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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 серед яких посідає Республіка Польща. 

Республіка Польща є членом Європейського Союзу з 2004 року. Це одна з 

найрозвинутіших країн Східної Європи. Україна має спільний кордон з цією 

країною, яка є найважливішим стратегічним партнером нашої держави. Вона 

активно сприяє інтеграції України до ЄС та інших європейських структур. 

Республіка Польща першою 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 реалізований обома країнами і ще більше інтегрував їхні 

економіки та узгодив регіональні політики цих держав. 

Особливості та перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин 

між Україною та Республікою Польща розглянуто в наукових працях С. М. 

Антонюка, В. В. Борщевського, В. С. Будкіна, М. З. Мальського, Є. А. 

Макаренка, Н. А. Мікули, Є. В. Савельєва, А. М. Сковронської-Лучинської, Л. 

Д. Чекаленка, Г. І. Щерби, Ю. І. Присажнюка, В. Р. Гевка, Д. Г. Лук’яненка, В. 

І. Чужикова та ін. 

 Проблеми політичної й соціально-економічної трансформації Польщі і 

України вивчали В. І. Дем’янець, В. Є. Струтинський, Г. І. Зеленько.

 Дослідженням українсько-польських зовнішньоекономічних відносин в 

Республіці Польща займаються такі вчені як Л. Адамський, А. Шептицький,  М. 

Возняк, Т. Ольшанський, Л. Васильєва, К. Войцик, Я. Ружковський, В. Лисек, 

А. Левандовська, Д. Шеліговський 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  0114V003476).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

суспільно-географічне дослідження  зовнішньоекономічної діяльності України 

та Республіки Польща.  

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 
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- 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; 

- 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;  

- виконано наукове обґрунтування суспільно-географічного підходу 

спільних та відмінних рис здійснення, проведення та реалізації стратегій 

регіонального 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; 
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- 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 взаємодії національних 

економік інших країн, особливо з різним рівнем розвитку 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 № 5-050 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 
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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 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, виявлено зв'язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету й завдання, 

визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

обґрунтовано особистий внесок здобувача. Подано інформацію про апробацію і 

публікації отриманих результатів дисертації.  

У першому розділі «Теоретико-методичні основи суспільно-

географічного дослідження зовнішньоекономічних зв’язків країни» розглянуто 

теоретичні питання суспільно-географічного дослідження 

зовнішньоекономічних зв’язків країни, 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.  

Проведений аналітичний огляд попередніх досліджень, який засвідчив, 

що проблематику українсько-польських зовнішньоекономічних зв’язків 

розглядає під різними кутами зору чимало науковців як вітчизняних, так і 

закордонних.  

 Однією із основних складових регіональної політики є регіональна 

зовнішньоекономічна політика, яка передбачає нарощування експортного 

потенціалу, залучення іноземного капіталу, формування ринкової 

інфраструктури. Її найважливішими складовими є зовнішньоторговельна, 

зовнішньоінвестиційна, валютна та митна політики. Отже, важливим чинником 

розвитку зовнішньоекономічних зв’язків є проведення, здійснення та реалізація 

дієвої регіональної політики. Нами були досліджені всі аспекти регіональної 

політики починаючи з вивчення термінів «регіон», «сталий та регіональний 

розвиток», і на решті, самої «регіональної політики». 

Проведений порівняльний аналіз традиційної та нової парадигм 

регіонального розвитку. Згідно нової парадигми регіонального розвитку, 

регіональна політика повинна реагувати на конкретні потреби територій і 

спиратися на свій внутрішній потенціал зростання. Встановлено, що політика, 

заснована на принципі комплексного територіального підходу («place-based 
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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. 

 Другий розділ «Суспільно-географічний вимір зовнішньоекономічних 

зв’язків України та Республіки Польща» присвячений розкриттю основного 

змісту та сутності Національних стратегій регіонального розвитку Польщі та 

України, а  також аналізу основних форм транскордонного співробітництва 

України та Республіки Польща. 

В цьому контексті 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». Це засвідчує виключну важливість 

зовнішньоекономічних зв’язків між двома країнами. 

В основу сучасної регіональної політики Республіки Польща закладений 

територіальний підхід, який спрямований на використання ендогенного 

потенціалу усіх територій. Територіальна єдність регіону розглядається як на 

загальнодержавному рівні, так і на  рівні регіонів, що надає прискорений 

розвиток міських просторів воєводських міст, 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 засвідчує її прогресивність. В новій «Стратегії 

регіонального розвитку» 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. 

У «Стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року» 

спостерігається поступовий перехід від галузевого до територіального підходів. 

В ній присутні перші спроби розгляду регіону не тільки з точки зору 

конкретних показників, а й його зовнішнього та внутрішнього потенціалу.  В 

цьому документі закладені європейські стандарти проведення регіональної 

політики, проте спостерігається дублювання та неузгодженість у великому 

обсязі прийнятих управлінських рішень. Тому потрібен завершальний етап 

переходу від галузевого до територіального підходу та нової парадигми 

управління регіональним розвитком.  

Порівняння двох Стратегій та їх аналіз дало можливість виявити 

особливості та нюанси проведення та реалізації регіональної політики двох 

держав на сучасному етапі. Спільні характеристики (для Республіки Польща та 

України) в цілому були зведені нами до наступних блоків: 1) формулювання 
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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.  

Основні відмінні риси проведення регіональної політики ми звели до 

таких блоків, які представлені в табл. 1: 

Таблиця 1  

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 

 

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.  

 На сьогоднішній день, транскордонне співробітництво є одним із 

важливих стратегічних напрямів розвитку прикордонних регіонів та 

формуванні міцних та дієвих зовнішньоекономічних зв’язків, регіональної 

політики та збалансованого соціально-економічного розвитку, які створюють 

додаткові можливості вирішення проблемних питань соціально-економічного 

розвитку прикордонних регіонів та інтенсифікації інтеграційних процесів 

Україна – ЄС у регіональному вимірі. Між Україною та Республікою Польща 

станом на 09.11.2015 року підписано 411 нормативно-правових документів. До 

транскордонного регіону (ТКР) з української сторони входить: Львівська, 

Волинська та Закарпатська області, з польської – Підкарпатське та Люблінське 
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воєводства. Для того, щоб оцінити сучасний соціально-економічний стан ТКР, 

нами було проаналізовано такі основні показники: ВРП, зовнішню торгівлю та 

капітальні інвестиції на одну особу.  

 Після світової економічної кризи (2008 рік рис. 1) 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. 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 до 26,7% відповідно. 

  
 Рис. 1. Динаміка ВРП на одну особу в українсько-польському 

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

          

           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. В 2015 цей показник знизився до 1053 дол. 

США/особу або зменшився на 47,2% у порівнянні з 2014 роком (рис. 1). 

Наступний показник, – обсяг зовнішньоторговельного обороту 

(товари+послуги) української частини ТКР з Республікою Польща за 2007–2015 

роки (рис. 2). 

В українській частині транскордонного регіону середнє значення обсягу 

зовнішньоторговельного обороту (товари+послуги) з Республікою Польща 

після світової економічної кризи з 2009 до 2014 року зросло з 288 до 443 млн. 

дол. США, або на 35,1%      відповідно. Станом   на    2015    рік    він склав    

333    млн.    дол.    США,    що   на    21,3% менше ніж у 2014 році. 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% (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка зовнішньоторговельного обороту (товари+послуги) в 

українській частині транскордонного регіону з Республікою Польща за 2007–

2015 роки, у млн. дол. США 

  

Ще одним важливим показником, який характеризує соціально-

економічний стан українсько-польського ТКР за досліджуваний період є 

капітальні інвестиції на одну особу (рис. 3).  

 
 Рис. 3. Динаміка капітальних інвестицій на особу в українсько-

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

 

У 2015 році підприємства українського прикордоння освоїли 218 дол. 

США/особу США, що на 15,2% менше ніж у 2014. Починаючи з 2013 року 

капітальні інвестиції на одну особу починають різко зменшуватись    на     

46,4%   у порівнянні з 2015 роком. Співвідношення показників капітальних     

інвестицій      на особу у прикордонних регіонах України та Республіки Польщі 

становило 48,3% у 2007 році, а в 2015 році – вже 16,4% (рис. 3). 

           Однією із сучасних форм транскордонного співробітництва є 

транскордонні кластери, що об’єднують суб’єктів та учасників 
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транскордонного співробітництва на добровільних засадах, які вільно 

розміщені у транскордонному просторі. 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. Поширення мережі 

транскордонних кластерів в польсько-українському 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 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 єврорегіонів можуть бути єврорегіони «Буг» та «Карпати». 

На наш погляд такий формат  зовнішньоекономічних зв’язків між двома 

країнами є перспективним та його варто розвивати і вдосконалювати. 

 У третьому розділі «Просторово–часова оцінка зовнішньоекономічних 

зв’язків України та Республіки Польща» наведені та детально проаналізовані 

основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща 

за 2007–2015 роки: зовнішньоторговельне, інвестиційне співробітництво, 

співробітництво в галузі туризму, культури та освіти. 

 В регіональному розрізі найбільший зовнішньоторговельний оборот 

(товари +послуги) України з Республікою Польща за 2007–2015 роки у млн. 

дол. США 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 спостерігається в Донецькій – 3239,5 (6,6%), Запорізькій – 2706,4 

(5,5%), Тернопільській – 1941 (4,0%) областях. Найменше в млн. дол. США: 

Херсонська – 21,1 (0,4%) та Чернівецька – 21,9 (0,4%) області  (рис. 4). 

В експорті товарів з регіонів України до Республіки Польща за 

досліджуваний період найбільший обсяг в млрд. дол. США мають 

Дніпропетровська – 4,1 (21,5%), Донецька – 2,4 (12,9%), Львівська – 1,9 

(10,2%), Київська область разом з м. Києвом – 1,9 (10,3%). Найменше в млрд. 

дол. США: Чернівецька –  0,4 (0,2%) та Херсонська – 0,3 (0,1%) області. В 

імпорті товарів до регіонів України з Республіки Польща за 2007–2015 роки 

найбільші обсяги в млрд. дол. США отримують Київська область разом з м. 

Києвом – 10,7 (38,8%), Львівська – 5,3 (19,2%), Дніпропетровська – 2,4 (8,7%). 

Найменше в млрд. дол. США: АРК – 0,8 (0,3%) та Кіровоградська – 0,7 (0,2%). 

Що пояснюється слабкими зовнішньоекономічними зв’язками цих областей з 

Республікою Польща.  
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 Рис. 4. Динаміка зовнішньоторговельного обороту (товари+послуги) 

України з Республікою Польща (2007–2015 роки), млн. дол. США 

 

В регіональному розрізі в експорті послуг до Республіки Польща за 2007–

2015 роки найбільший обсяг в млн. дол. США мають: Київська область разом з 

містом Києвом –  492,9 (45,3%), Львівська – 211,0 (19,4%) та Тернопільська – 

123,6 (11,3%) області. Найменше в млн. дол. США: Чернівецька – 0,3 (0,3%) та 

Кіровоградська – 0,1 (0,1%) області (рис. 5). 

 
 Рис. 5. Динаміка експорту послуг регіонів України з Республікою Польща 

(2007–2015 роки), тис. дол. США 
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 В імпорті послуг з Республіки Польща до регіонів України за 2007–2015 

роки найбільше отримують в млн. дол. США такі: більше половини припадає 

на Київську область разом з містом Києвом – 69,1 (53,6%), Львівську – 16,8 

(14,4%), Волинську – 5,8 (5,0%) та Полтавську – 3,9 (3,4%) області. Найменше в 

млн. дол. США: Чернівецька – 0,1 (0,1%) та Кіровоградська – 0,05 (0,01%) 

області. Це пояснюється слабким соціально-економічним розвитком цих 

регіонів. 

Динаміка торгівлі та її експортно-імпортні складові між регіонами 

України та Республікою Польща, засвідчує, що товарообіг між двома країнами 

протягом  2007–2015 років має постійне зростання. Але разом з тим, українські 

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 на польський. 

Наступний показник, який відображає сучасний стан 

зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща – інвестиційне 

співробітництво  (рис. 6). Аналіз   динаміки    обсягів   польських   інвестицій   в  

  
Рис. 6. Динаміка обсягів польських інвестиції в 

Україну (2007–2015 роки), млн. дол. США  

Україну показав, що їх 

максимум було 

зафіксовано 1 липня 

2013 року – на рівні 

945,3 млн. дол. США. З 

кінця 2013 року обсяги 

польських інвестицій в 

Україні зменшилися на 

71,0 млн. дол. США, а 

за 2014 рік ще на 14,2 

млн. дол. США. 

Станом на 1 квітня      

2015       року    обсяги 

інвестицій з   Республіки Польща в Україну дорівнювали 775,5 млн. дол. США, 

що складає 1,9% від загального обсягу іноземних   інвестицій  в  Україну (рис. 

6). З  початку  2015  року  польські   інвестиції  скоротились  на  55,7  млн.  дол.  

США. Найбільшими, із залучення капіталу з Республіки Польща проекти в 

Україні є: деревообробний завод «Барлінек», меблева фабрика «Новий Стиль», 

фабрика упаковки «Кен-Пак», фабрика будівельної кераміки «Церсаніт», 

фабрика авто-запчастин «Інтер-Гроклін», підприємство    з    виробництва фарб 

«Снєжка-Україна», завод металообробки «Полімекс-Мостосталь»,банківсько-

фінансові установи (ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ідея-банк», UniCredit Bank, 

страхова компанія «PZU Україна»), найбільший польський ритейлер «LPP SA», 

нафтогазова компанія «SerinusEnergy», тощо.  

Обсяги українських інвестицій в польській економіці станом на 01 липня 

2015 року склали 50,6 млн. дол. США, що становить 0,8% від загального обсягу 

українських інвестицій за кордоном. З початку 2015 року українські інвестиції 

скоротилися на 2,9 млн. дол. США. У Польщі наразі діє щонайменше один 

десяток підприємств з українським капіталом. Найвагомішими українськими 
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інвестиційними проектами до Республіки Польща є: металургійний комбінат 

«Гута Ченстохова» (інвестор – «ІСД»),  суднобудівельний завод «Сточнє 

Гданське» (інвестор – «ІСД»), «Гута Покуй» (інвестор – «Приват»), завод 

освітлювальних приладів «Геліос» (інвестор – «Іскра»),   плодопереробний 

завод «T.B.Fruit Dwikozy» (інвестор – компанія «T. B. Fruit» (власник 

торгівельної марки «Яблуневий дар»), Мазовецький сироварний завод 

«Ostrowia» (інвестор – Група компаній «Milkiland»).  

В регіональному розрізі України за 2007–2015 роки найбільшого обсягу 

залучення польських інвестицій в млн. дол. США 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. Найменше: Кіровоградська 

та Чернівецька області відповідно (рис.7).  

 
 Рис. 7. Динаміка прямих інвестицій (акціонерний капітал) в регіонах 

України з Республіки Польща (2007–2015 роки), млн. дол. США 

 

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. Максимальна кількість українських туристів була у 2015 році і склала 

285046 осіб. Значне зменшення розміщення українських туристів 

спостерігалась у 2008 році, яке у цілому становило 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 кількості 

українських туристів до Республіки Польща. Починаючи з 2011 року кількість 
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українських туристів зросла на 116308 осіб. Ця динаміка присутня і на 

сьогоднішній день. Варто зазначити, що із введенням безвізового режиму з ЄС 

цей сегмент буде надалі активно розвиватися. 

Ефективна та дієва політика в галузі туризму та 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.  

В регіональному розрізі найбільше розміщення туристів з України у 

воєводствах Республіки Польща за досліджуваний період було у: 

Малопольському – 450877 (25,0%), Мазовецькому – 289740 (16,1%), 

Підкарпатському – 225735 (12,5%), Люблінському – 146161 (8,1%), 

Нижньосілезькому – 143610 (8,0%) та Сілезькому – 144344 (8,0%) осіб 

відповідно. Найменше у: Вармінсько-Мазурському – 19919 (1,1%) та Куявсько-

Поморському – 17998 (1,0%) відповідно (рис. 8). Останнє можна пояснити як 

віддаленістю цих воєводств від кордону з Україною, так і меншою їх 

туристичною привабливістю. 

 
Рис. 8. Динаміка розміщення туристів з України в Республіці Польща (2007–

2015 роки), осіб 

 

Варто відзначити, що останнім часом проводиться ефективне здійснення 

співробітництва в галузі культури та освіти між Україною та Республікою 

Польща. У рамках реалізації Протоколу про співробітництво між 

Міністерствами культури України та Міністерством культурної спадщини 

Республіка Польща протягом 2011–2012 років реалізовувався спільний 

українсько-польський проект «Європейський Стадіон Культури», за яким 

відбулося понад 250 культурних заходів. Протягом 2014/2015 навчального року 
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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. українців. 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. 

 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), але й промислово розвинуті області 

нарощують свою зовнішньоекономічну діяльність з Республікою Польща (рис. 

9). 

 
 Рис. 9. Потужність зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України з 

Республікою Польща (2007–2015 роки), у % 

 

До основних перспектив розвитку зовнішньоекономічних зв’язків 

України з Республікою Польща 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 
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осередками; створення спільної інформаційної бази, збір і обмін інформацією 

про економічний потенціал регіону та країни загалом.  

 

ВИСНОВКИ 

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 

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 
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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 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. 

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. 



17 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 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 

(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: 



18 
 

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.-

практ. конф. – К. : ВГЛ «Обрії», 2014. – Вип. IV. – С. 75–76. 

13.  Ободовська В. О. Особливості регіональної політики Польщі / В.О. 

Ободовська // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил 

України : Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – К. : ВГЛ «Обрії», 

2010. – Вип. V. –  С.193–194. 

14. Ободовська В. О. Принципи формування зовнішньоекономічних зв’язків 

України та Польщі / В. О. Ободовська // Шевченківська весна: Географія : 

Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – К. : ВГЛ «Обрії», 2015. – Вип. 

ХІII. –  С. 168–170. 

15.  Ободовська В. О. Проблеми регіонального розвитку Польщі / В. О. 

Ободовська // Молоді науковці – географічній науці : Матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – 

К. : ВГЛ «Обрії», 2010. – Вип. VI. – С.219–221. 

16. Ободовська В. О. Сутність та форми зовнішньоекономічних зв’язків / В. О. 

Ободовська // Молоді науковці – географічній науці : Матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – 

К. : ВГЛ «Обрії», 2014. – Вип. Х. – С. 143–145. 

17. Ободовська В. О. Туристична політика Республіки Польща / В. О. 

Ободовська // Молоді науковці – географічній науці : Матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – 

К. : ВГЛ «Обрії», 2015. – Вип. XI. – С. 158–161. 

 

АНОТАЦІЯ 

 Ободовська В.О.  «Суспільно-географічне дослідження 

зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща». – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017.  

Обґрунтовано доцільність застосування суспільно-географічного підходу 

до дослідження зовнішньоекономічних зв’язків. Проаналізовано стратегії 

регіонального розвитку України та Республіки Польща, які діяли до 2015 року 
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та діючі до 2020 року. Встановлено основні спільні та відмінні характеристики 

проведення та здійснення регіональної політики в Україні та Республіці 

Польща. Охарактеризовано сучасний соціально-економічний стан 

транскордонного регіону (ТКР) України та Республіки Польща. Обґрунтовано 

перспективність поширення мережі транскордонних кластерів в українсько-

польському транскордонному регіоні.  

Охарактеризовано у регіональному розрізі зовнішню торгівлю за 2007–

2015 роки. Проаналізовано в регіональному розрізі динаміку обсягів інвестицій 

з Республіки Польща до України за 2007–2015 роки. Визначено найбільші 

польські інвестиційні проекти в регіональному розрізі України. Встановлено, 

що потік туристів з України до воєводств Республіки Польща за 2007–2015 

роки показує досить позитивну динаміку. Визначено, найбільш сильні та тісні 

зовнішньоекономічні зв’язки регіонів України з Республікою Польща за 2007–

2015 роки. Обґрунтовані основні перспективи розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків України та Республіки Польща. 

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. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ободовская В.А. «Общественно-географическое исследование 

внешних экономических связей Украины и Республики Польша». – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2017. 

Обоснована целесообразность применения общественно-географического 

подхода к исследованию внешнеэкономических связей. Проанализированы 

стратегии регионального развития Украины и Республики Польша, которые 

действовали до 2015 года и действующие до 2020 года. Установлено, что в 

основу Государственной стратегии регионального развития Польши на 2010–

2020 годы было положено новую парадигму управления региональным 

развитием, а в основу современной региональной политики Республики 

Польша заложен территориальный подход, направленный на использование 

эндогенного потенциала всех территорий. Показано, что современная 

региональная политика Украины находится еще в состоянии реформирования и 

требует усовершенствования механизмов согласования стратегических 

приоритетов развития государства и регионов, наблюдается дублирование и 

несогласованность в большом объеме принимаемых управленческих решений. 

Нужен завершающий этап перехода от отраслевого к территориальному 

подходу и новой парадигмы управления региональным развитием. 

Установлены основные общие и отличительные характеристики проведения и 

осуществления региональной политики в Украине и Республике Польша. 

Охарактеризовано современное социально-экономическое положение 
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трансграничного региона (ТКР) Украины и Республики Польша. Обоснованно 

перспективность расширения сети трансграничных кластеров в украинско-

польском трансграничном регионе. 

Охарактеризованы в региональном разрезе внешней торговле за 2007– 

2015 годы, которая является основной и важной формой внешнеэкономических 

связей Украины и Республики Польша. Проанализированы в региональном 

разрезе динамика объемов инвестиций с Республики Польша в Украину за 

2007–2015 годы. Определено, крупнейшие польские инвестиционные проекты в 

региональном разрезе Украины. Установлено, что поток туристов из Украины в 

воеводства Республики Польша за 2007–2015 годы показывает достаточно 

положительную динамику. Определено, наиболее сильные и тесные 

внешнеэкономические связи регионов Украины с Республикой Польша за 

2007–2015 годы. Определены основные перспективы развития 

внешнеэкономических связей Украины и Республики Польша. 

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, региональная политика, 

внешнеторговый оборот (товары+услуги), инвестиционное сотрудничество, 

сотрудничество в области туризма, культуры и образования, новый формы 

развития внешнеэкономических связей, Украина, Республика Польша. 

 

SUMMARY 

 

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

relations of Ukraine and Republic of Poland." – 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, Kyiv, 2017. 

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

external economic relations was determined. Regional Development Strategy of  

Ukraine and Republic of Poland, which operated until 2015 and existing until 2020 

was analyzed. The basic differences and characteristics and the implementation of 

regional policy in Ukraine and Republic of Poland was established. 

Contemporary social and economic conditions of transboundary region of 

Ukraine and Republic of Poland were described. Perspective spreading network of 

transboundary clusters in Ukrainian-Polish cross-border region was justified. 

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

2015 years was analyzed. Dynamics of investments from Republic of Poland  to 

Ukraine during 2007–2015 years at the regional level was disclosed. The flow of 

tourists from Ukraine to Republic of Poland voivodship during 2007–2015 years, 

showing quite positive trend. The strongest and closest external economic relations of 

regions of Ukraine with Republic of Poland during 2007–2015 years was 

investigated. The basic prospects of development of external economic relations of 

Ukraine with Republic of Poland was revealed. 

 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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