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СУТЬ НА НАПРяМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Abstract. The paper deals with the essence and areas of convergence in the context of European 
integration on the example of Carpathian region of Ukraine. The definition of “convergence” to the 
regions involved in interstate economic integration is proposed. In particular, the convergence in 
the article is interpreted as similarity and unidirectional transformation of regional economies both 
within the state and adjacent regions of different countries in the process of economic integration. 
Six major areas of convergence of regional economy in the context of European integration processes 
are outlined. In that respect the specificity of the Carpathian region as the most promising in terms 
of economic transformation by progressive world practices, in particular, based on the experience 
of neighboring EU countries are analyzed.
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Постановка проблеми. Із урахуванням постійної активізації та актуалізації глобалізаційних 
процесів економічний розвиток держав, регіонів і навіть окремих суб’єктів економічної діяльності 
неможливо розглядати без аналізу комплексу чинників зовнішнього середовища, які діють незалежно 
від адміністративних меж та державних кордонів. В останні десятиліття змінюється також основний 
підхід до трактування ролі глобалізаційних факторів: вони все частіше розглядаються не як загрози 
економічному зростанню, а як можливості. Особливо важливими та актуальними у контексті 
розширення ролі і впливу міждержавних об’єднань стають питання механізмів та наслідків 
інтеграційних процесів, зокрема, для економічного зростання окремих регіонів. Водночас, в Україні 
як у наукових дослідженнях, так і в стратегічній документації часто нехтують проблемою готовності 
різних регіонів держави до участі в процесах міжнародної економічної, зокрема європейської,  
інтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зауважити, що в українській економічній 
науці проблеми трансформації економіки регіону у контексті євроінтеграції розглядаються досить 
ґрунтовно. Зокрема, теоретико-методологічні основи цього напряму досліджень висвітлені у працях 
Б. Данилишина, М. Долішнього, Т. Качали, В. Мікловди, В. Паппа, Л. Шевчук, І. Школи та інших 
науковців. Варто також виділити науковий напрям, що представлений працями як економістів, так і 
соціологів та політологів, і розглядає передумови та проблеми перебігу євроінтеграційних процесів 
на різних ієрархічних рівнях. Зокрема, варто згадати праці В. Жовтанецького, Б. Заблоцького, Є. Кіш,  
Є. Коваленко, О. Ковальової, Ю. Макогона, Є. Медведкіної, Л. Самосьонок, С. Череватого, С. Шахраюк-
Онофрей, Н. Шпірько-Фандєєвої та інших українських вчених. В окремих працях звертається увага і 
на регіональний аспект європейської інтеграції, однак міждержавні порівняння та визначення ступеня 
готовності окремих регіонів держави до участі у євроінтеграційних процесах залишаються поза увагою 
науковців.

Аналіз результатів сучасних досліджень, що стосуються проблем економічного розвитку регіонів 
в умовах євроінтеграції свідчить, що питання економічної конвергенції на регіональному рівні в 
контексті євроінтеграції практично не розглядаються, а відповідна теоретико-методологічна база не 
розроблена. 

Мета статті. З огляду на викладені вище положення, метою цієї статті є аналіз суті та напрямів 
перебігу процесів конвергенції у контексті євроінтеграційних процесів на прикладі Карпатського регіону.

Виклад основного матеріалу. як свідчить світовий досвід, одним із основних інструментів 
сучасної міжнародної інтеграції є конвергенція. Згаданий термін – багатозначний і широко 
використовується у науці та практичній діяльності.
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Конвергенцію в економіці трактують як процес зближення, взаємопроникнення та асиміляції 
елементів на тлі їх гетерогенності та неоднорідності. Такий процес призводить до стирання меж між 
різними економічними системами, що обумовлюється їх спільними цілями, проблемами та єдиними 
закономірностями розвитку1. 

На наш погляд, в економічному розумінні конвергенція має передбачати зближення, уподібнення 
економічних систем держав та регіонів з метою створення оптимальних умов для подальшої їх 
економічної інтеграції. Багатьма прикладами формування сучасних міждержавних інтеграційних 
об’єднань доведено переваги еволюційного шляху міждержавної інтеграції, який неможливий без 
створення необхідних передумов у процесі конвергенції економічних систем держав та регіонів.

Конвергенція як процес формування передумов міждержавної економічної інтеграції призводить 
до виникнення явища конвергентності різних сфер, галузей та видів економічної діяльності суб’єктів 
євроінтеграційних процесів. 

Конвергентність ми розглядаємо як подібність та одновекторність трансформації економіки 
регіонів як всередині держави, так і суміжних регіонів різних держав у процесі їх економічної інтеграції. 
У такому розумінні конвергентність можна вважати однією із ключових властивостей економіки регіону, 
що визначає напрями та темпи її інтеграції з економічними системами інших регіонів та держав. Отже, 
у загальноукраїнському вимірі регіони, що володіють найбільшою конвергентністю, водночас повинні 
характеризуватися максимальною готовністю до участі у євроінтеграційних процесах. Відповідно  
основною метою державної політики у цьому напрямі має бути вирівнювання конвергентності економічних 
систем регіонів України з урахуванням цільових завдань євроінтеграційної політики. З огляду на 
результати низки досліджень2 вітчизняних вчених-економістів, найбільшою готовністю до участі в 
євроінтеграційних процесах, а отже і конвергентністю, характеризується саме Карпатський регіон України.

Слід також зауважити, що в сучасних умовах сутність конвергентності є надзвичайно 
багатоаспектною. Наприклад, гармонізація законодавчих норм сусідніх держав може зумовлювати 
позитивний ефект не лише щодо ефективності міждержавної інтеграції, а й стосовно соціально-
економічного розвитку їх регіонів та активізації транскордонних міжкультурних зв’язків. Отже, 
конвергентність є необхідною передумовою реалізації всієї послідовності етапів міждержавної 
економічної інтеграції. Однак на рівні регіону процеси конвергенції мають свою специфіку.

Можемо погодитися із В. Жовтанецьким та Б. Заблоцьким у тому, що формування конвергентної 
моделі розвитку України та її регіонів потребує цілеспрямованої політики і єдності всіх суб’єктів її 
реалізації (уряду, обласних адміністрацій, підприємств і організацій, що в них розміщені). як слушно 
зазначають автори, «конвергентна модель регіонального розвитку – це система збалансованих і 
узгоджених інтересів і дій урядових, регіональних і підприємницьких суб’єктів управління виробничою 
і соціальною, фінансовою та інвестиційною сферами регіональної економіки, спрямованих на 
оптимізацію пропорцій капіталу, зайнятості, продукту і грошей із метою забезпечення їх збалансованого 
і стабільного розвитку»3.

Водночас, на наш погляд, поняття конвергентного регіонального розвитку можна розглядати також 
ширше – у контексті міжнародних транскордонних інтеграційних процесів, зокрема євроінтеграції.

Справді, у сучасних умовах, зважаючи на гетерогенність економічних систем, інтеграція ринків, 
як розвинених країн, так і країн, що розвиваються, відбувається через їх конвергенцію. У цьому аспекті 
важливим є розуміння того, що конвергенція має відбуватись еволюційним шляхом. Тобто вступ 
національних ринків до єдиного економічного простору не може носити хаотичний характер, а повинен 
мати ринкове обґрунтування, вагоме підґрунтя і довгострокові перспективи4.

1 Шпірько-Фандєєва, Н.В. (2012). Основні підходи до розуміння процесів інтеграції та конвергенції фінансових 
ринків. Проблемы формирования новой экономики ХХI века. <http://www.confcontact.com/20121221/1_shpirko.
htm> (2015, lypen’, 27)
2 Забуранна, Л.В. (2012). Імітаційне моделювання для прогнозування сценаріїв розвитку аграрної сфери 
Карпатського економічного району за різних інструментів макроекономічної політики. Ефективна економіка. 
№12. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1653> (2015, serpen’, 5); Шахраюк-Онофрей, С.І., Лакуста, 
Г.Ю. (2011). Проблеми та перспективи комплексного розвитку економіки Карпатського регіону <http://www.
rusnauka.com/13_NMN_2011/Economics/13_86485.doc.htm> (2015, lypen’, 28) та ін.
3 Жовтанецький, В.І., Заблоцький, Б.Ф. (2013). Політика структурної економічної оптимізації в конвергентній 
моделі розвитку регіону. Економіка промисловості. № 1-2, 157.
4 Шпірько-Фандєєва, Н.В. (2012). Основні підходи до розуміння процесів інтеграції та конвергенції фінансових 
ринків. Проблемы формирования новой экономики ХХI века. <http://www.confcontact.com/20121221/1_shpirko.
htm> (2015, lypen’, 27)
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Враховуючи специфіку Карпатського регіону, можемо виділити 6 напрямів конвергенції в 
контексті активізації євроінтеграційних процесів.

I. Нормативно-правова конвергенція. Гармонізація законодавства України та країн Європейського 
Союзу, безумовно, є одним із найважливіших завдань на шляху інтеграції України до ЄС. З одного 
боку, можна констатувати, що проблема нормотворення не стосується регіонального рівня, оскільки 
відповідні рішення приймаються головним чином центральними органами виконавчої та законодавчої 
влади у державі. Проте повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування також дозволяють здійснювати цілеспрямовану політику щодо нормативно-правової 
конвергенції із сусідніми регіонами держав ЄС. Зокрема, йдеться про муніципальне управління, 
земельну політику, екологічне право, а також окремі аспекти фіскальної політики. Іншими словами, базу 
для нормативно-правової конвергенції формують державні органи влади, але на регіональному рівні 
також наявні певні можливості для узгодження місцевої політики в контексті транскордонної співпраці,  
зокрема.

Нормативно-правова конвергенція має пряме відношення до системи державного регулювання 
економікою, у тому числі на регіональному рівні. Однак, власне регуляторний аспект конвергенції 
багатьма фахівцями піддається сумніву. Зокрема, імітаційне моделювання проведене Л. Забуранною 
виявило сумнівну ефективність застосування окремих інструментів структурної політики державного 
регулювання розвитком аграрного сектору5.

II. Адміністративно-територіальна конвергенція може бути реалізована через реформу 
адміністративно-територіального устрою держави. Сутність такої реформи може полягати у наближенні 
національної системи територіального поділу до зразків, характерних для сусідніх країн-членів ЄС.  
В Україні існують різні моделі такої реформи, які передбачають укрупнення або ж подрібнення наявних 
адміністративно-територіальних одиниць. Варто зауважити, що в останні роки більшої популярності 
набула ідея щодо укрупнення одиниць адміністративно-територіального поділу, навіть у цьому контексті 
була напрацьована певна нормативна база. Отже, адміністративно-територіальна конвергенція не 
може вважатися пріоритетним напрямком трансформації економічних систем регіонів України, однак 
її значення в контексті транскордонної співпраці досить велике. Зокрема, лише узгоджуючи межі 
адміністративно-територіальних одиниць нижчих рангів із державами сусідами, можна добитися 
ефективної транскордонної співпраці на рівні громади і, таким чином, формувати регіональну ініціативу  
в євроінтеграційних процесах.

III. Ринкова конвергенція може відбуватися кількома шляхами, основними з яких є взаємо- 
проникнення регіональних та загальнодержавних ринків держав-сусідів, що реалізується насамперед 
через зовнішньоекономічну діяльність, ефективність якої свідчить про відкритість економіки регіону 
і може бути відображена відповідними коефіцієнтами. Інший шлях ринкової конвергенції у процесі 
євроінтеграції полягає у зменшенні формальних бар’єрів в економічній співпраці, тобто спрощенні 
митних процедур, зменшенні податкового навантаження, а також узгодженні стандартів між країнами, 
що інтегруються, із метою полегшення співпраці в економічній сфері. 

Тоді як ринкова конвергенція може здійснюватися на рівні держави або ж конкретного 
підприємства, то наступний вид конвергенції використовується і на регіональному та міжрегіональному 
рівнях.

IV. Бізнесова конвергенція передбачає узгодження та зближення підприємницьких структур 
суміжних регіонів шляхом формування різнорідних мереж, які часто називають бізнес-мережами. Слід 
зауважити, що співпраця між регіонами України та Євросоюзу у рамках бізнес-мереж вже деякий час 
здійснюється і планується у стратегічному відношенні.

Зокрема, для пошуку можливостей і вигод економічного співробітництва за сприяння Міністерства 
національної економіки Угорщини Національна зовнішньоекономічна агенція та Торгово-промислова 
палата Угорщини у стратегічному союзі розбудують та забезпечуватимуть діяльність Бізнес мережі 
Карпатського регіону. як організації-посередники роботу окремих офісів забезпечуватимуть змішані 
торгово-промислові палати та відділи торгово-промислової палати. Головна мета бізнес-мережі 
Карпатського регіону – допомогти у відкритості економік східно- і центральноєвропейських держав 
стосовно один одного і сприяти тому, щоб ця територія стала взаємопов’язаним і економічно сильним 
регіоном, визнаним і на європейському рівні. Мережа складатиметься з окремих офісів розвитку бізнесу, 

5 Забуранна, Л.В. (2012). Імітаційне моделювання для прогнозування сценаріїв розвитку аграрної сфери 
Карпатського економічного району за різних інструментів макроекономічної політики. Ефективна економіка. 
№12. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1653> (2015, serpen’, 5).
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які, будуючи мости між малими та середніми підприємствами Карпатського регіону, допомагатимуть в 
посиленні торгових та інвестиційних транскордонних зв’язків6.

V. Інноваційна конвергенція. Її сутність полягає у інтеграції інноваційного розвитку суміжних 
регіонів України та країн Євросоюзу, зокрема, через створення та функціонування міжнародних 
інноваційних кластерів. Певні напрацювання у цій сфері як з боку України, так і зі сторони європейських 
партнерів уже наявні.

Ю. Головач, зокрема, вказує на можливу перспективу транскордонної співпраці України з іншими 
країнами-членами Карпатського єврорегіону через кластеризацію, що в зарубіжних країнах набула 
значного поширення насамперед як засіб підвищення їх конкурентоспроможності, а також як механізм 
гнучкого реагування на кон’юнктуру світових ринків, зростання стабільності функціонування завдяки 
інтеграції конкурентних переваг конкретних суб’єктів економічної діяльності7. 

Варто зауважити, що в Україні вже започатковані процеси формування транскордонних кластерів. 
Зокрема, у Львівській області опрацьовується питання створення транскордонного туристичного 
кластеру. Також, у Чернівецькій області розглядається можливість утворення туристичного 
транскордонного кластеру на основі мережі регіонів-переможців Всеукраїнського конкурсу «Сім чудес 
України»8.

VI. Соціальна конвергенція є найбільш масовою та багатоманітною, оскільки реалізується на 
рівні індивідів та суспільних груп у суміжних регіонах, що підвищують свою мобільність, у тому числі 
транскордонну, налагоджують різні форми спілкування, встановлюють міжособистісні контакти, що 
можуть бути основою для всіх інших форм конвергенції. З іншого боку, саме соціальна конвергенція 
є вищою стадією формування конвергентності регіону в контексті євроінтеграції, адже переважно 
налагодження міжособистісних та міжгрупових контактів відбувається уже після реалізації інших стадій 
конвергенції або принаймні після їх започаткування. Водночас суспільна підтримка як євроінтеграційних 
процесів загалом, так і окремих форм конвергенції, що здійснюються у цьому напрямку, є одним із 
найважливіших факторів що сприяють економічній інтеграції України у європейські структури.

Проблеми розвитку Карпатського регіону мають комплексні шляхи вирішення, впровадження 
яких якщо не знищить проблему, то хоча б частково припинить її функціонування. Так, на думку 
вітчизняних науковців, необхідно удосконалювати кожну галузь виробничої та невиробничої сфери, 
впроваджувати заходи щодо покращення їх розвитку, що загалом покращило б розвиток регіону; 
водночас, ускладнює завдання те, що всі проблеми розвитку Карпатського регіону взаємодіють між 
собою, а це означає, що необхідно негайно їх вирішувати, оскільки від одного фактору може залежати 
декілька галузей чи сфер9.

Очевидно, що важливим чинником і рушійною силою конвергенції економічних систем регіонів в 
контексті євроінтеграції мають бути процеси децентралізації, впровадження яких в Україні планується 
закріпити відповідними законодавчими нормами уже у 2015 році.

Таким чином децентралізація може забезпечити функціональний аспект конвергенції, що полягає 
у вдосконаленні структури внутрішньорегіональних соціально-економічних та адміністративних 
зв’язків, а також наданні більшої самостійності громадам у контексті вирішення низки питань 
внутрішньої політики в рамках своїх територій. Безумовно, децентралізація в такому вигляді не 
гарантуватиме високого ступеня конвергентності економічних систем суміжних регіонів України та 
країн Європейського Союзу, оскільки в різних країнах ЄС принципи здійснення регіональної політики 
дещо відмінні. Однак, на наш погляд, реформа пов’язана із децентралізацією системи управління 
регіональним розвитком в Україні, без сумніву, сприятиме реалізації окреслених нами вище напрямів 
конвергенції економіки регіонів у контексті євроінтеграції.

Висновки. Отже, на наш погляд, з метою повноцінної інтеграції України та її регіонів у 
Європейський Союз необхідною є реалізація всієї сукупності напрямів конвергенції. Варто зауважити, 
що описані нами шість напрямів не є взаємовиключними і на різних етапах євроінтеграції можуть 
доповнювати один одного або перекриватися. Водночас саме у представленій логічній послідовності  
 
6 Бізнес-мережа Карпатського регіону (2012). <http://www.crbnet.eu/uk/ukr/3-Pro-merezhu> (2015, serpen’, 5).
7 Головач, Ю.В. (2010). Карпатський Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва України з країнами 
ЄС. <http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67853.doc.htm> (2015, serpen’, 4).
8 Міжнародна кластеризація (2013). <http://ved.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=23566&id=1150> 
(2015, August, 5).
9 Шахраюк-Онофрей, С.І., Лакуста, Г.Ю. (2011). Проблеми та перспективи комплексного розвитку економіки 
Карпатського регіону <http://www.rusnauka.com/13_NMN_2011/Economics/13_86485.doc.htm> (2015, lypen’, 28)
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нормативно-правова, адміністративно-територіальна, ринкова, бізнесова, інноваційна та соціальна 
конвергенція забезпечують повний цикл трансформації регіональної суспільної системи відповідно 
до європейської моделі розвитку. Детальніший аналіз усіх шести виділених напрямів конвергенції 
економіки Карпатського регіону у порівнянні із суміжними регіонами сусідніх європейських країн буде 
предметом наших подальших досліджень.

References

1. Biznes-merezha Karpats’koho rehionu (2012). <http://www.crbnet.eu/uk/ukr/3-Pro-merezhu>  
(2015, serpen’, 5).

2. Holovach, Yu.V. (2010). Karpat·s’kyy Yevrorehion yak forma transkordonnoho spivrobitnytstva 
Ukrayiny z krayinamy YeS. <http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67853.doc.htm>  
(2015, serpen’, 4).

3. Mizhnarodna klasteryzatsiya (2013). <http://ved.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=235
66&id=1150> (2015, serpen’, 5).

4. Shakhrayuk-Onofrey, S.I., Lakusta, H.Yu. (2011). Problemy ta perspektyvy kompleksnoho rozvytku 
ekonomiky Karpats’koho rehionu <http://www.rusnauka.com/13_NMN_2011/Economics/13_86485.doc.
htm> (2015, lypen’, 28).

5. Shpir’ko-Fandyeyeva, N.V. (2012). Osnovni pidkhody do rozuminnya protsesiv intehratsiyi ta 
konverhentsiyi finansovykh rynkiv. Problemy formirovaniya novoy ekonomiki XXI veka. <http://www.
confcontact.com/20121221/1_shpirko.htm> (2015, lypen’, 27).

6. Zaburanna, L.V. (2012). Imitatsiyne modelyuvannya dlya prohnozuvannya stsenariyiv rozvytku 
ahrarnoyi sfery Karpat·s’koho ekonomichnoho rayonu za riznykh instrumentiv makroekonomichnoyi polityky. 
Efektyvna ekonomika. №12. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1653> (2015, serpen’, 5).

7. Zhovtanets’kyy, V.I., Zablots’kyy, B.F. (2013). Polityka strukturnoyi ekonomichnoyi optymizatsiyi v 
konverhentniy modeli rozvytku rehionu. Ekonomika promyslovosti. № 1-2, 157.


