), млн. дол. США 

 Джерело: розроблено автором на основі [63–69]*(з 2014 року без 

урахування АРК та зони АТО) 

  

 Найбільшими, із залучення капiталу з Республіки Польща прoекти в 

Україні є: деревообробний завод «Барлінек», меблева фабрика «Новий 

Стиль», фабрика упаковки «Кен–Пак», фабрика будiвельної керамiки 

«Церсаніт», фабрика автозапчастин «Інтер–Гроклiн», пiдприємство з 

виробництва фарб «Снєжка–Україна»,завод металообробки «Полiмекс–

Мостосталь», банкiвсько-фінансові установи (ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ідея–
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банк», страхова компанiя «PZU Україна»), найбiльший пoльський ритейлер 

«LPP SA», нафтoгазова компанія «SerinusEnergy», тощо [47, 131]. 

Станом на 01 липня 2015 року, за даними Державної служби 

статистики України, обсяги українських iнвестицій в польській економіцi 

склали 50,6 млн. дол. США, що станoвить 0,8% від загального обсягу 

українських iнвестицій за кордоном. З початку 2015 року українські 

iнвестиції скоротилися на 2,9 млн. дол. США. За наявною iнформацією, обсяг 

реальних українських інвестицiй в Республіки Польща, які з рiзних причин 

не зараховуються українською статистикoю, перевищує 1 млрд. дол. США. У 

Пoльщі наразі діє щонайменше один десятoк підприємств з українським 

капіталом [47, 63–69], [рис. 3.8.]. 

 

 Рис. 3.8. Динаміка обсягів українських інвестиції до Республіки 

Польща (2007–2015 роки), млн. дол. США 

 Джерело: розроблено автором на основі [63–69]*(з 2014 року без 

урахування АРК та зони АТО) 

  

 Найвагомішими українськими iнвестиційними проектами до 

Республіки Польща є: металургійний кoмбінат «Гута Ченстохова» (iнвестор – 

«ІСД»),  суднoбудівельний завод «Стoчнє Гданське» (інвестор – «ІСД»), 
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«Гута Покуй» (iнвестор – «Приват»), завод освiтлювальних приладів 

«Геліoс» (інвестор – «Іскра»),   плoдопереробний завод «T. B. Fruit Dwikozy» 

(інвестор – кoмпанія «T. B. Fruit» (власник торгiвельної марки «Яблуневий 

дар»), Мазовецький сироварний завод «Ostrowia» (iнвестор – Група кoмпаній 

«Milkiland»). Зoкрема, ІСД iнвестував у металургiйний комбінат «Huta 

Czestochowa» 307 млн. євро, викупив у пoльської компанії «Popczyce S. A.» 

50 % акцій завoду вогнетривких матеріалів у м. Хшанів, а спільнo з 

компанією «Zlomrex S. A.» пiдписав угоду про створення українськo-

польського СП «Індустріальна металургiйна компанія». У свою чергу, 

«Українська автомобiльна корпорація» стала відoмою на польському 

фінансовoму ринку завдяки вкладенню iнвестицій у «Варшавський 

автомобільний завод» [47]. 

 В регіональному розрізі України за 2007–2015 роки найбільшого обсягу 

залучення польських інвестицій мають: Львівська – 2563,8 (38,0%), Київська 

разом з містом Києвом – 1859,1 (27,5%), Волинська – 815,9 (12,1%) та Івано-

Франківська – 431,3 (6,4%) області в млн. дол. США відповідно [рис.3.9.]. 

 Починаючи з 2014 року попри відтік польського капіталу з регіонів 

України три області показують їх не суттєве зростання: в Івано-Франківську 

– у 2014 році польські інвестиції склали – 40,8 млн. дол. США, що на 9,3% 

більше від аналогічного періоду у 2013 році. У 2015 році вони зменшились не 

суттєво на 0,7% і склали 39,7 млн. дол. США порівняно з 2014 роком. 

Львівська – у 2014 році отримала 378,6 млн. дол. США польських інвестицій, 

що на 6,0% більше ніж у 2013 році, а у 2015 році залучення польського 

капіталу знизилось на 8,0% від 2014 року і становили 372 млн. дол. США. У 

Київську область у 2014 році було залучено на 7,7% більше аналогічного 

періоду у 2013 році і становили 133,7 млн. дол. США, а в 2015 році обсяг 

польського капіталу в область збільшився ще на 1,0% і склав 114 млн. дол. 

США порівняно з 2014 роком [рис.3.9.], [63–69]. На ринку України у 2014 

році діяли приблизно 1200 компаній з польським капіталом, що займались як 

розповсюдженням  товарів,  так  і  їх   безпосереднім  виробництвом [160].  
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 Рис.3.9. Динаміка прямих інвестицій (акціонерний капітал) в регіонах України з Республіки Польща (2007–2015 

роки), млн. дол. США  

 Джерело: розроблено автором на основі [63–69] *(з 2014 року без урахування АРК та зони АТО) 
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 Що стосується галузевого розподілу польських інвестицій в українську 

економіку (табл.3.1). Найбільші обсяги польських капіталовкладень за 2007–

2015 роки залучено у такі види економічної діяльності: фінансова і страхова 

діяльність – 3545,4 (54,3%); промисловість – 2134,2 (32,7%); оптово-

роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 492,7 

(7,5%); сільське, лісове та рибне господарство – 250,6 (3,8%); 

адміністративне та допоміжне обслуговування – 106,2 (1,6%) в млн. дол. 

США відповідно. 

Таблиця 3.1 

Динаміка галузевої структури обсягу польських інвестиції в 

економіку України за 2007–2015 роки 

 

  Обсяг на 1 січня (млн. дол. США) 

 Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Польща 394,6 672,1 690,1 866,7 932,7 854,0 916,9 839,5 828,3 

Сільське, лісове 

та рибне 

господарство 

3,3 26,7 32,1 29,5 29,1 33,1 32,8 32,1 31,9 

Промисловість 170,6 205,8 213,7 232,7 252,6 237,0 258,2 289,4 274,2 

Оптова та 

роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортни

х засобів і 

мотоциклів 

28,8 42,1 38,6 53,7 48,9 45,8 73,6 83,9 77,3 

Фінансова та 

страхова 

діяльність 

154,7 343,1 347,8 486,9 528,8 473,4 476,7 351,7 382,3 

Діяльність у 

сфері 

адміністративног

о та допоміжного 

обслуговування* 

      18,8 26,4 14,3 15,5 16,0 15,2 

*почала розрохавуватись за КВЕД з 2010 року 

 Розроблено автором: на основі [63–69]*(з 2014 року без урахування 

АРК та зони АТО) 
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Так, на сьогодні найуспішнішими проектами, які реалізовували польські 

інвестори в Україні, можна вважати відкриття в нашій державi материнських 

підприємств пoльських компаній: Тoрунського заводу перев’язувальних 

матерiалів у м. Березань поблизу Борисполя, фiрми «Інтер–Гроцлін» в 

Ужгороді, кoмпанії «Кан–Пак», яка відкриває фабрику з вирoбництва пляшок 

для напоїв у Вишгороді. Крiм того, на сході України працюють три пoльські 

меблеві фабрики: «Фoрте», «Вікo» та «Новий стиль» [47]. 

Найбільший обсяг інвестицій з Республіки Польща у Волинську область 

вкладено здебільшого у розвиток вирoбничої сфери, зoкрема деревообробної 

та харчової промисловостi та банківської справи, підприємства, що 

займаються торговельно-посередницькою дiяльністю та надають 

рiзноманітні послуги, зокрема транспортні. Найбільші польські iнвестиції 

вкладено у такі спiльні підприємства ТзОВ «Модерн–Експo» (виробництвo та 

реалізація торгівельного oбладнання і устаткування), «БРВ–Україна» 

(виробництво меблевoї фурнітури), ТзОВ «Аркус–Ромет» (вирoбництво 

велосипедів), ТзОВ «Агрoфрукт» (оптова тoргівля товарами), 

функцiонування банківськoї установи «Унiкредит Банк ТзОВ (Україна)» [24].  

За 2007–2015 роки в регіональну економіку України найбільшого обсягу 

польських інвестицій досягла фінансова і страхова діяльність 3545,4 млн. 

дол. США завдяки UniCredit Group, яка працює в Україні з  1997 році. Сaме в 

цьому році було відкрито Бaнк Пекao (Укрaїнa) в м. Луцьку та м. Києві, який 

стaв першим бaнкoм в Укрaїнi зi 100%-м польським кaпiтaлoм. У червнi 2006 

році Бaнк Пекao (Укрaїнa) змінив свою нaзву на UniCredit Bank відповідно до 

Стрaтегiї рoзвитку бiзнесу UniCredit Group в Укрaїнi. У вереснi 2007 році 

UniCredit Bank успiшнo зaвершив злиття з HVB Бaнк Укрaїнa відповідно до 

Стрaтегiї інтеграції UniCredit Group у крaїнaх ЦСЄ. З 1 вересня 2011 рoку 

ПAТ «Укрсoцбaнк» прoдoвжує свою діяльність нa ринку Укрaїни під 

торговою мaркoю «UniCredit Bank». UniCredit Bank став універсальним 

бaнкoм, який нaдaє ширoкий спектр висoкoякiсних пoслуг та продуктів 

клієнтам корпоративного та рoздрiбнoгo бiзнесу, відділення якого 
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представлені майже в усіх регіонах України. У проект було вклaденo 125 

млн. дoл. СШA. Найбільший банк Пoльщі «РКО Bank Polski S.A» (oсновний 

акціонер ПАТ «Кредобанк») прийняв рiшення щодо збільшення статутного 

капіталу цiєї української банківської устанoви на 17,2% (330  млн. грн.) до 

2,249 млрд. грн. [47].   

 Ще однією польською структурою, що увійшла на український 

банківський ринок, був Getting Holding (Геттінг Холдинг), який володіє в 

Польщі Геттінг Банком. Входження Getting Holding відбулося через 

інвестицію у статут українського комерційного банку “Прикарпаття” з Івано-

Франківська. У 2007 році Getting Holding викупив близько 82% акцій банку 

“Прикарпаття”, а згодом цей банк з польським капіталом змінив назву на 

Банк Плюс та продовжує працювати на українському ринку [113, c. 502].   

Деревообробний завод «Барлінек» інвестував до 20 млн. євро в 

модернізацію виробництва власного заводу у м. Вінниця, що дозволить йому 

стати найбільшим деревообробним підприємством Європи [131]. 

Польська компанія «Lubawa S. A.» спільно з ДК «Укроборонпром» 

реалізовує проект зі створення у м. Івано-Франківськ підприємства по 

виробництву військової амуніції (початковий обсяг польських інвестицій 

оцінюється на рівні 1 млн. євро, виробництво планується розпочати до кінця 

2016 року) [47].  

Отже, українсько-польське інвестиційне співробітництво, з одного боку 

– механізм, який, втiлюючись у конкретних фoрмах міждержавної 

промислової спiвпраці, поглиблює виробничу коoперацію українських та 

польських пiдприємств, а також формує інтернацiональні відтворювальні 

зв’язки у сфері виробництва суспiльного продукту. А з іншого – за умови 

iбмеженості внутрішніх ресурсів еконoмічного розвитку, залучення 

iноземних інвестицій відіграє важливу роль у подоланні інвестиційнoго 

спаду і може розглядатися як iнструмент залучення новітніх технолoгій та 

інновацій, сучасних метoдів менеджменту, маркетингу й органiзації 

виробництва, а тому є потужним засобом оновлення українського 
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вирoбництва, спроможним перевести українсько-польські екoномічні 

відносини на якісно вищий рiвень стратегічного партнерства [73, c. 428].  

Україна та Республіка Польща мають неаби які перспективи розвитку 

та поглиблення інвестиційної співпраці. За весь досліджуваний період в 

цілому присутня позитивна динаміка залучення інвестицій з Республіки 

Польща, навіть, не зважаючи на два останні роки. Однак існують певні 

бар’єри, що гальмують ці процеси й потребують поступового та ґрунтовного 

усунення. 

 

3.4. Співробітництво в сфері туризму, культури та освіти 

 

Ще однією складовою зовнішньоекономічних відносин між регіонами 

України та Республікою Польща є проведення дієвої регіональної політики в 

сфері туризму та потужність туристичних зв’язків. Вони відіграють 

вирішальну роль у формуванні зовнішнього привабливого іміджу двох країн 

та кожного окремого регіону. Тому, дієва регіональна туристична політика та 

поглиблення туристичних зв’язків між Україною та Республікою Польща є 

необхідним у покращенні та стимулюванні соціально-економічного 

становища регіонів двох держав. Детальніше розглянемо особливості 

проведення та здійснення туристичної політики України та Республіки 

Польща. 

Важливе місце в регіональній політиці посідає туристична. Вона є 

одним із видів соціально-економічної політики держави. Основна суть 

туристичної політики  полягає у діяльності держави щодо розвитку 

туристичної індустрії і суб’єктів туристичного ринку, зміцнення та 

вдосконалення форм туристичного обслуговування громадян. Все це 

сприятиме поліпшенню  політичного, економічного й соціального потенціалу 

країни. 

Туристичну політику держави слід розглядати як систему методів і 

заходів соціального, економічного, політичного, правового, екологічного та 
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культурного характеру, що здійснюються державними органами влади у 

сфері туризму з метою його регулювання, координації та створення умов для 

розвитку [202, 226].  

Регіональна політика є невід'ємним елементом політики розвитку 

держави, яка сприяє досягненню цілей на національному рівні, допомагаючи 

використовувати потенціал розвитку регіонів і територій, в найліпшому 

можливому способі,забезпечуючи зовнішніми ресурсами. Це підтримує 

створення і побудову регіональної ідентичності в економічному, соціальному 

і культурному вимірі через багаторівневу систему управління [189].  

Туризм є одним з головних інструментів проведення регіональної 

політики, що дозволяє вирівнювати соціально-економічні нерівності. 

Розвиток туризму в регіоні призводить до збільшення попиту на місцеві 

продукти, збільшення кількості туристичних об'єктів, а також позитивно 

впливає на регіональну інфраструктуру, зайнятість і екологію, отже і 

поглибленню зовнішньоекономічних відносин з іншими країнами. [155]. 

Державна туристична політика є комплексом заходів правового, 

економічного і організаційного порядку, підкріплена відповідними 

управлінськими інститутами, діяльність яких пронизує всі управлінські рівні 

і спрямована на узгодження державних, бізнесових і місцевих інтересів на 

ринках туристичних послуг різного порядку [79].  

Туристична політика являє собою діяльність, яка визначає економічні, 

політичні, соціальні та культурні цілі, пов'язані з розвитком туризму, який 

дає змогу досягнути універсальних позитивних ефектів, зумовлених 

наявністю попиту і пропозиції,  намагаючись задовольнити соціальні потреби 

з точки зору туризму та надані необхідних коштів [226].  

Відповідно до розподілу завдань державного управління на 

національному та регіональному рівнях, на регіональному рівні 

відповідальним за проведення туристичної політики в Республіці Польща є 

влада воєводства. Основними цілями туристичної  політики є: 

- задоволення потреб суспільства в галузі туризму; 
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- раціональне використання туристичних визначних пам'яток, трудових 

і капітальних ресурсів в сфері економіки туризму; 

- розробка оптимального розміру і структури руху туризму; 

- координація розвитку туризму, яка враховує різні його функції та 

зв'язку з іншими галузями економіки [202, 222]. 

Одним з нових та перспективних напрямків регіональної політики 

держави в Республіці Польща є проведення та здійснення регіональної 

політики в сфері туризму , тому це є  актуальним об’єктом досліджень. За 

останні роки туризм став досить розгалуженим та прибутковим, завдяки 

вигідному географічному положенню, наявності широкого спектру 

природних та історико-культурних ресурсів, позитивній динаміці зростання 

життєвого рівня населення, низькому, у порівнянні з розвиненими країнами, 

рівню цін, а також приналежністю до європейської спільноти. Республіка 

Польща проводить активну, а головне, ефективну політику у сфері туризму. 

Туризм є одним з пріоритетів регіональної політики Республіки 

Польща, яка включає, такі цілі: збереження і використання культурної і 

природної спадщини, розвиток туризму; підтримка розвитку 

культуротворчих і туристичних функцій об’єктів національного і 

загальносвітового значення; підтримка створення і розвитку регіональних 

туристичних продуктів; посилення функції метрополій, з точки розвитку 

туризму та туристичної інфраструктури [191].  

 Держава є основним об'єктом реалізації політики в галузі туризму 

будь-якої країни. Прийнято вважати, що існує 7 функцій державного 

управління туризмом. До них відносяться: координація, планування, 

стимулювання, законодавство, економічна діяльність, соціалізація туризму, 

захист громадських інтересів. В обов'язки міністерств в сфері управління 

туризмом включають завдання, пов'язані з розвитком, удосконаленням і 

просуванням туризму, впровадження та моніторинг програм і рішень, що 

стосуються туристичного сектора [190, 202].   
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 Зважаючи на те що туризм є мiжгалузевим диверсифікаційним 

комплексом, реалiзація багатьох завдань, що впливають на розвиток 

туристичної iндустрії Польщі, належить до компетенції iнших міністерств та 

відомств. Завдання мiністерств, що стосуються туристичної iндустрії 

детально наведені в «Стратегії розвитку туризму на 2007–2013 роки» [200] 

міністерства економіки Республіки Польща, до компетенцій якого раніше 

входило управлшння галуззю. Варто відзначити, що на стан розвитку 

туристичної індустрії, впливає вирішення багато завдань, що належить до 

компетенції органів місцевого самоврядування різних рівнів: воєводств, 

повітів та ґмін [112,114, 206]. 

 На сьогоднішній день програмами розвитку туристичної політики 

займається Міністерство спорту і туризму республіки Польща [200].  

 «Програма розвитку туризму до 2020 року» (ПРТ–2020) розроблена в 

рамках другого етапу будування нової системи стратегічних документів в 

Польщі, в тому числі перетворення вибраних документів з попередньої 

системи стратегічних програм розвитку [223].  

ПРТ–2020 була підготовлена відповідно до польського законодавства, у 

тому числі, зокрема, закону від 6 грудня 2006 року про принципи політики  

розвитку і беручи до уваги існуючі стратегічні документи на національному 

рівні відповідно до розвитку нової системи управління в країні. Програма 

буде виконавчим документом до «Стратегіі Інноваційності і Ефективності 

Економіки Динамічна Польща 2020». Вона включає такі основні чотири цілі: 

1. Адаптація нормативно-правової бази та фінансових потреб 

інноваційної та ефективної економіки; 

2. Стимулювання інноваційної діяльності шляхом підвищення 

ефективності знань і роботи; 

3. Підвищення ефективності використання природних ресурсів і 

сировини; 

4. Зростання інтернаціоналізації польської економіки [202, 219].   
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Всі заходи, реалізовані в рамках Програми спрямовані на висвітлення 

туризму як: 

- сучасної і відкритої туристичної економіки, ґрунтованої на 

інтелектуальних туристичних спеціалізаціях в польських регіонах; 

- одного з ключових секторів розвитку польських регіонів країни;  

- зміцнення конкурентоспроможності країни в Європейському Союзі. 

 Комплексні заходи зосереджені на таких пріоритетних напрямках: 

- конкурентоспроможний і інноваційний туризм; 

- сучасна система управління туризму; 

- компетентні кадри для туризму; 

- туризм як чинник регіонального і місцевого розвитку, який збільшує 

соціально-економічний потенціал регіонів [112].  

 Головна мета Програми : посилення розвитку конкурентоспроможного 

та інноваційного туризму через підтримку підприємств, організацій та 

установ, а також ініціатив сектора туризму [219].  

До реалізації ПРТ–2020 входять такі основні чотири операційні цілі: 

1) розвиток інноваційності, привабливості, якості послуг і туристичних 

продуктів, як чинник конкурентоспроможної туристичної політики; 

2) зміцнення суспільної активності та підприємництва в секторі 

туристичної економіки, збільшення компетенції кадрів в управлінні 

туристичним підприємництвом; 

3) реклама фірмових туристичних продуктів країни та регіонів,  

економічної спеціалізації, заснованої на туризмі; 

4) розвиток і модернізація простору для розвитку туризму та туристичної 

інфраструктури при збереженні охорони навколишнього середовища та 

використання екологічно інноваційних технологій [223].  

Система управління Програмою заснована на координації дій 

державних, регіональних і місцевих установ. Ключовим чинником є 

партнерство і налагодження зв’язків між установами та господарюючими 

суб’єктами на національному та регіональному рівні. Це дозволить 
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використовувати в процесі впровадження ПРТ–2020 участі багатьох 

державних установ центрального і регіонального рівня, підприємств у сфері 

туризму та туристичних організацій. 

Особливу роль у реалізації Програми зіграє розвиток кластерного 

сектора туризму, який сприятиме зміцненню конкурентних переваг туризму 

та підтримки туристичних проектів в формулі «ДПП» (державно-приватного 

партнерства). Ключове значення відводиться координації системи 

сертифікації туристичних послуг, що сприятиме зростанню їх послуг [114].  

 У зв’язку з тим, що туризм не був включений до 11 тематичних цілей, 

встановлених Європейською Комісією, бенефіціари з  сектора туризму 

зможуть клопотати про ресурси за рахунок коштів програми ЄС, що 

стосуються: нових технологій, культурної спадщини, навколишнього 

середовища, транспорту, ресурсів людини, тощо [202, 205].   

 На основі рекомендацій дослідження «Аналіз конкурентоспроможних 

переваг на регіональних туристичних  ринках Польщі» повинно бути 

побудоване чітке зображення польських туристичних регіонів, посилаючись 

на комбінацію високого  стандарту  туристичних  послуг з особливостями 

кожного регіону, у тому числі багатовимірним  культурно-історичним 

спадком, який є привабливими для міжнародного туризму у більшості 

польських регіонів [188].  

 Ефективну та дієву політику у сфері туризму проводить Республіка 

Польща. Маючи  належне нормативно-правове та інституційне забезпечення 

вона здійснює дієві механізми її реалізації. Така активна політика Республіки 

Польща є цілком виправданою,  за даними Всесвітньої туристичної 

організації [26] сприяє позитивній динаміці туристичних прибутків і 

надходжень, тому вона є прикладом для наслідування відповідними 

українськими органами [205]. 

 Також, вона входить до десятки найбільш відвідуваних країн 

туристами з інших країн світу. На польських курортах створені неповторні 

умови для лікування і відпочинку, пропонується спеціалізоване медичне 
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обслуговування. [205] Курортні місцевості, розташовані в мальовничих 

районах країни, часто поблизу національних парків або заповідників 

володіють природними лікувальними засобами і необхідними умовами для їх 

застосування з лікувально-профілактичними цілями, [26].  

 В Україні головним документом, який визначає загальні правові, 

організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики є 

Закон «Про туризм»  затверджений Верховною Радою України від 15.09.95 

року з останніми змінами від 11.02. 2015 року [49]. 

 До основних цілей у державному регулюванні в галузі туризму в 

Україні віднесені[50]: 

1. Забезпечення закрiплених Конституцією України (254к/96-ВР) прав 

громадян на відпочинок, свободу пересування, вiдновлення і зміцнення 

здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкiлля, задоволення духовних 

потреб та інших прав; 

2. Безпека туризму, захист прав та законних iнтересів туристів, інших 

суб’єктів туристичної дiяльності та їх об’єднань, прав та законних iнтересів 

власників або користувачiв земельних ділянок, будівель та споруд; 

3. Збереження цiлісності туристичних ресурсiв України, їх раціональне 

використання, охорона культурної спадщини та довкiлля, врахування 

державних і громадських iнтересів при планування та забудові територій; 

4. Створення сприятливих умов для розвитку iндустрії туризму, 

підтримка прiоритетних напрямів туристичної діяльності [49, 50]. 

 Основні пріоритети державної політики в галузі туризму [50] 

полягають у:  

- удосконаленні правових засад регулювання вiдносин у галузі 

туризму; 

- забезпеченні становлення туризму як високорентабельної галузi 

економіки України, заохоченні національних та іноземних iнвестицій у 

розвиток індустрії туризму, створенні нових робочих місць; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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- розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, сiльського, екологічного    

(зеленого) туризму; 

- розширенні міжнародного спiвробітництва, ствердженні України на 

свiтовому туристичному ринку; 

- створенні сприятливих для розвитку туризму умов шляхом 

спрощення та гармонiзації податкового, валютного, митного, прикордонного 

та iнших видів регулювання; 

- забезпеченні доступності туризму та екскурсійних вiдвідувань для 

дітей, молодi, людей похилого віку, iнвалідів та малозабезпечених громадян 

шляхом запровадження пiльг стосовно цих категорій осіб [49, 50, 202].  

 Регулювання в галузі туризму здійснюється Верховною Радою 

України, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої 

влади в галузі туризму, місцевими державними адміністраціями, органами 

місцевого самоврядування, а також іншими органами в межах їх компетенції 

[22, 49, 50].  

 Державна туристична політика реалізується на всій території 

України. На її основі місцевими органами влади з метою вирішення існуючих 

соціально-економічних суперечностей між розвитком економіки регіону і 

туризму в ньому встановлюються регіональні цілі та завдання, які 

реалізуються в межах закріплених за ними територій. 

 Механізм формування та реалізації державної туристичної політики 

має декілька основних складових, що включають в себе окремі механізми, 

об’єднані в систему правових, інституційних, організаційних та фінансових 

засобів, які повинні використовуватись у комплексі, що й забезпечить 

досягнення цілей державної регіональної політики, сприятиме підвищенню її 

ефективності та зміцненні зовнішньоекономічних зв’язків [90].   

 Таким чином, проаналізувавши та вивчивши механізм проведення 

державної туристичної політики в Україні, можна виділити такі основні 

проблеми: 
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1) невідповідність нормативно-правової бази, яка повинна бути 

заснована на розгляді накопиченого міжнародного досвіду, але з 

урахуванням державних особливостей індустрії туризму; 

2) значене бракування транспортної інфраструктури та послуг; 

3) необхідність вдосконалення та підвищення професіоналізму в системі 

кадрового забезпечення в галузі туризму; 

4) відсутність узгодженості в управлінні розвитком і функціонуванням 

туристичної політики та окремих туристичних організацій в їх взаємодії з 

іншими установами (транспортними компаніями, готелями і т.д.); 

5) відсутність чіткого механізму для залучення інвестицій в галузь і 

майже жодного регулювання цього процесу тощо. 

 Виходячи з вищезазначеного необхідно нашій державі взяти приклад 

з Республіки Польща у проведенні та механізмах реалізації державної 

туристичної політики. На нашу думку, це можливе лише за оперативної та 

ефективної зміни самої суті механізму здійснення та реалізації державної 

політики в галузі туризму. Отже, досвід Республіки Польща для нас є вкрай 

важливим та необхідним, щоб змінити таку ситуацію. 

          Сьогодні існують істотні відмінності в туристичному 

взаємовідвідуванні між українсько-польськими територіями. З польських 

регіонів до українських приїжджає більше туристів, ніж з українських до 

польських. На нашу думку, це пов'язано з такими чинниками, як різниця в 

економічному розвитку Республіки Польща та України – вищим рівнем 

заробітної платні в Польщі, вступом її до ЄС – уведення візового режиму для 

громадян України, які перетинають українсько-польський кордон та ін. За 

останні п’ять років кількість українських туристів до Польщі значно зросла 

та продовжує зростати. Це пов’язано із спрощенням візового режиму для 

українців, бачення привабливості розвитку туризму та туристичної політики, 

як основного чинника зовнішньоекономічних зв’язків  [рис.3.10.]. 
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Рис. 3.10. Динаміка розміщення іноземних туристів Польщі (осіб) 

 Джерело: розроблено автором на основі  [208-216]  

  

З інфографіку чітко видно, що кількість українських туристів була 

максимальною у 2015 році і склала 285046 осіб. Значне зменшення 

розміщення українських туристів спостерігалась у 2008 році, яка становила 

138433, що на 39145 осіб менше ніж у 2007 році відповідно. Перш за все, це 

пов’язано зі світовою економічною кризою. Мінімальна кількість туристів 

була у 2009 році –12707 чоловік. У подальших роках  спостерігається 

позитивна динаміка приросту українських туристів до Республіки Польща. 

Починаючи з 2011 року кількість українських туристів зросла на 116308 осіб 

[202, 208–216]. Ця динаміка присутня і на сьогоднішній день. Варто 
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зазначити, що із введенням безвізового режиму з ЄС цей сегмент буде надалі 

активно розвиватися. 

          Одним з перспективними напрямків  розвитку туризму між регіонами 

України та Республікою Польща є такі його різновиди: оздоровчий, 

гірськолижний, відпочинковий, сільський, екологічний, кулінарний туризм. 

Кожний із цих видів туризму передбачає розбудову відповідної 

інфраструктури. Також це співробітництво здійснюється завдяки науково-

пізнавальних, культурних та етнокультурних турів. 

Отже, ми робимо висновок, що ефективна та дієва політика в галузі 

туризму та зовнішньоекономічне співробітництво з Республікою Польща 

сприятиме підвищенню іміджу нашої держави; поглибленню 

безпосереднього партнерства між туристичними підприємствами та 

організаціями як прикордонних регіонів, так і країни в цілому; вивченню і 

впровадженню досвіду Республіки Польща для регіонального регулювання 

та стимулювання галузі; налагодженню контактів з іноземними 

представництвами, громадськими організаціями тощо. 

Виходячи з вищесказаного, дієва регіональна туристична політика 

поліпшує та посилює зовнішньоекономічні зв’язки України та Республіки 

Польща. 

На рис. 3.11 зображена динаміка розміщення туристів з України до 

кожного воєводства Республіки Польща за 2007–2015 роки, що свідчить про 

її досить позитивну динаміку. 
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Рис.3.11. Динаміка розміщення туристів з України в Республіці Польща(2007–2015 роки), осіб 

Джерело: розроблено автором на основі [208-216]  
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Найбільше за досліджуваний період туристами з України розміщено у 

таких воєводствах: Малопольське – 450877 (25,0%), Мазовецьке – 289740 

(16,1%), Підкарпатське – 225735 (12,5%), Люблінське – 146161 (8,1%), 

Нижньосілезьке – 143610 (8,0%) та Сілезьке – 144344 (8,0%) осіб відповідно. 

Найменше у: Вармінсько-Мазурському – 19919 (1,1%) та Куявсько-

Поморському – 17998 (1,0%) відповідно. Останнє можна пояснити 

віддаленістю цих воєводств від кордону з Україною, так і меншою їх 

туристичною привабливістю. 

Якщо розглядати динаміку розміщення туристів з України,то вона є 

неоднорідної по кожному воєводству. 

 Пік українських туристів був у 2013 році в Малопольському воєводстві 

та склало 76058 осіб, що на 24,4% більше від аналогічного періоду у 2012 

році. Надалі спостерігається негативна динаміка і в 2014 році потік 

українських туристів зменшився вже на 10,7% і склав 67915 осіб. В 2015 році 

він знизився ще на 14,1%, що становив 58339 осіб порівняно з 2014 роком 

відповідно. 

У Мазовецькому воєводстві спостерігається позитивна динаміка 

починаючи з 2009 року. За останні два роки розміщення туристів з України 

зросло на 25,5% відповідно. Станом на 2014 рік потік українських туристів 

склав 50462 осіб, що більше на 17,7% порівняно з 2013 роком. А у 2015 

розміщення українських туристів сягнуло 55633 осіб, що ще збільшилось на 

9,3% від аналогічного періоду у 2014 році. 

За останні два роки у Підкарпатському воєводстві число розміщених 

туристів з України зросло з 34223 осіб у 2013 році до 40246 осіб у 2015 році 

або на 17,3% відповідно. 

 Люблінське воєводство розмістило у 2013 році 20793 українських 

туристів, що на 26,5% зросло порівняно з 2012 роком. У 2014 році цей 

показник зріс ще на 10,9% і склав вже 23072 осіб. А у 2015 році розміщення 

українських туристів з України досягло 23197 осіб, що ще 0,5% більше ніж у 

2014 році. 
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 У Нижньосілезькому воєводстві за останні три роки динаміка 

розміщення туристів з України є неоднорідною. У 2013 році обсяг цього 

показника склав 23280 осіб, що на 22,9% більше від аналогічного періоду у 

2012 році. А вже у 2014 році розміщення туристів з України в цьому 

воєводстві зменшилось на 1206 осіб або на 5,2% і становило 22074 осіб 

відповідно. У 2015 році кількість українських туристів збільшилась на 6,7% і 

становило 23559 осіб. 

 У Сілезькому воєводстві пік розміщення туристів з України був у 2013 

році і склав 28593 особи, що на 29,3% більше ніж у 2012 році. Починаючи з 

2014 року кількість розміщених українських туристів знижувалась та у 2015 

році склала 24385 осіб, що на 14,7% менше порівняно з 2013 роком. 

 Детально проаналізувавши динаміку розміщення туристів з України за 

2007–2015 роки в Республіці Польща доходимо до таких висновків. По-

перше, за останні дев’ять років спостерігається досить позитивна динаміка 

потоку та розміщення українських туристів. По-друге, найвідвідуванішими є 

три воєводства Республіки Польща, в яких зосереджено 53,6% розміщених 

українських туристів: Малопольське – 25,0%, Мазовецьке – 16,1% та 

Підкарпатське – 12,5% всіх українських туристів. По-третє, слід відмітити, 

що спостерігається найбільша кількість українських туристів не у 

прикордонних регіонах Республіки Польща, а в найбільш туристично- 

привабливих. Це свідчить про глибокі та міцні туристичні зв’язки з 

воєводствами Республіки Польща. 

Не менш важливою сферою співробітництва між Україною та 

Республікою Польща є співробітництво в галузі культури та освіти. Належна 

нормативно-правова база між Україною та Республікою Польща у 

співробітництві в галузi культури, освіти регламентується iснуючою 

договірно-правовою базою відносин і в цiлому створює можливості для 

здійснення і розвитку ефективної спiвпраці у цій сфері [76]. Оснoвними 

документами, які регламентують співрoбітництво у цій галузі, є: 
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 Угода про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і 

науки України та Міністерством національної освіти Республіки Польща 

(підписана 19 січня 2015 року); 

 Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про 

співробітництво в галузі культури, науки і освіти (підписана 20 травня 1997 

року); 

 Угода про співробітництво між Державним комітетом архівів України і 

Генеральною Дирекцією державних архівів Республіки Польща в галузі 

архівної справи (підписана 17 жовтня 2008 року); 

 Угода про співробітництво у галузі охорони та повернення втрачених і 

незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей 

(підписана 25 травня 1997 року)  [45, 76]. 

 Використання польського досвіду у реформуванні менеджменту 

культурної галузі України, є  одним з елементів українсько-польського 

співробітництва в галузі культури, підтримки Польщею iнтеграції 

українського культурнo-мистецького середовища у загальноєвропейський 

культурний прoстір та поширення здoбутків української культури [131]. 

В межах проведення та реалізації Протоколу про спiвробітництво між 

Міністерствами культури України та Міністерством культурної спадщини 

Республіки Польща впродовж 2011–2012 років реалізовувався спiльний 

українсько-польський прoект «Європейський Стадiон Культури» [131]. В 

межах нього відбулoся понад 250 культурних захoдів, участь в яких взяло 

230 українських митцiв. Театральнi дійства, сучасне кiномистецтво, дорoбок 

українських та польських музикантiв, митців у галузi образотворчо-

прикладногo мистецтва стали яскравою презентацiєю сучасного культурнoго 

надбання українськoго та польського нарoдів. У концертах прийняли  участь 

такi відомі українські гурти «S.K.A.Y.», «Океан Ельзи», «Мандри», 

«Гайдамаки», «Тартак», спiвачка Лама, хoр «Леополіс» зі Львoва та інші [76, 

131, 139].  
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Культурнo-інформаційний центр при Посoльстві України в Республіці 

Польща [131] активно органiзовують фестивалi українського мистецтва у 

Польщі,  гастрoлі театрів, обміни худoжніми колективами, виставки, пoкази 

фільмів, провoдяться майстер-класи.  

З початку 2015 року у Варшаві розгoрнуто виставки двох відoмих 

сучасних українських худoжників – Івана Марчука та Матвія Вайсберга. 

Кожного року польськими неурядoвими органiзаціями та державними 

інституціями вiдбувається  ряд цікавих захoдів, спрямованих на 

 популяризацію українськoї культури, звичаїв і традицій.[76]. 

Серед них: фестиваль українськoї культури у Сoпоті, організатором 

якого є Об’єднання українців Пoльщі. Кожного літа проходять два лемкiвські 

фестивалі «Лемківська ватра» у Ждині та «Битiвська ватра» у Битoві. Сoюз 

українців Підляшшя запрoшує гостей на «Купальську ніч» та фестиваль 

культури «Пiдляська осінь». Фестиваль «Українська весна» багатo років 

провoдиться за сприяння Почеснoго консула України у Познані [131].  

«Дні України» кoристуються великою пoпулярністю та зацікавленістю 

поляків, які проводяться як, серед пoльської студентської та шкiльної молоді 

в різних містах і мiстечках та навчальних закладах, так на регiональному 

рівні Під час цих заходiв громадяни Польщі мають змoгу ознайомитися з 

українськими традицiями, виступами українських твoрчих колективів, 

спробувати страви українськoї кухні.   

Нацiональний центр культури Пoльщі з 2011 року запрoшує 

українських митцiв на фестиваль «Схiд культури», в останні рoки концерти 

якого спрямoвані на підтримку України. Фестиваль розпoчинається у 

Жешуві, а потiм переїжджає до Любліна і Білoстока (червень-липень). 

Неурядова oрганізація «Most/Brücke» на пoльсько-німецькому кордoні у 

Слубицях провoдить фестиваль культури Польщі, Німеччини та України, 

пoпуляризуючи найновітнiші мистецькі течії [76, 131].  

Останнім часом надзвичайно великoго значення надається 

 розширенню обмiнів учнів шкіл, студентiв, науковців. Прiоритетом 
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співпраці в галузі освiти та науки між Україною та Республікою Польща є 

рoзширення можливостей мiжлюдських контактів иа забезпечення iсвітніх 

потреб українцiв у Республіці Польща. Активно спiвпрацюють між собою 

академічні устанoви та університети двoх країн, виконуючи  важливі науковi 

дослідження, які у майбутньому втiлюються у життя [76, 131].  

Проект угоди про створення Українсько-Польської Ради обміну 

молоддю oпрацьовують експерти двох країн  

Результатoм конструктивної двoсторонньої співпраці у галузi освіти 

стало укладення двостoронньої Міжурядової угоди (25 листопада 2009 року) 

про навчання грoмадян України в Європейському кoлегіумі в Натоліні (м. 

Варшава), а такoж доповнення до неї вiд 17 грудня 2014 рoку Документ, 

зокрема,  передбачає щорiчно фінансування польською стoроною стипендій 

на пiдготовку українських фахівцiв з питань європейської iнтеграції. 

Важливим культурно-освiтнім заходом, який коржного року провoдиться в 

рамках семестральнoго курсу в Європейському кoлегіумі, є День України 

[131, 169].  

У 2014/2015 навчальному рoці 381 студент та пoнад 50 аспірантів з 

України (переважно із зони АТО та тимчасoво окупованого Криму) 

провoдили навчання  в унiверситетах Республіки Польща за 

рахунокприймаючої стoрони.  Загалом, в унiверситетах і академiях 

Республіки Польща навчається 20,5 тис. молoдих українців [76, 131].  

Відповідно дo Міжвідомчої угоди прo співробітництво в галузі oсвіти, 

підписаної 19 січня 2015 рoку [169], відбуватиметься oбмін вчителями 

пoльської та української мoви, вихователями дoшкільних, загальнoосвітніх, 

позашкільних навчальних закладiв з України та Польщі. 

Планується вoдновлення роботи у рамках спiльної Українсько-

польської кoмісії експертів з питань удoсконалення змісту шкільних 

пiдручників з історії та географії обoх держав [131]. Для пiднесення якості 

викладання рідної мoви для національних меншин в наших державах 
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передбаченo створити Кoмісію для задоволення oсвітніх потреб українськoї 

меншини в Польщo та польської – в Україні [169].   

На теритoрії Республіки Польща дiє п’ять комплексів шкiл з вивченням 

oкремих предметів українською мoвою та понад 140 пунктiв навчання 

українськoї мови. З 2007 рoку у Варшаві працює мiжшкільний пункт 

навчання української мoви, який відвiдує понад 100 дітей трудoвих мігрантів 

з України та з українських рoдин громадян Пoльщі [76, 131].   

Таким чином співробітництво в галузі культури, освіти та науки  між 

регіонами України та Республікою Польща за останні дев’ять років 

характеризуються великою інтенсивністю та здійснюється шляхом участі їх 

представників у фестивалях, спільних творчих проектах, наукових 

конференціях, спортивних змаганнях і інших заходах в Україні та Республіці 

Польща. 

 

3.5. Регіональні зв’язки України з Республікою Польща та       

перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків 

 

Регіональні зв’язки у 2007–2015 роках між Україною та Республікою 

Польща постійно зміцнювались, поглиблювались та зростали. Здійснивши 

детальний аналіз динаміки зовнішньоторговельного обороту 

(товари+послуги), інвестиційного капіталовкладення, туристичних потоків та 

співробітництва в сфері культури, освіти та науки дає можливість зробити 

такі висновки: 

 Після світової економічної кризи у 2008 році, спостерігається лише 

позитивна динаміка у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків по таких 

основних показниках як: зовнішня торгівля товарами та послугами, 

залучення польських інвестицій (акціонерний капітал) в регіони України, 

розміщення туристів з України у воєводствах Республіки Польща та 

співробітництво в сфері культури, освіти та науки. Починаючи з 2014 року 

майже по всім досліджуваним показникам спостерігається тенденція до 
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негативної динаміки. Це можна пояснити складною політичною, соціально-

економічною та фінансовою ситуацією в країні, розрахунки по регіонам 

України проводяться без урахування АРК та зони проведення АТО; 

 За останні дев’ять років прослідковується поглиблення 

зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України з Республікою Польща. 

Якщо, до 2007 року у показниках зовнішньої торгівлі товарами та послугами 

в основному переважали лише прикордонні області та місто Київ з 

Київською областю, то зараз ці зв’язки значно розширились. Починаючи з 

2009 року крім прикордонних областей (Львівська – 7524 млн. дол. США 

(15,3%) та Волинська – 1785 (3,6%) млн. дол. США) та Київської області 

разом з м. Києвом – 13680,1 млн. дол. США (27,9%) у зовнішній торгівлі 

товарами та послугами домінують і східні області: Дніпропетровська–6467,5 

млн. дол. США (13,2%), Донецька – 3239,5 млн. дол. США (6,6%), Запорізька 

– 2706,4 млн. дол. США (5,5%), Луганська – 1920,2 млн. дол. США (3,9%) 

області. Також лідируючі позиції займають Тернопільська – 1941 млн. дол. 

США (4,0%), Івано-Франківська – 1212,5 млн. дол. США (2,5%) та Вінницька 

– 990 млн. дол. США (2,0%) області; 

 Польські капіталовкладення в регіональну українську економіку також 

зросли з 670,5 млн. дол. США у 2007 році до 785,9 млн. дол. США у 2015 

році відповідно, а пік польських інвестицій було зафіксовано 1 липня 2013 

року – на рівні 945,3 млн. дол. США. Найбільше польських інвестицій за 

досліджуваний період отримували такі регіони: Львівська – 2563,8 (38,0%), 

Київська разом з містом Києвом – 1859,1 (27,5%), Волинська – 815,9 (12,1%) 

та Івано-Франківська – 431,3 (6,4%) області в млн. дол. США відповідно; 

 У розміщенні туристів з України у Республіці Польща за 2007–2015 

роки домінують такі воєводства: Малопольське – 450877 (25,0%), 

Мазовецьке – 289740 (16,1%), Підкарпатське – 225735 (12,5%), Люблінське – 

146161 (8,1%), Нижньосілезьке – 143610 (8,0%) та Сілезьке – 144344(8,0%) 

осіб відповідно. Отже, не тільки прикордонні воєводства найбільше 

відвідають українські туристи, але і основні воєводства, які є найбільш 
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туристично-привабливими; 

 Що ж стосується співробітництва у сфері культури, освіти та науки, то 

за досліджуваний період воно тільки посилилось та зміцнилось, завдяки 

проведеним фестивалям, виставкам, обміну студентів та стипендіальним 

програмам. Протягом 2014/2015 навчального року 381 студент та понад 50 

аспірантів з України (переважно із зони АТО та тимчасово окупованого 

Криму) навчатимуться в університетах Польщі за рахунок Польської 

держави.  Загалом, в університетах і академіях Республіки Польща 

навчається 2,5 тис. молодих українців. Відповідно до Міжвідомчої угоди про 

співробітництво в галузі освіти, підписаної 19 січня 2015 року, 

відбуватиметься обмін вчителями польської та української мови, 

вихователями дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів з України та Польщі. 

На рис. 3.12 зображено потужність зовнішньоекономічних зв’язків 

регіонів України з Республікою Польща за 2007–2015 роки. 

Отже, за 2007–2015 роки найбільш сильні та потужні 

зовнішньоекономічні зв’язки з Республікою Польща мають такі регіони: 

Київська разом з м. Києвом (35,1%), Львівська (20,2%), Дніпропетровська 

(8,2%), Волинська (5,5%), Донецька (5,0%), Тернопільська (4,5%) та 

Запорізька (3,5%) області.  

Це свідчить, що не тільки прикордонні регіони України мають глибокі 

та міцні зв’язки  досліджуваних показників зовнішньоекономічної діяльності 

(експорт та імпорт товарів та послуг, залучення польських інвестицій в 

регіони України та розміщення іноземних туристів). 

Найбільша потужність зовнішньоекономічних зв’язків України з 

Республікою Польща 55,3% припадає на Київську область разом з містом 

Києвом та Львівською областю. Вони є основними важелями у регулюванні 

та зміцнення тісного співробітництва з Республікою Польща, що значно 

покращує рівень соціально-економічного становища цих регіонів та країни в 

цілому. 
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Рис.3.12. Потужність зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України з Республікою Польща (2007–2015 роки), у % 

Джерело: розроблено автором *(з 2014 року без урахування АРК та зони АТО) 
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Зовнішньоекономічні зв’язки регіонів України та Республіки Польща за 

своєю інтенсивнітю в період 2007–2015 років можна поділити на такі групи: 

1) найвищу інтенсивність мають  Львівська, м. Київ разом з Київською 

областю, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська та Тернопільська 

області; 

2) висока інтенсивність притаманна для Дніпропетровської, Запорізької, 

Донецької та Луганської області; 

3) середня інтенсивність характерна  Рівненській, Вінницькій, 

Полтавській, Харківській та Одеській областям; 

4) інтенсивність нижче середньої мають Хмельницька, Житомирська, 

Черкаська та Херсонська області; 

5) низькою інтенсивністю характеризуються Сумська, Чернівецька, 

Кіровоградська, Миколаївська та АРК. 

 До першої групи увійшли прикордонні регіони, західні та столиця разом 

з областю. Львівська, Волинська та Закарпатська мають найвищу 

інтенсивність через спільний кордон з Республікою Польща, потужні обсяги 

зовнішньої торгівлі та залучення польських інвестицій. Місто Київ разом з 

Київською областю увійшли до цієї групи, бо м. Київ є найпотужнішим так 

званим «локомотивом» всієї України. Тут зосереджено найбільший обсяг 

залучення інвестицій з Республіки Польща та зовнішньоторговельний оборот 

(товари+послуги). Івано-Франківська та Тернопільська області потрапили до 

групи з найвищою інтенсивністю зовнішньоекономічних зв’язків з 

Республікою Польща за досліджуваний період завдяки високому обсягу 

експорту товарів та послуг, також ці два регіони імпортують значний обсяг 

послуг до Республіки Польща. В Івано-Франківській області зосереджені такі 

найбільші польські інвестиції: Банк Плюс  (Getting Holding) з 82% польським 

капіталом та підприємство по виробництву військової амуніції «Lubawa 

S.A.» спільно з ДК «Укроборонпром» (польські капіталовкладення 

оцінюються на рівні 1 млн. євро). 
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 До другої групи увійшли промислово-розвинуті східні регіони. 

Дніпропетровська та Донецька області посідають перше та друге місце в 

експорті товарів до Республіки Польща за весь досліджуваний період. 

Республіки Польща імпортує значний обсяг товарів та послуг до 

Дніпропетровської, Донецької, Луганська та Запорізькі області. Регіони, які 

входять до групи з високою інтенсивністю  зовнішньоекономічних зв’язків з 

Республікою Польща за досліджуваний період надають послуги цій державі. 

 До третьої групи з середньою інтенсивністю  зовнішньоекономічних 

зв’язків з Республікою Польща увійшли регіони, які мають двосторонні 

договори та інвестиційно-привабливі. Вінницька область має двосторонній 

договір про співпрацю зі Свентокшиським воєводством, якому виповниться 

вже 60 років в 2018 році. Також цей регіон є досить інвестиційно-

привабливим для Республіки Польща, тут розміщений деревообробний завод 

«Барлінек», в який було інвестовано 20 млн. євро польського капіталу. Між 

Харківською областю та Великопольським воєводством підписана Угода про 

торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво від 

2002 року. Харківська область також має високі об’єми польських інвестицій. 

В Полтавську область Республіка Польща імпортує значний об’єм послуг. 

Між Одеською областю та Республікою Польща підписані угоди про 

співробітництво з Мазовецьким, Лодзинським, Підкарпатським, 

Люблінським, Поморським воєводствами. Варшава та Гданськ є містами 

партнерами Одещини, а Лодзь – містом побратимом. Рівненська область 

розвиває міжрегіональне співробітництво з Вармінсько-Мазурським та 

Люблінським воєводствами. Полтавська область має угоди про 

міжрегіональне співробітництво із Сілезьким та Підкарпатським 

воєводствами. 

 До четвертої групи потрапили регіони з інтенсивністю нижче 

середнього. Це можна пояснити тим, що ці області мають не високий 

соціально-економічний розвиток, тому вони є не такими привабливими в 
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контексті поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків для Республіки 

Польща за досліджуваний період. 

 До п’ятої групи потрапили здебільшого депресивні регіони України. 

Чернівецька область не має прямого кордону з Республікою Польща, а межує 

з Румунією та Молдовою, з якими має високу інтенсивність 

зовнішньоекономічних зв’язків. Решта регіонів є відсталими у соціально-

економічному розвитку, тому присутня низька інтенсивність 

зовнішньоекономічних зв’язків з Республікою Польща. 

Необхідно докласти максимальних зусиль, щоб з кожним роком 

збільшувати інтенсивність та поглиблювати зовнішньоекономічні зв’язки 

регіонів України з Республікою Польща, завдяки покращенню та 

вдосконаленню нормативно-правової бази в цій сфері та у здійсненні дієвих 

механізмів функціонування регіональної політики у регіонах та воєводствах 

двох держав, залученню іноземних інвесторів (не тільки польських) в 

економіку України. Наша держава має не аби який внутрішній та зовнішній 

потенціал у своїх регіонах, який необхідно посилювати та розвивати. 

Одним з перспективних напрямків зовнішніх двосторонніх зв’язків 

України та Республіки Польща є здійснення  та проведення регіональної 

політики. На прикладі Республіки Польща Україна має змогу взяти принцип 

механізму здійснення та реалізації як національної стратегії регіонального 

розвитку, так і стратегій по кожному регіону. Необхідно реалізовувати нову 

парадигму регіонального розвитку, в основу якої покладено територіальний 

підхід та використання зовнішнього потенціалу регіонів. 

 В останні роки регіональна політика України зазнала позитивних 

зрушень. Аналізуючи «Стратегії регіонального розвитку» до 2020 року двох 

держав, ми спостерігаємо, що Україна  взяла за основу Національну 

стратегію регіонального розвитку Польщі 2010–2020: регіони, міста, сільські 

райони. 

 Але, нажаль, на сьогоднішній день ефективність проведення та 

реалізація «Стратегії регіонального розвитку» залишається лише на рівні 
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постанов. Щоб змінити таку ситуацію, наша держава має запровадити та, 

головне, реалізувати нові дієві механізми реалізації «Стратегії регіонального 

розвитку». 

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язках регіонів України та 

Республіки Польща характеризується тим, що  потенціал взаємодії 

зовнішньої торгівлі товарами та послугами Республікою Польща 

використовується значно ефективніше, ніж Україною, через те сформувалася 

помітна асиметрія у торговельно-економічних зв’язках.  

Для того, щоб вирівняти асиметрію у торгово-економічних зв’язках 

між Україною та Республікою Польща необхідно: 

 підвищити рівень конкурентоспроможності українського 

експорту, шляхом залучення кваліфікованих фахівців у цій сфері; 

 вдосконалити  нормативно-правову, організаційно-економічну, 

науково-технічну, інфраструктурну системи тощо;  

 проведення ефективного державного моніторингу здійснення 

експортних та імпортних операцій; 

 створення державних програм з підтримки кредитування 

українських підприємств, які здійснюють експортну діяльність і мають 

високий рівень конкурентоспроможності на міжнародному (в тому числі 

польському) ринку. 

Слід вирішити питання достовірності даних зовнішньоторговельної 

статистики, позаяк існують величезні відмінності у величинах експорту-

імпорту з обох боків кордону. На прикладі Республіки Польща Україна 

повинна чітко розставити пріоритети у формуванні дієвих механізмів 

налагодженні більшого експорту своїх товарів та наданні якісних 

висококваліфікованих  послуг.   

 Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та регіональної 

політики передбачають розвиток транскордонного співробітництва та 

утворення транскордонних кластерів, які діють між нашими державами. 

Поширення мережі транскордонних кластерів в українсько-польському 
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транскордонному регіоні є найбільш перспективним напрямом активізації 

зовнішньоекономічних зв’язків та тісній співпраці у регіональній політиці у 

їхніх межах, а також важливим інструментом їхнього переходу до найвищого 

рівня ефективності:  науковий інформаційно-статистичний транскордонний 

кластер «Інфостат»; транскордонний туристично-рекреаційний кластер в 

українсько-польському транскордонному регіоні (Програма транскордонного 

співробітництва ЄІС Польща–Білорусь–Україна 2014–2020 роки); 

Люблінський екоенергетичний кластер; транскордонний логістичний 

кластер; транскордонний кластер інновацій. 

Важливі напрямки розвитку транскордонної співпраці між Україною і 

Республікою Польща включають міждержавне регулювання правових 

відносин (податкова, митна й кредитна політика); вдосконалення концепції 

прикордонного співробітництва в державних регіональних стратегіях обох 

держав; утворення інституційних засад транскордонного співробітництва 

(транскордонних кластерів, єврорегіону, спеціальної економічної зони); 

розвиток та модернізація прикордонної інфраструктури відповідно до 

стандартів ЄС, а також будівництво нових пунктів перетину кордону; 

створення суспільної комунікаційної системи. 

Залучення польського капіталу та інвестицій є досить перспективним 

напрямком у зовнішньоекономічних відносинах обох країн. Це дасть змогу 

створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, також створенню 

та збільшенню кількості спільних підприємств. За останні дев’ять років 

польські капіталовкладення зросли на 17% і продовжують зростати далі. 

Польським інвесторам цікаво та вигідно вкладати кошти у новітні та 

інноваційні проекти, які розташовуються та функціонують в регіонах нашої 

держави, що дає значні робочі місця з достойною заробітною платою та 

розвиток і поліпшення соціально-економічного стану цих регіонів.  

 У рамках українсько-польського співробітництва в сфері туризму 

особлива увага зосереджена на питаннях розвитку сільського та екологічного 

туризму. До основних проблем розвитку в галузі туризму у прикордонних 
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областях України (Львівська та Волинська), які прилягають до Польщі, є 

низький рівень розвитку туристичної інфраструктури та брак коштів на 

підприємницькі ініціативи. 

          Перспективними на польському і українському туристичних ринках є 

такі різновиди туристичних продуктів: оздоровчий, гірськолижний, 

відпочинковий, сільський і екологічний туризм. Кожний із цих видів туризму 

передбачає розбудову відповідної інфраструктури. Ця співпраця 

здійснюється також шляхом науково-пізнавальних, культурних та 

етнокультурних турів. 

Одним з елементів українсько-польського співробітництва в галузі 

культури є використання польського досвіду у реформуванні менеджменту 

культурної галузі України, підтримки Польщею інтеграції українського 

культурно-мистецького середовища у загальноєвропейський культурний 

простір та поширення здобутків української культури. 

Досить перспективним напрямком розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язках є розвиток міжнародного туризму; культурно-освітня й науково-

технічна співпраця, організація наукових конференцій, співпраця між 

музеями і мистецькими осередками; створення спільної інформаційної бази, 

збір і обмін інформацією про економічний потенціал регіону та країни 

загалом. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Україна та Республіка Польща – є найбільшими країнами в 

Центрально–Східній Європі, тому добросусідські відносини  обох країн в 

сфері зовнішньоекономічного співробітництва є запорукою стабільного 

соціально-економічного розвитку двох держав. В даному дослідженні обрано 

часову динаміку в рамках 2007–2015 років. Ці роки є найбільш показовими в 

розрізі просторово-часової  оцінки зовнішньоекономічних зв’язків України та 

Республіки Польща.  
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2. У регіональному розрізі найбільший зовнішньоторговельний оборот 

(товари+послуги) України з Республікою Польща за 2007–2015 роки мають: 

Київська область разом з м. Києвом –  13680,1 млн. дол. США (27,9%), 

Львівська –7524 млн. дол. США (15,3%) та Дніпропетровська – 6467,5 млн. 

дол. США (13,2%) області. Високий обсяг зовнішньоторговельного обороту 

показують, Донецька – 3239,5 (6,6%), Запорізька – 2706,4 (5,5%), 

Тернопільська – 1941 (4,0%) Луганська – 1920,2 (3,9%) та Волинська – 1785 

(3,6%) області у млн. дол. США відповідно. За весь досліджуваний період, в 

цілому спостерігається позитивна  динаміка  обсягу  цього показника, що 

вказує на посилення тісних зовнішньоторговельних зв’язків регіонів України 

з Республікою Польща. 

3. В експорті товарів з регіонів України до Республіки Польща за 

досліджуваний період найбільший обсяг мають Дніпропетровська – 4026737 

(21,5%), Донецька – 2406031,1 (12,9%), Львівська – 1906722,2 (10,2%), 

Київська область разом з м. Києвом – 1917297,9 (10,3%), Луганська – 

1699233,9 (9,1%), Запорізька – 1227985,3 (6,6%), Тернопільська – 938131,1 

(5%), Волинська –  602450,4 (3,2%) та Черкаська – 587947,6 (3,1%) області в 

тис. дол. США відповідно. В імпорті товарів до регіонів України з 

Республіки Польща за 2007–2015 роки найбільші обсяги отримують Київська 

область разом з м. Києвом – 10713639 (38,8%), Львівська – 5286242 (19,2%), 

Дніпропетровська – 2411244 (8,7%), Запорізька – 1449992 (5,3%) та 

Волинська – 1093669 (4%) області в тис. дол. США відповідно. 

4. В регіональному розрізі в експорті послуг до Республіки Польща за 

2007–2015 роки найбільший обсяг мають: Київська область разом з містом 

Києвом –  492890,8 (45,3%), Львівська – 211936,5 (19,4%) та Тернопільська – 

123597, 1 (11,3%) області в тис. дол. США відповідно. В імпорті послуг з 

Республіки Польща до регіонів України за 2007–2015 роки найбільше 

отримують такі: більше половини припадає на Київську область разом з 

містом Києвом – 69157,6 (53,6%), Львівська – 167755,6 (14,4%), Волинська – 

57586,4 (5,0%) та Полтавська – 39106,3(3,4%) області в тис. дол. США 
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відповідно. 

5. Товарообіг між регіонами України та Республікою Польща протягом  

2007–2015 років постійно зростав. Але разом з тим, наші регіони мають 

від’ємне сальдо в експортно-імпортних операціях, що гальмує процес 

зовнішньоекономічного співробітництва і входження України як економічно 

стабільної держави на європейський ринок, зокрема й польський. 

6. Аналіз динаміки обсягів польських інвестицій в Україні за 

досліджуваний період показав, що пік польських інвестицій було зафіксовано 

1 липня 2013 року – на рівні 945,3 млн. дол. США. Починаючи з 2013 року 

польські інвестиції починають сильно скорочуватись і у 2015 році склали 

775,5 млн. дол. США, що складає 1,9% від загального обсягу іноземних 

інвестицій в Україну. В регіональному розрізі України за 2007–2015 роки 

найбільшого обсягу залучення польських інвестицій мають: Львівська – 

2563,8 (38,0%), Київська разом з містом Києвом – 1859,1 (27,5%), Волинська 

– 815,9 (12,1%) та Івано-Франківська – 431,3 (6,4%) області в млн. дол. США 

відповідно. Більше половини польських капіталовкладень за 2007–2015 роки 

залучено у фінансову і страхову діяльність – 3545,4 млн. дол. США (54,3%), 

на промисловість припадає 2134,2 млн. дол. США (32,7%), на інші види – 

13% відповідно.  

7. На сьогодні найуспішнішими проектами, які реалізовували польські 

інвестори в Україні, можна вважати відкриття в нашій державі материнських 

підприємств польських компаній: Торунський завод перев’язувальних 

матеріалів у м. Березань поблизу Борисполя; фабрика автозапчастин «Інтер–

Гроцлін» в Ужгороді; фабрика упаковки «Кан–Пак», яка відкриває фабрику з 

виробництва пляшок для напоїв у Вишгороді;  деревообробний завод 

«Барлінек» інвестував до 20 млн. євро в модернізацію виробництва власного 

заводу у м. Вінниця; компанія «Lubawa S.A.» спільно з ДК «Укроборонпром» 

реалізовує проект зі створення у м. Івано-Франківськ підприємства по 

виробництву військової амуніції (початковий обсяг польських інвестицій 
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оцінюється на рівні 1 млн. євро, виробництво планується розпочати до кінця 

2016 року); крім того, на сході України працюють три польські меблеві 

фабрики: «Форте», «Віко» та «Новий стиль»; такі фінансово-банківські 

установи ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ідея-банк», UniCredit Bank та страхова 

компанія «PZU Україна», які мають свої представництва майже в кожному 

обласному центрі.  

8. Ще однією складовою зовнішньоекономічних відносин між 

регіонами України та Республікою Польща є туристична регіональна 

політика та туристичні зв’язки, які відіграють вирішальну роль у формуванні 

зовнішнього привабливого іміджу двох країн та кожного окремого регіону. 

Дієва туристична політика безперечно сприяє зміцненню 

зовнішньоекономічних зв’язків України з Республікою Польща. На 

сьогоднішній день програмами розвитку туристичної політики займається 

Міністерство спорту і туризму республіки Польща. «Програма розвитку 

туризму до 2020 року» (ПРТ–2020) . В Україні головним документом є Закон 

«Про туризм»  затверджений Верховною Радою України від 15.09.95 року з 

останніми змінами від 11.02.2015 року. Максимальна кількість українських 

туристів у Республіці Польща була у 2015 році і склала 285046 осіб. 

Мінімальна кількість туристів була у 2009 році –12707 чоловік. У подальших 

роках  спостерігається позитивна динаміка приросту українських туристів до 

Республіки Польща. Ця динаміка присутня і на сьогоднішній день. В 

регіональному розрізі розміщення туристів з України до воєводств 

Республіки Польща за 2007–2015 роки показує досить позитивну динаміку. 

Найбільше за досліджуваний період туристами з України розміщено у таких 

воєводствах: Малопольське – 450877 (25,0%), Мазовецьке – 289740 (16,1%), 

Підкарпатське – 225735 (12,5%), Люблінське – 146161 (8,1%), 

Нижньосілезьке – 143610 (8,0%) та Сілезьке – 144344 (8,0%) осіб відповідно. 

9. Українсько-польське співробітництво у галузі культури, освіти 

протягом 2011-2012 років реалізовувався спільний українсько-польський 

проект «Європейський Стадіон Культури», у рамках якого відбулося понад 



165 
 

250 культурних заходів, участь в яких взяло 230 українських митців. У 

2014/2015 навчального року 381 студент та понад 50 аспірантів з України 

(переважно із зони АТО та тимчасово окупованого Криму) навчалися в 

університетах Польщі за рахунок Польської держави.  Загалом, в 

університетах і академіях Республіки Польща навчається 20,5 тис. молодих 

українців.   

10. За 2007–2015 роки найбільш сильні та тісні зовнішньоекономічні 

зв’язки з Республікою Польща мають такі регіони: Київська разом з м. 

Києвом (35,1%), Львівська (20,2%), Дніпропетровська (8,2%), Волинська 

(5,5%),  Донецька (5,0%), Тернопільська (4,5%) та Запорізька (3,5%) області. 

Це свідчить, що не тільки прикордонні регіони України мають глибокі та 

міцні зв’язки  досліджуваних показників зовнішньоекономічної діяльності 

(експорт та імпорт товарів та послуг, залучення польських інвестицій в 

регіони України та розміщення іноземних туристів). 

11. До основних напрямків перспективного розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язках регіонів України та Республіки Польща слід 

віднести потенціал взаємодії зовнішньої торгівлі товарами та послугами; 

розвиток транскордонних кластерів; збільшення обсягів залучення 

польського капіталу та інвестицій; розвиток міжнародного туризму; 

культурно-освітня й науково-технічна співпраця, організація наукових 

конференцій, співпраця між музеями і мистецькими осередками; створення 

спільної інформаційної бази, збір і обмін інформацією про економічний 

потенціал регіону та країни загалом. 
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційній роботі встановлено тенденції динаміки зміни 

регіонального розподілу основних показників (зовнішньоторговельний 

оборот (товари+послуги),експорт та імпорт товарів та послуг, обсяг 

залучення польських інвестицій, розміщення українських туристів в 

Республіці Польща, рівень співробітництва в галузі туризму, культури та 

освіти), що є визначальними у  зовнішньоекономічних зв’язках, проведення 

та реалізації регіональної політики України та Республіки Польща. 

Головними висновками роботи є: 

1. Обґрунтовано доцільність застосування суспільно-географічного 

підходу до дослідження зовнішньоекономічних зв’язків країни, який 

передбачає вивчення механізму формування і реалізації 

зовнішньоекономічних зв’язків та регіональної політики, дослідження 

структури цих зв’язків, виявлення їх найбільш ефективних видів та 

напрямків вдосконалення. Проаналізовано стратегії регіонального розвитку 

України та Республіки Польща, які діяли до 2015 року та діючі до 2020 року.  

2. Показано, що сучасна регіональна політика України знаходиться ще 

у стані реформування та потребує удосконалення механізмів узгодження 

стратегічних пріоритетів розвитку держави та регіонів, спостерігається 

дублювання та неузгодженість у великому обсязі прийнятих управлінських 

рішень. Потрібен завершальний етап переходу від галузевого до 

територіального підходу та нової парадигми управління регіональним 

розвитком.  

3. Встановлено основні спільні та відмінні характеристики проведення 

та здійснення регіональної політики в Україні та Республіці Польща. Спільні 

характеристики можна звести до наступних блоків: формулювання основних 

цілей та поетапність проведення національних стратегій регіонального 

розвитку; польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 

2007–2015 роки; Державна програма розвитку транскордонного 
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співробітництва на 2016–2020 роки ( з Республікою Польща); Програма 

транскордонного співробітництва ЄІС Польща–Білорусь–Україна 2014–2020 

роки. Обґрунтовано відмінні характеристики в здійсненні регіональної 

політики: 1) в Республіці Польща чітко сформульовано та окреслено 

комплекс стратегічних документів з регіонального розвитку, в Україні – 

регіональна політика України знаходиться в стані реформування і потребує 

модернізації та вдосконалення; 2) в Республіці Польща чітко визначені 

пріоритети державної політики регіонального розвитку та фінансування в 

Україні – відсутні чітко визначені пріоритети державної політики 

регіонального розвитку та фінансування; 3) в Республіці Польща Стратегічні 

програми мають міжгалузевий характер, а стратегія розвитку країни 

складається з 9 комплексних стратегій для досягнення цілей розвитку, в 

Україні – низька якість підготовки та реалізації стратегічних програм 

розвитку. 

4. Охарактеризовано сучасний соціально-економічний стан 

транскордонного регіону (ТКР) України та Республіки Польща, і виявлено, 

що  Республіка Польща має вищий рівень соціально-економічного розвитку 

порівняно з Україною, натомість завдяки посиленню торговельно-

економічних зв’язків, показники рівня ВРП та ВРП на особу за 

досліджуваний період (2007–2015 роки) в українській та польській частині 

ТКР мають позитивну динаміку цих показників (окрім останніх двох років в 

українському ТКР, за рахунок не стабільної політичної ситуації в Україні). 

Обґрунтовано перспективність поширення мережі транскордонних кластерів 

в українсько-польському транскордонному регіоні (яких зараз є 5), що є 

найбільш важливим напрямом активізації зовнішньоекономічних зв’язків та 

тісній співпраці у регіональній політиці у їхніх межах, а також важливим 

інструментом їхнього переходу до найвищого рівня ефективності. 

5. Охарактеризовано у регіональному розрізі зовнішню торгівлю за 

2007–2015 роки, яка є основною та важливою формою 

зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща. Найбільший 
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зовнішньоторговельний оборот (товари +послуги) мають: Київська область 

разом з м. Києвом –  13680,1 млн. дол. США (27,9%), Львівська – 7524 млн. 

дол. США (15,3%) та Дніпропетровська – 6467,5 млн. дол. США (13,2%) 

області. За весь досліджуваний період, в цілому спостерігається позитивна  

динаміка  обсягу  цього показника, що вказує на посилення тісних 

зовнішньоторговельних зв’язків регіонів України з Республікою Польща.  

6. Проаналізовано в регіональному розрізі динаміку обсягів інвестицій 

з Республіки Польща до України за 2007–2015 роки, і встановлено, що 

найбільший обсяг залучення польських інвестицій мають: Львівська – 2563,8 

(38,0%), Київська разом з містом Києвом – 1859,1 (27,5%), Волинська – 815,9 

(12,1%) та Івано-Франківська – 431,3 (6,4%) області в млн. дол. США 

відповідно. Визначено  найбільші польські інвестиційні проекти в 

регіональному розрізі.  

7. Встановлено, що потік туристів з України до воєводств Республіки 

Польща за 2007–2015 роки показує досить позитивну динаміку. Найбільше за 

досліджуваний період туристів з України відвідало  такі воєводства: 

Малопольське – 450877 (25,0%), Мазовецьке – 289740 (16,1%), Підкарпатське 

– 225735 (12,5%), Люблінське – 146161 (8,1%), Нижньосілезьке – 143610 

(8,0%) та Сілезьке – 144344 (8,0%) осіб відповідно. Засвідчено, що 

українсько-польське співробітництво у галузі культури та освіти 

регламентується існуючою договірно-правовою базою відносин і в цілому 

створює можливості для здійснення і розвитку ефективної співпраці у цій 

сфері. 

8. Визначено, що в цілому за 2007–2015 роки найбільш сильні та тісні 

зовнішньоекономічні зв’язки України з Республікою Польща мають такі 

регіони: Львівська (20,2%), Волинська (5,5%), Київська разом з м. Києвом 

(35,1%), Дніпропетровська (8,2%), Донецька (5,0%), Тернопільська (4,5%) та 

Запорізька (3,5%) області. Це свідчить, що не тільки прикордонні регіони 

України, а й промислово розвинуті регіони мають глибокі та міцні зв’язки  

досліджуваних показників зовнішньоекономічної діяльності. 
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9. Встановлено, що до основних перспектив розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язках регіонів України та Республіки Польща слід 

віднести більш ефективну взаємодію потенціалу зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами; розвиток транскордонних кластерів; збільшення 

обсягів залучення польського капіталу та інвестицій; розвиток міжнародного 

туризму; культурно-освітня й науково-технічна співпраця, організація 

наукових конференцій; створення спільної інформаційної бази, збір і обмін 

інформацією про економічний потенціал регіону та країни загалом. 
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ДОДАТОК А 

Пріоритети і цілі Польсько-української стратегії транскордонного 

співробітництва на 2007–2015 роки: 

ПРІОРИТЕТ I. Збалансоване просторове планування й раціональне використання 

природних ресурсів Опис пріоритету Природні умови та стан довкілля, а також спосіб 

просторового господарювання значною мірою визначають якість і привабливість польсько-

українського транскордонного регіону. На стан довкілля суттєво впливає рівень оснащення 

регіону основною технічною інфраструктурою, пов’язаною з охороною довкілля, а також 

діяльність із збереження і відновлення територій, які виконують важливі екологічні функції. 

Здійснена діагностика показує, що у транскордонному регіоні мають місце великі диспропорції в 

оснащенні сільської місцевості і міст інфраструктурою, яка пов‘язана з впливом на довкілля. Як 

правило, міста володіють краще розвинутою водно-каналізаційною інфраструктурою і краще 

організованою системою поводження з відходами. Поводження з побутовими і промисловими 

відходами – це ще одне важливе питання, яке вимагає ґрунтовного впорядкування. Існуюча 

практика поводження з відходами, яка в основному полягає у складуванні відходів на 

сміттєзвалищах, потребує змін з метою забезпечення ефективного скорочення об‘ємів 

продукування відходів, а також отримання з відходів вторинної сировини і енергії. Важливою 

проблемою є забезпечення екологічної безпеки мешканців регіону, у тому числі зменшення ризику 

повеневих явищ. Крім заходів інженерного характеру (наприклад, будівництва дамб), суттєву роль 

в цьому контексті має відігравати просторове планування. Інтегральним елементом усіх намірів у 

сфері охорони навколишнього середовища повинна стати екологічна освіта суспільства. 

Забезпечення участі населення у заходах з охорони довкілля підвищить зацікавлення мешканців 

прикордоння екологічними питаннями, а відтак призведе до того, що вони дбатимуть про 

середовище, в якому живуть. Усі заходи в рамках даного пріоритету призведуть до мінімізації 

загроз для довкілля, зокрема це стосується поверхневих і ґрунтових вод та земель. Це підсилить 

систему охорони природи прикордоння. Налагодиться співпраця у сфері уніфікації 

моніторингових досліджень, взаємного інформування про потенційну екологічну загрозу. 

Здійснення спільних природничих досліджень та впровадження інтегрованої системи управління 

довкіллям призведе до обмеження несприятливих процесів та екологічних загроз. Раціональне 

господарювання природними ресурсами, засноване на принципах збалансованого розвитку, та 

покращення стану навколишнього середовища матимуть позитивний вплив на імідж і туристичну 

привабливість регіону, Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 2007-

2015 роки 138 UA а також підвищать якість життя населення. Мета 1. Розвиток інфраструктури 

охорони навколишнього середовища Результатом розвитку технічної інфраструктури охорони 

довкілля стане забезпечення кращої якості його основних елементів та зменшення зовнішніх 

екологічних втрат, а також дозволить виконати ряд міжнародних зобов’язань в галузі екологічних 

стандартів. У рамках даної мети мають бути здійснені заходи у сфері водно-каналізаційного 

господарювання, спрямовані на забезпечення продуктивних і ефективних систем водопостачання 

та збору й очищення побутових стоків, у тому числі у сільській місцевості. Підтримка 

надаватиметься також розробці документації, необхідної для подання заявок і реалізації проектів 

(технічної проектної документації). Ще один важливий вид діяльності – зменшення обсягів 

складування побутових відходів та збільшення частки комунальних відходів, що піддаються 

утилізації і знешкодженню іншими, ніж складування, методами, а також ліквідація загроз, 

пов’язаних із складуванням відходів, зокрема небезпечних. Таким чином стимулюватимуться 

заходи з запобігання і обмеження творення відходів, впровадження сучасних технологій 

утилізації, зокрема отримання вторинної сировини, з ліквідації загроз, пов’язаних із складуванням 

відходів, та з рекультивації деградованих земель. Заходи з рекультивації стосуватимуться 
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відновлення природного рельєфу та/або досягнення відповідності вмісту речовин згідно з 

стандартами. Оперативні цілі: 1.1. Модернізація і розвиток водно-каналізаційного господарства. 

1.2. Розвиток сучасної системи поводження з побутовими, промисловими і небезпечними 

відходами. Мета 2. Раціональне водне господарство та підвищення накопичення води Діагностика 

свідчить про незначні водні ресурси регіону та про високу загрозу, пов’язану з неналежним станом 

технічних об’єктів накопичення води і протиповеневого захисту. Досягнення мети приведе до 

забезпечення необхідної кількості водних ресурсів для потреб населення і народного господарства 

та до мінімізації наслідків негативних природних явищ. Зокрема, йдеться про протидію повеням, 

обмеження дефіциту води, а також про покращення процесів прийняття рішень шляхом отримання 

правдивих даних про функціонування водного середовища. Відбудеться збільшення кількості 

експлуатаційних ресурсів, необхідних для потреб населення і господарства польсько-українського 

прикордоння, та підвищення рівня протиповіневої безпеки і ефективності протидії наслідкам 

посухи. Особлива увага приділятиметься заходам з відновлення і збільшення природного 

накопичення води у долинах рік. У цьому контексті важливу роль відіграє просторове планування, 

за допомогою якого має підтримуватися належний екологічний стан долин та підтоплюваних 

районів. Існуюча система водної меліорації буде переглянута і модернізована для того, щоб 

максимально врахувати екологічні вимоги та принципи багатофункціонального Польсько-

українська стратегія транскордонного співробітництва на 2007-2015 роки 139 UA розвитку. 

Протиповеневий захист здійснюватиметься згідно з принципами Рамкової Водної директиви з 

урахуванням обмежень, що випливають з існування зон мережі “Натура 2000”. Відбудеться 

вдосконалення системи запобігання, моніторингу та управління водними ресурсами прикордоння. 

Оперативні цілі: 2.1. Використання водних ресурсів регіону в рамках раціонального економічного 

розвитку (туризм і рекреація, сільське і лісове господарство тощо). 2.2. Протиповеневий захист. 

2.3. Модернізація меліораційних систем і розвиток водно накопичувальних систем Мета 3. 

Запобігання небезпек і підвищення якості життя Результатом досягнення мети стане покращення 

захисту від наслідків природних небезпек (за винятком повеней), співпраця у сфері ліквідації цих 

наслідків та відновлення належного стану довкілля. Зокрема, йдеться про запобігання ерозійним 

процесам і зсувам ґрунту, управління можливими надзвичайними ситуаціями, спричиненими 

змінами клімату. Надаватиметься підтримка дослідним проектам у галузі розробки методів аналізу 

і прогнозу природних загроз. Крім цього, стимулюватимуться підходи і заходи, спрямовані на 

охорону акустичного клімату урбанізованих районів. Покращення якості повітря в урбанізованих 

районах в свою чергу пов’язане з заходами з обмеження інтенсивності автомобільного руху 

(пропагування і розвиток громадського транспорту), обмеженням так званої низької емісії, 

енергозбереженням (наприклад, модернізація утеплення будинків), застосуванням низько 

емісійних технологій спалювання палива об’єктами громадського призначення та використанням 

альтернативних джерел енергії. Виконання завдань в рамках даної мети спричиниться до 

обмеження загрози для життя і здоров’я населення та підвищення якості життя, зокрема в 

урбанізованих районах. Здійснювані заходи вписуються у довготермінову стратегію протидії 

змінам клімату. Оперативні цілі: 3.1. Регіональна співпраця у сфері запобігання стихійним лихам. 

3.2. Обмеження небезпек, пов’язаних з надмірним рівнем вібрації та шумів. 3.3. Покращення 

якості атмосферного повітря в урбанізованих районах. Мета 4. Охорона біологічного різноманіття, 

збереження ландшафтної цінності регіону, зміцнення мережі заповідних об’єктів Територія 

польсько-українського прикордоння характеризується високою природною цінністю, яку 

необхідно зберегти для теперішніх і майбутніх поколінь. Ефективна охорона та управління 

природною спадщиною, у тому числі цінними природними територіями, вимагає координації і 

здійснення спільних заходів, зокрема щодо районів, по яких проходить державний кордон 

(міжнародні біосферні заповідники). Здійснення заходів у рамках даної мети призведе до 

інтенсифікації і Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 2007-2015 

роки 140 UA охоплення відповідними режимами охорони територій високої природної цінності. 
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Крім цього, відбудеться зміцнення мережі зв’язків між природоохоронними територіями 

(відновлення функціонування екологічних коридорів), а також способів господарювання і 

управління цими територіями. Важливим завданням є відновлення належного стану природних 

біотопів та екосистем у рамках природоохоронних територій паралельно із збереженням видів, що 

знаходяться під загрозою знищення, та генетичного різноманіття рослин, тварин і грибів. 

Розроблятимуться шляхи обмеження деградації живої природи та втрат ресурсів біорізноманіття 

внаслідок господарської діяльності. Досягнення мети спричиниться також до визначення єдиної 

мережі об‘єктів „Натура 2000” у польсько-українському транскордонному регіоні. Суттєвим 

елементом діяльності стане формування суспільної екологічної свідомості, яка сприятиме охороні 

довкілля. Наведені заходи відповідають реалізації Міжнародної конвенції про охорону 

біологічного різноманіття. Оперативні цілі: 4.1. Співпраця в управлінні міжнародними 

біосферними заповідниками. 4.2. Співпраця у впровадженні програми „Натура 2000”. 4.3. 

Пропагування заходів із збереження об‘єктів особливої ландшафтної цінності. 4.4. Створення 

єдиного кадастру територій високої природної і ландшафтної цінності. Мета 5. Зміцнення системи 

управління охороною довкілля і формування екологічної свідомості населення регіону Проведена 

діагностика вказує на те, що обсяг і якість інформації про навколишнє середовище з польського та 

українського боку транскордонного регіону є різними. Різні моніторингові процедури і методи 

дослідження не сприяють єдиному і ефективному управлінню отриманою інформацією. 

Результатом досягнення мети повинна стати гармонізація і покращення функціонування системи 

моніторингу довкілля, а також підвищення доступності інформації про природу. Шляхом 

активного залучення суспільства до вирішення екологічних проблем підвищиться екологічна 

свідомість населення прикордоння, формуватиметься відповідне проекологічне мислення, 

мешканці усвідомлять необхідність впровадження належних методів охорони навколишнього 

середовища, природи і ландшафту. Освітня діяльність в галузі охорони довкілля має бути 

широкомасштабною і охоплювати усі вікові групи населення транскордонного регіону. Заходи в 

рамках даної мети забезпечують можливість виконання міжнародних зобов’язань, зокрема 

Оргуської конвенції. Оперативні цілі: 5.1. Гармонізація системи моніторингу довкілля. 5.2. 

Інформування, надання доступу, публікація даних щодо стану довкілля. 5.3. Розвиток екологічної 

освіти. 5.4. Підвищення участі населення у діяльності з охорони навколишнього середовища. 

Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 2007-2015 роки 141 UA 

ПРІОРИТЕТ 2. Транскордонна суспільна інтеграція та покращення умов життя мешканців 

прикордонного регіону Опис пріоритету Тісна співпраця мешканців транскордонного регіону, 

вирішення соціальних проблем, створення привабливого середовища для життя, посилення 

місцевих ринків і пропагування перспективних ініціатив на усіх рівнях – всі ці аспекти абсолютно 

необхідні для забезпечення збалансованого розвитку. Держави, які утворюють транскордонний 

регіон, мають міцні культурні зв’язки і спільну історію. Як вказувалося у діагностиці сучасного 

стану, прикордонний регіон характеризується освіченим населенням, особливо у містах, наявністю 

великої кількості освітніх і наукових установ різних рівнів та відносно дешевою робочою силою. 

Однак стандарти життя є відносно низькими: прикордонний регіон бореться з проблемами у 

соціальній сфері, поганим розвитком матеріальної бази освітніх установ та закладів охорони 

здоров’я, відсутністю привабливих занять і посад для освічених молодих людей, високим рівнем 

безробіття у польській частині регіону тощо. Тому пріоритетний вектор спрямований на 

підтримку соціальних зв’язків, які є важливим елементом соціальної інтеграції. Реалізація 

пріоритету відбуватиметься шляхом досягнення комплексу стратегічних цілей, що становитимуть 

підставу для визначення провідних напрямків завдань/ заходів у рамках оперативних цілей. Мета 

1: Підтримка інтеграції системи освіти і ринку праці Діагностика суспільної ситуації показала, що 

транскордонний регіон належить до регіонів, в яких відбувається систематичний відтік молодого 

освіченого населення у регіони з добре розвинутою економікою. Це явище має негативний вплив 

на економічний розвиток транскордонного регіону. З огляду на несприятливу ситуацію на ринку 
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праці з обох боків кордону слід підтримувати такі системні рішення, які призведуть до створення 

нових робочих місць і вирішення проблем на ринку праці. В рамках даної мети пропагується і 

розвивається співпраця між установами і суб’єктами ринку праці, зокрема у вигляді заходів з 

підтримки осіб, які повертаються на цей ринок, а також протидії явищу соціальної ізоляції 

(наприклад, підтримка транскордонних мереж забезпечення доступу і обміну інформацією про 

можливості працевлаштування у транскордонному регіоні; створення інформаційних центрів 

тощо). Важливу роль на ринку праці відіграють заходи з вирівнювання шансів і протидії 

дискримінації. Необхідне також забезпечення перспективної високоякісної загальної і професійної 

освіти, яка являє собою ключовий чинник ефективного соціально-економічного розвитку регіону. 

Досягнення цієї мети буде можливе завдяки визначенню широкого спектру заходів в системі 

загальної, професійної і вищої освіти. Важливим для інтеграції транскордонних регіонів є 

здобуття мовних та міжкультурних знань. Підтримка надаватиметься діяльності з розвитку 

співпраці у галузі освіти, зокрема підготовки до праці і впровадження безперервної освіти. 

Особлива увага приділятиметься освітнім заходам з підтримки розвитку інформаційного 

суспільства. Оперативні цілі: Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 

2007-2015 роки 142 UA 1.1. Створення стабільної транскордонної мережі співробітництва 

інститутів праці. 1.2. Проведення досліджень і аналізів, створення і розвиток спільної системи 

моніторингу і прогнозування ситуації на ринку праці (з особливим врахуванням правил 

Шенгенської зони і малого прикордонного руху). 1.3. Розвиток людських ресурсів як спільного 

потенціалу, зокрема розвиток спільних освітніх і наукових заходів та соціальна і професійна 

інтеграція мешканців транскордонного регіону. 1.4. Створення можливостей для здійснення 

досліджень в сфері функціонування системи освіти, ефективності навчання та приведення 

навчальних програм у відповідність потребам ринку праці, з особливим урахуванням соціальних 

груп, що знаходяться під загрозою ізоляції. Мета 2. Формування підстав для транскордонного 

співробітництва у галузі охорони здоров’я, соціального забезпечення та активної соціальної 

політики Стан здоров’я мешканців прикордонного регіону значно гірший, ніж в середньому по 

Україні і Польщі. Рівень захворюваності і смертності, в основному від онкологічних і серцево-

судинних хвороб, значно перевищує показники інших регіонів. Здійснення профілактичної 

діяльності і покращення доступності послуг з охорони здоров’я паралельно з підвищенням якості 

обслуговування – це обов’язковий елемент соціально-економічного розвитку, який значною мірою 

визначає почуття суспільної безпеки. Розвиток профілактики та ринку медичних послуг, 

пристосований до змінних потреб, дозволить покращити умови життя у транскордонному регіоні. 

Для протидії і ліквідації наслідків негативних явищ суспільної ізоляції і маргіналізації важливе 

значення має здійснення заходів, спрямованих на забезпечення умов, що сприяють творенню 

різних форм соціальної допомоги незахищеним верствам населення, зокрема людям похилого віку 

та людям з особливими потребами. Тому необхідно посилювати інституційну діяльність і 

створювати умови для розвитку та ефективної діяльності неурядових організацій, що працюють у 

соціальній сфері. Оперативні цілі: 1.1. Співпраця між польськими та українськими інститутами у 

галузі практичного професійного навчання в контексті охорони здоров’я та допомоги людям 

похилого віку і людям з особливими потребами. 1.2. Розповсюдження форм активної інтеграції і 

соціальної роботи. 1.3. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері допомоги соціально 

ізольованим групам населення, обмін і популяризація належних практик. 1.4. Організація спільної 

інтегрованої системи екстреної медичної допомоги. Мета 3. Ініціатива місцевих громад, 

пропагування суспільної інтеграції Стратегічна мета, спрямована на зміцнення співпраці місцевих 

громад, неурядових організацій, адміністративних структур та соціально-економічних партнерів, 

створення нових мереж транскордонного співробітництва, а також на формування динамічного, 

Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 2007-2015 роки 143 UA 

освіченого, безпечного і здорового суспільства. Дана мета досягатиметься, зокрема, шляхом 

впровадження спільних заходів у галузі освіти, охорони здоров’я і соціального захисту. Необхідна 



198 
 
діяльність, орієнтована на покращення якості освіти, широкого доступу до безперервної освіти та 

забезпечення високої якості системи охорони здоров’я і соціального захисту. Водночас розвиток 

транскордонного ринку праці значною мірою спричиниться до зменшення безробіття у регіоні і 

кращої інтеграції соціально ізольованих груп. Обмін досвідом слугуватиме пропагуванню рівності 

шансів, підвищенню мобільності та гнучкості робочої сили, розвитку здібності працівників 

адаптуватися до потреб ринку праці. Налагодження і посилення прямих контактів спричиниться 

до розвитку суспільного партнерства, результатом чого стане єдність суспільства, зростання 

доходів місцевого населення та підвищення привабливості транскордонного регіону як динамічної 

одиниці, що пропонує цікаві можливості для професійного розвитку. Оперативні цілі: 3.1. 

Налагодження і посилення прямих контактів між польським та українським суспільством у 

прикордонних районах. 3.2. Створення бази для підготовки пробних та інноваційних проектів, 

зосереджених навколо обміну належними практиками. 3.3. Створення тематичних мереж і груп 

партнерської співпраці. 3.4. Популяризація і обмін досвідом у сфері волонтерської діяльності як 

форми інтеграції ізольованих суспільних груп.  

ПРІОРИТЕТ 3. Підтримка розвитку туризму та охорона культурної спадщини Туристична 

привабливість – це суттєва перевага польсько-українського транскордонного регіону. 

Передбачається, що у майбутньому туристичний сектор стане одним із стовпів регіональної 

економіки. Створення спільного туристичного асортименту, що охоплює різні форми туризму і 

рекреації, обумовить можливість активізації місцевих підприємців і органів самоврядування, а 

також дозволить здійснити ряд заходів наукового, навчально-освітнього і маркетингового 

характеру. Реалізація пріоритету також сприятиме прискоренню темпу розвитку сільської 

місцевості, де переважно розташовані цікаві природні і культурні об’єкти. У рамках пріоритетного 

вектору буде виконуватися програма розвитку і модернізації туристичної і супутньої 

інфраструктури. Здійснювані заходи мають відповідати принципам збалансованого розвитку і 

дотримання стандартів охорони природи. Мета 1. Ідентифікація і розвиток українсько-польського 

прикордоння як єдиного туристичного регіону Польсько-український транскордонний регіон 

відзначається високим туристичним потенціалом, який, однак, на разі не вивчений повністю. 

Вивчення і зіставлення основних переваг дозволить створити виняткову інтегровану туристичну 
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пропозицію і пропагувати її як в Європі, так і в світі. Крім цього, будуть розвиватися і 

вдосконалюватися спільні туристичні продукти. Транскордонний регіон володіє великим 

потенціалом туристичної привабливості. Цікаві ландшафтні і природні об’єкти кількох 

географічних областей з обох боків кордону мають спільні риси: Люблінське і Волинське Полісся, 

Західно-волинська і Волинська височина та Розточчя, що простягнулося від Красьніка до Львова. 

Культурна спадщина прикордоння – це результат багатовікової спільної історії. У 

транскордонному регіоні зосереджені як сакральні, так і світські об’єкти культурної спадщини, що 

є віддзеркаленням співіснування багатьох релігій і народів. З обох боків кордону збереглися 

пам’ятки матеріальної і духовної спадщини католицької, православної, греко-католицької, 

вірменської і євангелічної церков, а також юдаїзму та ісламу. Серед світських пам’яток 

вирізняються об’єкти доісторичної і історичної доби, оборонні споруди, садиби і палаци в Польщі 

та Україні, які часто належали одним і тим самим родинам, містобудівні ансамблі та окремі 

об’єкти міської і сільської архітектури. Основні туристичні об’єкти можуть стати підставою для 

формування групи туристичних продуктів на території обох держав, які мають бути просторово 

пов’язані між собою. Ідентифікація прикордоння як єдиного туристичного регіону необхідна вже 

сьогодні, адже вступ України до Європейського Союзу дозволить відкрити вітчизняним і 

іноземним туристам новий, цікавий і конкурентноздатний, туристичний регіон в Європі. 

Оперативні цілі: 1.1. Створення привабливої, унікальної, інтегрованої туристичної пропозиції на 

підставі наявного потенціалу транскордонного регіону. 1.2. Розвиток існуючих спільних 

туристичних продуктів. 1.3. Створення нових інтегрованих туристичних продуктів і перетворення 

цікавих об’єктів у туристичні продукти. Мета 2. Розвиток інтегрованої системи маркетингу і 

популяризації п о л ь с ь к о - українського транскордонного регіону в Україні, Польщі і за 

кордоном Сьогодні маркетинг відіграє дуже важливу роль у популяризації туристичних продуктів. 

Досягнення мети дозволить здійснювати спільну маркетингову діяльність у дослідній і практичній 

сферах, а також створити єдину туристичну марку транскордонного регіону. Крім цього, 

активізується діяльність, завдання якої полягає у розвитку і вдосконаленні системи туристичного 
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інформування. Відбудеться поширення доступу до різних інформаційних матеріалів туристичного 

характеру. Досягнення пріоритетної мети можливе за умови, якщо польсько-український 

транскордонний регіон провадитиме спільну туристичну популяризацію своїх продуктів. 

Маркетингова діяльність повинна базуватися на стратегії спільних заходів з застосуванням 

сучасних інструментів і дослідних технологій. На разі такі заходи мали поодинокий характер. 

Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 2007-2015 роки 145 UA 

„Нічого про нас без вас” – такий робочий девіз повинна мати спільна маркетингова діяльність. Це 

означає, що, популяризуючи польські туристичні продукти, слід пропагувати українські, і 

навпаки. Найкраще, якби це були продукти регіонально- транскордонного характеру. Рекламні 

стенди на закордонних, вітчизняних і місцевих виставках повинні мати спільну вивіску і логотип 

транскордонного регіону. Рекламні видання, як паперові, так і електронні, що популяризують 

транскордонні туристичні продукти і видаються в Польщі або в Україні, повинні розроблятися 

спільними редакціями і консультантами та мати логотип регіону. Оперативні цілі можуть бути 

досягнуті лише якщо регіон стане відомим серед туристів в цілій Європі. Оперативні цілі 2.1. 

Створення марки транскордонного туристичного регіону. 2.2. Розвиток транскордонної системи 

туристичної інформації і забезпечення вільного доступу до неї. 2.3. Здійснення спільної 

маркетингової діяльності з урахуванням ринкових досліджень. Мета 3. Збалансований розвиток і 

просторове освоєння транскордонного туристичного регіону Туристичний сектор функціонує 

ефективно лише в умовах належної транспортної доступності та відповідно організованої 

туристичної інфраструктури. Однак, розвиток туристичної інфраструктури має бути 

гармонізований з принципами екологічної політики, вимогами охорони навколишнього 

середовища і ландшафту, а також засадами формування просторового устрою. У цьому контексті 

суттєву роль слід приділити покращенню просторового планування у розрізі розвитку туризму і 

рекреації. Транскордонний туристичний регіон володіє видатними природними перевагами, 

розташованими, зокрема, в озерних краях, а також у Карпатах, Розточчі і долині Бугу. Вказані 

райони охоплені різними формами охорони довкілля, а їхня краса приваблює все більше туристів. 

Відтак існує потреба розробки і впровадження заходів, спрямованих на просторове і транспортне 

освоєння, що відповідає вимогам просторового ладу і збалансованого розвитку. Необхідна спільна 

транспортна система – від мережі автотрас, відповідної інфраструктури прикордонних пунктів 

пропуску, придорожніх автостоянок при туристичних об’єктах та шляхів, пристосованих під 

потреби туристів, до захисних екранів і природно-виховних маршрутів, обладнаних необхідною 

технічною інфраструктурою. Спільні тематичні територіальні дослідження і аналізи, а також чинні 

плани просторового освоєння транскордонних районів повинні враховуватися при реалізації 

розвитку туризму на польсько-українському прикордонні. В результаті здійснення таких заходів 

покращиться транспортна доступність об’єктів і районів, популярних серед туристів, а також 

з’являться нові можливості для туристичного Польсько-українська стратегія транскордонного 

співробітництва на 2007-2015 роки 146 UA вивчення регіону. Оперативні цілі: 3.1. Покращення 

транспортної доступності регіону і туристичних об’єктів. 3.2. Розвиток туристичної і супутньої 

інфраструктури згідно з принципами збалансованого розвитку. 3.3. Охорона навколишнього 

середовища і збереження історично-культурних пейзажів. Мета 4. Підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів для обслуговування туристичного руху та менеджерів з 

транскордонного туризму Системи підготовки і способи відбору спеціалістів з обслуговування 

туристичного руху в Польщі та в Україні відрізняються між собою. Немає жодного вищого або 

середнього професійного навчального закладу, який би пропонував спеціальність 

“транскордонний туризм”. Підготовка висококваліфікованих фахівців-менеджерів з 

транскордонного туризму стає пріоритетною метою, яка може бути досягнута двома шляхами. По- 

перше, необхідно створити систему і програму такого навчання, яке б проводилося спільно для 

польських і українських студентів, по-друге, паралельно з розвитком транскордонного туризму 

самі по собі будуть частіше з’являтися люди, які ставатимуть фахівцями в процесі набуття 

практичного досвіду з організації і обслуговування транскордонного туризму. Діяльність у сфері 

підготовки кадрів для розвитку туризму повинна концентруватися навколо першого з наведених 

напрямків. Підготовку кадрів слід здійснювати на рівні різних груп: представників органів 

самоврядування, університетів, шкіл, а також професіоналів, тобто надавачів послуг і, зокрема, 

власників агротуристичних господарств. Дана пріоритетна мета вимагає першочергового 

досягнення, причому на базі окремої стратегії та суттєвої фінансової підтримки з європейських 

фондів. Оперативні цілі: 4.1 Підвищення кваліфікації фахівців туристичної сфери та формування 

протуристичного відношення серед мешканців прикордоння. 4.2. Підготовка нових спеціалістів у 
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сфері обслуговування туристичного руху та висококваліфікованих спеціалістів з підготовки 

туристичних кадрів для вищих навчальних закладів. 4.3. Проведення спільних наукових 

досліджень у галузі туризму. Мета 5. Створення потужного та інтегрованого інституційного 

оточення розвитку туризму у польсько-українському прикордонні Інституційне оточення розвитку 

туризму у польсько-українському прикордонні Польсько-українська стратегія транскордонного 

співробітництва на 2007-2015 роки 147 UA визначає справне функціонування туристичного 

сектору. У цьому контексті дуже важливе значення має розвиток співпраці у галузі туризму між 

відповідними органами самоврядування та громадськими організаціями транскордонного регіону. 

У формуванні позитивних економічних змін в регіоні суттєву роль має відіграти сфера культури і 

культурна спадщина. Багатство культурних традицій і чисте довкілля, які визначають потенціал 

регіону, вимагають постійного захисту та опіки з боку органів влади і суспільства. Турбота про 

належний стан культурного надбання та його ефективна популяризація – це довготривала 

інвестиція, яка вимагає постійного залучення багатьох інститутів. Для досягнення мети важливе 

значення матиме також обмін досвідом і співпраця туристичних підприємств регіону, яка 

дозволить розробити належну практику і високі стандарти, а також підвищити рівень туристичних 

послуг, що надаються. Наявний досвід дозволяє говорити про постійне збільшення зацікавлення 

співпрацею у сфері розвитку транскордонного туризму як з боку органів державної влади, так і з 

боку представників галузі туристичних послуг. Однак, таке зацікавлення проявляють далеко не всі 

представники органів самоврядування, особливо на рівні ґмін. Опитування свідчать про те, що у 

розвитку транскордонного туризму найбільше зацікавлені органи влади і громади тих ґмін, які 

розташовані у безпосередній близькості до кордону або транзитних шляхів, що ведуть до 

прикордонних переходів. Зацікавлення серед представників туристичної галузі залежить від 

профілю діяльності, а відтак можливих прибутків. Наприклад, власники закладів розміщення 

поблизу кордону та транзитних шляхів виявляють значно активніше зацікавлення, ніж інші. На 

жаль, лише незначна частка польських туристичних фірм (біля 10-15%) організує туристичні 

подорожі в українську частину транскордонного регіону, натомість серед українських фірм 

зацікавлення подорожами на польську територію у 2-3 рази вище. Найскладнішою перешкодою, 

подолання якої дозволило б змінити наявний стан речей, є постійні труднощі з перетином 

кордону. До недоліків слід також віднести низьку пропозицію і недостатню популяризацію 

транскордонних туристичних регіонів. Оперативні цілі: 5.1. Посилення співпраці польських та 

українських органів самоврядування і суспільних інститутів, а також транскордонної співпраці в 

галузі туризму. 5.2. Підвищення зацікавлення і готовності владних структур до підтримки 

підприємництва у сфері культури і туризму, посилення турботи про культурне надбання, 

ефективне пропагування культурної спадщини. 5.3. Розвиток і співпраця туристичних підприємств 

транскордонного регіону, формування туристичного кластера. 

 Джерело: [127] 
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ДОДАТОК Б 

Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020 роки включає такі пріоритети: 

 

1. Промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини (ТЦ3)  

Пріоритет 1.1 Промоція місцевої культури та історії  

Пріоритет 1.2 Промоція і збереження природної спадщини  

 

2. Покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до кліматичних 

впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем (TЦ7)  

Пріоритет 2.1 Покращення та розвиток транспортних послуг та інфраструктури  

Пріоритет 2.2 Розвиток інфраструктури ІКТ  

 

3. Спільні виклики у сфері безпеки (TЦ8)  

Пріоритет 3.1 Підтримка розвитку охорони здоров’я та соціальних послуг  

Пріоритет 3.2 Вирішення спільних проблем безпеки  

 

4. Покращення управління кордонами та управління безпекою, мобільністю та міграцією 

(TЦ10)  

Пріоритет 4.1 Сприяння ефективності та безпеці кордонів  

Пріоритет 4.2 Покращення діяльності з управління кордонами, митних і візових процедур 

 

3.1.1 ПРОМОЦІЯ МІСЦЕВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНА ІСТОРИЧНОЇ 

СПАДЩИНИ (TЦ3)  
 

TЦ 3 спрямована на збереження і розвиток культурної та історичної спадщини країн 

прикордонного регіону, зміцнення культурних зв'язків і співпраці, покращення іміджу та 

привабливості регіону а також збільшення життєздатності місцевих громад. Наявність 

упорядкованих об'єктів культурної та природної спадщини є необхідною передумовою 

для розвитку транскордонного туризму. Таким чином, туризм був визначений як сектор з 

найвищим потенціалом з точки зору прибутковості і зростаючих можливостей для 

зайнятості та інвестицій, особливо на прибережних і сільських територіях. Для кращого 

використання спадщини цільових регіонів і збільшення кількості виїзного та 

внутрішнього туризму, певні культурні та природні об'єкти потребують поліпшення, а 

туристична інфраструктура - подальшого розвитку. Тому підтримка в рамках двох 

Пріоритетів TЦ3 буде спрямована на розвиток прикордонного, культурного, історичного 

та природного потенціалу, а також на розвиток транскордонного туризму. Пріоритети 

будуть зосереджені на поліпшенні фізичного стану об'єктів культури та культурної 

спадщини, а також на "м'яких" видах діяльності. Розвиток фізичної інфраструктури 

повинен доповнюватись діяльністю із зміцнення контактів і співпраці між зацікавленими 

сторонами в галузі культури і туризму. Крім того, туристична привабливість та зростання 

туристичного сектора залежить від різноманітності та якості туристичних послуг, іміджу 

регіону та відповідної сезонної збалансованості туристичної діяльності. Тому дана 

тематична ціль також включає заходи, спрямовані на просування та диверсифікацію 

туристичних продуктів.  

Заходи в рамках TЦ3 також передбачають фінансування малобюджетних проектів (малих 

проектів). Мінімальна сума гранту для такого проекту повинна бути не меншою, ніж 20 

000 євро, і не може перевищувати 60 000 євро. Детальніша інформація про малі проекти 

міститься в розділі, присвяченому реалізації Програми.  
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Підтримка в рамках ТЦ3 сприятиме досягненню стратегічної мети А "Сприяння 

економічному та соціальному розвитку в регіонах по обидві сторони спільних кордонів" 

ЄІС ТКС. 

Пріоритет 1. Промоція місцевої культури та історії  

 

ти з підтримки, просування та збереження традиційних ремесел і 

майстерності;  

 

послуги з метою збільшення використання культурної спадщини в сфері туризму 

(наприклад, велосипедні маршрути, навчальні стежки т.д.), включаючи супутню 

туристичну інфраструктуру для кращого використання культурної спадщини (наприклад, 

велосипедні стійки, вказівники, інфраструктура для людей з особливими потребами 

тощо);  

культурної спадщини;  

-культурної спадщини 

(обмін передовим досвідом, спільні навчання та інша діяльність);  

цілях а також соціальних, культурних, освітніх та інших цілях громад;  

потенціалу управління культурною спадщиною, розвиток спільних туристичних продуктів 

і послуг, маркетинг об’єктів спадщини на території Програми та інших наявних ресурсів.  

 

Пріоритет 2. Промоція та збереження природної спадщини  

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:  

спадщини;  

спадщини;  

и влади в сфері 

раціонального використання природних ресурсів;  

природних об'єктів, територій і ландшафтів;  

ї спадщини 

(обмін передовим досвідом, спільні тренінги);  

та водними ресурсами з метою збереження природної спадщини;  

ок культурної спадщини в туристичних 

цілях а також соціальних, культурних, освітніх та інших цілях громад;  

галузі управління природної спадщини, розвиток спільних туристичних продуктів і 

послуг, маркетинг ресурсів спадщини території Програми та інших пов'язаних з 

можливостями;  

використання природної спадщини в туризмі (наприклад, велосипедні доріжки, природні 

стежки, і т.д.), включаючи супутню туристичну інфраструктуру для кращого 

використання природної спадщини (наприклад, велосипедні стійки, вказівники, 

інфраструктура для людей з особливими потребами тощо).  
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3.1.2 ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ РЕГІОНІВ, РОЗВИТОК НАДІЙНОГО ТА 

СТІЙКОГО ДО КЛІМАТИЧНИХ ВПЛИВІВ ТРАНСПОРТУ, КОМУНІКАЦІЙНИХ 

МЕРЕЖ І СИСТЕМ (ТЦ7)  
 

Регіон характеризується недостатнім рівнем сполучень і розвитку комунікаційних мереж 

та систем, що є перешкодою у розвитку транскордонних контактів і здійсненні транзитних 

перевезень і, в результаті, негативно впливає на інвестиційну привабливість регіону. Деякі 

заходи були вжиті для виправлення цих недоліків у рамках Програми ЄІСП Польща-

Білорусь-Україна 2007-2013, однак потреби в даній сфері все ще залишаються суттєвими. 

Таким чином, в рамках ТЦ7 будуть підтримані заходи, пов'язані з поліпшенням 

транспортної доступності, розвитком екологічно чистого транспорту, будівництвом та 

модернізацією мереж і систем зв'язку та вдосконаленням інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури на території Програми.  

Реалізація ТЦ7 буде доповнювати заходи, передбачені у TЦ3 шляхом поліпшення 

комунікації та інформаційної доступності у сфері туризму та доступу до об'єктів 

культурної та природної спадщини. Заходи, заплановані в рамках ТЦ7, будуть також 

доповнювати заходи TЦ8, пов’язані з доступом до послуг безпеки, а також медичних 

послуг (наприклад, скорочення часу реагування служб безпеки / охорони здоров'я).  

Особливої уваги потребує розвиток місцевих доріг, які відіграють важливу роль в 

транскордонних зв’язках. Не менш важливим є залучення операторів різних видів 

транспорту з метою створення більш швидких та клієнт-орієнтованих перевезень через 

територію Програми. Всі ініціативи та зусилля, спрямовані на підвищення транспортної 

доступності регіонів, повинні ґрунтуватися на екологічних рішеннях.  

Порівняно далеке та периферійне розташування багатьох населених пунктів Програми 

перешкоджає повному використанню їхнього потенціалу. Заходи, реалізовані в рамках 

ТЦ, повинні поліпшити зв'язок та інформаційні потоки між регіонами, одночасно 

сприяючи економічному зростанню та підвищенню соціально-економічної згуртованості 

програмного регіону. Підтримка в рамках ТЦ7 сприятиме досягненню стратегічної мети C 

«Сприяння створенню умов для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу» ЄІС 

ТКС. 

 

Пріоритет 1. Покращення та розвиток транспортних послуг та інфраструктури  

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:  

тури, з 

акцентом на транспорті, логістичних системах, безпеці;  

 

 

-економічних обґрунтувань для транспортних систем;  

 

 

 

 екологічно чистих низьковуглецевих транспортних систем (у 

тому числі зниження рівня шуму).  

 

Пріоритет 2. Розвиток інфраструктури ІКТ  

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:  

ри ІКТ;  

-економічних обґрунтувань, пов'язаних із 

створенням мереж широкосмугового доступу;  
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3.1.3 СПІЛЬНІ ВИКЛИКИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ (TЦ8)  
 

Периферійні прикордонні райони характеризуються низькою якістю життя населення в 

різних аспектах, починаючи важкими матеріальними умовами і поганим доступом до 

ринку праці, і закінчуючи недостатнім забезпеченням соціальної інфраструктури, 

ускладненим доступом до послуг охорони здоров'я.  

Реалізація TЦ8 буде сприяти поліпшенню якості життя мешканців території Програми у 

сфері полегшення доступу до послуг з охорони здоров'я, протидії поширенню 

захворювань через кордони, а також розвитку соціальних послуг, ринку праці та 

мінімізації безробіття. Підтримка в рамках TЦ8 сприятиме досягненню стратегічної мети 

В "Вирішення спільних проблем в галузі навколишнього середовища, охорони здоров'я та 

безпеки” ЄІС ТКС  

 

Пріоритет 1. Підтримка розвитку охорони здоров'я та соціальних послуг  

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:  

 

через кордони;  

оров'я населення;  

 

безробіттям.  

 

Пріоритет 2. Вирішення спільних проблем безпеки  

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:  

мереж;  

екологічних катастроф і надзвичайних ситуацій;  

ви щодо запобігання природним і техногенним катастрофам;  

 

(обмін спецінформацією);  

вищення кваліфікації працівників служб, що займаються рятувальними діями і 

вдосконалення навичок спільного ефективного реагування на ризики;  

відновлення. 

 

3.1.4 ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ ТА УПРАВЛІННЯ 

БЕЗПЕКОЮ, МОБІЛЬНІСТЮ ТА МІГРАЦІЄЮ (TЦ10)  
 

Реалізації цієї цілі забезпечить підвищення ефективності діяльності прикордонної 

інфраструктури та процедур, а також покращення безпеки кордонів. Збільшення 

пропускної спроможності прикордонних переходів та рівня їхньої безпеки є передумовою 

для досягнення інших цілей Програми.  

Усунення адміністративних, організаційних та інфраструктурних перешкод у переміщенні 

товарів, послуг і людей через кордони є умови повного використання і розширення 

соціально-економічного потенціалу території Програми. В рамках ТЦ10 буде 

підтримуватись діяльність, спрямована на прозорість і ефективність процедур 

прикордонного і митного контролю. Ці заходи повинні забезпечити прискорення 
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процедур та привести до очікуваного результату – швидкого і безпечного перетину 

кордону.  

Діяльність, пов'язана із запобіганням та боротьбою з нелегальною міграцією та 

контрабандою, боротьбою з організованою злочинністю, протидією поширенню 

захворювань людей, тварин і рослин через кордони, а також протидією та ліквідацією 

незаконної торгівлі рідкісними і зникаючими видами буде також фінансуватиметься в 

рамках ТЦ10. Крім того, будуть фінансуватись заходи, спрямовані на малий 

прикордонний рух, а також роботу прикордонних та митних служб. Підтримка, надана в 

рамках ТЦ10, сприятиме досягненню стратегічної мети C “ Сприяння створенню кращих 

умов та інструментів для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу " ЄІС ТКС.  

 

Пріоритет 1. Сприяння ефективності та безпеці кордонів  

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:  

пішоходів і велосипедистів;  

 

еної системи знаків і візуальної ідентифікації на 

прикордонних переходах;  

дозволяють оптимізації їх роботи;  

ходів.  

 

Пріоритет 2. Покращення діяльності з управління кордонами, митних і візових процедур  

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:  

які рідко перетинають кордон;  

ільні ініціативи щодо спрощення процедур перетину кордонів та підготовки 

персоналу прикордонних і митних служб;  

прикордонного і митного контролю;  

 управління кордонами в сфері запобігання та 

боротьби з незаконною міграцією і торгівлею людьми, боротьби з організованою 

злочинністю.  

 Джерело: [137, 138] 
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ДОДАТОК В 

Перелік чинних міжнародних договорів, укладених між Україною та 

Республікою Польща (станом на 09.11.2015 року) 

Таблиця В.1 

№ Назва міжнародного договору 

 

 

Місце 

підписанн

я 

Дата 

підписанн

я 

Дата 

набуття 

чинності 

1.  

1. 

Консульська конвенція між Україною і 

Республікою Польща 

Варшава 08-09-1991 21-01-1994 

1.  

1. 

Угода (у формі обміну нотами) про встановлення 

дипломатичних відносин 

обмін 

нотами 

08-01-1992 08-01.1992 

1.  

1. 

Угода про співробітництво між МВС України та 

МВС Республіки Польща в боротьбі із 

злочинністю 

Варшава 12-03-1992 12-03-1992 

1.  

1. 

Угода між Міністерством сільського господарства 

і продовольства України і Міністерством 

сільського господарства і продовольства 

Республіки Польща про господарське і науково-

технічне співробітництво 

Варшава 18-05-1992 18-05-1992 

1.  

1. 

Договір між Україною і Республікою Польща про 

добросусідство, дружні відносини і 

співробітництво 

Варшава 18-05-1992 30.12.1992 

1.  

1. 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки 

Польща про міжнародні автомобільні перевезення 

Варшава 18-05-1992 07-05-1993 

1.  

1. 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки 

Польща про пункти пропуску через державний 

кордон 

Варшава 18-05-1992 11-03-1994 

1.  

1. 

Угода між Міністерством охорони 

навколишнього природного середовища України 

та Міністерством охорони навколишнього 

середовища, природних ресурсів і лісового 

господарства Республіки Польща про 

співробітництво в галузі охорони навколишнього 

середовища 

Варшава 18-05-1992 18-05-1992 

1.  

1. 

Конвенція між Урядом України і Урядом 

Республіки Польща про уникнення подвійного 

оподаткування доходів і майна та попередження 

податкових ухилень 

Київ 12-01-1993 11-03-1994 

1.10 Угода між Урядом України та Урядом Республіки 

Польща про взаємне заохочення та захист 

інвестицій 

Київ 12-01-1993 14-09-1993 

1. 1

.11.   

Договір між Україною і Республікою Польща про 

правовий режим українсько-польського 

державного кордону, співробітництво та взаємну 

допомогу з прикордонних питань 

Київ 12-01-1993 21-12-1993 

1. 1

.12.   

Протокол про Українсько-польську змішану 

комісію з питань торгівлі та економічного 

співробітництва 

Київ 12-01-1993 12-01-1993 
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продовження таблиці В.1 

1. 1

.13.   

Договір між Урядом України та Урядом 

Республіки Польща про співробітництво в сфері 

науки і техніки  

Київ 12-01-1993 12-01-1993 

1. 1

.14.   

Угода між Міністерством оборони України та 

Міністерством національної оборони Республіки 

Польща про військове співробітництво 

Київ 03-02-1993 03-02-1993 

1. 1

.15.   

* Угода між Пенсійним фондом  України і 

Установою соціального забезпечення РП про 

взаємне переведення пенсій особам, які мають 

право на пенсійне забезпечення і проживають на 

території України і Польщі. 

Варшава 19-05-1993 19-05-1993 

1. 1

.16.   

Договір між Україною і Республікою Польща про 

правову допомогу та правові відносини у 

цивільних і кримінальних справах 

Київ 24-05-1993 14-08-1994 

1. 1

.17.   

Угода між Урядом України і Урядом Республіки 

Польща про передачу і прийом осіб через 

спільний державний кордон 

Київ 24-05-1993 10-04-1994 

1. 1

.18.   

Протокол про виконання Угоди між Урядом 

України і Урядом Республіки Польща про 

передачу і прийом осіб через спільний державний 

кордон від 24.05.1993 

Київ 24-05-1993 10-04-1994 

1. 1

.19.   

Угода між Урядом України та Урядом Республіки 

Польща про міжрегіональне співробітництво 

Київ 24-05-1993 29-10-1993 

  

  

1. 1

.20.   

Договір між Урядом України та Урядом 

Республіки Польща про оперативне сповіщення 

про ядерні аварії, обмін інформацією та 

співробітництво у галузі ядерної безпеки і 

радіаційного захисту 

Київ 24-05-1993 12-03-1994 

  

1. 1

.21.   

Угода між Урядом України та Урядом Республіки 

Польща про повітряне сполучення 

Варшава 20-01-1994 15-02-1996 

1. 1

.22.   

Угода між Урядом України та Урядом Республіки 

Польща про співробітництво в галузі охорони 

навколишнього середовища 

Варшава 24-01-1994 30-04-1994 

1. 1

.23.   

Угода між Міністерством охорони 

навколишнього середовища та Міністерством 

охорони довкілля, природних ресурсів та 

лісництва Республіки Польща про обіг 

небезпечних викидів 

Варшава 24-01-1994 24-01-1994 

1. 1

.24.   

Договір про співробітництво між Міністерством 

праці України і Міністерством праці і соціальної 

політики Республіки Польща в галузі праці та 

соціальної політики 

Варшава 16-02-1994 16-02-1994 

1. 1

.25.   

Угода між Урядом України та Урядом Республіки 

Польща про взаємне працевлаштування 

працівників 

Варшава 16-02-1994 19-12-1994 

1. 1

.26.   

Угода про співробітництво між Міністерством 

статистики України та Центральним 

статистичним управлінням Республіки Польща 

 

 

Київ 22-02-1994 22-02-1994 
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продовження таблиці В.1 

1.  

2. 1

.27.   

 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки 

Польща про збереження місць і поховання жертв 

війни та політичних репресій 

 

Варшава 

 

21-03-1994 

 

29-08-1994 

1. 1

.28.   

Протокол до Угоди між Міністерством оборони 

України та Міністерства національної оборони 

Республіки Польща про двостороннє 

співробітництво відносно основ взаємного 

повітряного руху військових повітряних суден 

України та Республіки Польща у повітряному 

просторі обох держав 

Денблін 06-05-1994 06-08-1994 

1. 1

.29.   

Угода між Міністерством у справах будівництва і 

архітектури України і Міністерством 

територіального планування і будівництва 

Республіки Польща про співробітництво 

Київ 19-05-1994 19-05-1994 

1. 1

.30.   

Угода у формі обміну нотами про утворення та 

відкриття нового залізничного пункту пропуску 

Хирів-Кросценко для особового руху 

Варшава 27-05-1994 

Пол.нота 

24.05.1994 

Укр.нота 

27-05-1994 

1. 1

.31.   

* Угода про співробітництво в галузі охорони 

промислової власності між Державним патентним 

відомством України та Патентним відомством 

Республіки Польща 

Київ 29-03-1995 29-03-1995 

1. 1

.32.   

Угода у формі обміну нотами про утворення та 

відкриття залізничного пункту пропуску Рава-

Руська - Верхрата 

обмін 

нотами 

17-05-1995 

Пол.нота 

14-05-1995 

Укр.нота 

18-05-1995 

  

1. 1

.33.   

*Угода про створення транскордонного 

об’єднання „Євро регіон Буг” зі Статутом + 

Додаток від 15.05.1998 р. та Додаток від 

22.09.1999 р. 

Луцьк 29-09-1995 29-09-1995 

1. 1

.34.   

Угода у формі обміну нотами про відкриття 

пункту пропуску Зосін-Устилуг для особового 

руху 

обмін 

нотами 

29-09-1995 

  

10-10-1995 

1. 1

.35.   

Угода між Урядом України і Урядом Республіки 

Польща про співробітництво і взаємодопомогу у 

митних справах 

Варшава 18-12-1995 22-04-1996 

1. 1

.36.   

Угода у формі обміну нотами між Урядом 

України та Урядом РП про утворення і відкриття 

залізничного пункту пропуску Рава-Руська – 

Хребене 

обмін 

нотами 

25-01-1996 

(нота 

України) 

07-09-1995 

(нота РП) 

25-01-1996 

1. 1

.37.   

Протокол між Міністерством оборони України і 

Міністерством національної оборони Республіки 

Польща про двостороннє співробітництво в галузі 

підготовки військових кадрів 

Київ 26.04.96 26.04.96 

1. 1

.38.   

Протокол про подальший розвиток 

співробітництва між Міністерством оборони 

України і Міністерством національної оборони 

Республіки Польща 

 

Київ 26.04.96 26.04.96 
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продовження таблиці В.1 

1.  

2. 1

.39.   

 

Угода про співробітництво між Міністерством 

промисловості України та Міністерством 

промисловості і торгівлі Республіки Польща 

 

Варшава 

 

25-06-1996 

 

25-06-1996 

1. 1

.40.   

Угода між Міністерством машинобудування, 

військово-промислового комплексу і конверсії 

України та Міністерством промисловості і 

торгівлі Республіки Польща про співробітництво 

в галузі машинобудування 

Варшава 25-06-1996 25-06-1996 

1. 1

.41.   

Угода між Урядом України і Урядом Республіки 

Польща про співробітництво у справі охорони та 

повернення втрачених і незаконно переміщених 

під час другої світової війни культурних 

цінностей 

Варшава 25-06-1996 25-06-1996 

1. 1

.42.   

Угода між Державним комітетом України у 

справах містобудування і архітектури та 

Міністерством територіального планування і 

будівництва Республіки Польща про утворення 

українсько-польської комісії з територіального 

планування 

Варшава 25-06-1996 25-06-1996 

1. 1

.43.   

*Угода між Державним митним комітетом 

України та Головою Головного митного 

управління Республіки Польща про зв’язок у 

сфері взаємодопомоги 

Ялта 03-08-1996 03-08-1996 

1. 1

.44.   

*Протокол про співробітництво між Головною 

комендатурою поліції Республіки Польща та 

Міністерством внутрішніх справ України у сфері 

боротьби зі злочинністю 

Бистре 13-09-1996 10-10-1996 

1. 1

.45.   

Угода між Державним комітетом України з 

фізичної культури і спорту та Державною 

адміністрацією у справах фізичної культури і 

туризму Республіки Польща про співробітництво 

та обміни в галузі фізичної культури і спорту 

Київ 10-10-1996 10-10-1996 

1. 1

.46.   

Угода між Урядом України і Урядом Республіки 

Польща про взаємні поставки озброєння, 

військової техніки та надання послуг у військово-

технічній галузі 

Київ 10-10-1996 28.01.1999 

1. 1

.47.   

Угода між Урядом України і Урядом Республіки 

Польща про співробітництво в галузі водного 

господарства на прикордонних водах 

Київ 10-10-1996 31.12.1998 

1. 1

.48.   

Виконавчий протокол про науково-технічне 

співробітництво до Угоди між Міністерством 

оборони України та Міністерством національної 

оборони Республіки Польща про військове 

співробітництво (підпис. 03-02-1993, м.Київ) 

Варшава 24-10-1996 24-10-1996 

1. 1

.49.   

*Угода між Державним комітетом у справах 
державного кордону України, Державною митною 
службою України і Прикордонною вартою Республіки 
Польща, Головним митним управлінням Республіки 
Польща про тимчасове співробітництво при 
проведенні контролю осіб, транспортних засобів та 
товарів, які перетинають українсько-польський 
державний кордон у пункті пропуску “Устилуг-Зосін” 
 

Варшава 17-03-1997 01-04-1997 
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продовження таблиці В.1 

1. 1

.50.   

Угода між Державним комітетом України з 

медичної та мікробіологічної промисловості та 

Міністерством охорони здоров’я і соціального 

забезпечення Республіки Польща про 

співробітництво в галузі фармацевції та 

медичного устаткування 

Варшава 18-03-1997 18-03-1997 

1. 1

.51.   

Угода між Міністерством фінансів України і 

Міністерством фінансів Республіки Польща про 

співробітництво 

Київ 20-05-1997 20-05-1997 

1. 1

.52.   

Угода між Міністерством вугільної 

промисловості України та Міністерством 

економіки Республіки Польща про 

співробітництво в галузі вугільної промисловості 

Київ 20-05-1997 20-05-1997 

1. 1

.53.   

Угода між Урядом України і Урядом Республіки 

Польща про співробітництво в галузі культури, 

науки і освіти 

Київ 20-05-1997 22-11-1999 

1. 1

.54.   

*Угода про співробітництво між 

Антимонопольним комітетом України і 

Президентом Відомства з питань конкуренції та 

захисту прав споживачів Республіки Польща 

Варшава 05-06-1997 05-06-1997 

1. 1

.55.   

Угода у формі обміну нотами між Урядом 

України та Урядом Республіки Польща про 

утворення автомобільного пункту пропуску 

Кросценко - Смільниця для легкових автомобілів, 

мікроавтобусів та вантажних автомобілів із 

загальною масою 3,5 тон без огляду на їх 

державну приналежність 

обмін 

нотами 

25-09-1997 

(нота РП) 

15-05-1997 

(нота 

України) 

25-09-1997 

1. 1

.56.   

Угода між Генеральною прокуратурою України і 

Міністерством юстиції Республіки Польща на 

виконання статті 3 Договору між Україною і 

Республікою Польща про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних і кримінальних 

справах від 24 травня 1993 року 

Варшава 10-11-1998 10-11-1998 

1. 1

.57.   

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом 

Республіки Польща в сфері боротьби з 

організованою злочинністю 

Київ 03-03-1999 24-08-2003 

1. 1

.58.   

Протокол реалізації Угоди між Урядом України 

та Урядом Республіки Польща про збереження 

місць пам’яті і поховання жертв війни та 

політичних репресій від 21.03.94р. 

Варшава 13-03-1999 13-03-1999 

1. 1

.59.   

*Меморандум про створення українсько - 

польського транспортного коридору Балтійське 

море - Чорне  море (Гдиня/Гданськ- 

Одеса/Іллічівськ) (сторони меморандуму: 

Міністерство Транспорту України та 

Міністерство Транспорту та Економіки морської) 

Варшава 15-12-1999 15-12-1999 

1. 1

.60.   

Технічна угода між Міністерством оборони 
України та Міністерством Національної оборони 
Республіки Польща щодо участі національних 
контингентів у міжнародній миротворчій операції 
на території Косово (Союзна Республіка 
Югославія) у складі українсько-польського 
батальйону 

Яворув 07-06-2000 07-06-2000 



211 
 

продовження таблиці В.1 

1. 1

.61.   

Протокол щодо двостороннього співробітництва в 

галузі військової географії до Угоди між 

Міністерством оборони України та Міністерством 

національної оборони Республіки Польща про 

військове співробітництво 

Варшава 08-08-2000 08-08-2000 

1. 1

.62.   

Меморандум про взаєморозуміння між 

Міністерством транспорту України та 

Департаментом морського та річкового 

транспорту Міністерства інфраструктури Польщі 

про визнання дипломів (сертифікатів) моряків 

відповідно до правила 1\10 конвенції ПДНВ 

1978р. зі змінами 1995р. 

Київ 06-03-2001 06-03-2001 

1. 1

.63.   

Робоча угода між Державною податковою 

адміністрацією України та Міністерством 

фінансів Уряду Республіки Польща про 

проведення одночасного податкового контролю 

Львів 16-05-2001 29-12-2001 

  

1. 1

.64.   

Робоча угода між Державною податковою 

адміністрацією України та Міністерством 

фінансів Уряду Республіки Польща “Про 

взаємний обмін інформацією” 

Львів 16-05-2001 29-12-2001 

  

1. 1

.65.   

Угода між КМУ і Урядом Республіки Польща про 

співробітництво під час здійснення контролю 

осіб, товарів і транспортних засобів, які 

перетинають  українсько-польський державний 

кордон 

Київ 25-06-2001 29-12-2002 

1. 1

.66.   

Угода про співробітництво між Міністерством 

освіти і науки України та Міністром національної 

освіти Республіки Польща 

Гурув 

Ілавецкі 

02-07-2001 02-07-2001 

1. 1

.67.   

Угода між КМУ та Урядом Республіки Польща 

про взаємну охорону секретної інформації 

Варшава 04-09-2001 01-03-2004 

1. 1

.68.   

Угода між КМУ і Урядом Республіки Польща про 

співробітництво та взаємну допомогу в галузі 

попередження катастроф, стихійних лих, інших 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків 

Варшава 19-07-2002 21-01-2004 

1. 1

.69.   

Угода у формі обміну нотами між урядом України 

та Урядом РП про відкриття пункту пропуску 

Кросценко – Смільниця для цілодобового 

міжнародного автомобільного руху легкових 

автомобілів, мікроавтобусів та вантажних 

автомобілів з масою 3,5 тон. 

обмін 

нотами 

05-11-2002 

(нота РП) 

20-11-2002 

1. 1

.70.   

Протокол про внесення змін і доповнень до 

Угоди  між Міністерством оборони України та 

Міністерством національної оборони Республіки 

Польща про військове співробітництво від 

03.02.1993р. 

Київ 14-11-2002 14-11-2002 

1. 1

.71.   

Угода між Державною митною службою України 

та Міністерством фінансів Республіки Польща 

щодо обміну інформацією про товари і 

транспортні засоби, які перетинають українсько-

польський державний кордон 

 

Варшава 06-06-2003 06-06-2003 
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продовження таблиці В.1 

1.  

2. 1

.72.   

 

Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про умови поїздок 

громадян 

 

Київ 

 

30-07-2003 

 

09-10-2003 

1. 1

.73.   

Протокол до Угоди між Міністерством оборони 

України та міністерством національної оборони 

Республіки Польща про військове 

співробітництво, підписаної 3 лютого 1993 року в 

Києві, щодо встановлення побратимських 

відносин авіаційних військових частин 

Варшава 14-08-2003 14-08-2003 

1. 1

.74.   

Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща щодо використання 

потужностей системи транспортування 

вуглеводнів “Одеса-Броди” та її інтеграції з 

польськими потужностями 

Брюссель 26-11-2003 16-02-2004 

1. 1

.75.   

Угода у формі обміну нотами між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом РП про визначення 

пунктів пропуску в яких здійснюватиметься 

«спільний контроль» (Зосін – Устилуг, Кросценко 

- Смільниця)  

обмін 

нотами 

23-02-2004 

(нота 

України) 

31-10-2003 

(нота РП) 

04-03-2004 

1. 1

.76.   

Протокол між Державною митною службою 

України та Міністром Фінансів Республіки 

Польща про засвідчення документів при 

перевезенні товарів автомобільним транспортом в 

пунктах пропуску для автомобільного сполучення 

Варшава 14-04-2004 14-04-2004 

1. 1

.77.   

*Меморандум про взаєморозуміння між 

Державним департаментом фінансового 

моніторингу, що діє у складі Міністерства 

фінансів України, та Генеральним інспекторатом 

фінансово інформації Міністерства Фінансів 

Республіки Польща щодо співробітництва  в  

сфері боротьби  з легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

фінансуванням тероризму 

Київ 14-04-2004 14-04-2004 

1. 1

.78.   

Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про додаткові заходи 

зміцнення довіри та безпеки 

Варшава 16-04-2004 30-11-2004 

1. 1

.79.   

*Меморандум про взаєморозуміння та 

співробітництво між Державним комітетом 

України з питань регуляторної політики та 

підприємництва та Польським агентством з 

питань розвитку підприємництва 

Ялта 

  

25-06-2004 25.07.2004 

1. 1

.80.   

*Протокол №16 між Адміністрацією Державної 

прикордонної служби України і Головним 

Комендантом Прикордонної варти Республіки 

Польща про умови створення і 

функціонування консультаційних пунктів 

Варшава 22-09-2004 22-09-2004 

1. 1

.81.   

*Протокол № 17 між Адміністрацією Державної 
прикордонної служби України  і  Головним 
Комендантом Прикордонної варти Республіки 
Польща про напрями взаємодії оперативних 
органів Державної прикордонної служби України 
і Прикордонної варти Республіки Польща 

Варшава 22-09-2004 22-09-2004 
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продовження таблиці В.1 

1. 1

.82.   

Угода між КМУ та Урядом Республіки Польща 

про співробітництво у сфері телекомунікацій і 

поштового зв’язку 

Київ 04-03-2005 28-03-2007 

1. 1

.83.   

Угода між КМУ та Урядом Республіки Польща 

про економічне співробітництво 

Київ 04-03-2005 04-05-2006 

1. 1

.84.   

Робоча Угода між Державною податковою 

адміністрацією України та Міністром фінансів 

Республіки Польща про співробітництво в галузі 

обміну інформацією, отриманою під час 

проведення оперативно-розшукових дій 

Львів 29-03-2005 29-03-2005 

1. 1

.85.   

Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про академічне 

взаємовизнання документів про освіту та 

рівноцінність ступенів 

Варшава 11-04-2005 20-06-2006 

1. 1

.86.   

Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про співробітництво 

у сфері інформатизації 

Варшава 11-04-2005 13-08-2007 

1. 1

.87.   

Протокол про місце стику «Кремінець» у місці 

сходження державних кордонів Республіки 

Польща, Словаччини та України  

Чісна 14-04-2005 13-03-2006 

1. 1

.88.   

Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про співробітництво 

в галузі туризму 

Гдиня 30-06-2005 17-07-2006 

1. 1

.89.   

*Угода про співробітництво у сфері розвитку 

державної служби і адміністративної реформи 

між Головним управлінням державної служби 

України та Головою цивільної служби Республіки 

Польща 

Варшава 11-07-2005 11-07-2005 

1. 1

.90.   

Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом РП про створення 

на українсько-польському державному кордоні 

міжнародного автомобільного пункту пропуску 

„Будомєж–Грушів” 

обмін 

нотами 

15-08-2005 24-08-2005 

1. 1

.91.   

Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом РП про створення 

на українсько-польському державному кордоні 

міжнародного автомобільного пункту пропуску 

„Угринів–Долгобичув” 

обмін 

нотами 

15-08-2005 24-08-2005 

1. 1

.92.   

Угода (у формі обміну нотами) між Урядом 

Республіки Польща і Кабінетом Міністрів 

України про розширення руху у пункті пропуску 

„Смільниця – Кросценко” 

обмін 

нотами 

10-01-2006 11-01-2006 

1. 1

.93.   

Угода (у формі обміну нотами) між Урядом 

Республіки Польща і Кабінетом Міністрів 

України щодо поширення руху на залізничному 

прикордонному пункті пропуску Кросценко - 

Хирув на міжнародний особовий рух 

 

 

 

 

обмін 

нотами 

30-01-2006 01-02-2006 
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продовження таблиці В.1 

1.94.   Додатковий Протокол між Адміністрацією 

Державної прикордонної служби України і 

Головним Комендантом Прикордонної варти 

Республіки Польща про внесення змін і 

доповнень до Протоколу між Адміністрацією 

Державної прикордонної служби України і 

Головним Комендантом Прикордонної варти 

Республіки Польща про напрями взаємодії 

оперативних органів Державної прикордонної 

служби України і Прикордонної варти Республіки 

Польща 

Львів 16-02-2007 16-02-2007 

1. 1

.95.   

Виконавчий протокол між МВС України та 

Головним комендантом поліції Республіки 

Польща про виконання Угоди між КМУ та 

Урядом Республіки Польща про співробітництво 

в сфері боротьби з організованою злочинністю 

Київ 01-03-2007 01-03-2007 

1. 1

.96.   

Протокол між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про внесення змін до 

Угоди між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про умови поїздок 

громадян, підписаної в м. Київ 30 липня 2003 

року 

Варшава 30-11-2007 15-05-2008 

1. 1

.97.   

Угода (у формі обміну нотами)  між  Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Польща 

про запровадження на території Республіки 

Польща спільного контролю у  пункті  пропуску 

для залізничного сполучення Хирів – Кросценко. 

Київ 14-01-2008 05-02-2008 

1. 1

.98.   

Протокол до Виконавчого протоколу між МВС 

України та Головним комендантом поліції 

Республіки Польща про виконання Угоди між 

КМУ та Урядом Республіки Польща про 

співробітництво в сфері боротьби з організованою 

злочинністю, підписаного 3 березня 1999 року в 

Києві 

Люблін 22-02-2008 22-02-2008 

1. 1

.99.   

Угода між Міністерством охорони здоров’я 

України та Міністром здоров’я РП про 

співробітництво в галузі охорони здоров’я 

Варшава 14-03-2008 14-03-2008 

1.  

1. 

Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про правила 

місцевого прикордонного руху 

Київ 28-03-2008 01-07-2009 

1.  

1. 

Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про співробітництво 

під час організації фінального турніру Чемпіонату 

Європи з футболу УЄФА ЄВРО 2012 

Київ 28-03-2008 13-08-2008 

1.  

1. 

*Угода про співробітництво у сфері розвитку 

державної служби і адміністративної реформи 

між Головним управлінням державної служби 

України та Канцелярією голови Ради Міністрів 

РП 

Київ 28-03-2008 27-04-2008 

1.  

1. 

Угода між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Республіки Польща про співробітництво 
в галузі інформації 

Київ 19-09-2008 30-12-2008 
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продовження таблиці В.1 

1.  

1. 

*Угода про співробітництво між Державним 

комітетом архівів України і Генеральною 

дирекцію державних архівів Республіки Польща в 

галузі архівної справи 

  17-10-2008 17-10-2008 

1.  

1. 

Протокол між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про внесення змін до 

Угоди між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про правила 

місцевого прикордонного руху, підписаної в 

Києві 28 березня 2008 року 

Варшава 22-12-2008 01-07-2009 

1.  

1. 

Протокол між Адміністрацією Державної 

прикордонної служби України та Головним 

Комендантом Прикордонної варти Республіки 

Польща про обмін статистичною та аналітичною 

інформацією 

Ялта 16-06-2009 16-06-2009 

1.  

1. 

Протокол про внесення змін до Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про співробітництво під час 

організації фінального турніру Чемпіонату 

Європи з футболу УЄФА ЄВРО 2012 та Протокол 

ІІ засідання спільного Українсько-польського 

комітету з питань підготовки і проведення 

фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 

2012 р. 

Київ 10-07-2009 23.04.2010 

1.  

1. 

Угода між Службою безпеки України та Агенцією 

внутрішньої безпеки Республіки Польща про 

співпрацю 

Львів 02-09-2009 02-09-2009 

  

  

1.  

1. 

Угода між Урядом Республіки Польща і 

Кабінетом Міністрів України про внесення змін 

до Угоди між Урядом Республіки Польща і 

Кабінетом Міністрів України про співробітництво 

під час здійснення контролю осіб, товарів і 

транспортних засобів, які перетинають польсько-

український державний кордон, підписаної в 

м.Київ 25 червня 2001 року 

Варшава 25-11-2009 08-04-2011 

  

  

1.  

1. 

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом 

Республіки Польща про навчання громадян 

України в Європейському колегіумі в Натоліні 

Варшава 25-11-2009 29-12-2009 

1.  

1. 

Протокол про співробітництво між Міністерством 

культури і туризму України та Міністерством 

культури та народної спадщини Республіки 

Польща на 2009-2012 роки 

Варшава 30-11-2009 30-11-2009 

1.  

1. 

Меморандум про співробітництво між  

Міністерством Юстиції України та Міністерством 

Юстиції РП про застосування двомовних бланків 

клопотань про надання правової допомоги у 

цивільних справах 

Варшава 10-01-2011 09-02-2011 

1.  

1. 

Угода між Міністерством Юстиції України та 

Міністерством Юстиції РП на виконання пункту  

3 статті 3 Договору між Україною і РП про 

правову допомогу та правові відносини у 

цивільних і кримінальних справах 

Варшава 10-01-2011 09-02-2011 
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продовження таблиці В.1 

1.  

1. 

Угода між Міністерством Юстиції України та 

Міністерством Юстиції РП про застосування 

двомовних бланків клопотань про надання 

правової допомоги у цивільних справах 

Варшава 10-01-2011 10-01-2011 

1.  

1. 

Меморандум між Міністерством аграрної 

політики та продовольства України і 

Міністерством сільського господарства та 

розвитку села Республіки Польща щодо 

підтримки з боку Міністерства сільського 

господарства і розвитку села Республіки Польща 

дій України у сфері адаптації аграрного сектору 

та сільських територій до стандартів ЄС 

Варшава 07-12-2011   

1.  

1. 

Угода між Україною та Республікою Польща про 

соціальне забезпечення 

Київ 18.05.2012 01.01.2014 

1.  

1. 

Адміністративний договір про її застосування 

Угода між Україною та Республікою Польща про 

соціальне забезпечення 

Київ 18.05.2012 01.01.2014 

1.  

1. 

Угода між Міністерством аграрної політики і 

продовольства України та Міністерством 

сільського господарства і розвитку села 

Республіки Польща щодо виконання програми 

боротьби зі сказом на території України 

Київ 13.06.2012 13.06.2012 

1.  

1. 

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом 

Республіки Польща про скасування оплати за 

видачу національних віз 

Перемишль 06-06-2012 15-09-2012 

1.  

1. 

Протокол між Адміністрацією Державної 

прикордонної служби України і Головним 

Комендантом Прикордонної варти Республіки 

Польща про умови функціонування 

консультаційних пунктів 

      

1.  

1. 

Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Польща 

про створення на українсько-польському 

державному кордоні міжнародного  пункту 

пропуску для автомобільного сполучення 

«Нижанковичі-Мальховіце» 

Київ 19-09-2012 19-09-2012 

1.  

1. 

Угода між Урядами України, Білорусії та Польщі 

про створення транскордонного біосферного 

резервату «Західне Полісся» 

Київ 28-10-2012 17-11-2012 

1.  

1. 

Двостороння угода між Міністерством оборони 

України та Міністерством національної оборони 

Республіки Польща про кодифікацію 

Варшава 17-12-2012 17-12-2012 

1.  

1. 

Угода між Міністерством аграрної та 

продовольства України та Міністерством 

сільського господарства і розвитку села щодо 

виконання програми боротьби зі сказом на 

території України в 2014 році 

Київ 10-06-2014 10-06-2014 

  

1.  

1. 

Протокол між Міністерством оборони України та 

Міністерством національної оборони Республіки 

Польща  стосовно безоплатної передачі деяких 

зразків військового майна 

Варшава 14-09-2014 14-09-2014 
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завершення таблиці В.1 

1.  

1. 

Протокол між Адміністрацією Державної 

прикордонної служби України та Головним 

Комендантом Прикордонної варти Республіки 

Польща про внесення змін до Протоколу між 

Адміністрацією Державної прикордонної служби 

України та Головним Комендантом Прикордонної 

варти Республіки Польща про спільне 

патрулювання 

Варшава 15-09-2014 

25-09-2014 

09-10-2014 

1.  

1. 

Другий протокол між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки Польща про 

внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки Польща про 

правила місцевого прикордонного руху, 

підписаної 28 березня 2008 року в м. Києві. 

Варшава 16-12-2014 16-12-2014 

1.  

1. 

Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Польща 

про відкриття на українсько-польському 

державному кордоні міжнародного пункту 

пропуску для автомобільного сполучення 

«Грушів-Будомєж». 

Варшава 16-12-2014 16-12-2014 

1.  

1. 

Протокол про внесення змін до Угоди між 

Кабінетом Міністрів України і Урядом 

Республіки Польща про навчання громадян 

України в Європейському колегіумі в Натоліні від 

25 листопада 2009 року. 

  

Варшава 16-12-2014 16-12-2014 

Джерело:[45, 131] 
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ДОДАТОК Г 

Таблиця Г.1 

Динаміка особливостей соціально-економічного розвитку українсько-

польського транскордонного регіону за 2007–2015 роки. 

Роки 

Валовий 

регіональний 

продукт, млн. 

дол. США 

Валовий 

регіональний 

продукт на 

особу,  дол. 

США 

Зовнішньоторго- 

вельний оборот                

(товари+послуги), 

млн. дол. США (з 

Республікою 

Польща) 

Інвестиції 

в основний 

капітал, 

млн. дол. 

США 

Інвестиції 

в 

основний 

капітал на 

особу, 

дол. США 

1 2 3 4 5 6 

 Прикордонні регіони України                                                                                                          

Волинська область                                              

2007 1994 1923 142 568 549 

2008 2426 2342 226 662 641 

2009 1569 1514 136 310 300 

2010 1817 1753 190 223 215 

2011 2213 2132 191 323 312 

2012 2504 2409 203 407 393 

2013 2581 2480 232 280 401 

2014 2035 1953 255 285 274 

2015 1451 1391 211 282 271 

Львівська область 

2007 5542 2161 507 1641 645 

2008 6743 2638 879 2049 807 

2009 4616 1809 660 861 340 

2010 5246 2060 810 1112 440 

2011 6537 2571 914 1520 602 

2012 7755 3052 1029 1398 554 

2013 7926 3121 1161 826 487 

2014 6133 2416 930 804 319 

2015 4336 1710 682 613 243 

Закарпатська область 

2007 2081 1674 91 523 422 

2008 2506 2016 105 627 505 

2009 1610 1294 67 246 198 

2010 1927 1546 65 278 223 

2011 2265 1814 82 383 307 

2012 2679 2139 90 342 274 

2013 2678 2133 134 223 264 

2014 2029 1612 143 222 177 

2015 1326 1053 107 173 138 

Середнє значення показників у вищенаведених регіонах 

2007 10043* 2034 247 2732* 538 
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продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 6 

2008 11675 2332 355 3338 651 

2009 7795 1539 396 1417 279 

2010 8990 1786 441 1612 293 

2011 11016 2172 509 2226 407 

2012 12938 2533 443 2148 407 

2013 13185 2578 333 1901 407 

2014 10197 1994 247 1311 257 

2015 7112 1053 403 1068 218 

Україна, загалом 

2007 142719 3069 4808 37324 806 

2008 179897 3889 6996 44228 960 

2009 117246 2546 3581 19484 425 

2010 136344 2972 4803 23811 521 

2011 163373 3574 6249 32614 716 

2012 182615 4005 6461 36757 809 

2013 190570 4189 6995 22517 740 

2014 133466 3104 6057 18454 431 

2015 91051 2125 4579 15454 293 

Відхилення регіонального показника (його середнього значення на прикордонних 

територіях України) (Rd) від його середнього значення загалом по країні (Nd) 

( ), % 

2007 7,0 33,7 5,1 7,3 33,2 

2008 6,5 40,0 5,8 7,5 32,2 

2009 6,6 39,5 8,0 7,3 34,3 

2010 6,6 39,9 7,4 6,8 43,8 

2011 6,7 39,2 6,3 6,8 43,2 

2012 7,1 36,8 6,8 5,8 49,7 

2013 6,9 38,5 7,3 8,4 45,0 

2014 7,6 35,8 7,3 7,1 40,4 

2015 7,8 50,4 7,3 6,9 26,6 

Прикордонні регіони Республіки Польща                                                                                     

Підкарпатське воєводство 

2007 16675 7951   2547 1214 

2008 20990 10008   3285 1566 

2009 17049 8024   2744 1307 

2010 18461 8678   3418 1607 

2011 20519 9643   4533 2130 

2012 19358 9093   3866 1816 

2013 20603 9678   3802 1786 

2014 21381 10045   3608 1695 

2015       2918 1372 

Люблінське воєводство 

2007 17108 7887   2200 1014 

продовження таблиці 4.1 
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1 2 3 4 5 6 

2008 21481 9929   3179 1469 

2009 17124 7831   2550 1181 

2010 18754 8596   2754 1262 

2011 20778 9554   3491 1605 

2012 19777 9120   3031 1398 

2013 20808 9631   3083 1427 

2014 21293 9895   3338 1551 

2015       2750 1283 

Середнє значення показників у вищенаведених регіонах 

2007 33783 7919   4746 1114 

2008 42270 9969   6463 1518 

2009 34173 7928   5295 1244 

2010 37215 8637   6172 1435 

2011 41297 9598   8024 1868 

2012 39135 9106   6897 1607 

2013 41410 9655   6884 1306 

2014 42674 9970   6946 1623 

2015       5668 1327 

Республіка Польща, загалом 

2007 429990 11281   69461 1647 

2008 532218 13963   90525 2149 

2009 437894 11379   70283 1692 

2010 480165 12466   72188 1783 

2011 529329 13740   82212 2034 

2012 501351 13011   73116 1774 

2013 524317 13618   73150 1759 

2014 545938 14186   79612 1897 

2015       72106 1754 

Відхилення регіонального показника (його середнього значення на прикордонних 

територіях України) (Rfd) від його середнього значення загалом по країні (Nfd)         

( ), у % 

2007 7,9 29,8   6,8 32,4 

2008 7,9 28,6   7,1 29,4 

2009 7,8 30,3   7,5 26,5 

2010 7,8 30,7   8,5 19,5 

2011 7,8 30,1   9,8 8,2 

2012 7,8 30,0   9,4 9,4 

2013 7,9 29,1   9,4 25,8 

2014 7,8 29,7   8,7 14,4 

2015       7,9 24,3 

Співвідношення показників розвитку українсько-польського ТКР (середнього 

значення показника по прикордонних територіях України (Rd) до середнього 

значення відповідного показника по прикордонних територіях Республіки Польща  

 

продовження таблиці 4.1 
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1 2 3 4 5 6 

(Rfd), ( ) 

2007 29,7 25,7   57,6 48,3 

2008 27,6 23,4   51,6 42,9 

2009 22,8 19,4   26,8 22,4 

2010 24,2 20,7   26,1 20,4 

2011 26,7 22,6   27,7 21,8 

2012 33,1 27,8   31,1 25,3 

2013 31,8 26,7   27,6 31,2 

2014 23,9 20,0   18,9 15,8 

2015       63,7 16,4 

*Сумарне значення показника загалом по прикордонних територіях відповідної 

країни 
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Додаток Ґ. 

Зовнішня торгівля товарами і послугами регіонів України з Республікою Польща  

*(з 2014 року без урахування АРК та зони АТО) 

Додаток Ґ.1. Динаміка експорту товарів з регіонів України до Республіки Польща (2007–2015 роки), тис. дол. 

США 
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Додаток Ґ.2. Динаміка імпорту товарів до регіонів України з Республіки Польща (2007–2015 роки), тис. дол. США 
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Додаток Ґ.3. Динаміка експорту послуг з регіонів України до Республіки Польща (2007–2015 роки), тис. дол. США 
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Додаток Д. 

Список наукових публікацій здобувача  

за темою дисертації 

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях 

1. Ободовська В. О. Застосування регіональної політики Польщі для України 

/ В. О. Ободовська // Економічна та соціальна географія. – 2013. – Вип. 

2(67). – С. 306–319.  

2. Ободовська В. О. Просторово-часова динаміка ВВП та ВРП регіонів 

Польщі та України / В. О. Ободовська // Економічна та соціальна 

географія. – 2013. – Вип. 3(68). – С.217–225. 

3. Ободовська В. О. Регіональна політика України та Польщі: сучасний стан 

та перспективи розвитку / В. О. Ободовська // Економічна та соціальна 

географія. – 2014. – Вип. 2(70). – С. 306–314.  

4. Олійник Я.Б. Сучасний стан торговельно-економічного співробітництва 

регіонів України та Республіки Польща /Я.Б. Олійник, В. О. Ободовська // 

Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. Географія. – 2017. – Вип. 1(66). – 

С. 9–15. (особистий внесок здобувача:аналіз та вивчення за досліджуваний 

період (2007–2015 роки) зовнішньоторговельного обору (товари+послуги) 

регіонів України з Республікою Польща та її динаміки) 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

5. Obodovska V.O. Contemporary directions of Tourism Policy in Poland and 

Ukraine / V.O. Obodovska // Geography and Tourism. – Bydgoszcz, 2017. – 

Vol. 5 – №1. – P. 31–40. 

6. Oliynyk Y.B. Contemporary socio-economic characteristics of transboundary 

cooperation between Ukraine and the Republic of Poland / Y.B. Oliynyk, V.O. 

Obodovska // Journal of  Education, Health and Sport. – Bydgoszcz, 2017. – 

Vol. 7, № 4. – Р. 210–221. (особистий внесок здобувача: вивчення та аналіз 

сучасного соціально-економічного розвитку транскордонного регіону 

України та Республіки Польща за 2007–2015 роки по основним 

показникам: ВРП та ВРП на одну особу, зовнішньоторговельний оборот 
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(товари+послуги) української частини ТКР та обсяг капітальних 

інвестицій на одну особу) 

Праці у інших наукових виданнях  

7. Олійник Я.Б. Регіональна туристична політика Республіки Польща / Я.Б. 

Олійник, В. О. Ободовська // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. 

Географія. – 2015. – Вип. 1(63). – С. 73–76. (особистий внесок здобувача: 

аналіз сучасного стану проведення туристичний політики в Україні та 

Республіці Польща, визначення основних проблем розвитку туристичної 

політики в Україні) 

Тези доповідей і матеріали наукових конференцій 

8. Ободовська В. О. The use in Ukraine of experience of Poland  in realization of 

regional policy/ В.О. Ободовська // Шевченківська весна: Географія. 

Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. –- К. : Логос, 2012. – Вип. Х, ч. 

2. –  С. 182-185. 

9. Ободовська В. О. Використання туристичного потенціалу міст як напрям 

регіональної політики Польщі / В. О. Ободовська // Шевченківська весна: 

Географія. Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – К. : ВГЛ «Обрії», 

2013. – Вип. ХІ. –  С. 215–218. 

10. Ободовська В. О. Застосування регіональної політики Польщі для 

України / В. О. Ободовська // Молоді науковці – географічній науці : 

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих 

вчених. – К. : ВГЛ «Обрії», 2011. – Вип. VI. – С.182–185. 

11.  Ободовська В. О. Новітні форми транскордонного співробітництва 

України та Республіки Польща / В.О. Ободовська // Шевченківська весна: 

Географія: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – К. : Прінт-Сервіс, 

2017. – Вип. XV. – С. 136–139. 

12.  Ободовська В. О. Основи регіональної політики як чинник 

зовнішньоекономічних зв’язків країни / В. О. Ободовська // Сучасні 

проблеми розвитку суспільної географії : Матеріали міжнародної наук.-
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