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НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

 
Проведено детальний аналіз зовнішньоторговельної діяльності прикордонних регіонів України, охарактеризовані 

сучасні тенденції розвитку експорту та імпорту товарів та послуг. На основі розрахунків показників інтенсивності екс-
порту, імпорту та коефіцієнту збалансованості зовнішньої торгівлі проведено групування регіонів з метою виявлення 
територіальних відмінностей у зовнішній торгівлі. Запропоновано модель розвитку зовнішньоторговельної діяльності 
прикордонних регіонів з урахуванням потенціалу єврорегіонів.  

Ключові  слова :  прикордонний регіон, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, сальдо зовнішньої торгі-
влі, збалансованість зовнішньої торгівлі, єврорегіони. 

Алексей Кирюхин, Анна Кулешова, Екатерина Полякова. НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД. Проведен 
детальный анализ внешнеэкономической деятельности приграничных регионов Украины,  охарактеризованы современные 
тенденции развития экспорта и импорта товаров и услуг. Для выявления территориальных различий во внешней торговле 
проведено группирование регионов на основе расчетов показателей интенсивности экспорта, импорта и коэффициента 
сбалансированности внешней торговли. Предложена модель развития внешнеэкономической деятельности приграничных 
районов с использованием потенциала еврорегионов. 
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Alexei Kiryukhin, Ganna Kulieshova, Katerina Polyakova. NEW FOREIGN TRADE TOOLS FOR THE UKRAINIAN 
BORDER REGIONS IN POST CRISIS PERIOD.  The detailed analysis of foreign economic activities of Border Regions of 
Ukraine, describes the current trends of exports and imports of goods and services. To identify the territorial differences in the for-
eign trade carried out the grouping of regions on the basis of calculations of indicators of intensity of exports, imports and factor 
balance of foreign trade. A model of the development of foreign economic activities in border districts with the capacity of Eurore-
gions. 
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Актуальність. Сьогодні в Україні спо-

стерігається тенденція до більш активного залу-
чення прикордонних регіонів у зовнішньоеко-
номічну діяльність завдяки створеної в останні 
роки нормативно-правової бази та появі нових 
інституцій співробітництва [2]. Потреба в якіс-
них інструментах сприяння експорту та захисту 
від імпорту, який не відповідає сучасному рівню 
завдань щодо модернізації економіки України 
визначає актуальність теми даного дослідження. 

Мета дослідження. Метою нашого дослі-
дження є виявлення особливостей зовнішньо-
економічних зв’язків прикордонних регіонів 
України, їх впливу на соціально-економічний 
розвиток прикордонних територій та конкурен-
тоспроможність країни в загальноєвропейсько-
му економічному просторі. Об’єктом дослі-
дження є зовнішньоекономічна діяльність при-
кордонних регіонів України, а предметом – 
суспільно-географічні особливості зовнішньої 

торгівлі в умовах європейських інтеграційних 
процесів.  

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Україна безпосередньо межує із сімома 
країнами світу, а 19 з 25 її областей є прикор-
донними: Луганська, Харківська, Сумська, Чер-
нігівська, Київська, Житомирська, Рівненська, 
Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Чернівецька, Вінницька, Одеська, 
Миколаївська, Херсонська, АР Крим, Запорізь-
ка. Донецька. З даних областей 4 є морськими 
прикордонними територіями, 2 області мають 
сухопутні та морські кордони, а 13 регіонів є 
сухопутними прикордонними територіями. Це є 
позитивним фактором для розвитку прикордон-
ної зовнішньої торгівлі регіонів у складі загаль-
ної міжнародної діяльності країни. Прикордонні 
регіони мають ряд переваг щодо розвитку зов-
нішньоекономічної діяльності. Особливістю 
таких регіонів є те, що їхня віддаленість від 
центральних ринків країни та близькість до ри-
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нків сусідніх держав надає їм додаткові можли-
вості у зовнішньоторговельних зв’язках. 

Для повного аналізу участі прикордонних 
регіонів у зовнішній торгівлі товарами і послу-
гами нами було обрано такі показники зовніш-
ньоторговельної діяльності: зовнішньоторгове-
льний оборот країни в цілому (ЗТО) та прикор-
донних регіонів, експорт товарів, імпорт това-
рів, експорт послуг, імпорт послуг, сальдо зов-

нішньої торгівлі, іноземні інвестиції в економі-
ку регіонів. 

В 2008 р. ЗТО товарів країни склав 
152 490 млн. дол. США, у тому числі ЗТО това-
рів прикордонних областей становив 117 399,5 
млн. дол. США, що складає 77% від загального 
ЗТО країни (рис. 1). Це свідчить про те, що на 
центральні регіони України припадає лише 23 % 
від зовнішньоторговельного обороту країни.  
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Рис.1. Динаміка зовнішньоторговельного обороту України та прикордонних регіонів  

за період 2001-2008 рр. (побудовано за даними [17]) 
 

Для детального дослідження динаміки як 
ЗТО країни, так і ЗТО прикордонних областей 
розглянуто 3 періоди – 2001-2003 рр., 2004-2006 
рр., 2007-2008 рр. і проведено порівняльний 
аналіз.   

У 2003 р. ЗТО країни склав 41 024 млн. 
дол. США, що на 21,9% більше ніж у 2001р. 
(32 040 млн. дол. США.) Частка прикордонних 
регіонів у ЗТО країни теж збільшилася, у 2003 
р. ЗТО прикордонних регіонів склав 33 786,4 
млн. дол. США , що на 24,7 % більше, ніж у 
2001р. (25 442,8 млн. дол. США). 

За період 2004-2006 прослідковується чіт-
ка динаміка збільшення показників ЗТО країни і 
прикордонних регіонів. У 2006 р. ЗТО України 
становив 83 402 млн. дол. США, що на 26 % 
більше, ніж у з 2004 р. (61 668 млн. дол. США). 
ЗТО прикордонних регіонів теж збільшився: у 
2006 р. він становив 63 907,6млн. дол. США, що 
на 35,6 % більше, ніж у 2004 р. 

ЗТО країни у 2008 р. становив 152 490 
млн. дол. США, що на 27,9 % більше, ніж у 2007 
(109 918 млн. дол. США)., ЗТО прикордонних 
областей у 2008 р. склав 117 399,5, що на 26,5% 
більше, ніж у 2007 р. (86 303 млн. дол. США). 
Загалом у 2008 р. у порівнянні з 2001 р. ЗТО 
країни  збільшився на 73,1 %, а ЗТО прикордон-
них областей на 78,3%. 

Проаналізувавши 3 періоди, можна зроби-
ти висновок, що ЗТО країни і ЗТО прикордон-
них областей збільшується. Це пов’язано з 
більш активним включенням країни у глобалі-
заційні процеси та активним залученням саме 
прикордонних регіонів у зовнішньоекономічну 
діяльність. 

Аналізуючи зовнішньоекономічну діяль-
ність прикордонних регіонів слід розглянути 
динаміку експорту, імпорту, сальдо зовнішньої 
торгівлі (СЗТ). Для порівняння нами було роз-
глянуто 2 періоди 2000-2004 рр. та 2005-2008 
рр.  

У 2004 р. : 1) експорт прикордонних обла-
стей склав 24 230,6 млн. дол. США, що на 56,8 
% більше ніж у 2000 р. (10 474,8 млн. дол. 
США); 2) імпорт прикордонних областей стано-
вив 18 844,5 млн. дол. США, що більше на 31,3 
%, ніж у 2000 р (12 938,2); 3) СЗТ у 2004 р. ста-
новило 5 386,1 млн. дол. США і було позитив-
ним, у 2000 р. СЗТ було – 2463,0 млн. дол. 
США. Це свідчить про те, що воно не тільки 
збільшилося на 54 %, але і стало позитивним, 
що говорить про якісну зміну структури експор-
тно-імпортних операцій (рис. 2). 

Отже, за період 2000-2004 рр. показник 
експорту збільшився на 56,8 %, а СЗТ набуло 
позитивного значення. 
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Рис. 2. Динаміка показників зовнішньої торгівлі прикордонних регіонів України  

за період 2000-2008 рр. (побудовано за даними [17]) 
 

За період 2005-2008рр. показники зовніш-
ньоекономічної діяльності прикордонних регіо-
нів зазнали змін, про що свідчать такі дані: 1) у 
2008 р. експорт склав 48 759 млн. дол. США, що 
на 48 % більший ніж у 2005 р.(25 346,4); 2) у 
2008 р. імпорт склав 68 640,5 млн. дол. США, 
що на 56,1 % більше, ніж у 2005р. (30 137,4 млн. 
дол. США); 3) СЗТ з 2005 по 2008 рр. є негатив-
ним, з кожним роком збільшується. У 2008 р. 
СЗТ склало – 19 881,5 млн. дол. США, у порів-
нянні з 2005 р. воно виросло на 75,9 %. 

У 2005-2008рр. орієнтири зовнішньоеко-
номічної діяльності прикордонних регіонів змі-
нилися, що позначається на показниках експор-
ту, імпорту та СЗТ. Перевищення імпорту над 
експортом свідчить про незбалансованість екс-
портно-імпортних операцій регіонів прикордон-
ня. 

Основним показником, що характеризує 
зовнішню торгівлю регіонів є зовнішньоторго-
вельний оборот, за приведеними значеннями 
якого було проведено групування регіонів. 

У ході проведеного аналізу нами було ви-
явлено, що більшість прикордонних регіонів 
має низькі показники зовнішньоторговельного 
обороту на душу населення, тільки Київська 
область має достатньо високий, порівняно з 
іншими областями, адже є столичною прикор-
донною територією. Також, значні показники 
мають Донецька та Запорізька області, це 
пов’язано з тим, що ці 2 області є потужними 
промисловими центрами. Інші регіони мають 
низькі показники зовнішньоторговельного обо-
роту через особливості природно-ресурсного 
потенціалу, недостатньо розвиненої промисло-
вої бази. Більшість прикордонних регіонів, осо-
бливо на західному кордоні, характеризуються  

низькою конкурентоспроможністю вироблених 
товарів на світових ринках. 

Для детального вивчення регіональних 
особливостей зовнішньоекономічної діяльності 
прикордонних регіонів було розраховано такі 
показники, як інтенсивність експорту, імпорту 
та індекс стану балансу. 

При ефективних зовнішньоторговельних 
відносинах індекс стану балансу буде більшим 
за одиницю. У таких прикордонних областях, як 
Харківська, Київська, Рівненська, Волинська, 
Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська 
коефіцієнт покриття імпорту експортом не пе-
ревищує одиницю. Це означає, що імпорт даних 
регіонів перевищує експорт, тобто зовнішньо-
торговельні відносини не збалансовані.  

Щоб оцінити експортні та імпортні опе-
рації областей України, а особливо її прикор-
донних регіонів, проведено аналіз коефіцієнту 
збалансованості зовнішньої торгівлі усіх регіо-
нів України. 

З проведених розрахунків та за допомо-
гою групування було виявлено, що експортно-
імпортні операції областей України в цілому не 
збалансовані. У зовнішньоекономічній діяльно-
сті більшості регіонів (17 областей) спостеріга-
ється порівняльна збалансованість експорту, 
тобто імпорт дещо перевищує експорт. Тільки у 
двох областях – Рівненській та Хмельницькій 
існує абсолютна збалансованість експортно-
імпортних операцій, а на решті територій спо-
стерігається перевищення імпорту над експор-
том. Це пов’язано з тим, що товари даних регіо-
нів мають низький рівень конкурентоспромож-
ності, тому існують деякі проблеми з їх виходом 
на світовий ринок. Крім того, значна частина 
імпорту у зовнішній торгівлі може свідчити про 
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процес технологічного переоснащення підпри-
ємств регіону.  

 

Таблиця 1 
Оцінка зовнішньоторговельної діяльності областей України на основі розрахунку коефіцієнту 

збалансованості зовнішньої торгівлі (розраховано  на основі [17]) 

Значення коефіцієнту 
збалансованості  

зовнішньої торгівлі 

Економічна інтерпретація 
зовнішньоторговельної  
діяльності областей 

Області та міста України 

-1 Область абсолютної незбала-
нсованості імпорту  

1 Область абсолютної незбала-
нсованості експорту  

від -1 до - 0,5 Область значної незбалансо-
ваності імпорту 

Київська область, 
м. Київ 

від - 0,5 до 0 Область порівняльної збалан-
сованості імпорту 

Волинська, Закарпатська, Львівська, 
Одеська, Харківська, Тернопільська, 

Чернівецька, Черкаська, 

0 Область абсолютної збалан-
сованості експорту та імпорту Рівненська, Хмельницька 

від 0 до 0,5 Область порівняльної збалан-
сованості експорту 

АР Крим, Вінницька, Дніпропетровська, 
Донецька, Житомирська, Запорізька, 

Івано-Франківська, Кіровоградська, Ми-
колаївська, Полтавська, Сумська, 

Херсонська, , Чернігівська,  
м. Севастополь 

від 0,5 до 1 Область значної незбалансо-
ваності експорту Луганська область 

 
Аналіз коефіцієнту збалансованості зов-

нішньої торгівлі прикордонних областей Украї-
ни свідчить про значні відмінності у експортно-
імпортній діяльності регіонів.  

Якщо розглядати прикордонні регіони, то 
більша їх частина відноситься до областей з 
порівняльною збалансованістю експорту та ім-
порту. Це говорить про те, що усі прикордонні 
регіони, які різняться за територією, природно-
ресурсним потенціалом, кількістю населення та 
ін. не мають єдиної стратегії розвитку зовніш-
ньоекономічних зв’язків. Прикордонні регіоні 
на західному та східному кордоні України ма-
ють різні орієнтири, напрямки зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Усе це ускладнює експортно-
імпортні операції та спричиняє їхню незбалан-
сованість і тим самим послаблює зовнішньоеко-
номічну діяльність країни та знижує загальні 
показники імпорту і експорту. 

Відсутність єдиної стратегії  та політики у 
зовнішньоекономічній діяльності країни суттєво 
впливає на залучення прикордонних регіонів у 
загальносвітову торгівлю, також цей процес 
ускладнюється через: 

 відставання України за показниками якості 
життя, рівня інвестиційної привабливості, 
конкурентоспроможності та розвиненості 

інноваційного середовища від інших країн 
Європи, яке продовжує зростати.  

 взаємозалежність конкурентоспроможності 
держави та конкурентоспроможності її регі-
онів (загальний розвиток є неможливим, 
якщо диспропорції між регіонами лише зро-
стають). Низька конкурентоспроможність 
продукції гальмує інвестиційну діяльність, 
насамперед за участю іноземних партнерів 
[10]. 
Суттєвим недоліком державної регіональ-

ної політики є також фактична відсутність ефе-
ктивних інструментів для її реалізації, невико-
ристання можливостей, пов’язаних із застосу-
вання інноваційних підходів та ініціатив до по-
долання проблем регіонального розвитку [1, 6].  

Зовнішньоекономічна діяльність України 
та прикордонних областей потребує докорінної 
перебудови — йдеться про зміну сировинного 
спрямування експорту, підвищення в ньому 
частки продукції обробних галузей, в тому чис-
лі, високотехнологічних наукоємних виробів, 
удосконалення структури імпорту. 

З метою прискореного переходу на інно-
ваційний шлях розвитку економіки України, 
слід використовувати промисловий потенціал 
прикордонних регіонів з залученням нових ін-
струментів європейської регіональної політики, 
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а саме єврорегіонів [5, 7]. В українсько-
російському прикордонні єврорегіони розгля-
даються як територіальні інститути довгостро-
кового партнерства, які наділені новими компе-
тенціями співробітництва і які мають можли-
вість сконцентровувати різні ресурси (фінансо-
ві, інтелектуальні, технологічні) на найбільших 
важливих задачах структурної модернізації 
прикордонних регіонів. [4]. Цей новий підхід 
спрямований на створенні додаткової вартості 
територій, які пролягають вздовж державного 
кордону. 

В східному сегменті прикордонних регіо-
нів України важливу роль у зовнішньоекономі-

чній діяльності регіонів відіграють потужні кра-
їни, такі як Російська Федерація і Республіка 
Білорусь, які з 1 січня 2010 р. входять до єдино-
го митного простору, тому дуже важливі є спі-
льні модернізаційні проекти в посткризову еко-
номіку країн-сусідів.  

Для прикордонних регіонів України нами 
запропоновано суспільно-географічну модель, 
яка відображає інтегрований підхід, щодо під-
тримки подальшого розвитку зовнішньоеконо-
мічних зв’язків суб’єктів господарської діяльно-
сті на локальному, регіональному та міждержа-
вному рівнях (рис.3). 

 
Рис.3. Суспільна-географічна модель розвитку зовнішньоекономічної діяльності  

прикордонних регіонів України
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Дана модель включає чотири рівня взає-
модії: міждержавний (загальноєвропейський), 
міжрегіональний, прикордонний та локальний 
(місцевий). Базовим є прикордонний рівень, на 
якому формується система єврорегіонів та сус-
пільні інструменти їх підтримки. Цей рівень 
представлено у моделі міждепутатською робо-
чою групою з питань співробітництва між обла-
сною радою та обласною думою двох суміжних 
областей (українсько-російські єврорегіони), 
центром транскордонного співробітництва та 
фондами підтримки малого та середнього під-
приємництва (ПП).  

Міжрегіональний рівень співробітництва 
сформовано спільною роботою Ради керівників 
прикордонних областей та Ділової ради торго-
вельно-промислових палат білорусько-
російсько-українського прикордоння, які забез-
печують інформаційну та координаційну під-

тримку суб’єктам зовнішньоекономічної діяль-
ності [18]. На місцевому (локальному) рівні 
згідно з принципом субсидіарності створено 
міжвідомчі робочі групи з питань транскордон-
ного співробітництва, які є дорадчим органом 
при органах місцевого самоврядування прикор-
донних районів [13]. 

Висновки. З урахуванням цієї моделі, на 
наш погляд, структурна модернізація усіх сег-
ментів українського прикордоння може бути 
успішно реалізована у середньостроковій перс-
пективі 2010 – 2013 рр., а в подальшому євро-
пейському програмному періоді передбачається 
конвергенція прикордонних просторів в загаль-
ноєвропейські процеси економічного, соціаль-
ного та територіального згуртування з викорис-
танням новітніх інструментів транскордонної 
співпраці EGTC – Європейського групування 
територіальної кооперації [16]. 
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