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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 913 В. К. Антошкін

УМОВИ І ФАКТОРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття надає змогу простежити рівень розвитку регіональної інтеграції в Україні, окрес-
лити основні умови і фактори, що враховують індивідуальні особливості регіонів держави.  
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Summary. The article allows us to trace the level of development of regional integration in Ukraine, to outline the 
main conditions and factors, which take into account the individual characteristics of the regions of the state.
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Постановка проблеми. Нині спостерігається 
високий рівень дивергенції регіонів, характерний 
для України, і аргументуються причини, за якими 
держава досі безуспішно боролася з її подолан-
ням. Необхідний пошук нових шляхів і підходів 
до вирівнювання соціально-економічного розви-
тку регіонів всередині країни, що є головним сти-
мулом розвитку та посилення підтримки такого 
процесу, як інтеграція регіонів. Потрібно зазна-
чити, що ця проблема притаманна багатьом, осо-
бливо великим державам, до числа яких належить 
Україна. Трохи більше десяти років існує особли-
вий напрямок науки — регіонознавство, яке, се-
ред інших, вивчає проблему соціально-економіч-
ної неоднорідності регіонів територіально великої 
держави (внутрішньокраїнне регіонознавство) 
[1]. Усередині регіональних процесів з’являються 
паростки нових міжнародних ієрархічних струк-
тур, внутрішньорегіональна інтеграція очікувано 
перетинається з міждержавною, транскордон-
ною, що й виявляє поле вивчення для нового на-
прямку науки. Як показує практика, регіональна 
інтеграція у своєму розвитку може бути як стихій-
ною, так і керованою. Головне, на що звертають 
увагу вчені-регіоноведи — утримання від проти-
ставлення цих тенденцій. Існує концепція нової 
моделі світу, моделі третього тисячоліття, яка за-
снована на тісному переплетінні глобалізації та 
інтеграції, з одного погляду, та регулюванні, з ін-
шого.

Аналіз останніх публікацій. Звертаючись до 
українських реалій, необхідно відзначити як не-
гативні вихідні умови інтеграції, що до складу 

© В. К. Антошкін, 2016

Бібліографія ДСТУ:
Антошкін В.К. Умови і фактори регіональної інтеграції В Україні / В. К. Антошкін // Вісник Бердянського університету ме-

неджменту і бізнесу. – 2016. – №3 (35). – С. 76 –79.
References (АРА):
Antoshkin, V. (2016). Umovy i faktory rehionalnoi intehratsii V Ukraini [Conditions and factors of regional integration in Ukraine]. 

Visnyk Berdians’koho universytetu menedzhmentu i biznesu, 3(35), 76 –79 (in Ukr.)

держави входять регіони з різним рівнем соціаль-
но-економічного розвитку, різною структурою 
регіональної економіки, різними ментальними, 
конфесійними та ціннісними пріоритетами, що 
в певних умовах може призводити до локальних 
конфліктів. При цьому країна володіє природни-
ми, трудовими, науково-технічними та іншими 
ресурсами, які створюють достатній базис для 
початкового етапу інтеграційних процесів, що 
проходять, як відомо з практичного досвіду, по-
вільними темпами. Країні необхідні концепція і 
стратегія інтеграції, причому очевидно, що взя-
тий курс на інтеграцію в європейську спільноту 
без попередньої або паралельної внутрішньо-
державної регіоналізації може не відбутися. Ці 
питання піднімали в роботах вчені: А. Багаєва, 
М. Панасюк, В. Предборський, С. Андрущенко, 
А. Сухоруков, Г. Мейрович, В. Горбулін, Я. Троц-
кій, А. Тищенко, В. Шлемко, І. Бінько, Н. Тополь-
ський, А. Фірсов. Вітчизняні вчені та зарубіжні 
дослідники не бачать для України альтернативи 
входженню в європейський інтеграційний про-
стір. Ізоляція як така незмінно викличе безумов-
но довге відставання в розвитку економіки, сус-
пільного і духовно-інтелектуального життя [2, 3]. 
Однак на цьому шляху мають бути враховані ви-
хідні умови регіонів країни. 

Мета статті полягає у визначенні порядку та 
напрямків регіональної інтеграції, що враховують 
індивідуальні особливості регіонів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спочатку інтеграційні процеси виникають, як 
відомо, стихійно, між господарськими, культур-
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ними, громадянськими чи іншими організація-
ми, що розташовані поруч регіонів, і якийсь час 
функціонують самостійно, без втручання ззовні. 
Однак, як тільки їх діяльність починає приноси-
ти будь-які відчутні економічні результати, ор-
гани влади намагаються помістити цю взамодію 
у регульовану форму. Істотно, що можливість 
інтеграції, поява спільних інтересів значно біль-
ша при існуванні однакових або схожих ціннос-
тей та ментальних устремлінь, так званої малої 
«культурної дистанції». Стосовно України цю тезу 
можна транспонувати на складні взаємини схід-
них і західних регіонів, що безумовно ускладнює 
виникнення спільних проектів. Однак, як вважає 
А. Багаєва [1], підсумовуючи особливості про-
цесів, у руслі яких протікає інтеграція регіонів, 
можна виділити дві основні ознаки: умови і фак-
тори інтеграції, інакше — середовище, тло, в яких 
виникає інтеграція, і її рушійні сили. Вважається 
доведеним, що внутрішньодержавні інтеграційні 
процеси супроводжує успіх у випадку удачі, на-
самперед, «соціальної інтеграції», перетворення 
розрізнених соціальних груп, які мають утвори-
ти одну спільноту, в узгоджену систему з загаль-
ними цілями. Якщо ж така система не створена, 
існує дисонанс інтересів, передумов для інте-
грації не існує. Спроби створення інтеграційних 
об’єднань, використовуючи тільки економічну 
складову або волю одного політичного гравця 
– партії чи особи, зазвичай не приносять успі-
хів, що продемонстрували регіональні революції 
«арабської весни». Необхідна консолідація всіх 
інтересів, соціальних, економічних, конфесійних 
та інших, добровільна, а не примусово нав’язана. 

Подальший успіх інтеграційних проектів зале-
жить від збалансованості рушійних сил і факторів 
інтеграції, тобто від збалансованості об’єктивного 
(ними є умови) і суб’єктивного (фактори). Г. Ме-
йеровіч [4] називає три індикатори, якими можна 
виміряти ступінь готовності до інтеграції: 

 —  рівень усвідомленої участі всіх членів і 
структур суспільства в інтеграційному процесі; 

 —  розумінням необхідності пожертвувати 
чим-небудь властивим для успіху спільної справи; 

 —  можливий стихійних протест, апатія і т. д.
Пошук балансу відбувається на трьох рів-

нях: соціальному, інституційному та політичному. 
Перший містить в собі демографічні, професійні, 
етнічні, та інші соціальні верстви; другий — ото-
тожнюється з державою, її інститутами; третій 
— ідеологічний (церква, освітні установи та ін.). 
Європейський досвід регіональної інтеграції, як 
найбільш давній, підтверджує ці теоретичні ви-
кладки. Він свідчить, що поки в результаті кон-
сенсусу і балансу не сформуються нові якості 
суспільства, яке інтегрується, а також політичної 
системи, не відбудеться демократизація всіх осно-
вних державних структур і суспільного життя, 
важко очікувати швидкий та безболісний процес 
регіональної інтеграції. Прояви дезінтеграційних 
процесів зустрічаються і на давно інтегрованому 
просторі ЄС, тим більш обережно і ретельно ін-
теграційні процеси повинні координуватися між 
регіонами України. На рис. 1 ми спробували схе-
матично зобразити процес регіональної інтегра-
ції, що проходить при досягненні балансу факто-
рів і умов, але з неоднаковими швидкостями і на 
різних рівнях.

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Рис. 1. Схематичне уявлення процесу регіональної інтеграції
Джерело: складено автором
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Відомо, що економічним базисом України 
історично є старопромислові регіони, виробнича 
структура яких спирається на старі (3-4) техноло-
гічні уклади, вже змінені сучасними в європей-
ській економіці. Ця обставина заважає регіонам 
бути конкурентоспроможними на відповідних 
ринках. Значна частка регіонів – агропромислові, 
які також не використовують повною мірою свої 
аграрні можливості, і пропонують на міжнародні 
ринки в основному сировинну продукцію. Певна 
частка регіонів цінна своїм туристичним потенці-
алом, проте має погано розвинену інфраструктуру 
та ін. Таким чином, розвиток регіонів стримуєть-
ся недостатньою реалізацією власного потенціалу, 
слабким взаємопроникненням економік і культур 
регіонів, недоліком інвестиційних ресурсів. Як 
результат – наявність маргінальних, депресивних 
регіонів при великих потенційних можливостях. 
Ці проблеми може вирішити одночасно запуще-
ний процес регіональної та європейської інтегра-
ції [5]. 

Як уже зазначалося, до складу непорушних 
умов регіональної інтеграції вчені обов’язково 
включають появу загальних ментальних, духо-
вно-інтелектуальних і цивілізаційних ціннос-
тей, спільності або взаємопроникнення культур 
та інших соціальних і гуманітарних складових. 
Проведення цієї роботи можливе через серйозну 
і тривалу суспільну культурно-освітню роботу, ді-
яльність освітніх установ, відродження історичної 
правди, національної самосвідомості, урахування 
національної ідентичності всіх народів, що жи-
вуть на території країни, її регіонів.

Для відродження економіки регіонів, виходу 
її на інший структурний рівень, появи високотех-
нологічних виробництв, що випускають продукт з 
високим рівнем доданої вартості, необхідні великі 
інвестиції, що вимагає від країни, регіонів зокре-
ма, певного рівня інвестиційної привабливості. 
Проте в даний час виробничий потенціал регіонів 
(інженерні споруди, транспортна інфраструкту-
ра, земля) використовується неефективно, окремі 
організації та підприємства припинили вироб-
ничу діяльність і здають площі в оренду; згідно з 
дослідженнями Всесвітнього економічного фо-
руму (ВЕФ) [6] та українського фонду «Ефек-
тивне управління» [7] конкурентоспроможність 
регіонів низька, а останнім часом є загроза до її 
подальшого зниження. Єдина можливість нарос-
тити рівень інвестиційної привабливості полягає 
в модернізації економіки і переходу країни до ін-
новаційного шляху розвитку, який нам бачиться в 
кластеризації економіки регіонів, що буде розгля-
нуто нижче. Врахування потенціалу регіонів вста-
новить доцільність пріоритетів інтеграції окремих 
регіональних груп та створить передумови для 
інтеграції, використовуючи ті структурні особли-

вості регіонів, які мають або могли б взаємно до-
повнювати один одного, прискорить наближення 
регіонів до інтеграції в європейську спільноту. 
Україна має великий економічний потенціал, що 
знаходить відображення в аналітичних доповід-
ях міжнародних організацій, і немає об’єктивних 
фундаментальних бар’єрів для її розвитку [8].

Гармонізація законодавства України з євро-
пейськими правовими нормами та правилами 
СОТ, оптимізація системи стандартизації та сер-
тифікації прискорить створення прозорого та 
прогнозованого ділового середовища в регіонах 
[9].

Водночас, для вдосконалення системи управ-
ління фінансовою безпекою необхідно розробити 
нормативно-правові документи забезпечення фі-
нансової безпеки та стратегії, здатні забезпечити 
надійне функціонування всіх елементів фінансо-
во-економічного механізму [10].

Тим не менш, успішні перетворення можуть 
бути загальмовані проблемами корупції та тіньо-
вої економіки, що негативно відбиваються на 
всій соціально-економічній ситуації та вимага-
ють негайного вирішення. Досягти рішення за-
дачі можливо шляхом інституційних перетворень. 
Необхідно нагадати, що в Україні вже розпочато 
необхідні реформи для перебудови економіки і 
суспільства. Нами висунута гіпотеза, що актив-
ний опір корупційних і кримінальних структур 
може бути придушений при використанні меха-
нізмів, які в обов’язковому порядку мають бути 
отримані Україною за умови її проходження по 
шляху євроатлантичної (а також європейської) ін-
теграції. Це допоможе країні та регіонам створити 
надійну систему СЕБ, зміцнити суверенітет, ство-
рити партнерські та економічні зв’язки на націо-
нальному рівні та на рівні регіонів з розвиненими 
державами світу, впевнено запобігати можливим 
ризикам інтеграції [11, 5].

Нами пропонується концепція регіональної 
СЕБ, заснована на дотриманні принципу ураху-
вання регіональних ментальних, духовно-інтелек-
туальних і цивілізаційних цінностей, прагнення 
до спільності або взаємопроникнення культур та 
інших соціальних і гуманітарних складових; від-
родження економіки регіонів, виходу її на інший 
структурний рівень при використанні принципів 
кооперації та кластеризації; досягнення потужно-
го рівня інвестиційної привабливості шляхом мо-
дернізації економіки і переходу країни до іннова-
ційного розвитку; інституційних перетворень при 
використанні механізмів європейської та євроат-
лантичної практики на шляху євроатлантичної та 
європейської інтеграції.

Висновки. До складу висновків слід відне-
сти наступне. Показано, що дивергенція регіонів 
України в соціальній та економічній сферах може 
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бути знижена шляхом інтеграції. Запропоновано 
порядок та напрямки регіональної інтеграції, що 
враховують індивідуальні особливості регіонів. 
Обґрунтовано концепцію регіональної соціаль-
но-економічної безпеки України, засновану на 
пріоритеті використання механізмів європейської 
та євроатлантичної інтеграції. Запропоновано 
порядок та напрямки регіональної інтеграції, що 
враховують індивідуальні особливості регіонів. 
Обґрунтовано концепцію регіональної соціаль-
но-економічної безпеки України, засновану на 
пріоритеті використання механізмів європейської 
та євроатлантичної інтеграції.
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