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Потреба у проведенні незалежної оцінки перебігу процесів економічної інтеграції України з ЄС актуалізує
розроблення методичного інструментарію, що дає змогу здійснити порівняльну оцінку поступу у зближенні
торговельно-економічних систем українських регіонів з економікою ЄС. У статті обґрунтовано методику, при
датну для проведення оцінки та міжрегіонального співставлення глибини торговельно-економічної інтеграції
областей України з Європейським Союзом на основі сукупності індикаторів, що відображають різні аспекти
стану та динаміки їх торговельних та фінансово-інвестиційних взаємозв’язків.
Ключові слова: європейська інтеграція, Європейський Союз, Поглиблена та всеохоплююча зона вільної
торгівлі, регіональна економіка, торговельно-економічна сфера, експорт, імпорт, інвестиції.

Zosymenko T.I. METHOD OF ASSESSMENT OF THE DEGREE OF TRADE AND ECONOMIC INTEGRATION
BETWEEN UKRAINE AND EU: REGIONAL СOMPARISON LEVEL
The need for independent assessment between Ukraine and the EU effectuates the development of methodical
tools that allow for a comparative assessment of progress in the convergence of trade and economic systems be
tween Ukrainian regions and the EU’s economy. The article substantiates the method suited for conducting the as
sessment and interregional comparison of the depth of trade and economic integration of the regions of Ukraine
and the European Union on the basis of a set of indicators reflecting various aspects of the state and dynamics
of their trade and financial-investment ties.
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Постановка проблеми у загальному
вигляді.
Актуальність
проблематики,
пов’язаної з перебігом процесів економічної
інтеграції України з ЄС, зумовлена їх особли
вим значенням для вітчизняної соціальноекономічної системи. При цьому важливого
значення набувають питання, пов’язані із
вивченням таких процесів зсередини, тобто
на рівні регіонів. У даному контексті важливо
уточнити, яка мета переслідується Угодою
про асоціацію між Україною та ЄС [1] у регіо
нальному вимірі.
Звернення до публікацій відомих фахівців
у даній сфері дає змогу сформулювати еко
номічну мету Угоди про асоціацію між Украї
ною та ЄС у регіональному вимірі як сприяння
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модернізації економіки областей України за
рахунок нарощування обсягів торгівлі з ЄС,
посилення привабливості регіонів для інозем
них і внутрішніх інвестицій для подальшого
виробництва продукції на експорт до ЄС та на
інші ринки світу, а також реформування регу
лювання економіки на регіональному рівні від
повідно до передової європейської практики
[2]. У даному визначенні відразу впадає в очі
наявність таких ключових слів, як «торгівля»,
«інвестиції», «регулювання економіки». Осо
бливий акцент на них ще раз підтверджує
важливість обраної тематики дослідження.
Уповноваженими органами влади здій
снюються системні економічні реформи,
визначені Порядком денним асоціації (ПДА)
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Мукачівський державний університет
з дотриманням Плану заходів з імплемен
тації Угоди про асоціацію між Україною на
2014-2017 рр. та Плану заходів з імплемен
тації розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані
з торгівлею» Угоди про асоціацію між Украї
ною на 2016-2019 рр. [3]. У ПДА зазначається,
що він є основним механізмом моніторингу
та оцінювання прогресу України у виконанні
Угоди про асоціацію, а також моніторингу
та оцінювання досягнень усіх цілей еконо
мічної інтеграції. Однак звернення до даного
документа не дає змогу визначити перелік
показників – індикаторів цілей економічної
інтеграції, які свідчитимуть про успішність
реалізації економічних реформ, тим більше
на рівні регіонів. Можна констатувати, що
механізми оцінки та моніторингу успішності
реалізації економічних реформ євроінтегра
ційного спрямування в регіонах нині відсутні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методику, що дає змогу оцінити стан
та динаміку економічних реформ євроінте
граційного спрямування у регіональному
вимірі в Україні, було запропоновано у дослі
дженні Ж.В. та Т.І. Зосименко [4]. Основним
інструментом дослідження було використано
Індекс євроінтеграційного поступу. До складу
Індексу, зокрема, було включено статистичні
індикатори, що характеризують економічну
результативність реформування у напряму
«торгівля і питання, пов’язані з торгівлею». На
основі даної методики було проведено компа
ративний аналіз показників зовнішньої тор
гівлі регіонів України в контексті європейської
інтеграції [5]. Водночас важливість, склад
ність та неоднозначність процесів, що відбу
ваються у регіонах України у зв’язку з набут
тям чинності Угоди про асоціацію у частині
Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної
торгівлі (ПВЗВТ) 1 січня 2016 р. зумовлюють
необхідність доповнення базової системи
показників та узагальнення їх у формі окре
мого інтегрального показника.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Метою статті є обґрунтування
методики порівняльної оцінки глибини торго
вельно-економічної інтеграції регіонів України
з Європейським Союзом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Торговельно-економічним відно
синам як ключовому складнику економічної
інтеграції присвячена основна частина Угоди
про Асоціацію у форматі Поглибленої та все
охоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ). Її
зміст формують положення, спрямовані на
вирішення питань, критично важливих для
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розвитку економічного співробітництва Укра
їни та країн ЄС, включаючи лібералізацію
торговельно-економічних відносин та спри
яння вдосконаленню відповідної інституцій
ної структури. Свідченням успішного впро
вадження положень Угоди про асоціацію/
ПВЗВТ у національній економіці слугуватиме
не лише відкриття доступу до ринку ЄС, а
і його освоєння вітчизняними підприємствами
за рахунок стимулювання глибоких зрушень
у вітчизняному бізнес-середовищі, підви
щення конкурентоспроможності та ефектив
ності українських суб’єктів підприємницької
діяльності, зростання обсягу іноземних інвес
тицій, передусім з ЄС [1].
Перелік реформ, які має здійснити Україна
у співпраці з ЄС для досягнення очікуваних
ефектів від економічної інтеграції, визначено
у Порядку денному асоціації (ПДА). Відпо
відно до нього та з дотриманням графіку,
визначеного у Плані заходів з імплемен
тації Угоди про асоціацію між Україною на
2014-2017 рр. та Плані заходів з імплемен
тації розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані
з торгівлею» Угоди про асоціацію між Укра
їною на 2016-2019 рр. [3] уповноваженими
органами влади здійснюються системні еко
номічні зрушення.
Для вимірювання цих процесів запропо
новано Індекс глибини торговельно-економіч
них зв’язків регіону з ЄС (ІТЕІ) – інтегральну
величину, що відображає поглиблення тор
говельно-економічних зв’язків регіонів Укра
їни з ЄС. Він включає показники, що харак
теризують різні аспекти стану й динаміки
торговельних та фінансово-інвестиційних
взаємозв’язків між регіонами України та ЄС
під впливом інтеграційних процесів.
У цілому логіка роботи з ІТЕІ описується
такою схемою (рис. 1): на першому етапі здій
снюється вимірювання показників у складі
Індексу. Наступним етапом є власне порів
няльна оцінка поглиблення торговельно-еко
номічних зв’язків регіонів України з ЄС. На
завершальному етапі дані оцінки підляга
ють економічній інтерпретації. Результатом
загальноукраїнського дослідження має стати
аналітичний продукт, придатний для прове
дення громадського моніторингу та інфор
мування громадян України, представників
наукових кіл, бізнес-середовища, неурядових
організацій, а також міжнародної спільноти
щодо прогресу регіонів у реалізації цілей тор
говельно-економічної інтеграції з ЄС.
Структурно-логічна схема роботи з індек
сом представлена на рис. 1.
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Класичним способом оцінки масштабів
торгівлі між регіонами України та ЄС є вико
ристання показників експортної квоти, питомої
ваги експорту/імпорту до/з країн ЄС у загаль
ному обсязі експорту/імпорту регіону та ін.
Недоліком методу є той факт, що на зміну цих
показників впливатиме також зміна в показни
ках зовнішньої торгівлі регіону з іншими кра
їнами світу незалежно від реального погли
блення інтеграції. Це зумовлює необхідність
використання низки додаткових індексів, що
є модифікаціями показників взаємної торгівлі
регіонів з ЄС, серед них: індекс проникнення
імпорту, індекс внутрішньогалузевої торгівлі
та ін.
До складу Індексу глибини торговельноекономічних зв’язків регіону з ЄС запропоно
вано включити такі.
1. Питома вага експорту товарів до країн
ЄС у загальному обсязі експорту регіону
(ПВТЕЄС):
ЄС
ПВÒ=
Å

Å òЄС
⋅ 100% ,
Åò

(1)

де EmЄС – обсяг експорту товарів до ЄС із
регіону, тис. дол. США;
Еm – обсяг сукупного експорту товарів із
регіону, тис. дол. США.
2. Питома вага імпорту товарів із країн
ЄС у загальному обсязі імпорту регіону, %
(ПВТІЄС):
ЄС
ПВÒ=
І

І òЄС
⋅ 100% ,
Іò

(2)

де ІmЄС – обсяг імпорту товарів з ЄС до регі
ону, тис. дол. США;
Іт – обсяг сукупного імпорту товарів до регі
ону, тис. дол. США.
3. Питома вага експорту послуг до країн
ЄС у загальному обсязі експорту регіону, %
(ПВПЕЄС):

ЄС
ПВП
=
Å

Å ïЄС
⋅ 100% ,
Åï

(3)

І ïЄС
⋅ 100% ,
Іï

(4)

Å 3ЄС
Å1ЄС

(5)

де ЕпЄС – обсяг експорту послуг до ЄС
з регіону, тис. дол. США;
Еп – обсяг сукупного експорту послуг регі
ону, тис. дол. США.
4. Питома вага імпорту послуг із країн
ЄС у загальному обсязі імпорту регіону, %
(ПВПІЄС):
ЄС
ПВП=
І

де ІпЄС – обсяг імпорту послуг з ЄС до регі
ону, тис. дол. США;
Іп – обсяг сукупного імпорту послуг до регі
ону, тис. дол. США.
Показники 1-4 слугують кількісними індика
торами забезпечення вільного доступу това
рів та послуг українського походження у роз
різі регіонів до країн Європейського Союзу,
та навпаки, як однією з умов функціонування
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Наступні два показники відображають
динаміку торгівлі товарів та послуг регіонів за
країнами ЄС.
5. Середньорічний темп зростання екс
порту регіону до країн ЄС (за останні три
роки) (ТЕЄС):
Ò ÅЄС =

,

де Е3ЄС – обсяг експорту (товарів та послуг)
із регіону до ЄС у 3-му з досліджуваних років,
тис. дол. США;
Е1ЄС – обсяг експорту (товарів та послуг) із
регіону до ЄС у 1-му з досліджуваних років,
тис. дол. США.
6. Середньорічний темп зростання імпорту
регіону до країн ЄС (за останні три роки) (Т1ЄС):
Ò ІЄС =

І 3ЄС
І 1ЄС

,

(6)

Вимірювання показників та розрахунок ІТЕІ
Порівняльна оцінка поглиблення торговельно-економічних зв’язків регіонів України з ЄС
Інтерпретація оцінки: Індекс глибини торговельно-економічних зв’язків регіону з ЄС як
основа для громадського моніторингу та інформування громадян України, представників
наукових кіл, підприємницького середовища, неурядових організацій, а також
міжнародної спільноти щодо прогресу регіонів в реалізації цілей економічної інтеграції з
ЄС
Рис. 1. Структурно-логічна схема роботи з Індексом глибини
торговельно-економічних зв’язків регіону з ЄС
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де І3ЄС – обсяг імпорту (товарів та послуг)
до регіону з ЄС у 3-му з досліджуваних років,
тис. дол. США;
І1ЄС – обсяг імпорту (товарів та послуг) до
регіону з ЄС у 1-му з досліджуваних років,
тис. дол. США.
7. Показник частки експорту з регіону до
ЄС (ЧЕЄС) відображає ступінь залежності
регіональної економіки від збуту товарів на
ринку ЄС:
× ÅЄС =

Å ЄС
,
ВРП (тис.дол.США )

(7)

де ВРП (тис. дол. США) – валовий регіо
нальний продукт, тис. дол. США.
ВРП (тис.дол.США ) =

ВРП
,
Офіц. курс грн. щодо дол.США

(8)

де ВРП – валовий регіональний продукт,
млн. грн.;
Офіц. курс грн. щодо дол. США – серед
ній за рік офіційний курс гривні щодо доларів
США.
8. Коефіцієнт зовнішньоторговельного обо
роту регіону з ЄС (КЗТОЄС) відображає торго
вельну відкритість регіону для ЄС. Обчислю
ється за формулою:
ЄС
Ê ÇÒÎ
=

Å ЄС + І ЄС
ВРП (тис.дол.США )

(9)

9. Індекс проникнення імпорту з ЄС (ІПІЄС)
показує, наскільки імпорт з ЄС задовольняє
внутрішній попит регіону. Формула для розра
хунку має такий вигляд:
ЄС
І ПІ
=

І ЄС
ВРП (тис.дол.США ) + (І − Å )

,

(10)

де Е – обсяг сукупного експорту (товарів
та послуг) із регіону, тис. дол. США;
І – обсяг сукупного імпорту (товарів
та послуг) до регіону, тис. дол. США.
10. За рівнем внутрішньогалузевої торгівлі
товарами чи послугами визначається «якість»
інтеграції економіки регіону з економікою ЄС,
оскільки чим більше розвиненим у технічному
та економічному плані є регіон, тим вищою
буде питома вага внутрішньогалузевої тор
гівлі товарами чи послугами у його товарообігу
з ЄС. Розвиток внутрішньогалузевої торгівлі
стимулює обмін новими технологіями з ЄС
та сприяє економічному зростанню регіону.
Для визначення стану в цій сфері у регіональ
ному вимірі запропоновано Індекс внутрішньо
галузевої торгівлі з ЄС (ІВТЄС). Розраховується
як середнє арифметичне зважене з часткових
індексів за товарами та послугами (ІВТіЄС)
=
ІВÒ ЄС

m

∑ IBT
1
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ЄС
i

⋅ ωi ,

(11)

де Σ ωi = 1.
Å iЄС − I іЄС

ІВÒ iЄС = 1 −

Å iЄС + I іЄС

,

(12)

де ЕіЄС – експорт товару чи послуги і-го
виду до ЄС із регіону, тис. дол. США;
ІіЄС – імпорт товару чи послуги і-го виду до
регіону з ЄС, тис. дол. США.
11. Кількість суб’єктів господарювання
промисловості, яким надано право експорту
харчової продукції тваринництва до країн ЄС
відносно до загальної кількості суб’єктів гос
подарювання, що займаються виробництвом
харчових продуктів (ПЕЄСпром.твар.). Даний
показник відображає, яка частка підприємств
регіону випускає продукцію, що відповідає
вимогам ЄС та користується попитом серед
європейських споживачів. Обчислюється за
формулою:
ЄС
ПÅ ïðîì
.òâàð =

ЄС
Пïðîì
.òâàð

П õàð÷.ïðîì ..

,

(13)

де ПЄСтвар. – кількість суб’єктів господарю
вання, яким надано право експорту харчової
продукції тваринництва до країн ЄС, од.;
Пхарч.пром. – загальна кількість суб’єктів гос
подарювання, що займаються виробництвом
харчових продуктів у регіоні, од.
12. Угодою про асоціацію передбачено
надання та анулювання митним органом ста
тусу схваленого експортера [6]. Перевагою
використання цього статусу є те, що для отри
мання тарифних преференцій український
експортер товару без оформлення сертифі
ката з перевезення форми EUR.1 самостійно
визначає та декларує походження товарів на
комерційних/товаросупровідних документах,
що дає змогу прискорити процедуру експорту
товару. У зв’язку із цим запропоновано обчис
лити показник «кількість схвалених (уповно
важених) експортерів відносно до загальної
кількості експортерів товарів» (КСхв.Експор):
Сõâ
Ê Åксïор
=

Сõâàл
QÅксïор

Q òîâ Åксïор

,

(14)

де QСхвалЕкспор – кількість схвалених (уповно
важених) експортерів у регіоні, од.;
QтовЕкспор – загальна кількість експортерів
товарів у регіоні, од.
Показники 13-15 є індикаторами рівня вза
ємодії регіонів з ЄС в інвестиційній сфері,
дають змогу порівняти регіони за рівнем зна
чущості взаємних інвестиційних потоків.
13. Частка накопичених прямих інвес
тицій нерезидентів з ЄС в області у загаль
ному обсязі накопичених інвестицій області
(ППЄСнакоп (%)), %:

ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО
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ЄС
(%)
ПІІ нàкоï
=

ЄС
ПІІ нàкоï
⋅ 100% ,
ПІІ нàкоï

(15)

де ППЄСнакоп – обсяг прямих іноземних
інвестицій нерезидентів з ЄС, що накопичені
в області на 31.12 року, що досліджується,
млн. дол. США;
ППнакоп – сукупний обсяг прямих інозем
них інвестицій, що накопичені в області на
31.12 року, що досліджується, млн. дол. США.
14. Частка прямих інвестицій, що з області
в економіку країн ЄС у загальному обсязі
інвестицій, що здійснені з області (ППЄСвих
(%)), %:
ЄС
ПІІ âèõ
=
(%)

ЄС
ПІІ âèõ
⋅ 100% ,
ПІІ âèõ

(16)

де ППЄСвих – обсяг прямих іноземних інвес
тицій в ЄС з області на 31.12. року, що дослі
джується, млн. дол. США;
ППвих – сукупний обсяг прямих іноземних
інвестицій з області на 31.12 року, що дослі
джується, млн. дол. США.
15. Індекс інвестиційної відкритості регіону
для ЭС (ІІВ), %:
=
І ІВ

ПІІ âõ
⋅ 100% ,
ВРП ( ìлн.дол.США )

(17)

де ПІІвх – прямі інвестиції з ЄС у регіон як
різниця між обсягом накопичених інвестицій
на кінець року, що досліджується, та обсягом
інвестицій на початок року, що досліджується,
млн. дол. США.
16. Показник грошових переказів фізичних
осіб з ЄС до регіону, у % до валового регіо
нального продукту (ГПВРП). Слугує індикатором
інтегрованості трудових ресурсів регіону в еко
номіку ЄС. Розраховується за формулою:
ЄС
=
ÃПВРП

ÃП ЄС
⋅ 100% ,
ВРП (тис.дол.США )

(183)

де ГПЄС – обсяг грошових переказів фізич
них осіб з ЄС до регіону, тис. дол. США.
Чим вищою є частка грошових переказів
відносно до ВРП, тим вищою є залежність
регіональної економіки від ЄС, та навпаки
Після того як остаточно визначено мно
жину змінних, які відображають рівень тор
говельно-економічної інтегрованості регіонів
Україні та ЄС, необхідно провести їх нормалі
зацію. Серед методів нормалізації нами було
обрано метод Min-Max, який дає змогу уник
нути спотворюючого впливу екстремально
великих значень і приводить усі дані до одного
діапазону в межах від 0 до 1. Цей метод хоча
й дещо ускладнює процес розрахунку в дина
міці, але водночас дає змогу більш адекватно

відобразити амплітуду коливання відповідних
величин. Окрім того, метод Min-Max дає змогу
краще перевести дані тоді, коли значення ста
тистичних даних знаходяться близько один до
одного по областях. Для нормування показ
ників-стимуляторів будемо використовувати
формулу (19), а для показників-дестимулято
рів – використовувати формулу (20) [7].

y

ij

=

x
x

ij

−

i max

x
x

i min

−

,

(19)

i min

де yij – безрозмірне (нормалізоване) зна
чення i-го статистичного показника в j-му
регіоні;
xij – значення i-го статистичного показника
в j-му регіоні;
xmax та xmin – максимальне та мінімальне
значення і-го статистичного показника.

y

ij

=

x
x

i max

i max

x
x

−

−

(20)

ij

i min

Таким чином, використовуючи формули
(19) та (20), на даному етапі побудови індексу
ми отримаємо систему нормалізованих показ
ників у складі ІТЕІ.
На завершальному етапі побудови ІТЕІ
необхідно здійснити агрегування, що пропо
нується здійснювати за допомогою методу
середнього арифметичного зваженого:
=
І ÒÅІ

m

∑F
i =1

і

ÒÅÇ

× wi

,

(21)

де FіТЕЗ – нормалізовані індикатори (1-16),
що характеризують глибину торговельно-еко
номічних взаємозв’язків з ЄС;
wi – вага показника. У даному дослідженні
вагові коефіцієнти запропоновано проводити
методом експертного опитування.
Висновки з цього дослідження. Очіку
ється, що ІТЕІ слугуватиме доступним, комп
лексним, практичним інструментом, який дає
змогу виявити реальну ситуацію у сфері тор
говельно-економічної інтеграції регіонів з ЄС
та відображатиме рейтинг областей за обра
ними показниками глибини торговельно-еко
номічних зв’язків з ЄС. Практичне значення
індексу полягає у формуванні аналітичного
продукту для місцевих та державних орга
нів влади, представників наукових кіл, між
народних інституцій, бізнес-середовища,
громадського сектору та інших зацікавлених
осіб, який слугуватиме одночасно стимулом
та дороговказом до конструктивних зрушень
за рахунок виявлення сильних та слабких сто
рін регіону в процесі європейської економіч
ної інтеграції та можливості управління ними.
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