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Анотація. У статті подано комплексний аналіз
соціально-економічного
розвитку
восьми
областей
Західного регіону України: Волинської, Закарпатської, ІваноФранківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської.
Хмельницької та Чернівецької. Аналіз зроблено на основі
таких
основних
показників
соціально-економічного
розвитку регіону: середньорічна чисельність наявного
населення, чисельність зайнятого населення, грошові
доходи населення, споживчі ціни, промислове виробництво,
сільське господарство, капітальні інвестиції, прямі
іноземні інвестиції, зовнішня торгівля товарами.
Досліджено тенденцію зміни середньомісячної заробітної
плати в областях у 2013-2017 роках. Визначено спільні риси
областей Західного регіону України шляхом перспективнопроблемного аналізу показників соціально-економічного
розвитку. Однією із ключових проблем регіону встановлено
міграційний
рух
населення;
подано
аналіз
його
статистичних даних. На основі проведеного аналізу
визначено основні пріоритети розвитку Західного регіону
України.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток,
капітальні
інвестиції,
прямі
іноземні
інвестиції,
зайнятість населення, інтернаціоналізація.
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1. Постановка проблеми.
Аналіз використання схеми «in-out» [1], вказує на те, що процес
інтернаціоналізації підприємств безпосередньо залежить від передумов, котрі
виникають на чотирьох рівнях: світовому, макро-, мезо- та мікрорівнях. Таким чином, з
метою визначення можливостей інтернаціоналізації підприємства, необхідний
ґрунтовний аналіз цих передумов. Відповідно до блокової логічно-структурної схеми,
запропонованої нами у попередніх дослідженнях [1], бачимо, що одним із ключових
екзогенних впливів є економічний блок. Тому у процесі інтернаціоналізації
підприємства важливим є питання дослідження економічної складової на макрорівні.
Таку можливість дає аналіз соціально-економічної ситуації в тому регіоні, де ці
підприємства функціонують. Недостатня увага вчених до питань перспективнопроблемного аналізу соціально-економічного розвитку регіону зумовила актуальність
обраної теми дослідження.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблемам регіонального розвитку присвячені праці ряду зарубіжних і
вітчизняних вчених. Грунтовний аналіз теорій регіонального розвитку, його парадигм і
перспектив росту подано Кейсі Дж. Докінз в огляді літератури з цих питань, що
опублікована з початку ХХ ст. до 2003 року [2]. Бредфорд Н. та Вольфе Д. [3]
досліджували політику регіонального розвитку на основі економічних питань та
децентралізації різних рівнів управління. Найбільш вагомий внесок у вивчення
сучасних проблем регіональної політики, дослідженні існуючих територіальних
диспропорцій здійснили такі українські вчені, як: З. Варналій, Г. Возняк [4], В. Геєць,
Б. Данилишин, С. Дорогунцов, Л. Чернюк, П. Борщевський [5], Б. Лавровський,
Д. Лук’яненко, А. Мокій, І. Сторонянська [6] та ін. У працях цих науковців розглянуті
принципи формування та реалізації регіональної політики держави, досліджуються
територіальні соціально-економічні диспропорції, шляхи їх усунення та зменшення
негативних наслідків на регіональний розвиток.
3. Постановка завдання.
Основним завданням статті є проведення перспективно-проблемного аналізу
соціально-економічного розвитку восьми областей Західного регіону України та
дослідження їхніх спільних рис з метою визначення напрямків розвитку регіону.
Необхідність вирішення даного завдання є важливою, адже лише розуміючи наявний
стан, можна визначати пріоритети подальшого розвитку, зокрема, в контексті
можливостей для інтернаціоналізації підприємств, що функціонують у даному регіоні.
4. Виклад основного матеріалу.
Основні соціально-економічні показники розвитку Волинської, Закарпатської,
Івано-Франківської,
Львівської,
Рівненської,
Тернопільської,
Хмельницької,
Чернівецької областей Західного регіону України за даними [7] подано у таблиці 1.
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Прямі іноземні інвестиції (жовтень
2018 р. / січень 2018 р.)

Зовнішня торгівля товарами
(експорт), (жовтень 2018 р. /
листопад 2017 р.)

Грошові доходи населення, за 2017 р.,
млн. грн

Капітальні інвестиції (жовтень
2018 р. / жовтень 2017 р.)

2 524 214
1 158 776
1 047 624
1 267 896
904 911

Сільське господарство (грудень
2018 р. / грудень 2017 р.)

1 374 640

Промислове виробництво (грудень
2018 р. / грудень 2017 р.)

42 220 824
1 036 685
1 257 089

Приріст / зниження

Споживчі ціни (грудень 2018 р. /
грудень 2017 р.)3

Україна
Волинська
Закарпатська
ІваноФранківська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Хмельницька
Чернівецька

16 408 500
371 800
503 700
565 400

2 579 147
52560
55810
71229

9,8
9,9
12,2
9,1

+1,6
3,4
4,8
11,0

+8,2
3
3,8
1

+19,9
12,4
24,7
-3,9

+1,2
2,1
4,2
-0,6

10,3
11,7
18,2
47,7

1 062 200
475 600
411 800
525 600
384 900

148728
60116
51116
71908
42751

10,1
9,3
9,7
9,2
8,7

2,9
-6,5
4,1
-3,5
7,1

6
7
3,1
9,8
6,3

7,2
28,1
8,4
-9,5
11,1

4,1
-0,5
-2,1
16,3
3,2

20,4
9,2
24,9
38,3
50,3

Зайняте населення (станом на
01.10.18 р., осіб)3

Чисельність наявного населення
(станом на 01.10.18 р., осіб)3

Таблиця 1. Соціально-економічні показники розвитку областей Західного регіону
України1,2

Джерело: сформовано авторами на основі [7, 8].
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях
2 Попередні дані
3 Дані Державної служби статистики України

Проаналізувавши дані таблиці 1, бачимо, що найбільша кількість населення
серед досліджуваних областей проживає у Львівській області, там же найвища
абсолютна зайнятість населення, однак відносний показник зайнятого населення до
загальної кількості проживаючих найвищий в Чернівецькій області – 42,6 %, що вище,
ніж по Україні (38,9 %). Найнижчий відсоток – у Волинській області – 35,6 %, у решті
областей цей показник змінюється від 39,3 до 42,1 %. В той же час у Волинській області
найвищі доходи на одного працюючого (143 606,5 грн/рік), а найменші – у
Закарпатській і Чернівецькій областях (118 921,7 і 112 710,0 грн/рік відповідно). У
Львівській області цей показник складає 141 537,8 грн/рік, тоді як по Україні –
159 636,24 грн/рік. Дещо інші позиції займають області за рівнем доходів на одного
проживаючого на території: найвищий показник у Львівській області
(58 948,8 грн/рік), найнижчий – у Закарпатській області (44 399 грн/рік), по Україні –
61 119,42 грн/рік. Таким чином, за рівнем доходів населення Західного регіону України
є відносно бідним, про що свідчить і динаміка зміни середньомісячної заробітної плати
по областях Західного регіону і України у 2013-2017 роках (таблиця 2).
Як загалом в Україні, так і в кожній з досліджуваних областей, спостерігали
тенденцію до підвищення рівня середньомісячної заробітної плати за період 20132017 рр. За ці роки в середньому по Україні заробітна плата зросла у 2,17 рази, у
Волинській області – у 2,49 рази, а у Рівненській області – у 2,11 рази. Ця ж тенденція
збереглась і в 2016-2017 рр.: у Волинській області заробітна плата зросла на 57,02 %, а
у Рівненській всього на 37,78 %. Досить високий цей показник у Тернопільській області
– 50,31 %, тоді як у Львівській – один із найнижчих – 40,18 %. Проте, незважаючи на
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високу динаміку росту заробітної плати при рості споживчих цін у 2018 році порівняно
з 2017 роком на 9,8 % по Україні, покращення рівня життя населення не спостерігали
через зростаючі видатки, зокрема, на оплату комунальних послуг і низьку заробітну
плату в абсолютному вимірі, що була взята за основу.
Таблиця 2. Динаміка зміни середньомісячної заробітної плати по регіонах у 20132017 роках (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Україна
Волинська
Закарпатська
Iвано-Франківська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Хмельницька
Чернівецька

2013
3265
2580
2553
2679
2789
2844
2359
2641
2484

20141
3480
2721
2744
2875
2961
3033
2527
2878
2578

Роки
20151
4195
3291
3381
3402
3646
3573
2994
3371
3050

20161
5183
4047
4298
4202
4559
4364
3695
4043
3828

20171
7104
5849
6355
6074
6391
6013
5554
5938
5621

Джерело: сформовано авторами на основі [8].
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб.

Проаналізувавши основні соціально-економічні показники восьми областей
Західного регіону України, наступним етапом дослідження є визначення перспектив
їхнього розвитку та перешкод, що виникають на його шляху. Для цього важливим є
аналіз рис, характерних для цих областей, їх переваги, проблеми та шляхи подолання.
Існує чимало класифікацій регіонів України за різними ознаками. У даній статті
проведено аналіз областей Західного регіону за класифікацією [9], яка має на меті
визначення типів регіонів, які можна використати для забезпечення цільового
фінансування Державної регіональної допомоги, в тому числі коштів донорів, які
вірогідно можуть бути виділені на підтримку розвитку регіонів. Ця класифікація
обрана нами тому, що вважаємо, що саме державна регіональна допомога є одним із
тих дієвих засобів, які реально сприяють розвитку регіону.
Відповідно до даної класифікації, її авторами запропоновано п’ять типів
регіонів [9]: Київ; високоіндустріалізовані та високо урбанізовані регіони з рівнем
розвитку вище середнього (з 2 підтипами); високо урбанізовані, орієнтовані на послуги
регіони з середнім рівнем розвитку (з 2 підтипами); малі, дещо урбанізовані,
агропромислові регіони з низьким рівнем розвитку (з 3 підтипами); регіони з низьким
рівнем розвитку, вповільненням розвитку та з найсерйознішими проблемами
розвитку.
Нами встановлено, що Львівська область належить до 3-го типу з орієнтацією на
послуги. Решта досліджуваних нами областей Західного регіону, належать до 4-го типу
(малі, дещо урбанізовані, агропромислові регіони з низьким рівнем розвитку), який
включає 9-ти регіонів, що розташовані здебільшого у західній частині країни (в т.ч. 7 із
досліджуваних нами). Вони мають багато спільних рис, але з врахуванням їх специфіки,
можуть бути розділені на такі підтипи: підтип 4a – Хмельницька область; підтип 4b –
Волинська, Закарпатська, Рівненська області; підтип 4с – Івано-Франківська,
Тернопільська, Чернівецька області. Відмінності між підтипами є переважно
кількісними, без зміни загального характеру, за винятком деяких тенденцій та
більшості демографічних показників.
Соціально-економічні показники розвитку покладено в основу аналізу спільних
рис, характерних для областей Західного регіону України, з метою визначення переваг
чи проблем, які вони створюють для їх розвитку (таблиця 3).
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1

2

3

4

Риса

Перевага

Недолік

Таблиця 3. Спільні риси областей Західного регіону України відповідно до
перспективно-проблемного підходу, сформованого на основі соціальноекономічного аналізу

Перспектива / Проблема

Населення

Перевага:
Вищі можливості зайнятості населення
через нижчий попит при тому ж рівні
Низька чисельність населення (від 0,9 до
пропозиції на ринку праці.


1,3 млн.).
Проблема:
Обмежені можливості у пошуку якісної
робочої сили.
Перевага:
Можливості розвитку сільських регіонів та
Різна щільність населення (104–146 %
зайнятості сільського населення.
середнього), але загалом з низьким рівнем


Проблема:
урбанізації.
Нижчі можливості співпраці з наукою та
освітою.
Перевага:
Найвищий показник очікуваної тривалості
Збільшення періоду працездатності.
життя
при
народженні
(у
країні:
Проблема:


Чернівецька — 2 місце, Тернопільська —
Фінансове навантаження на Пенсійний
3 місце, Івано-Франківська — 5 місце).
Фонд.
Перевага:
Загалом хороший або дуже хороший стан
Забезпечує високу тривалість життя

здоров’я населення.
населення.
Загалом хороші екологічні умови за всіма
Перевага:
показниками. Трохи гірша ситуація в ІваноПривабливість для інвестицій у регіон для
Франківській області через більші викиди в
вдосконалення виробництва на основі

атмосферу (148 % середнього у розрахунку
дотримання
екологічних
стандартів
на д. н. на 191 % середнього в розрахунку
виробництва, які забезпечують сталий
на кв. км).
розвиток регіону.
Зайнятість населення
Проблема:
Низький рівень життя населення і, як
Низький рівень зайнятості.

наслідок, міграція в інші регіони країни та
закордон.
Проблема:
Високий рівень міграції.

Втрата кваліфікованої робочої сили.
Грошові доходи населення
Низький
наявний
дохід
(72–89 %
середнього по країні) та заробітна плата
(75–87 %), у багатьох випадках — високі
Проблема:
рівні бідності (125–170 % середнього
Міграція населення в інші регіони країни та

показника абсолютної бідності). Водночас,
закордон, відсутність платоспроможного
бідність значно нижча у таких областях, як
попиту.
Закарпатська, та Івано-Франківська (59–
83 % середнього по країні).
Сільське господарство / промисловість
Проблема:
Використання
в
більшості
випадків
Висока частка сільського господарства у
традиційних технологій, започаткованих ще
валовій доданій вартості (ВДВ) — в усіх
на ранніх стадіях індустріалізації, що
випадках вище середньої, у більшості —
зумовлює високий рівень витратоємності;
значна (12–21 %); частка послуг близька до
обмеженість у залученні фінансових

середньої
(42–52 %),
низька
частка
ресурсів
для
розвитку
промисловості — у більшості випадків 15високотехнологічного
виробництва;
25 %.
заміщення
на
внутрішньому
ринку
вітчизняної
продукції
імпортними
аналогами.
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Продовження таблиці 3.

1
2
3
4
Низький показник ВРП на душу населення
Проблема:
(48–67% середнього), хоча й з помірним

Низька зацікавленість іноземних інвесторів.
або високим зростанням (32–47 %).
Капітальні вкладення
Невеликий обсяг капітальних активів (у
Проблема:
більшості випадків 45–71 %), але з низьким
Низькі можливості впровадження інновацій

рівнем зношуваності (у більшості випадків
та високотехнологічного виробництва.
41–51 %).
Низька інноваційна спроможність (у
більшості випадків 7–57 % середньої по
Проблема:
країні), зокрема щодо НДДКР (8–25 %),
Низько-технологічне
виробництво,
що

доступу до Інтернету (28–64 %) та
призводить
до
зниження
його
щільності студентів університетів (34–
ефективності.
80 %).
Інвестиції
Низький рівень інвестицій в основний
Проблема:
капітал (44–79 % середнього) з помірним
Низький рівень розвитку виробництва у
або високим зростанням в останні роки.
регіоні, труднощі створення нових робочих

Загалом регіон непривабливий для ПІІ (ПІІ
місць,
не
завантаження
виробничих
на душу населення– від 7 % до 61 %
потужностей.
середнього рівня).
Невелика кількість малих підприємств (61–
87 % середньої) і мала частка великих
Проблема:
підприємств в обсязі продажів — у
Труднощі створення нових робочих місць,
більшості випадків менше 40 %, за
низький рівень заробітних плат, як

винятком Волинської та Рівненської
наслідок – міграція, низька зацікавленість
області (близько 50 % - середній показник
іноземних інвесторів.
по країні).
Зовнішньо-економічна діяльність
Перевага:
Вигідне
геополітичне
положення,
Реалізація низки довгострокових проектів
безпосереднє сусідство з державамита інших заходів міжнародного значення у

членами Європейського Союзу
сфері розвитку міжрегіонального
та
транскордонного співробітництва [10]
Помірна або висока зовнішня доступність,
переважно завдяки помірним відстаням до
Перевага:
Києва та інших великих міжнародних
Дозволяє співпрацювати із підприємствами
центрів, а також відносно щільній мережі
інших регіонів, що в свою чергу, робить

доріг державного значення (у більшості
даний регіон привабливим для залучення
випадків довша відстань до Києва
іноземних інвестицій.
компенсується меншою відстанню до
міжнародних центрів і навпаки).
В усіх випадках доступність зменшується
Проблема:
через відсутність власних аеропортів у 6 з 8
Додаткові затрати коштів, часу та зусиль
областей (крім Івано-Франківської та
для проведення переговорів з іноземними

Львівської) і відносно великі відстані до
партнерами,
низька
зацікавленість
найближчого аеропорту (125–280 км).
іноземних інвесторів.
Помірна або висока внутрішня доступність.
Виняток — Закарпатська область із
значною часткою населення, що мешкає на
Перевага:
відстані більш, ніж 100 км від обласного
Дозволяє співпрацювати із підприємствами
центру (майже 50 %), поряд із низькою
інших регіонів, що в свою чергу, робить

щільністю
мережі
доріг.
Найкраща
даний регіон привабливим для залучення
внутрішня доступність серед регіонів
іноземних інвестицій.
даного типу і одна з найкращих у країні
(Чернівецька — 3 місце, Тернопільська —
4 місце, Івано-Франківська — 6 місце).
Джерело: розроблено авторами на основі [9].

Особливої уваги заслуговує той факт, що важливою рисою областей Західного
регіону України є міграція населення, яка безпосередньо пов’язана із низкою інших рис
та проблем. Зростання населення Києва відбувається, перш за все, за рахунок
населення Західної України. У всіх областях, крім Львівської, реєструють чистий відтік
населення [11]. Основною причиною міграції є те, що західна частина країни
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традиційно була економічно слаборозвиненою і позбавленою дотацій. При цьому
кожна з перерахованих вище областей становить лише близько 1 % від
всеукраїнського ВВП, головним чином через відсутність високотехнологічного
промислового виробництва.
Значна частина працездатного населення Західної України виїжджає на
заробітки в Європу, особливо ця тенденція посилилася після отримання Україною
безвізового режиму з ЄС влітку 2017 року. Тільки в Польщі за офіційними даними
зареєстровано близько мільйона «заробітчан» з України. За даними [8] станом на
кінець жовтня 2018 року міграційний приріст у країні становив 10497 осіб.
Регіональний показник міграційних змін подано у таблиці 4.
Таблиця 4. Міграційний рух населення у січні-жовтні 2018 року1, осіб [8]
Україна
Волинська
Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Хмельницька
Чернівецька

Кількість
прибулих
525747
14348
6636
17088
31704
18665
19694
22738
8411

Кількість
вибулих
515250
14818
6840
16860
30413
20519
19973
23227
8475

Міграційний приріст,
скорочення (-)
10497
-470
-204
228
1291
-1854
-279
-489
-64

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
1

З даних, наведених у таблиці 4, очевидною є проблема міграції для Західного
регіону України. Так, у 6 областях спостерігаємо негативне сальдо міграції. При цьому,
у Львівській області кількість прибулих осіб зросла за рахунок міграції населення туди
з інших областей, включаючи інші із досліджуваних областей Західного регіону.
Для подолання вище вказаних проблем та реалізації пріоритетів, необхідно
реалізувати ряд заходів, які сприятимуть прискореному розвитку економіки регіону. В
кожній області розроблено довго- та короткострокові стратегії соціально-економічного
розвитку регіону, тому нагальним питанням є їх виконання і належне коригування на
підставі аналізу виконання.
Наприклад, Стратегією розвитку Львівської області на період до 2020 року
передбачено «перетворити Львівщину в активного провідника євроінтеграційного
курсу України, регіон гармонійного людського розвитку, інноваційноорієнтованої,
інтегрованої в національний та світовий простір економіки, безпечного довкілля.
Реалізація Стратегії полягатиме у формуванні комплексної системи заходів, які
зможуть забезпечити досягнення стратегічного бачення та створення регіону, в якому
гармонійно поєднуватимуться високотехнологічна промисловість, розвинена
транспортно-логістична
інфраструктура,
екологічне
сільське
господарство,
оздоровчий, історичний та діловий туризм, що дозволить досягнути високої якості
життя та безпечного довкілля» [13].
Детальний аналіз стратегічних програм міжнародного співробітництва областей
Західного регіону України на 2018-2020 роки нами проведено у попередніх
дослідженнях [14]. Відповідно до аналізу, встановлено, що першочерговим очікуваним
результатом впровадження даних програм, є саме створення сприятливих умов для
сталого соціально-економічного розвитку територій; створення та підтримка
позитивного іміджу регіону як надійного, стабільного та передбачуваного партнера,
прогресивної європейської території; розповсюдження інформації про соціальноекономічний та культурний потенціал регіону. Це, в свою чергу, виступатиме базою
для встановлення нових ділових контактів з потенційними іноземними
партнерами [14].
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Агентство США з міжнародного розвитку USAID у 2014-2019 роках реалізовує в
Україні програму USAID ЛЕВ («Лідерство в економічному врядуванні»), одним із
напрямів діяльності якої є проведення семінарів і надання консультацій з питань
виходу підприємств малого і середнього бізнесу на зовнішні ринки [15]. Крім
Львівської області пілотними регіонами є також Вінницька, Київська, Тернопільська та
Херсонська області. Тому для подальших досліджень серед восьми областей нами
обрано Львівську, Тернопільську області, а також Івано-Франківську область, яка за
результатами приросту промислового виробництва (табл. 1) посіла у 2018 році перше
місце і за результатами експорту товарів продемонструвала ріст на 47,7 %.
5. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.
У ході проведеного аналізу соціально-економічного розвитку Західного регіону
України з точки зору зайнятості населення, приросту виробництва, залучення
капітальних і прямих іноземних інвестицій та зростання експорту товарів було
встановлено основні тенденції ділової активності восьми областей. Встановлено, що в
останні роки Івано-Франківська область показала найвищі обсяги приросту
промислової продукції та експорту товарів. Чотири області (Волинська, Закарпатська,
Львівська та Чернівецька) продемонстрували приріст за всіма досліджуваними
показниками.
На основі проведеного дослідження соціально-економічної ситуації у восьми
областях Західного регіону України, можна визначити наступні пріоритети його
розвитку: підвищення рівня життя населення; використання переваг запропонованої
Урядом
децентралізації;
покращення
екологічної
ситуації;
розширення
зовнішньоекономічних зв’язків; покращення можливостей самофінансування розвитку
базових галузей виробництва; впровадження наукових досліджень у виробництво;
формування територіально-цілісного макроекономічного господарського комплексу
регіону.
Запропоновано перспективно-проблемний підхід визначення пріоритетів
розвитку регіону на основі аналізу соціально-економічних показників, в рамках якого
виділено спільні риси досліджуваних областей, і, відповідно, проблеми та перспективи,
котрі можна подолати / досягнути при реалізації комплексу заходів, що передбачені у
стратегіях економічного розвитку окремих областей, в тому числі стратегій реалізації
експортного потенціалу та міжнародного співробітництва.
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Аннотация. В статье представлен комплексный анализ социальноэкономического развития восьми областей Западного региона Украины: Волынской,
Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской. Хмельницкой и
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занятого населения, денежные доходы населения, потребительские цены,
промышленное производство, сельское хозяйство, капитальные инвестиции, прямые
иностранные инвестиции, внешняя торговля товарами. Исследована тенденцию
изменения среднемесячной заработной платы по областям в 2013-2017 годах.
Определены общие черты областей Западного региона Украины по перспективнопроблемной точки зрения на основе социально-экономических показателей. Одной из
ключевых проблем региона установлено миграционное движение населения;
представлен анализ его статистических данных. На основе проведенного анализа
определены основные приоритеты развития Западного региона Украины.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, капитальные инвестиции,
прямые иностранные инвестиции, занятость населения, интернационализация.
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Abstract. The article provides a comprehensive analysis of socio-economic
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