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АНОТАЦІЯ 

Бурлай Т.В.  Регулювання соціально-економічної конвергенції у 

процесі європейської інтеграції України. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством (08 – Економічні науки). – ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». – ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України», м. Київ, 2019.  

Дисертацію присвячено науково-теоретичному та методологічному 

обґрунтуванню пріоритетних напрямів, а також розробці практичних 

рекомендацій щодо формування та реалізації у ході європейської інтеграції 

державної політики України, спрямованої на забезпечення її соціально-

економічної конвергенції з Європейським Союзом. 

У дисертаційній роботі сформульовано сутність та досліджено 

теоретико-прикладні аспекти поняття соціально-економічної конвергенції на 

міжкраїнному рівні – процесу, що характеризує зближення параметрів 

соціально-економічного розвитку різних держав світу, яке відбувається в 

контексті руху країн-аутсайдерів до більш високих стандартів і норм, що 

демонструють країни-лідери. При цьому протилежним за змістом 

зазначеному явищу виступає процес соціально-економічної дивергенції 

вказаних країн, який, відповідно, передбачає розходження порівнюваних 

параметрів їх соціально-економічного розвитку. 

На основі дослідження історичного генезису наукових поглядів 

зарубіжних і вітчизняних учених на конвергенційні процеси показано, що за 

майже вісім десятиліть концепція конвергенції соціально-економічних 

систем не лише «пройшла випробування часом» (особливо зважаючи на 

кардинальні геополітичні та суспільно-ідеологічні трансформації, що 

відбулися протягом 1990-х років), але й у ході історично-глобалізаційного 
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розвитку набула нового звучання та системного наукового розширення до 

рівня теорії соціально-економічної конвергенції, а нині продовжує 

розвиватися у межах наукової школи глобалістики вже як теорія 

неоконвергенції. Зазначено, що в умовах формування інформаційно-

мережевої економіки конвергенційні процеси набувають певної специфіки, 

яка полягає в їх ускладненні та гальмуванні конвергенції під впливом низки 

значущих викликів, до яких вітчизняні учені відносять, зокрема, посилення 

невизначеності економічного розвитку, його непрогнозованості та кризового 

характеру. 

Проведений ретроспективний аналіз становлення теорії соціально-

економічної конвергенції дозволив удосконити підходи до історичної 

періодизації теорії соціально-економічної конвергенції шляхом виділення – 

за критерієм впливу ключових детермінуючих факторів конвергенційних 

процесів – чотирьох етапів її формування та розвитку: перший етап 

(середина 1940-х рр. – 1950-ті рр.), на якому такими факторами вважалися 

рівень  капіталоозброєності  робочої сили, а також спільні людські та 

суспільні цінності, притаманні соціалістичній і капіталістичній формаціям; 

другий етап (1960-ті рр. – 1970-ті рр.), на якому такими факторами 

вважалися: суспільний розвиток, що генерує інтегральні культурні цінності, 

соціальні інститути та інтегральний тип особистості, а також рівень 

індустріалізації економіки та науково-технологічного й інноваційного 

розвитку суспільства; третій етап (1980-ті рр. – 1990-ті рр.), на якому 

такими факторами вважалися: рівень поляризації доходів населення, рівень 

технологічного розвитку, дія інституціональних чинників, у тому числі 

ефективності державного регулювання, початковий запас та акумуляція 

людського капіталу; четвертий етап (з 2000-х рр.), на якому такими 

факторами вважаються, зокрема, дія глобальних чинників розвитку, 

поглиблення суперечностей і конфліктів інтересів у процесах глобального 

розвитку, ступінь відкритості національної системи торгівлі та зовнішньо-
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торгівельної політики держави, рівень акумуляції людського капіталу, рівень 

ефективності інституційних і структурних реформ та ін. 

На основі результатів дослідження системно характеризовано ключові 

підходи кількісної оцінки та моделювання конвергенційних процесів, а також 

їх основні види, чинники та механізми. Запропонована розширена 

класифікація процесів соціально-економічної конвергенції за видами 

здійснюється з урахуванням низки критеріїв, а саме таких як комплексність 

виміру цих процесів, джерела їх ініціювання, а також масштаб, передумови 

та умови забезпечення, наявність ймовірнісної компоненти в динаміці 

макроекономічних показників, сфери суспільного розвитку тощо.  

У дослідженні виокремлено найвідоміші економетричні моделі, 

більшість з яких розроблена на грунті теорії економічного зростання, що є 

базовим аналітичним інструментарієм для підтвердження наявності, 

пояснення змісту та специфіки, а також прогнозування процесів економічної 

конвергенції на глобальному та національному рівні, у тому числі теоретичні 

модельні конструкції Солоу-Свана, Манківа-Ромера-Уейла, Барро-Сала-і-

Мартіна та Балласи-Самуельсона.  

Проаналізовано застосовувані в Європейському Союзі стратегічні 

підходи та інтеграційні механізми забезпечення конвергенції соціально-

економічних систем країн-учасниць і з’ясовано, що програмно-стратегічною 

основою для підтримки та стимулювання конвергентних процесів в ЄС з 

2000 р. стають ухвалювані Європейською Радою десятирічні Стратегії 

зростання та зайнятості, що можуть переглядатися під впливом суттєвих 

макрокон’юнктурних змін. Реалізація вказаних Стратегій є потужним, але не 

всеохоплюючим чинником сприяння соціально-економічній конвергенції в 

ЄС – і аналітичні оцінки інших дослідників, і відповідні дані Євростату 

свідчать, що реалізація як Лісабонської стратегії (2000-2010 рр.), так і 

Стратегії «Європа-2020» (2010-2020 рр.) сприяла економічній, фінансовій, 

технологічній і частково інституційній конвергенції країн-членів Євросоюзу, 

проте у більшості випадків не забезпечила їх соціальної конвергенції.  
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Автором розкрито взаємозв’язок інтеграційних та конвергенційних 

процесів, на основі вивчення конвергенційного досвіду постсоціалістичних 

держав Євросоюзу аргументовано показано, що європейська інтеграція може 

розглядатися як мультисистемний інститут розвитку та конвергування країн 

Центрально-Східної Європи. Водночас, доведено, що цей інститут має чіткі 

межі ефективності, обумовені впливом чинників ендогенного та екзогенного 

походження, що повинно відповідним чином ураховуватися при формуванні 

та коригуванні євроінтеграційної політики держав, орієнтованих на 

отримання членства в ЄС, зокрема України. 

У дисертаційній роботі комплексно оцінено вплив позитивних і 

негативних наслідків шоків, які мали місце у процесі конвергенції 

новоінтегрованих держав Центрально-Східної Європи (ЄС-13 – країн, що 

вступили до ЄС у 2004, 2007 і 2013 роках) і країн інтеграційного ядра 

Євросоюзу (ЄС-15 – країн-членів ЄС до його розширення у 2004 р.), та 

обгрунтовано необхідність формування акомодаційної політики України в 

процесі її конвергування з ЄС, ураховуючи лімітуючу щодо конвергенції дію 

таких заходів політики державного регулювання як: масштабне застосування 

адміністративних заходів у антиінфляційній політиці; формування значної 

залежності від зовнішнього фінансування; надмірні зовнішні запозичення 

вітчизняного корпоративного сектора та держави; збереження темпів 

зростання зарплат, що випереджають темпи зростання продуктивності праці; 

різке зростання цін на основні енергоресурси та відсутність достатнього 

адаптаційного періоду для їх споживачів. 

У ході дослідження автором виявлено закономірності соціально-

економічної конвергенції «старих» і «нових» країн-членів Європейського 

Союзу починаючи з часу інтеграційної хвилі 2004 р., які виявляються: по-

перше, у формуванні чіткої тенденції зростання рівня продуктивності праці, 

як в ЄС у цілому та країнах інтеграційного ядра, так і в новоінтегрованих 

постсоціалістичних державах, за винятком Хорватії; по-друге, у гальмуванні 

процесів міжгрупової конвергенції – незважаючи на високі темпи 
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підвищення продуктивності праці, продемонстровані новоінтегрованими 

країнами ЄС, жодній з них досі так і не вдалося впритул наблизитися навіть 

до аналогічного середнього показника ЄС-15; по-третє, у збереженні 

високого ступеня неоднорідності показників реальної продуктивності праці 

як серед країн ЄЄ-13, так і серед країн ЄС-15, що характеризує наявність 

слабкої внутрішньо-групової конвергенції в Євросоюзі. 

На підставі аналізу відповідних документів, які заклали законодавчо-

правовий та інституційний фундамент для зближення держав об’єднаної 

Європи за рівнем соціально-економічного розвитку, обгрунтовано крайню 

важливість правових аспектів забезпечення процесів конвергенції. 

Відзначено, що на сьогодні Україні очевидно бракує законодавчого та 

нормативно-правового підгрунтя для підтримки та стимулювання 

конвергенційних процесів з Європейським Союзом і першим кроком у 

подоланні цієї прогалини вбачається підготовка проекту Національної 

програми конвергенції з ЄС на довгострокову перспективу.  

Системно досліджено процеси соціально-економічної конвергенції 

новоінтегрованих держав-учасниць Євросоюзу у докризовий, кризовий 

(2008-2009 рр.) та посткризовий період. Наведено аргументи щодо визнання 

ключової ролі механізму конвергенції у вирішенні проблем єврозони, 

відновленні сталого економічного зростання, подальшому підвищенні 

соціальних стандартів, збереженні потенціалу європейського інтеграційного 

проекту та конкурентоспроможності ЄС. На основі прогнозних оцінок 

міжнародних інституцій (Світового банку, МВФ, МОП та ін.) обгрунтовано 

ймовірні перспективи соціально-економічної конвергенції країн Євросоюзу.  

Значну увагу автором приділено оцінці соціального виміру процесів 

конвергенції та дивергенції європейських держав. На основі висвітлення 

людського капіталу як найбільш дієвого чинника соціально-економічної 

конвергенції у постіндустріальному суспільстві – ураховуючи його вплив на 

процеси економічного зростання, а також на інституційні та суспільні зміни, 

– констатовано, що ключову роль у забезпеченні ефективності процесів 
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конвергування відіграє саме соціальна компонента. Методом аналітичного 

оцінювання динаміки відповідних індикаторів, що засвідчують формування 

чіткої тенденції соціальної дивергенції в ЄС ще наприкінці 1990-х років, 

доведено необхідність оновлення соціального виміру Європейського Союзу 

задля «розгальмування» процесів соціально-економічної конвергенції його 

держав-членів. У дослідженні проаналізовано головні наслідки і з’ясовано 

специфіку застосування таких інструментів конвертування країн-учасниць 

ЄС як політика соціального згуртування, політика зайнятості, а також 

Європейська опора соціальних прав, ухвалена 2017 року. Ураховуючи 

очікувані зміни соціального порядку денного ЄС і необхідність виконання 

Україною соціальних зобов’язань Угоди про асоціацію з Євросоюзом, 

доведено, що одне з пріоритетних євроінтеграційних завдань полягає у зламі 

тренду соціальної дивергенції України та ЄС, сформованого в останні роки. 

Автором досліджено ключові питання формування і реалізації 

державної політики забезпечення соціально-економічної конвергенції 

України та Європейського Союзу, обґрунтовано ключові чинники досягнення 

Україною позитивних конвергенційних ефектів, а саме: ендогенні (у т.ч. 

низькі темпи економічного відновлення та складність виходу України на 

траєкторію сталого зростання; слабкий потенціал України для заміщення у 

зовнішній торгівлі втрачених ринків СНД і розширення присутності на 

ринках ЄС; неурегульованість збройного конфлікту та масштабність 

надзвичайно складної соціально-гуманітарної ситуації на Донбасі; розвиток 

демографічних процесів, пов’язаних з постарінням і скороченням населення; 

слабкість чи деформованість інститутів соціального розвитку) та екзогенні (у 

т.ч. посилення турбулентності глобальної економіки, частоти її кризових 

станів; відсутність офіційно закріплених чітких перспектив вступу України 

до ЄС; формування залежності України від зовнішнього фінансування; 

ресурсна обмеженість Європейського Союзу для прискорення інтеграції 

країн-претендентів; пріоритет економічної інтеграції в ЄС над соціальною). 
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За допомогою побудови економетричних моделей зроблена оцінка 

процесів соціально-економічного конвергування України та Євросоюзу за 

ретроспективний період 2000-2017 років. З урахуванням результатів 

економетричного моделювання підготовлено авторські рекомендації щодо 

реалізації конкретних заходів вітчизняної соціальної політики як інструменту 

конвергенційного зближення України та Європейського Союзу.  

Запропоновано механізм переходу України від традиційної соціальної 

політики до політики соціальної якості, який включає дві ключові ланки: 

перша полягає у розширенні макроекономічного «вікна можливостей», яке 

пов’язане зі структурною оптимізацією та підвищенням рівня продуктивності 

національної економіки; друга – пов’язана зі створенням інституційного 

середовища, необхідного для реалізації концепції соціальної якості. Науково 

обґрунтовано авторські пропозиції та рекомендації для вітчизняних 

центральних органів державної влади щодо формування та упровадження 

політики соціальної якості в Україні. 

Автором розроблено теоретичну конструкцію «пастки дивергентності» 

на основі поєднання пасток бідності та неконвергентності у країнах з 

низькими доходами (за класифікацією Світового банку), яка стосовно нашої 

держави характеризує на певному часовому проміжку макроекономічну та 

інституційну неспроможність України забезпечувати конвергенцію і, через 

вплив різних обмежувачів економічного зростання, її перебування в стані 

дивергенції з Європейським Союзом. Виявлено основні екзогенні чинники, 

що потенціційно закріплюють тенденцію дивергенції України та ЄС у 

довгостроковій перспективі – борговий, капіталізаційний, інноваційно-

технологічний, демографічний і чинник трудової міграції, – та з урахуванням 

їх дії запропоновано концептуальні підходи державної політики для 

уникнення Україною пастки дивергентності. Констатовано, що ключовою 

умовою уникнення пастки дивергентності є перехід України від наявної 

екзогенно залежної моделі її соціально-економічної трансформації до 

ендогенно орієнтованої моделі розвитку, яка, за  обґрунтуванняям науковців 



9 
 

 

Інституту економіки та прогнозування НАН України (нещодавня публікація 

тематичної колективної монографії вийшла 2018 р.), передбачає орієнтацію 

на внутрішній кінцевий попит, розширення внутрішнього ринку, посилення 

внутрішньої конкуренції та потребує, окрім іншого, узгодження і 

гармонізації цільових орієнтирів стійкого соціально-економічного зростання, 

поліпшення антикризового регулювання, ефективності інституційних 

перетворень, прискорення інноваційно-інвестиційної модернізації і 

структурно-технологічного оновлення, а також суттєвого підвищення якості 

життя населення. 

Надано науково обгрунтовані рекомендації для вітчизняних 

центральних органів виконавчої влади щодо формування та реалізації 

державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічної 

конвергенції України та Європейського Союзу у середньо- та 

довгостроковому періоді. 

Ключові слова: державне регулювання, соціально-економічна 

конвергенція, соціально-економічна дивергенція, європейська інтеграція, 

країни-лідери, країни-аутсайдери, проконвергенційна політика, політика 

згуртування, соціальна політика, пастка дивергентності, ЄС, Україна.  
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Burlaу T.V. Regulation of socio-economic convergence in the process of 
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Ukraine. – Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of 
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The dissertation is devoted to the scientific-theoretical and methodological 

substantiation of the priority directions, as well as the development of practical 
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recommendations for the formulation and implementation in the course of 

European integration of the state policy of Ukraine, aimed at ensuring its socio-

economic convergence with the European Union. 

The thesis describes the essence and explores the theoretical and applied 

aspects of the concept of socio-economic convergence at the inter-country level – a 

process that characterizes the convergence of the parameters of socio-economic 

development of different countries of the world, which takes place in the context of 

the movement of countries-outsiders to higher standards and norms that show 

leading countries. At the same time, the process of socioeconomic divergence of 

the mentioned countries, which, accordingly, provides for a distinction between 

comparable parameters of their socio-economic development, adversely affects the 

content of this phenomenon. 

On the basis of the study of the historical genesis of the scientific views of 

foreign and domestic scientists on convergence processes, it has been shown that 

for nearly eight decades the concept of convergence of socioeconomic systems has 

not only been "tested by time" (especially given the cardinal geopolitical and 

socio-ideological transformations that took place during 1990 years), but also 

during the historical-globalization development, acquired a new sound and 

systematic scientific expansion to the level of the theory of socio-economic 

convergence, and now odovzhuye develop within the scientific school of 

globalization have a theory neokonverhentsiyi. It is noted that in the formation of 

the information and network economy, convergence processes acquire a certain 

specificity, which is to complicate and inhibit socio-economic convergence under 

the influence of a number of significant challenges that domestic scientists include, 

in particular, increased uncertainty of economic development, its unpredictability 

and crisis nature. 

The retrospective analysis of the formation of the theory of socio-economic 

convergence allowed to improve the approaches to the historical periodization of 

the theory of socio-economic convergence by selecting – on the criterion of the 

influence of the key determinants of convergence processes – on four stages of its 
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formation and development: the first stage (mid-1940s – 1950s), in which such 

factors were considered the level of capital power of the labor force, as well as the 

common human and social values inherent in socialist and capitalist its formations; 

the second stage (1960s – 1970s), in which such factors were considered: social 

development generating integral cultural values, social institutions and an integral 

type of personality, as well as the level of industrialization of the economy and 

scientific and technological and innovation development society; the third stage 

(1980s – 1990s), in which such factors were considered: the level of population's 

polarization, the level of technological development, the influence of institutional 

factors, including the effectiveness of state regulation, the initial stock and the 

accumulation of human capital; the fourth stage (from the 2000s), in which such 

factors include, in particular, the actions of global development factors, the 

deepening of contradictions and conflicts of interest in the processes of global 

development, the degree of openness of the national system of trade and the 

country's foreign trade policy, the level of accumulation of human capital , the 

level of effectiveness of institutional and structural reforms, etc. 

Based on the results of the study, the key approaches of quantitative 

assessment and modeling of convergence processes are systematically 

characterized, as well as their main types, factors and mechanisms. The proposed 

extended classification of processes of socio-economic convergence by type is 

carried out taking into account a number of criteria, namely, the complexity of the 

measurement of these processes, the source of their initiation, as well as the scale, 

preconditions and conditions of provision, the presence of a probabilistic 

component in the dynamics of macroeconomic indicators, the sphere of social 

development, etc.  

The study identifies the most well-known econometric models, most of 

which are based on the theory of economic growth, which is the basic analytical 

tool for confirming the existence, explanation of content and specificity, as well as 

forecasting processes of economic convergence at the global and national level, 
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including the theoretical model constructions of Solow-Swan, Mankiv-Romer-

Weil, Barro-Sala-i-Martin and Ballasa-Samuelson. 

The strategic approaches and integration mechanisms for ensuring the 

convergence of the social and economic systems of the participating countries are 

analyzed in the European Union and it has been determined that the program and 

strategic basis for supporting and stimulating convergent processes in the EU since 

2000 become the European Council adopting the Decade of Strategies for Growth 

and Employment, which can be viewed under the influence of significant 

macroeconomic changes. The implementation of these Strategies is a powerful, yet 

not all-encompassing factor in fostering socio-economic convergence in the EU - 

and analytical assessments by other researchers, and relevant data from Eurostat 

indicate that the implementation of both the Lisbon Strategy (2000-2010) and the 

Europe-2020 Strategy (2010-2020) contributed to the economic, financial, 

technological and, in part, institutional convergence of the EU member states, but 

in most cases did not ensure their social convergence. 

The author reveals the relationship between integration and convergence 

processes, based on the study of the convergence experience of the post-socialist 

states of the European Union, it has been argued that European integration can be 

considered as a multisystem institution for the development and convergence of 

the countries of Central and Eastern Europe. At the same time, it has been proved 

that this institute has clear limits of effectiveness due to the influence of factors of 

endogenous and exogenous origin, which should be adequately taken into account 

in the formation and adjustment of the European integration policy of the states, 

aimed at obtaining membership in the EU, in particular, Ukraine. 

In the dissertation, the influence of positive and negative consequences of 

the shocks that took place in the process of convergence of the newly integrated 

states of Central and Eastern Europe (EU-13 – the countries that joined the EU in 

2004, 2007 and 2013) and the countries of integration of the EU (EU -15 – the EU 

member states to its enlargement in 2004), and the necessity of formation of 

Ukraine's accommodation policy in the process of its convergence with the EU was 
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grounded, taking into account the limiting effect on convergence of such measures 

of the policy of state regulation as: the large-scale application of hell ministerial 

measures in anti-inflationary policy; formation of a significant dependence on 

external financing; excessive external borrowings of the domestic corporate sector 

and the state; preserving the growth rates of wages above the growth rate of labor 

productivity; a sharp increase in prices for the main energy resources and the lack 

of a sufficient adaptation period for their consumers. 

In the course of the study, the author identified patterns of socio-economic 

convergence of the "old" and "new" member states of the European Union since 

the time of the integration wave of 2004, which are manifested: firstly, in the 

formation of a clear trend in the growth of labor productivity, as in the EU in 

whole and in the countries of the integration core, and in the newly integrated post-

socialist states, with the exception of Croatia; secondly, the inhibition of 

intergranular convergence processes – despite the high productivity growth rates 

demonstrated by the newly-integrated countries of the EU, none of them has ever 

managed to close even closer to a similar average EU-15; thirdly, in maintaining 

the high degree of heterogeneity of the indicators of real productivity both among 

the countries of the EU-13 and among the EU-15, which characterizes the presence 

of weak intra-group convergence in the European Union. 

On the basis of the analysis of the relevant documents, which laid the 

legislative, legal and institutional foundation for convergence of the united states in 

terms of socio-economic development, the urgency of the legal aspects of ensuring 

the processes of convergence was substantiated. It is noted that today Ukraine 

obviously lacks the legislative and regulatory framework to support and promote 

convergence processes with the European Union and the first step in overcoming 

this gap is the preparation of the draft National Convergence Programme with the 

EU in the long-term perspective. 

The processes of socio-economic convergence of the newly integrated 

member states of the European Union in the pre-crisis, crisis (2008-2009) and 

post-crisis period were systematically studied. Arguments about recognition of the 
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key role of the convergence mechanism in addressing the problems of the euro 

area, restoration of sustainable economic growth, further enhancement of social 

standards, preservation of the potential of the European integration project and 

competitiveness of the EU are presented. Based on the forecasts of international 

institutions (World Bank, IMF, ILO, etc.), the prospects of social and economic 

convergence of the European Union countries are substantiated. 

The author focuses on the assessment of the social dimension of the 

convergence and divergence processes of European states. On the basis of the 

coverage of human capital as the most effective factor in socio-economic 

convergence in post-industrial society, taking into account its impact on economic 

growth processes, as well as on institutional and social changes, it has been stated 

that the social component plays a key role in ensuring the efficiency of 

convergence processes. The method of analytical assessment of the dynamics of 

the relevant indicators, which testifies to the formation of a clear trend of social 

divergence in the EU in the late 1990s, proved the need to update the social 

dimension of the European Union in order to "dissipate" the processes of socio-

economic convergence of its member states. The study analyzed the main 

implications and clarified the specifics of the use of such conversion tools as the 

EU member states as a social cohesion policy, employment policy, as well as the 

European Pillar of Social Rights, adopted in 2017. Taking into account the 

expected changes in the social agenda of the EU and the need for Ukraine to fulfill 

social obligations of the Association Agreement with the European Union, it has 

been proved that one of the priority European integration tasks is to break the trend 

of social divergence between Ukraine and the EU, which has emerged in recent 

years. 

The author studies the key issues of the formation and implementation of the 

state policy of ensuring the social and economic convergence of Ukraine and the 

European Union, the key factors of Ukraine's achievement of positive convergence 

effects, namely: endogenous (including low rates of economic recovery and the 

complexity of Ukraine's exit on a sustainable growth trajectory, are substantiated) ; 
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Ukraine's weak potential for replacing the CIS foreign trade in lost markets and 

expanding its presence in the EU markets; the unsettled military conflict; the 

staffing of the extremely difficult social and humanitarian situation in the Donbas, 

the development of demographic processes associated with aging and population 

decline, the weakness or deformity of institutions of social development) and 

exogenous (including increasing the turbulence of the global economy; the 

frequency of its crisis states; the absence of an official fixed clear prospects for 

Ukraine's accession to the EU; the formation of Ukraine's dependence on external 

financing; resource constraints of the European Union to accelerate the integration 

of applicant countries; the priority of economic integration in the EU over social). 

By constructing econometric models an estimation of the processes of social 

and economic convergence of Ukraine and the European Union for the 

retrospective period of 2000-2017 has been made. Taking into account the results 

of econometric modeling, author's recommendations for realization of concrete 

measures of the national social policy as an instrument of convergent 

rapprochement of Ukraine and the European Union were prepared. 

The mechanism of Ukraine's transition from traditional social policy to 

social quality policy, which includes two key links: the first is to expand the 

macroeconomic "window of opportunity", which is related to structural 

optimization and increase of the productivity level of the national economy; the 

second – associated with the creation of the institutional environment necessary for 

the implementation of the concept of social quality. The author's suggestions and 

recommendations for the national central government agencies regarding the 

formulation and implementation of social quality policy in Ukraine are 

scientifically substantiated. 

The author developed the theoretical construction of the "divergence trap" 

based on a combination of poverty traps and non-convergence in low-income 

countries (according to the World Bank classification), which, in relation to our 

country, characterizes the macroeconomic and institutional failure of Ukraine to 

ensure convergence over a certain period of time and, due to the impact of various 
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economic constraints growth, her staying in a state of divergence with the 

European Union. The main exogenous factors, which potentially strengthen the 

tendency of divergence of Ukraine and the EU in the long-term perspective – debt, 

capitalization, innovation-technological, demographic and labor migration factor 

are revealed, – and based on their actions, conceptual approaches of the state 

policy are proposed to avoid divergence trap by Ukraine. It was stated that the key 

to avoiding the divergence trap is the transition of Ukraine from the exogenously 

dependent model of its socio-economic transformation to an endogenously 

oriented model of development, which, based on the justification of the scientists 

of the Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences 

of Ukraine (the recent publication of the thematic collective monograph, came out 

in 2018), involves focusing on domestic final demand, expansion of the domestic 

market, strengthening of internal competition and, among other things, requires the 

harmonization and harmonization of the target benchmarks for sustainable socio-

economic growth, improvement of anti-crisis regulation, the effectiveness of 

institutional reforms, acceleration of innovation and investment modernization and 

structural and technological upgrading, as well as a significant improvement in the 

quality of life of the population. 

The scientifically substantiated recommendations for the domestic central 

executive authorities regarding the formulation and implementation of state policy 

aimed at ensuring the social and economic convergence of Ukraine and the 

European Union in the middle and long-term period are provided. 

Keywords: state regulation, socio-economic convergence, socio-economic 

divergence, European integration, country-leaders, country-outsiders, 

proconvergence policy, cohesion policy, social policy, divergence trap, EU, 

Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Врахування інтересів національної економіки України в процесі її 

європейської інтеграції та розгортання глобалізаційних трендів значно 

ускладнюється і поки не дає очікуваних результатів. Це обумовлено 

посиленням взаємозалежності, взаємовпливу і багатовимірності зв’язків 

національних господарств у світовому просторі та прагненнями досягти 

вищих стандартів розвитку в економічній, соціальній, екологічній, 

інформаційно-технологічній та інших сферах із одночасним збереженням 

національної ідентичності та позитивного досвіду управління національним 

господарством.  

Актуальність теми. Перед національними соціально-економічними 

системами трансформаційного типу, до яких відноситься й Україна, в умовах 

постіндустріальної глобалізації виникають нові загрози та виклики, що 

потребує задіяння механізмів, які б сприяли посиленню міжнародної 

конкурентоспроможності та потенціалу розвитку цих систем. Саме такі 

механізми передбачають інтеграційні економічні об’єднання, що гарантують 

національним господарствам відповідні інструменти підтримки, підвищують 

їх стійкість до зовнішніх шоків та проявів макроциклічної волатильності.  

При цьому, як засвідчує досвід Європейського Союзу, для досягнення 

комплексних інтеграційних переваг і стимулювання суспільного розвитку 

держави-учасниці повинні використовувати у державному регулюванні 

найефективніші важелі, серед яких – забезпечення соціально-економічної 

конвергенції, що полягає у зближенні параметрів розвитку національних 

держав з більш високими стандартами і нормами держав – лідерів 

інтеграційних об’єднань.  

Україні для реалізації конституційно закріпленого у 2019 р. 

стратегічного курсу на набуття повноправного членства в Євросоюзі, а також 
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ефективної імплементації підписаної в 2014 р. Угоди про асоціацію з ЄС 

об’єктивно необхідно спрямовувати зусилля на забезпечення соціально- 

економічної конвергенції з його країнами-учасницями. Саме цілеспрямоване 

регулювання процесу соціально-економічної конвергенції України у ході її 

євроінтеграції, зокрема за допомогою інструментів державної політики, 

сприяє досягненню цілей Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, 

стимулює інституційні, макроекономічні, структурні, соціальні зміни для 

подолання розбіжностей у розвитку нашої держави та ЄС. 

Зазначене обумовлює високу актуальність досліджень, спрямованих на 

обґрунтування теоретико-методологічних засад і надання практичних 

рекомендацій щодо регулювання соціально-економічної конвергенції у 

процесі європейської інтеграції України. 

Значну увагу вивченню проблем, що стосуються процесів соціально-

економічної конвергенції, насамперед кількісній оцінці їх параметрів та 

економетричному прогнозуванню динаміки, приділяють зарубіжні учені. 

Ключові аспекти соціально-економічної конвергенції різних держав і регіонів 

світу висвітлені у наукових працях Ф. Агійона, К. Айзингера, Д. Асемоглу, 

Ф. Багнолі, Р. Барро, В. Баумоля, Е. Вольфа, Б. Делонга, С. Доуріка, 

А. Інкельса, Д. Квея, М. Ландесмана, Р. Нельсона, Л. Прітчета, Х. Сала-і-

Мартіна, М. Спенса, Т. Стегера, Р. Стерера, Дж. Темпля, К. Зінковської, 

І. Пелипася Д. Руденка, Ф. Ущєва, С. Чиркова, Т. Юдіної та ін. 

Конвергенційні процеси в регіоні Європи, у тому числі в ЄС, стали 

предметом грунтовних наукових розвідок таких зарубіжних дослідників, як: 

С. Алсіді, Е. Белке, М. Борсі, П. Ватер, Р. Вейгелерс, У. Верблен, К. Грабнер, 

М. Даудерштатд, Х. Земанек, Е. Зервоянні, В. Кейтіл, Г. Колодко, Є. Косенда, 

С. Лейтнер, Р. Мелзіг, Н. Метью, Ф. Монфорт, М. Мрейк, Б. Пальєр, 

А. Пейрач, М. Прадіп, Е. Ровні, Д. Розенберг, Р. Рьоміш, Р. Спраут, 
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Ф. Хеймбергер, Дж. Шнабль, В. Улюсой, А. Філіппетті, І. Ялсін, Е. Янку та 

інші. 

Поєднанню національних та глобальних проблем суспільного розвитку, 

а також обґрунтуванню різноманітних аспектів соціально-економічної 

конвергенції присвячені наукові розробки відомих українських учених – 

Ю. Бажала, О. Білоруса, В. Власова, В. Копійки, Д. Лук’яненка, 

Ю. Макогона, Т. Орєхової, Є. Панченка, А. Поручника, Є. Савельєва, 

В. Сіденка, В. Чужикова та ін.  

Грунтовні наукові праці з питань державного регулювання, 

інституціоналізації та дії ключових механізмів економічного зростання, що є 

невід’ємною компонентою конвергенційних процесів, належать таким 

авторитетним вітчизняним дослідникам, як О. Алимов, О. Амоша, В. Геєць, 

А. Гриценко, В. Загорський, М. Звєряков, П. Єщенко, Т. Осташко, 

М. Скрипниченко, В. Тарасевич, С. Шумська та ін.  

Вагомі наукові розвідки, присвячені статистико-математичній оцінці та 

економетричному моделюванню процесів міжкраїнної соціально-економічної 

конвергенції, проведено вітчизняними науковцями С. Архієреєвим, 

О. Верстяк, О. Вертелєвою, О. Джаліловим, М. Корнєєвим та ін. Соціальні 

аспекти суспільного розвитку, у тому числі пов’язані з відтворювальними та 

інтеграційними процесами, досліджуються такими знаними українськими 

ученими, як В. Близнюк, Л. Гук, С. Калініна, О. Коваль, А. Колот, 

О. Новікова, С. Пирожков, С. Сіденко, С. Тютюнникова та ін. 

Але у практиці регулювання національної економіки залишаються 

невирішеними завдання щодо сутнісних ознак, видових характеристик та 

механізмів забезпечення соціально-економічної конвергенції України у 

процесі її європейської інтеграції на етапі постіндустріального розвитку. 

Відсутні механізми попередження ризиків формування пастки 

дивергентності у ході євроінтеграції України, а також ефективні управлінські 
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рішення щодо регулювання її соціально-економічної конвергенції з ЄС. 

Зазначене вище й обумовило вибір теми, формулювання мети, визначення 

предмета і завдань дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідної 

роботи ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» у рамках 

наукових тем:  

- «Методологія короткострокового прогнозування із урахуванням 

гармонізації макроекономічних пропорцій в Україні» (держреєстр. № 

0103U003973), особистий внесок автора – розкрито специфіку 

методичних підходів до прогнозування макрокон’юнктурної економічної 

динаміки, обґрунтовано сильні та слабкі сторони макроструктурної 

політики держав Центрально-Східної Європи у ході їх соціально-

економічної конвергенції з країнами інтеграційного ядра ЄС (ЄС-15), 

систематизовано визначальні критерії для оцінювання динаміки і 

перспектив конвергування перехідних і розвинених економік;  

- «Моделі і методи короткострокового прогнозування із 

врахуванням шокових впливів на економіку» (держреєстр. № 

0106U006901), особистий внесок автора – надано аналітичну оцінку 

шоковим ефектам соціально-економічної конвергенції новоінтегрованих і 

розвинених країн Євросоюзу, побудовано прогнозну економетричну 

модель для оцінки динаміки реального ВВП України з урахуванням 

потенційних шокових впливів;  

- «Досвід державного регулювання інноваційної діяльності у 

розвинених країнах світу та країнах з перехідними економіками» 

(держреєстр. № 0106U12363); особистий внесок автора – розкрито 

переваги та недоліки сучасної інноваційної політики Євросоюзу в частині 

стимулювання накопичення інтелектуального капіталу та впровадження 
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соціальних інвестицій, надано пропозиції щодо стимулювання соціальних 

інновацій в Україні як чинника її конвергування з ЄС;  

- «Детермінація внутрішніх і зовнішніх чинників економічного 

росту та моделювання їх впливу на динаміку ВВП» (держреєстр. № 

0108U002924), особистий внесок автора – виокремлено ендогенні та 

екзогенні чинники зростання та конвергенції економік Європейського 

Союзу, розроблено рекомендації щодо прискорення посткризового 

відновлення економіки України, забезпечення її конвергування з 

економіками новоінтегрованих та розвинених держав ЄС;  

- «Інститут довіри в координатах економічного простору-часу» 

(держреєстр. № 0108U003565), особистий внесок автора – встановлено 

закономірності та особливості формування інституту довіри як 

невід’ємної складової євроінтеграційної та конвергенційної політики 

країн ЦСЄ;  

- «Інституційні трансформації соціально-економічної системи 

України» (держреєстр. № 0111U006669), особистий внесок автора – 

визначено зміст і специфіку інституційних трансформацій, що 

відбуваються в країнах Євросоюзу та в Україні, розроблено рекомендації 

щодо формування Україною інституційної основи її конвергування з 

Євросоюзом; 

- «Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та 

діяльність» (держреєстр. № 0114U004679), особистий внесок автора – 

обґрунтовано відтворення людського капіталу як чинника соціально-

економічного розвитку і міжкраїнної конвергенції у постіндустріальному 

суспільстві, встановлено основні ризики та запропоновано ефективні 

регуляторні підходи до забезпечення соціально-економічної конвергенції 

України та ЄС;  
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- «Суперечливість економічної ефективності і соціальної 

справедливості та шляхи забезпечення їх комплементарності» 

(держреєстр. № 0116U006667), особистий внесок автора – з’ясовано 

головні причини поточного оновлення соціального виміру ЄС та 

орієнтири для України щодо формування державної політики, 

спрямованої на подолання соціальної несправедливості та сприяння 

соціальній конвергенції з ЄС; 

- «Формування інституційної архітектоніки інформаційно-

мережевої економіки» (держреєстр. № 0117U001686), особистий внесок 

автора – розкрито зміст і особливості сучасних процесів міжнародної 

економічної інтеграції та соціально-економічної конвергенції в ЄС, 

розроблено рекомендації щодо реалізації державної політики, 

орієнтованої на уникнення пастки дивергентності в соціально-

економічному розвитку України;  

- «Співвідношення економічної рівності та нерівності у 

забезпеченні соціальної справедливості» (держреєстр. № 0117U002882), 

особистий внесок автора – встановлено найбільш дієві інструменти 

реалізації принципу соціальної справедливості в умовах посткризового 

розвитку Євросоюзу, надано пропозиції щодо напрямів державної 

політики, спрямованої на подолання тренду соціальної дивергенції 

України і ЄС; 

- «Становлення медіум-класу в процесі соціального розвитку та 

подолання суперечностей між економічною ефективністю і 

справедливістю» (держреєстр. № 0118U004682), особистий внесок автора 

– охарактеризовано вплив процесів цифровізації на конвергенцію 

соціально-економічних систем (на прикладі ЄС), розкрито основні 

підходи державної політики, спрямованої на сприяння конвергенції у 

соціально-трудовій сфері;  
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- «Цифрові компетенції у формуванні соціальної якості в Україні» 

(держреєстр. № 0118U006961), особистий внесок автора – визначено 

передумови соціальної конвергенції України та ЄС з урахуванням 

потенційних шокових впливів процесів цифровізації. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розкриття 

теоретико-методологічних засад і розроблення механізмів регулювання 

соціально-економічної конвергенції України у процесі її європейської 

інтеграції.  

Досягнення зазначеної мети дозволило вирішити такі завдання: 

o обґрунтувати доцільність становлення та розвитку теорії 

конвергенції соціально-економічних систем у контексті розвитку 

національних економік з урахуванням історичної періодизації;  

o здійснити оцінку впливу соціально-економічної конвергенції на 

ефективність соціальних процесів у національних економіках;  

o оцінити диференціацію управлінського впливу стратегій 

Євросоюзу в процесах соціально-економічної конвергенції між 

його новоінтегрованими державами та країнами інтеграційного 

ядра;  

o обґрунтувати пропозиції для забезпечення соціально-економічної 

конвергенції країн-учасниць і країн, що розраховують на 

перспективу членства, у контексті інтересів національних 

економік та ЄС;  

o визначити основні шокові впливи та їх позитивні і негативні 

наслідки на національні економіки у процесах конвергенції 

держав – учасників Євросоюзу з диференціацією за 

ретроспективним періодом;  
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o встановити значущість інституційного забезпечення процесів 

європейської інтеграції у соціально-економічному розвитку 

національних господарств країн, які набули членства в ЄС;  

o виокремити та проаналізувати ендогенні та екзогенні чинники, які 

обумовлюють виникнення реалізованих і потенційних ризиків 

забезпечення соціально-економічної конвергенції України та 

Євросоюзу;  

o визначити та оцінити процеси соціальної дивергенції України та 

ЄС й обґрунтувати рекомендації щодо її мінімізації та 

припинення шляхом удосконалення державного регулювання 

соціальною сферою; 

o запропонувати механізми переходу України від традиційної 

соціальної політики до політики соціальної якості; 

o розробити напрями удосконалення системи регулювання 

соціально-економічною конвергенцією України та Європейського 

Союзу на користь національної економіки. 

Об’єктом дослідження є процеси конвергенції та дивергенції соціально-

економічних систем та їх вплив на національні економіки.  

Предметом дослідження є механізми регулювання соціально-

економічної конвергенції. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження проведено із 

застосуванням таких загальнонаукових та спеціальних методів і наукових 

підходів: методу сходження від абстрактного до конкретного (для виявлення 

сутності та конкретизації поняття конвергенції соціально-економічних 

систем); логіко-історичного підходу (для проведення історичної періодизації 

розвитку теорії соціально-економічної конвергенції); методу структурно-

функціонального аналізу (для дослідження основних напрямів, видів і 

механізмів конвергування держав – учасниць Євросоюзу, а також для 
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обґрунтування впливу соціальної компоненти процесів конвергенції на їх 

динаміку й ефективність); методу системного аналізу; методу порівняльного 

аналізу (для оцінювання процесів конвергування окремих держав – учасниць 

ЄС та України); підходу економіко-математичного моделювання (для 

аналітичної оцінки стану соціально-економічної конвергенції України та ЄС); 

графічного і табличного методів (для унаочнення викладу теоретико-

методичного та статистичного матеріалу у дисертаційній роботі). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних 

результатів полягає у розкритті теоретико-методологічних засад і 

розробленні механізмів регулювання соціально-економічної конвергенції 

України та ЄС за умови забезпечення національних інтересів української 

держави в процесі її європейської інтеграції. 

Уперше: 

– розкрито конвергентно-дивергентну природу глобалізації 

соціально-економічного простору як чинника формування 

державної політики, який реалізується завдяки одночасній дії двох 

суперечливих процесів – конвергенції та дивергенції соціально-

економічних систем різних країн, та є підставою для вибору 

науково-обґрунтованих векторів розвитку національних економік; 

– доведено існування та з’ясовано суть і структуру пастки 

дивергентності як поєднання пасток бідності та неконвергентності 

у країнах з низькими доходами, яке ґрунтується на 

взаємообумовленості бідності та низьких темпів зростання 

економік і взаємозапереченні бідності та високих темпів 

економічної динаміки, що зумовлює необхідність соціалізації 

національної економіки; 

– доведено, що європейська інтеграція держав Центрально-

Східної Європи є інститутом мультисистемного розвитку 
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новоінтегрованих країн і їх конвергування з ЄС, та окреслено межі 

його ефективності, що визначаються взаємодією таких чинників, 

як: значна диференціація рівнів і потенціалів соціально-

економічного розвитку держав – членів ЄС; соціальна 

конфліктогенність процесів імплементації західноєвропейських 

цінностей в країнах ЦСЄ; негативні глобалізаційні та інші впливи, 

що обумовлюють зниження конкурентоспроможності країн-членів 

і Євросоюзу загалом; неефективність діючої моделі гнучкої 

інтеграції, що  веде до посилення неоднорідності, порушення 

внутрішньої солідарності та формування дезінтеграційних 

тенденцій у Європейському Союзі; 

– у механізмі соціально-економічної конвергенції України та 

ЄС розкрито дію чинників ендогенного походження (у т. ч. низькі 

темпи економічного відновлення та складність виходу України на 

траєкторію сталого зростання; слабкий потенціал України для 

заміщення у зовнішній торгівлі втрачених ринків СНД і 

розширення присутності на ринках Євросоюзу; неурегульованість 

воєнного конфлікту та масштабність надзвичайно складної 

соціально-гуманітарної ситуації на Донбасі; розвиток 

демографічних процесів, пов’язаних з постарінням і скороченням 

населення; слабкість чи деформованість інститутів соціального 

розвитку) та екзогенного походження (у т. ч. посилення 

турбулентності глобальної економіки, частоти її кризових станів; 

відсутність офіційно закріплених чітких перспектив вступу 

України до ЄС; формування залежності України від зовнішнього 

фінансування; ресурсна обмеженість Європейського Союзу для 

прискорення інтеграції країн-претендентів; пріоритет економічної 

інтеграції в ЄС над соціальною), які синергетично генерують 
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основні поточні ризики забезпечення соціально-економічної 

конвергенції України і Євросоюзу та дають можливості 

державному управлінню формувати політику їх мінімізації та 

упередження; 

– розроблено концептуальні підходи державного 

регулювання, що передбачають упровадження ендогенно 

орієнтованої моделі соціально-економічного розвитку і спрямовані 

на недопущення потрапляння України до пастки дивергентності, а 

також механізм переходу країни від традиційної соціальної 

політики до політики соціальної якості. 

Удосконалено: 

– теоретичні обґрунтування змісту соціально-економічної 

конвергенції та з урахуванням історичної періодизації встановлено 

чотири етапи формування та розвитку теорії соціально-економічної 

конвергенції за критерієм виокремлення ключових детермінуючих 

факторів конвергенційних процесів: перший етап (середина 1940-х 

років – 1950-ті роки), за якого такими факторами вважалися спільні 

людські та суспільні цінності, притаманні соціалістичній і 

капіталістичній формаціям, а також рівень капіталоозброєності 

робочої сили; другий етап (1960-ті роки – 1970-ті роки), що як 

ключові конвергенційні чинники передбачає суспільний розвиток, 

що генерує інтегральні культурні цінності, соціальні інститути та 

інтегральний тип особистості, а також рівень індустріалізації 

економіки та науково-технологічного й інноваційного розвитку 

суспільства; третій етап (1980-ті – 1990-ті роки), що 

характеризується такими визначальними чинниками, як рівень 

поляризації доходів населення, рівень технологічного розвитку, 

початковий запас та акумуляція людського капіталу, дія інституціо-
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нальних чинників, зокрема ефективності державного регулювання; 

четвертий етап (з 2000-х років), на якому визначальними факторами 

конвергенції вважаються дія глобальних чинників розвитку, 

поглиблення суперечностей і конфліктів інтересів у процесах 

глобального розвитку, ступінь відкритості національної системи 

торгівлі та зовнішньо-торговельної політики держави, рівень 

ефективності інституційних і структурних реформ, рівень акумуляції 

людського капіталу; 

– методичні засади оцінки видової класифікації соціально-

економічної конвергенції за рахунок їх структурування та доповнення 

комплексом таких критеріїв, як: можливість зближення рівнів 

економічного розвитку країн; масштаб охоплення; географічно-

територіальний поділ; джерело ініціювання конвергенційного процесу; 

формат зближення економік; наявність імовірнісної компоненти в 

динаміці макроекономічних показників; сфера суспільного розвитку; 

– зміст ключових стратегій і механізмів Євросоюзу щодо 

забезпечення соціально-економічної конвергенції його країн-членів, 

зокрема, за рахунок реалізації довгострокових Стратегій зростання і 

зайнятості ЄС, політики згуртування та політики розширення, а 

також упровадження Європейської опори соціальних прав у 

національних господарствах держав-учасниць; 

– підходи до визначення головних причин проконвергенційного 

перегляду соціального порядку денного ЄС та оновлення його 

соціального виміру: перше – це криза моделі держави загального 

добробуту та, зокрема, Європейської соціальної моделі; друге – 

недосконалість діючої моделі розширення Євросоюзу, а саме моделі 

гнучкої інтеграції, що дає можливість отримати єврочленство навіть 

за неготовності до інтеграції окремих сфер розвитку країни-



40 
 

 

претендента; третє – це розгортання процесів соціальної дивергенції 

(розходження соціальних параметрів розвитку) країн-учасниць, що 

суперечить цілям забезпечення їх всебічної інтеграції та соціальної 

згуртованості на національному рівні. 

Дістали подальшого розвитку: 

– науково-методичні засади оцінки впливу позитивних і 

негативних шоків у процесі конвергенції новоінтегрованих держав 

Центрально-Східної Європи та країн – членів Євросоюзу та 

обґрунтовано необхідність формування акомодаційної політики 

України у процесі її конвергування з ЄС з: мінімізацією 

застосування адміністративних заходів у антиінфляційній політиці; 

подоланням залежності від зовнішнього фінансування; значним 

зниженням зовнішніх запозичень вітчизняного корпоративного 

сектора та держави; зростанням зарплат залежно від темпів 

зростання продуктивності праці; повільним зростанням цін на 

основні енергоресурси та достатнім адаптаційним періодом для їх 

споживачів, що створює сприятливі умови для розвитку 

національної економіки; 

– визначення та встановлення закономірностей соціально-

економічної конвергенції старих і нових країн – членів 

Європейського Союзу, які виявляються: по-перше, у формуванні 

чіткої тенденції зростання рівня продуктивності праці, вираженого 

у вартісних одиницях валової доданої вартості у розрахунку на 

одного зайнятого; по-друге, у гальмуванні процесів міжгрупової 

конвергенції: жодній з новоінтегрованих країн ЄС так і не вдалося 

наблизитися до середніх показників ЄС-15; по-третє, у збереженні 

високого ступеня неоднорідності показників реальної 
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продуктивності праці як серед країн ЄС-13, так і серед країн ЄС-15, 

що демонструє слабку внутрішньогрупову конвергенцію; 

– всебічна оцінка консолідованого підходу окремих 

профільних міжнародних інституцій (Міжнародного валютного 

фонду, Світового банку, Міжнародної організації праці) та 

Європейської Комісії щодо пріоритетних напрямів перезапуску 

конвергенційних процесів в об’єднаній Європі (інституційного, 

макрофінансового, інноваційного й соціального) та обґрунтування 

необхідності її урахування при формуванні державних стратегій 

підтримки соціально-економічної конвергенції для країн, охоплених 

євроінтеграційними процесами; 

– побудова економіко-математичних моделей конвергенції 

соціально-економічних систем України та Європейського Союзу, 

які допомогли довести пріоритетність впливу соціальної складової 

конвергенційних процесів і обґрунтувати необхідність забезпечення 

ефективного впливу держави через відповідні інструменти 

державної політики на посилення цієї складової; 

– концептуальне окреслення напрямів державної політики, що 

має забезпечити уникнення Україною пастки дивергентності через 

розкриття основних чинників, які закріплюють тенденцію 

дивергенції України та Євросоюзу у довгостроковій перспективі – 

боргового, капіталізаційного, інноваційно-технологічного, 

демографічного та чинника трудової міграції. 

Практичне значення одержаних результатів. Практична 

спрямованість отриманих результатів дисертаційної роботи підтверджено 

доведенням її основних теоретико-методологічних положень до рівня 

науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій прикладного характеру, 
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що використовуються в діяльності центральних органів державної влади 

України (довідка про впровадження № 135-16/229 від 19.03.2019 р.). Зокрема:  

- розробки автора, які стосуються характеристики шокових впливів 

економічної конвергенції в розвитку новоінтегрованих країн ЄС у 

докризовий період та відповідні рекомендації щодо формування 

вітчизняної акомодаційної політики використано Радою національної 

безпеки і оборони України (лист № 6/9-1360-6-2 від 14.04.2009 р.);  

- розробки автора, пов’язані з оцінюванням поточного розвитку сфери 

зайнятості Євросоюзу, а також пропозиції щодо удосконалення 

вітчизняної політики зайнятості в контексті упровадження кращих 

практик ЄС з розбудови ринку праці, використано Департаментом ринку 

праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України (лист № 

348/021/106/-13 від 15.03.2013 р.);  

- надані автором рекомендації стосовно забезпечення переходу від 

традиційної соціальної політики до політики соціальної якості в Україні, 

у тому числі завдяки коригуванню підходів державного соціального 

програмування та програмно-цільового бюджетування у соціальній 

сфері, використано Департаментом стратегічного планування та аналізу 

Міністерства соціальної політики України (лист № 16425/0/14-15/10 від 

29.10.2015 р.);  

- розробки автора щодо упровадження європейського досвіду 

забезпечення соціальної справедливості в контексті процесів соціально-

економічної конвергенції країн ЄС у посткризовий період використано 

Департаментом стратегічного планування та аналізу Міністерства 

соціальної політики України (лист № 17352/0/14-16/10 від 25.11.2016 р.);  

- розробки автора, які стосуються характеристики сучасних підходів 

Євросоюзу до сприяння оновленню його соціального виміру, у т. ч. 

через упровадження Європейської опори соціальних прав, а також 
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надані рекомендації щодо стимулювання соціально-економічної 

конвергенції України та Євросоюзу, використано в роботі Департаменту 

рівня життя та моніторингу соціального розвитку Міністерства 

соціальної політики України (лист № 101/0/66-17 від 14.11.2017 р.);  

- розробки автора, які стосуються оцінювання соціальних аспектів 

цифровізації економіки та суспільства в Євросоюзі, а також підготовлені 

рекомендації щодо державної політики, спрямованої на підтримку 

конвергенції України та ЄС у соціальній сфері, використано Комітетом 

Верховної Ради України з питань промислової політики та 

підприємництва (лист № 04-30/14-441/251510 від 30.11.2018 р.);  

- розробки автора, пов’язані з аналізом динаміки процесів конвергування 

соціально-економічних систем України та Європейського Союзу, 

обґрунтування ключових напрямів та ефективних інструментів 

проконвергенційної політики України, використано в роботі Комітету 

Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення (лист № 04-34/15-18957 від 31.01.2019 р.);  

- рекомендації автора, які стосуються формування державної політики, 

орієнтованої на подолання загроз пастки дивергентності України та ЄС, 

забезпечення їх соціально-економічної конвергенції на перспективу, 

використано Департаментом економічної стратегії та 

макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України (лист № 3012-06/5600-07 від 07.02.2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Ключові теоретико-методологічні 

положення та практичні результати представлено на міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях, а саме:  

o «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах 

інформаційного суспільства» (м. Чернігів, 2018 р.);  

o «Сучасні проблеми менеджменту» (м. Київ, 2018 р.);  
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o «Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних 

проблем (2018)» (м. Київ, 2018 р.);  

o «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного 

дискурсу в Україні» (м. Кривий Ріг, 2018 р.);  

o «Eastern European Studies: Economics,  Education and Law» (м. 

Бургас (Болгарія), 2018 р.);  

o «Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання» (м. Харків, 

2017 р.);  

o «Сучасні тенденції розвитку науки» (м. Київ, 2017 р.);  

o «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, 

економічний та гуманітарний виміри» (м. Кіровоград, 2016 р.);  

o «Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних 

проблем» (м. Київ, 2016 р.);  

o «Проблеми соціально-економічного розвитку» (м. Чернівці, 

2016 р.);  

o «М.І. Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна 

економічна наука» (м. Харків, 2015 р.);  

o «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління» 

(м. Дніпропетровськ, 2013 р.);  

o «Научная дискуссия: вопросы экономики и управления» 

(м. Москва, 2013 р.);  

o «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, 

перспективи» (м. Житомир, 2011 р.);  

o «Промислова політика як фактор підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки» (м. Київ, 

2009 р.);  
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o «Інституційна природа ринкових трансформацій» (м. Чернівці, 

2009 р.); «Пріоритети національного економічного розвитку в 

контексті глобалізаційних викликів» (м. Київ, 2008 р.).  

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано 57 

наукових праць, у тому числі: індивідуальну монографію загальним обсягом 

18,5 д.а. та 13 колективних монографій та інших видань; 24 статті у наукових 

фахових виданнях, з них 14 статей у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних; 13 матеріалів конференцій і тез доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Повний обсяг дисертації становить 489 сторінок, загальний обсяг роботи 

викладений на 468 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертаційна робота 

містить 39 таблиць на 35 окремих сторінках, 17 рисунків на 17 окремих 

сторінках, 7 додатків на 17 сторінках. Список використаних джерел включає 

652 найменування на 65 сторінках.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ 

 

1.1. Основні етапи розвитку теорії соціально-економічної 

конвергенції 

Етимологія поняття «конвергенція». Початковим кроком до 

з’ясування змісту та ключових етапів становлення концепції конвергенції є 

висвітлення етимологічного аспекту цього терміна та означення його 

найбільш поширених наукових трактувань.  

За даними лінгвістичних довідників, етимологія терміна 

«конвергенція» пов’язана з латинськими словами «convergо» – наближатися, 

сходитися [1, с. 22]; «convergens» – такий, що сходиться; «convergentia» – 

збіг, злиття. Вважається, що в широкий науковий обіг цей термін прийшов зі 

сфери біології, де він характеризує процес сходження ознак у ході еволюції 

неблизько споріднених груп організмів [2, с. 256], і зараз активно 

використовується у багатьох сферах – фізіології, медицині, геології, історії, 

етнографії, культурології, лінгвістиці, соціології, політології, а також в 

економічних науках. Відповідно, протилежним за значенням поняттю 

«конвергенція» виступає поняття «дивергенція» (від лат. «divergo» – 

відхилятися, розходитися).  

Загальне визначення поняття конвергенції на сьогодні досить 

уніфіковане, енциклопедичні видання переважно трактують його як процес 

сходження (траєкторій руху чи розвитку; ознак організмів або систем у 

процесі їх еволюції; способів поведінки суб’єкта або шляхів становлення 

цілого і т. ін.). Зокрема, у Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови [3, с. 563] конвергенція у загальному значенні подається як 

«зближення, сходження, збирання в одній точці». А за визначенням, наданим 
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у Логічному словнику-довіднику, конвергенція – це зближення, сходження в 

ході еволюції ознак будь-яких різних за змістом об’єктів [2, с. 256].  

Більш конкретизовані визначення терміна «конвергенція» у контексті 

суспільного розвитку (зокрема, з позицій соціології, політології, економіки), 

надають сучасні енциклопедичні джерела. Так, «Великий тлумачний 

соціологічний словник» містить пояснення конвергенції як процесу, в ході 

якого структури індустріальних суспільств стають дедалі більше схожими 

одна на одну [4, с. 318–319]. 

Автори словника-довідника з політології [5] наводять твердження, що 

конвергенція є поступовим зближенням різноманітних соціальних і 

політичних систем, їх структур на основі посилення і поглиблення 

взаємозв’язку,  взаємодії та взаємовпливу між ними, згладжування їх 

суттєвих відмінностей і появи дедалі більше спільних рис у процесі розвитку 

НТР та зростання усуспільнення виробництва, інтернаціоналізації та 

глобалізації світу. 

За визначенням, наведеним у «Великому економічному словнику» за 

редакцією А. Борисова, конвергенція – це зближення різних економічних 

систем, стирання відмінностей між ними, зумовлене спільністю соціально-

економічних проблем і наявністю  єдиних об’єктивних закономірностей 

розвитку [6, с. 318]. Аналогічне трактування цього терміна містить також і 

сучасна «Економічна енциклопедія» за редакцією С. Мочерного [7, с. 810].  

Рутледжська енциклопедія світової політичної економії пояснює, що у 

політекономічному контексті термін «конвергенція» зазвичай означає 

зменшення відмінностей між національними економіками [8, с. 317]. 

Наведена в опублікованій у 2003 р. Оксфордській енциклопедії 

економічної історії стаття «Економічна конвергенція та дивергенція» містить 

визначення економічної конвергенції як процесу скорочення «розриву» в 

рівнях життя між багатими та бідними країнами [9, с. 129]. 

З урахуванням сучасних інтеграційних аспектів економічної динаміки 

найбільш коректне і повне трактування зазначеного терміна, на наш погляд, 
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викладене в «Економічній енциклопедії», що видана Інститутом економіки 

РАН у 1999 р. У ній зазначається, що термін «конвергенція» в економіці 

використовується для означення зближення різних економічних систем, їх 

окремих інститутів і механізмів, основних макроекономічних показників 

різних країн, а в сучасних умовах цей термін використовується ще й для 

характеристики інтеграційних процесів, які мають місце при просуванні 

дедалі більшої кількості держав до постіндустріального суспільства [10, с. 

305]. 

Еволюція наукових поглядів на конвергенційні процеси суспільного 

розвитку. Історія формування концепції конвергенції у суспільних науках 

починає відлік ще з середини 40-х років ХХ ст. Її теоретичними витоками 

стали макросоціологічні та суспільствознавчі дослідження, присвячені 

питанням зближення двох протилежних суспільно-політичних систем – 

соціалізму та капіталізму, – ознаки якого спостерігалися на той час. 

Одним із основоположників концепції конвергенції є видатний 

російсько-американський соціолог і культуролог Питирим Сорокін, який 

розглядав цей процес на прикладі зближення інституційних характеристик 

розвитку двох могутніх держав ХХ ст. – СРСР і США. Зокрема, у його 

порівняльному дослідженні «Росія та Сполучені Штати», написаному в 1944 

р., увага акцентується на певній схожості у цінностях та інститутах цих 

країн, а також їх сумісності та навіть взаємній доповнюваності [11, с. 18–32]. 

У роботі П. Сорокіна «Взаємна конвергенція Сполучених Штатів і СРСР до 

змішаного соціокультурного типу» (1960 р.) обґрунтовується думка щодо 

взаємної інфільтрації та поступового зближення інституційних рис 

соціалістичного та капіталістичного суспільств, уособлених, відповідно, 

Радянським Союзом і США. У своїй праці «Головні тенденції нашого часу», 

що вийшла у 1964 р., Питирим Сорокін назвав однією з найбільш важливих 

тенденцій того періоду «виникнення та поступове зростання перших 

компонент нового – інтегрального – соціокультурного порядку, його системи 

цінностей і типу особистості» [12, с. 11]. Видатний учений прогнозував, що 
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новий інтегральний лад, що виникне внаслідок конвергенції радянської та 

західної систем, буде «об’єднаною системою інтегральних культурних 

цінностей, соціальних інститутів та інтегрального типу особистості, які 

суттєво відрізняються від капіталістичного та комуністичного зразків» [12, с. 

116]. Обґрунтовуючи тенденцію посилення схожості та взаємної конвергенції 

СРСР і США на початку 60-х років ХХ ст., П. Сорокін відзначає, що 

«реальна відмінність між економічними системами обох країн значно менша, 

ніж це здається зі сторони, і що обидві країни наближаються до змішаного 

типу економіки, який представляє собою співіснування (а) розвиненого 

вільного підприємництва на основі приватної власності, (b) корпоративної 

економіки, і (с) економіки, що управляється урядом» [12, с. 174].   

Упродовж 1950–1970-х років концепція конвергенції соціально-

економічних систем розроблялася й іншими видатними представниками 

соціологічної та економічної думки – такими як Толкотт Парсонс, Уолт 

Ростоу, Пітер Друкер, Джон Гелбрейт, Ян Тінберген, а також цілою низкою 

інших учених.  

Соціолог-теоретик Т. Парсонс у своїй праці «Система сучасних 

суспільств» (1971 р.) відзначав справедливість передбачень Макса Вебера 

[13] щодо потенційного злиття (конвергенції) адміністративно-планової та 

ринкової економічних моделей у вигляді бюрократизації капіталістичної 

економіки й підтверджував, що «при настанні епохи сучасності в її «зрілих» 

формах» це злиття відбувається і в інших  контекстах» [14]. 

Одним із таких контекстів стало динамічне поширення у другій 

половині ХХ ст. науково-технічного прогресу, значний масштаб та 

інтернаціоналізація його досягнень та, зрештою, поява передумов для 

зародження нової, постіндустріальної моделі суспільства. Відповідно, у 

період 1950–1970-х років у науково-теоретичних дослідженнях суспільного 

розвитку на Заході домінував підхід технологічного детермінізму, згідно з 

яким наука, техніка та технології визначальним чином впливають на 

динаміку соціально-економічних процесів. 
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Саме завдяки науковим працям відомих представників технологічного 

детермінізму – французьких учених Жана Фурастьє та Реймона Арона, було 

закладено основи теорії індустріального суспільства [15], [16]. А їх наукові 

послідовники обґрунтували ідею, що в процесі еволюційної конвергенції 

різні суспільно-політичні системи, зокрема капіталізм і соціалізм, 

трансформуються у «єдине індустріальне (постіндустріальне) суспільство». 

Так, знаний економіст-теоретик Дж. Гелбрейт у своїй  роботі «Нове 

індустріальне суспільство» (1967 р.) підкреслював «…важливе значення 

тенденції до конвергенції індустріальних суспільств, які б не були відмінні їх 

національні або ідеологічні домагання» і пояснював, що йдеться про 

конвергенцію, що пов’язана «…з крупними масштабами сучасного 

виробництва, з великими укладеннями капіталу, досконалою технікою та зі 

складною організацією як украй важливим наслідком зазначених факторів» 

[17, с. 553]. 

Відомі американські економісти У. Ростоу та П. Друкер дотримувалися 

думки, що і капіталізм, і соціалізм на певному етапі їх зрілості – це лише два 

різновиди єдиного індустріального суспільства, на шляху до якого 

визначальним фактором виступає рівень індустріалізації країни. 

Нобелівський лауреат, економетрист Я. Тінберген зробив передбачення 

щодо конвергенційного синтезу капіталістичної та соціалістичної систем у 

єдиний оптимальний суспільний лад, опублікувавши у 1960 р. працю «Деякі 

припущення щодо сучасної теорії оптимального ладу». Він вважав, що такий 

«оптимальний лад» сформується внаслідок об’єднання певних елементів 

ефективності господарської системи, забезпечуваної капіталізмом, і 

суспільної рівності, характерної для соціалізму, та існуватиме на основі 

приватної власності на засоби виробництва та переважно централізованого 

планування економічного розвитку [18]. У наступні роки учений опублікував 

низку статей, досліджуючи процеси конвергенції планової та ринкової 

економік, зокрема дискусійну статтю «Чи демонструють комунізм і вільна 

економіка модель конвергенції?» (1961 р.) [19].  
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Тема конвергенції у суспільному розвитку прослідковується й у більш 

пізніх дослідженнях Я. Тінбергена. Зокрема, в аналітичному звіті «Перегляд 

міжнародного порядку» (1976 р.), підготовленому під керівництвом цього 

вченого для Римського клубу, зазначалася необхідність впровадження у 

міжнародному масштабі політики вирівнювання, що мало забезпечити 

зближення рівнів економічного розвитку різних країн і регіонів світу та 

стабілізацію загальносвітової системи [20]. 

Крім того, в період 1960–1970-х років ідеї теорії конвергенції 

поширилися на суспільно-політичні науки. Зокрема, ідеологом геополітичної 

конвергенції в ті часи виступав академік АН СРСР А. Сахаров, який стосовно 

своєї роботи «Роздуми про прогрес, мирне співіснування й інтелектуальну 

свободу» (1968 р.), що тоді  опублікували лише зарубіжні видавництва, 

зазначав, що в цій роботі чітко сформульована теза, яка видається йому дуже 

важливою, – щодо зближення (конвергенції) соціалістичної та 

капіталістичної систем, яке супроводжується демократизацією, 

демілітаризацією, соціальним і науково-технічним прогресом, як єдиною 

альтернативою загибелі людства [21, с. 8]. 

Пізніше, у 1980-ті роки, питання конвергенції соціально-економічних 

систем досліджувалися (і нерідко – з критичних позицій) 

основоположниками концепції «постіндустріального суспільства»: А. 

Туреном, З. Бжезинським, Д. Беллом, Е. Тоффлером. За виразом російського 

дослідника цього напряму В. Іноземцева, концепція постіндустріального 

суспільства не акцентувала увагу на політичній розділеності світу, властивій 

майже для всього XX ст., та допускала можливість конвергенції двох 

полярних систем [22, с. 3]. 

Водночас, зважаючи на динаміку світових політичних процесів того 

періоду та чіткі економічні ознаки деградації соціалістичного строю, 

більшість з теоретиків постіндустріального суспільства підтримували ідею 

власне не конвергенції, а поглинання однієї системи (соціалізму) іншою 

(капіталізмом). 
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На початку 90-х років ХХ ст. через демонтаж соціалістичної системи та 

початок кардинальної політико-економічної трансформації держав 

соціалістичного блоку, інтерес до концепції конвергенції суспільних систем 

було втрачено і натомість увага значного числа науковців сфокусувалася на 

проблемах переходу постсоціалістичних країн від авторитаризму до 

демократії, від планової системи господарювання до ринкової економіки. 

Уже на зламі 2000-х років, західна соціологічна думка знову 

звернулася до аналізу процесів конвергенції, розглядаючи їх як 

довгострокову тенденцію формування широкого кола подібних умов або 

атрибутів, які виникають у різноманітних суспільствах, як такий стан 

суспільства, за якого досягнення країнами подібного рівня економічного 

розвитку надає більше схожості в їх соціальному житті [23, с. 27]. Загалом 

такий підхід відображає розуміння глобальної поширеності процесів 

конвергенції та їх розвитку у довготривалому періоді. Відомий вчений-

економетрист Х. Сала-і-Мартін у 1994 р. навіть обгрунтував наявність 

певного «природного темпу конвергенції» на рівні 2% на рік (тобто 

характерних темпів зростання економік, що розвиваються у 

конвергенційному тренді), а інші дослідники, враховуючи технологічні та 

інші фактори неоднорідності макроекономічної динаміки, дійшли висновку, 

що «природна» швидкість конвергенції може бути ще більш високою [24, с. 

2–3]. У цьому випадку характеристика «природності» конвергенції свідчить 

про глобальність і навіть неминучість її поширення у глобальному просторі в 

історичній перспективі.  

Сучасні соціологічні дослідження явища конвергенції приводять до 

двояких результатів: з одного боку, є значна кількість емпіричних свідчень 

того, що всі індустріальні суспільства і чимало тих, що розвиваються, 

поступово зближуються в загальних алгоритмах соціальних організацій, 

оцінок і дій, при цьому їх конвергенція має експансивний характер, 

охоплюючи інституційні стереотипи та масові установки й цінності. З іншого 

боку, існує достатньо даних протилежного характеру. Тим не менш, 
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соціологи відзначають – і це підтверджується більшістю дослідників, що 

сьогоднішній світ переживає процес конвергенції інституційних структур, 

причому ці процеси широкі за масштабами, а також значущі за наслідками, 

які впливають на організацію людського існування [25, с. 9–10]. 

Поглиблені соціологічні дослідження сучасних глобальних 

конвергенційних тенденцій (у розрізі соціальних систем) провів 

американський соціолог Алекс Інкельс з Гуверівського інституту при 

Стенфордському університеті. На їх основі вчений виділив чотири типи 

процесів конвергенції у міжнародному масштабі, що мають місце на 

поточному етапі світового розвитку: 1) дифузія та уподібнення у 

загальнолюдській культурі; 2) зближення культури світових еліт; 3) 

зближення світових систем; 4) технологічні тлумачення процесів суспільного 

зближення. Також А. Інкельс запропонував авторський підхід для 

оцінювання здатності національної соціальної системи до конвергенції, який 

базується на такому переліку елементів: 

 спосіб виробництва і моделі використання ресурсів;  

 інституціональні форми;  

 моделі (шаблони) соціальних відносин;  

 система соціальних установок, цінностей і поведінки; 

 система політичного та економічного контролю [26]. 

Хоча зазначений підхід й акцентує увагу на соціальній компоненті, 

його застосування передбачає комплексну оцінку конвергенційних процесів 

у соціальній, економічній та інституційній сферах суспільного прогресу. 

Значний внесок у розвиток сучасної теорії соціально-економічної 

конвергенції зроблено відомим українським ученим, академіком НАН 

України О. Білорусом [27], [28]. Специфіка його наукового підходу полягає в 

розгляді феномена конвергенції крізь призму процесів інтернаціоналізації, 

глобалізації та глобальної інтеграції, які на нинішньому етапі 

постіндустріального розвитку стали домінуючими. В таких умовах, за 

визначенням академіка О. Білоруса, сформувався особливий процес і 
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механізм реалізації переваг і позитивних наслідків глобалізації економіки та 

соціальних систем – соціально-економічна неоконвергенція, що передбачає  

зближення однотипно-ринкових економічних систем різного рівня 

технологічного розвитку, конкурентоспроможності та готовності до 

інтеграції у світ-систему глобалізму [29, с. 55]. На переконання вченого, на 

відміну від «старої» конвергенції між двома світоглядно антагоністичними 

системами капіталізму та соціалізму, неоконвергенція – тобто нова, 

постіндустріальна глобальна конвергенція національних соціально-

економічних систем – має реальні шанси на успіх, оскільки в сучасних 

історичних умовах практично всі країни рухаються до загальнолюдських 

цінностей і світових стандартів, перебуваючи при цьому поєднаними 

спільністю ресурсної та інтелектуальної бази співрозвитку, участю у 

глобальній інформаційній системі та єдиним чуттям глобалізованості 

суспільного буття.   

Особливість процесу неоконвергенції полягає у тому, що він є 

двостороннім і у глобальному вимірі передбачає зближення соціально-

економічних систем виключно у форматі їх взаємовпливу та співрозвитку, а 

не одностороннього «наздоганяння» економічно сильніших (авангардних) 

держав слабшими, до яких відносять транзитивні та трансформаційні 

держави.  

У цьому контексті надзвичайно важливим і значним теоретичним 

внеском у наукове розуміння сучасних конвергентних процесів у 

глобалізованому світі виступає сформульований академіком О. Білорусом 

об’єктивний економічний закон неоконвергенції транзитивних і 

трансформаційних, з одного боку, та авангардних – з іншого, соціально-

економічних ринкових систем. Зміст цього закону полягає у тому, що 

динамічний і порівняльний рівень ефективності та конкурентності 

транзитивних і трансформаційних країн та їх національних економік суттєво 

залежить від односпрямованості, синхронності та рівня неоконвергенції й 

інтеграції їх співрозвитку з авангардними країнами [30, с. 57].  
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Разом з іншими відомими науковцями авторитетний український 

вчений пояснив дію сформульованого ним закону неоконвергенції в умовах 

формування світ-системи постіндустріального глобалізму та глобально-

конвергентного співрозвитку в ХХІ ст. Ця дія проявляється у посиленні 

позитивного впливу неоконвергенції на вагомість і характер світового 

розвитку, у тому числі через стримування силової еволюції світ-системи 

економічного глобалізму з девізом «глобалізація для глобалізаторів» і 

сприяння глобальному солідаризму  держав і народів. З урахуванням 

технологічного чинника неоконвергенція розглядається як глобальна 

мережева конвергенція, яка впливає на формування нової світової фінансової 

економіки, а фактично – світової спекулятивно-псевдофінансової цивілізації. 

Вона характеризується падінням ролі реальної економіки, 

гіперфінансіалізацією і, як наслідок, – неминучими і частими глобальними 

фінансовими кризами з катастрофічним характером. У таких умовах 

глобальна конвергенція ринкових систем триватиме ще багато століть, поки 

не настане ера глобальної ноосферної цивілізації і не будуть створені 

адекватні їй передумови для єдиної інтегрованої глобальної соціально-

економічної світової системи з особливою системою відтворення людського 

та інтелектуального капіталу, інформаційних і технологічних, а також 

екологічних і соціальних ресурсів, єдиним суспільно-технологічним 

способом глобального відтворення та єдиною солідарною глобальною 

системою економічних відносин виробництва, розподілу і споживання, а 

також з єдиною солідарною системою управління розвитком світу та  

вирішенням глобальних проблем людства [31, с. 442–445; 458–461], [635]. 

Примітно, що теоретичні передбачення академіка НАН України О. 

Білоруса стосовно не лише збереження, а й посилення конвергентних 

процесів у сучасному глобалізованому світі дістали підтвердження в 

наукових розвідках і аналітичних доробках багатьох інших дослідників. 

Зокрема, російські науковці Д. Руденко та К. Зінковська на основі 

економетричних моделей динаміки реального ВВП на душу населення для 
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115 розвинених і тих, що розвиваються, країнах світу (у яких на 2011 р. 

проживало понад 6 млрд осіб і на які припадало понад 95% випуску 

продукції у світі) довели не лише наявність соціально-економічної 

конвергенції між ними у період 1995–2011 рр., а і факт значного сприяння 

факторів глобалізації конвергентним процесам [32].  

У глобальному вимірі, як показують ретроспективні оцінки та прогнози 

на перспективу, процес конвергенції домінує над процесом дивергенції, і з 

часом це домінування лише посилюватиметься. Зокрема, використовуючи 

критерій середнього рівня доходів на душу населення, фахівці Департаменту 

з економічних і соціальних питань ООН у «Світовому економічному та 

соціальному огляді» за 2017 р. визначили конвергенцію розвинених країн і 

країн, що розвиваються, одним з основних трендів міжнародного розвитку за 

період з середини 1990-х років по 2010 р. включно та зазначили, що на 

початку ХХІ століття велика кількість держав з ринками, що формуються, 

переживає швидке економічне зростання, що дає їм можливість скоротити 

розрив у доходах щодо розвинених країн [33, с. 1–2].  

А експерти МВФ в «Огляді світової економіки – 2017» спрогнозували, 

що протягом 2017–2022 рр. за критерієм середнього рівня доходів чітку 

конвергенцію з розвиненими країнами демонструватимуть трохи менше ¾, 

або 72% загальної кількості держав, що розвиваються (за класифікацією 

МВФ, їх 153), – це забезпечуватиметься більш високими щорічними темпами 

їх економічного зростання за зазначений період порівняно з розвиненими 

державами (3,5 і 1,4% відповідно). Локомотивами глобальної конвергенції, за 

прогнозною оцінкою МВФ, стануть швидкозростаючі економіки Китаю та 

Індії, на які сумарно припадає понад 40% ВВП (оціненого за паритетом 

купівельної спроможності) та більше 40% населення країн, що розвиваються. 

При цьому прогнозується, що протягом 2017–2022 рр. у 43 державах, або 

28% загальної кількості країн, що розвиваються, темпи зростання ВВП на 

душу населення будуть нижчими, ніж у розвинених країн, що означає 

гальмування конвергенції між зазначеними групами держав [34, с. 9–10]. 
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Також у дослідженні МВФ на основі ретроспективних оцінок за 1995–2016 

рр. показано, що приблизно п’ята частина (19%) держав, що розвиваються, є 

«перспективними» з точки зору забезпечення соціально-економічної 

конвергенції з розвиненими державами (вони не були охоплені 

конвергенцією, але мають відповідний потенціал), а ще приблизно стільки ж 

(18%) країн, що розвиваються, є «безнадійними» у зазначеному сенсі (вони 

не були охоплені конвергенцією, і не  мають потенціалу для цього у 

середньостроковій перспективі) [34, с. 45–49]. 

Водночас іншими дослідниками було виявлено дещо інші тенденції 

світової динаміки: за результатами економетричного моделювання фахівці 

Всесвітнього банку дійшли  висновку, що у період 2005–2016 рр. глобальна 

економічна конвергенція помітно загальмувалася через комплексний вплив 

таких чинників, як зниження темпів економічного зростання, підвищення 

ризиків розвитку та обмеження простору для маневру в регуляторній 

політиці країн, що розвиваються [35, с. 33–35]. Аналогічні висновки щодо 

гальмування конвергенції між більш і менш розвиненими державами світу та 

збільшення «розриву» в середніх доходах між ними було зроблено й 

експертами Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) за 

результатами аналізу даних за 1990–2014 рр. [36, с. 38]. 

Більш того, сучасний глобальний розвиток породжує серйозні ризики 

поглиблення процесів міжкраїнної дивергенції, що пов’язані з цифровізацією 

економіки та суспільства, а більш широко – з формуванням нового 

технологічного укладу суспільного розвитку. У цьому контексті українські 

вчені обгрунтовано зазначають про відмітну рису поточної глобальної 

динаміки: настання періоду надзвичайно глибоких і всебічних системних 

змін, обумовленого вступом світової економіки в епоху Четвертої 

промислової революції, що базується на значно ширшій базовій 

технологічній основі, забезпечуючи синтез інформаційних (цифрових) 

технологій з біотехнологіями та фізичними нанотехнологіями. Саме в ході 

Четвертої промислової революції в найближчі десятиліття очікувано 
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відбудуться глобальні технологічні зміни, які істотно змінять способи 

організації бізнесу та пріоритети і методи забезпечення економічного 

зростання й розвитку, що може породити новий, небачений раніше розрив 

між більш і менш розвиненими країнами світу [37, с. 113, 119–120].  

Варто звернути увагу, що деякими вченими економічна категорія 

неоконвергенції розглядається у значно більш вузькому розумінні. Зокрема, 

російськими вченими Т. Юдіною, Р. Хабібулліним, Е. Пивоваровою 

неоконвергенція трактується як процес зближення та інтеграції планових і 

ринкових методів регулювання національних економік, а також розвиток 

нових інституційних форм організації господарювання, що забезпечують 

стале економічне зростання [38]. На їх думку, одним із реальних прикладів 

реалізації такого виду неоконвергенції в сучасному світі виступає китайська 

модель соціалістичного ринкового господарства, яка вже тривалий час 

демонструє високу ефективність і сталу економічну динаміку.     

Певної специфіки набувають конвергенційні процеси в умовах  

формування інформаційно-мережевої економіки, що характеризує поточний 

стан глобальної кон’юнктури. Ця специфіка полягає в ускладненні та 

«гальмуванні» конвергенції під впливом низки обумовлених формуванням 

інформаційно-мережевої економіки значущих викликів у соціальній і 

економічній сферах, до яких вчені, зокрема, відносять [39, с. 11–12]: 

зростання невизначеності економічного розвитку, його непрогнозованості, 

кризового характеру; фрагментація і розпад особистості та суспільства; 

конфліктність мереж, що породжує непорозуміння, зростання соціальної 

напруженості та протестні рухи; підвищення ймовірності агресивних проявів, 

збройних зіткнень і війн; ризики переростання мережі локальних конфліктів 

у глобальну катастрофу; ризики розпаду системи міжнародного права і 

порушення правових основ функціонування національних держав; 

маргіналізація загальнолюдських гуманістичних цінностей; ризики 

культурної деградації та ін. Очевидно, що національні уряди країн, що 

конвергуються, мають віднайти адекватні механізми державної політики для 
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протидії реалізації зазначених ризиків та інших загроз, ініційованих 

процесами становлення інформаційно-мережевої економіки. Зокрема, і загроз 

посилення міжкраїнної дивергенції у ході Четвертої промислової революції, 

про які нами зазначалося вище. 

Варто зазначити, що примітною рисою сьогоднішнього часу є 

сприяння глобальній соціально-економічній конвергенції через посилення 

інституційної спроможності структур глобального управління. Зокрема, 

наразі у системі глобального економічного регулювання, одним з 

найвпливовіших політичних центрів якої виступає Група 20, впроваджується 

послідовна реалізація принципу інклюзивності, згідно з яким глобальне 

регулювання має здійснюватися в інтересах не тільки найбільш розвинених, а 

й абсолютно усіх країн світу, та створювати передумови для прискорення 

розвитку всіх національних економік без винятку [40, с. 20]. 

Глобальний контекст конвергенції (неоконвергенції) також чітко 

проявляється в ухваленому в 2015 р. Генеральною Асамблеєю ООН 

глобальному Порядку денному у сфері сталого розвитку на період до 2030 

року. Насамперед у тому, що основоположним принципом цього Порядку, 

обов’зковим до виконання усіма державами – членами ООН, є принцип 

«нікого не залишити позаду» (to leave no one behind). Цей принцип 

орієнтований на скорочення відмінностей (тобто зближення) між різними 

людьми, соціальними верствами, державами, а також регіонами, які можуть 

бути спричинені п’ятьма факторами: будь-якими видами дискримінації, 

географічною локацією, соціально-економічним статусом, державним 

управлінням; вразливістю до шокових впливів [41, с. 3–4]. Крім того, серед 

сімнадцяти Цілей сталого розвитку, що становлять основу зазначеного 

глобального Порядку, безпосередньо присвячена підтримці процесів 

конвергенції ціль 10 «Скорочення нерівності всередині країн і між ними». 

Досягнення цієї глобальної цілі передбачає виконання державами світу низки 

завдань, у тому числі таких [42]: 



60 
 

 

• до 2030 р. поступово досягти й підтримувати зростання доходів 

найменш забезпечених 40% населення на рівні, що перевищує середній 

по країні;  

• прийняти відповідну політику, особливо бюджетно-податкову, політику 

щодо заробітної плати та соціального захисту, і поступово домагатися 

забезпечення більшої рівності;  

• удосконалювати методи регулювання та моніторингу глобальних 

фінансових ринків і установ та більш послідовно застосовувати такі 

методи;  

• забезпечити більшу представленість країн, що розвиваються, і надати їм 

більшого права голосу у процесах прийняття рішень у глобальних 

міжнародних економічних і фінансових установах; 

• сприяти впорядкованій, безпечній, законній і відповідальній міграції та 

мобільності людей, у тому числі за допомогою проведення спланованої і 

добре продуманої міграційної політики; 

• втілювати в життя принцип особливого та диференційованого режиму 

для країн, що розвиваються, особливо найменш розвинених країн, 

відповідно до угод СОТ; 

• заохочувати офіційну допомогу з метою розвитку і фінансові потоки, у 

тому числі прямі іноземні інвестиції, для найбільш нужденних держав, 

особливо найменш розвинених країн, країн Африки, малих острівних 

держав, що розвиваються, і країн, що не мають виходу до моря, 

відповідно до їх національних планів і програм. 

Вочевидь, виконання перелічених завдань спрятиме економічному 

зростанню, викоріненню бідності та підвищенню соціального добробуту в 

менш розвинених країнах світу, а отже – їх конвергенційному поступу. 

Резюмуючи викладене вище, можемо констатувати, що започаткована 

в середині 1940-х років концепція конвергенції не лише «пройшла 

випробування часом» (особливо зважаючи на кардинальні геополітичні та 
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суспільно-ідеологічні трансформації, що відбулися протягом останнього 

десятиріччя ХХ ст.), але й у ході історично-глобалізаційного розвитку набула 

нового звучання та системного наукового розширення й нині продовжує 

розвиватися вже як теорія неоконвергенції. Більш того, є підстави вважати, 

що й у ХХІ ст. ця теорія, що грунтується на поняттях комплексного 

зближення, взаємопроникнення та споріднення  соціально-економічних 

систем, іще більше поглибиться й актуалізується в теоретично-прикладному 

аспекті, – адже, відповідно до наукових передбачень українських вчених, у 

поточному столітті цілком очікуваним є розвиток теорій інтеграційної 

економіки та економічної універсуміки, які розглядатимуть економіку у 

складі надскладних людиновимірних  самоорганізуючих систем – 

інтеграційної (людське суспільство) та універсальної (єдність взаємодіючих 

економічної, соціальної, духовної, політичної, громадської та природно-

екологічної сфер) [43, с. 68].  

Ураховуючи, що в широкому розумінні теорія конвергенції  охоплює 

найрізноманітніші аспекти суспільного розвитку – починаючи з політичних і 

завершуючи екологічними, важливо чітко окреслити сферу вивчення 

наукових проблем, пов’язаних з конвергенційними процесами.   

У нашому дослідженні увагу буде сконцентровано виключно на 

проблематиці соціально-економічної конвергенції – процесу, що характеризує 

зближення параметрів соціально-економічного розвитку різних 

геоекономічних суб’єктів (регіонів однієї держави, країн або ж регіонів 

світу), яке відбувається в контексті руху суб’єктів-аутсайдерів до більш 

високих стандартів і норм, що демонструють суб’єкти-лідери. При цьому 

протилежним за змістом зазначеному явищу виступає процес соціально-

економічної дивергенції, який, відповідно, передбачає розходження 

параметрів соціально-економічного розвитку вказаних суб’єктів. 

Традиційно у наукових дослідженнях аналізується феномен 

«економічної конвергенції» (economic convergence), який полягає у 

наближенні менш розвинених економік до більш розвинених за такими 
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визначальними макропоказниками, представленими у реальному вимірі, як 

доход (ВВП) на душу населення та продуктивність робочої сили. Відповідно, 

процес розходження ключових параметрів зазначених економік отримав 

назву «економічна дивергенція» (economic divergence). 

Однак у більш деталізованому трактуванні поняття конвергенції 

(дивергенції) характеризується низкою інших показників, що ілюструють 

зближення (розходження) макроекономічних суб’єктів у відповідних сферах 

– фінансовій, інституційній, торговельній, але найбільше – соціальній сфері. 

Тому для загальної характеристики конвергентних процесів, до яких залучені 

соціально-економічні системи будь-якого рівня, найбільш коректним 

видається використання термінів «соціально-економічна конвергенція 

(дивергенція)». При цьому слід звернути увагу на те, що у науковій 

літературі досі переважно використовується термін «економічна 

конвергенція (дивергенція)», хоча насправді йдеться саме про соціально-

економічну конвергенцію (дивергенцію). Надалі ці терміни 

використовуватимуться нами у тексті як синонімічні. 

Методологія наукових досліджень процесів економічної конвергенції 

та дивергенції. Методологічний фундамент досліджень процесів 

конвергенції в макроекономічній сфері був закладений у 50-ті роки ХХ ст., 

коли тематична наукова думка сфокусувалася на проблемах соціально-

економічного зближення менш і більш розвинених держав.  

Концептуальні витоки ідеї соціально-економічної конвергенції на 

регіональному, міждержавному чи внутрінаціональному (поміж регіонами 

країни) рівні міцно пов’язані з розробками неокласичної теорії економічного 

зростання. А саме – з основоположними працями Роберта Солоу «Внесок у 

теорію економічного зростання» [44] і Тревора Свана «Економічне зростання 

та накопичення капіталу» [45], що вийшли друком у 1956 р. У відомій 

неокласичній моделі Солоу – Свана чільне місце відводиться розгляду 

гіпотези конвергенції економік, зокрема, необхідних умов і специфіки цього 

процесу при їх виході на рівноважну траєкторію сталого зростання (steady-
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state growth path). Ключовим моментом розуміння явища конвергенції в 

роботах Нобелівського лауреата Р. Солоу та його послідовників можна 

назвати визнання динаміки рівня капіталоозброєності робочої сили 

домінантним фактором у зближенні розвинених і тих, що розвиваються, 

економік в ході їх одночасного зростання. Також ці науковці вперше 

сформулювали умови абсолютної та умовної збіжності двох економік до 

рівноважного рівня капіталоозброєності в процесі їх конвергенції 

(характеристика та графічна ілюстрація цих умов наводиться в підрозділі 

1.2).  

Подальше становлення концепції економічної конвергенції відбувалося 

за такими головними напрямами [46]:  

• вивчення головних шляхів, механізмів та ефектів економічної 

конвергенції;  

• економетрична формалізація конвергенційних параметрів;  

• верифікація гіпотези конвергенції на основі регресійних моделей;  

• пошуки доказів глобальної економічної конвергенції; 

• з’ясування об’єктивної обмеженості її масштабів; 

• характеристика процесів дивергенції економік.  

Практично всі наукові розробки за цією проблематикою 

відштовхуються від того, що невід’ємною умовою конвергенції економік є їх 

зростання, завдяки якому й досягається стан сталого розвитку (steady-state). 

Оскільки в традиційних неокласичних моделях економічне зростання 

описується за допомогою виробничої функції Кобба – Дугласа чи ж її 

модифікацій, то переважна кількість дослідників у цій галузі тією чи іншою 

мірою спирається саме на цю модельну конструкцію: 

                         
αα −= 1LAKY ,  0 < α < 1,                                 (1.1) 

де Y – випуск продукції на макрорівні; 

A – параметр, що характеризує сукупну продуктивність факторів 

виробництва (вплив науково-технічного прогресу та ін.); 
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K – затрати основного капіталу; 

L – затрати праці;  

α – коефіцієнт еластичності випуску по праці;  

(1– α) – коефіцієнт еластичності випуску по капіталу [47, с. 207]. 

Історично саме залежно від впливу тих чи інших чинників зростання 

науковцями визначаються та досліджуються шляхи досягнення економічної 

конвергенції різних країн (регіонів). Серед тих, що розглядаються у найбільш 

відомих працях за цією проблематикою, можна виділити такі основні 

конвергенційні шляхи: 

1) зростання рівня капіталоозброєння робочої сили; 

2) технологічне наздоганяння; 

3) акумуляція людського капіталу;  

4) структурні перетворення; 

5) інституціональна трансформація; 

6) використання переваг торгівлі; 

7) фінансова інтеграція. 

Якщо класифікувати дослідження з проблем економічної конвергенції 

в контексті розгляду зазначеної виробничої функції, то можна помітити, що 

увага вчених-основоположників (Солоу, Свана та ін.) була сфокусована 

виключно на тих її факторах, які стосуються ресурсів праці та капіталу. 

Логічно, що з часом інші дослідники проблем конвергенції сконцентрувалися 

на вивченні чинників, які характеризують ще одну компоненту функції 

Кобба – Дугласа – змінну сукупної продуктивності виробничих ресурсів, та 

опосередковують вплив різноманітних якісних змін у макроекономічному 

розвитку: науково-технічного прогресу, інституціональних і структурних 

перетворень, акумуляції людського капіталу тощо [48]. В їх працях 

розглядаються процеси економічної конвергенції, ініційованої визначальним 

впливом факторів сукупної продуктивності (TFP-convergence) чи окремих їх 

складових. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Зокрема, такі вчені-економісти, як М. Абрамович [49], А. Гершенкрон,  

Ф. Агійон та ін. [50], акцентували увагу на значенні поширення технологій, 

обміну інформацією, впровадження технічних інновацій, – тобто подоланні 

технологічного відставання одних країн від інших, – для їх економічної 

конвергенції (або «наздоганяння» в економічному розвитку). В дослідженнях 

цього напряму використовується відома концепція американського 

економіста Александра Гершенкрона щодо переваг технологічної відсталості 

[51]. У контексті процесів конвергенції ці переваги розглядаються як 

можливість для країн-аутсайдерів використати технологічні інновації, вже 

створені країнами-лідерами, і завдяки цьому забезпечити більш високі, 

порівняно з ними, темпи зростання економіки. 

У відомих економетричних дослідженнях Р. Барро та Х. Сала-і-Мартіна 

[52], [53] присвячених проблемам економічної конвергенції, цей процес 

детермінується впливом так званих структурних чинників. Серед них – 

початковий запас та подальший розвиток людського капіталу, який 

необхідний порівняно відстаючим економікам для впровадження сучасних 

технологій і зростання. 

У своїй праці «Конвергенція продуктивності: міжнародні дослідження 

та історичні свідчення» (1994 р.) В. Баумоль, Р. Нельсон та І. Вольф [54] на 

основі емпіричних досліджень довели існування «клубу конвергенції» (club 

convergence). До його складу входять лише індустріальні та трансформаційні 

країни, оскільки, на відміну від країн третього світу, вони мають необхідний 

потенціал економічної конвергенції (стартовий рівень людського капіталу, 

який дає  можливість створювати чи адаптувати новітні технології та 

знання). Інші дослідники підтримали та дещо розширили цю концепцію, 

статистично обґрунтувавши світовий розвиток країн і регіонів у форматі 

кількох окремих «клубів конвергенції». Одним з них виступає структура ЄС, 

у межах якої відбувається зближення економічних параметрів країн 

інтеграційного ядра та країн – «новачків» Євросоюзу.   
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Відштовхуючись від результатів моделей В. Баумоля, його наукові 

послідовники предметно досліджували процеси дивергенції – тобто 

віддалення рівнів економічного розвитку країн, які входять до 

конвергенційного «клубу», та тих, що перебувають поза його межами. 

Помітними сучасними дослідженнями з проблем дивергенції стали праці Д. 

Квея «Емпіричні докази економічного зростання та розподілу: стратифікація, 

поляризація та клуби конвергенції» [55] та Л. Прітчета «Зірковий час 

дивергенції» [56], що вийшли друком у 1997 р. 

У дослідженнях цих учених відзначається, що на практиці найчастіше 

має місце саме явище дивергенції, оскільки індустріальні країни не 

зупиняються у своєму розвитку і демонструють хоч і невисокі, але усталені 

темпи зростання реального ВВП, а відстаючі країни навіть зі значними, проте 

нестійкими темпами економічної динаміки не можуть подолати дуже помітну 

різницю з країнами-лідерами за рівнем подушового доходу. Причинами 

цього є і технологічне відставання, і недостатність інновацій, і 

нерозвиненість внутрішніх політико-економічних інститутів, і вплив 

зовнішніх шоків. 

У міру того, як теоретично та практично посилювалася роль 

інституціональних чинників у забезпеченні зростання національних 

економік,  теорія економічної конвергенції отримала своє «друге дихання». 

Низка дослідників особливу увагу приділила ґрунтовному вивченню 

інституціональної основи конвергенційних процесів. Найбільш відомим у 

цьому напрямі вважається економетричне дослідження Дж. Сакса та Е. 

Уорнера «Економічна конвергенція та економічна політика» (1995 р.), де  

показано, що входження бідних країн до «клубу конвергенції» та їх 

прискореного економічного зростання безпосередньо залежить від 

ефективності заходів державного регулювання цих країн. Насамперед тих 

заходів економічної політики, які спрямовані на захист прав приватної 

власності, а також формування режиму відкритої торгівлі, що посилює 

інтеграцію національної економіки до світового торговельного простору.  
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Використання переваг торгівлі як фактора економічної конвергенції є 

темою низки грунтовних наукових розробок, що з’явилися за останні роки. У 

роботі Д. Доллара та А. Крея «Торгівля, зростання та бідність» [57] (2001 р.) 

надано ґрунтовну аналітичну оцінку впливу зовнішньої торгівлі на швидкість 

конвергенції економік. Учені, досліджуючи цей вплив, за критеріями 

початкового рівня подушового доходу, темпів його зростання та відкритості 

системи торгівлі поділили країни на три групи. До першої увійшли багаті 

(розвинені) країни з системою відкритої торгівлі, до другої групи віднесено 

держави-глобалізатори (країни, що розвиваються, які в 1990-х роках 

реалізували політику відкритої торгівлі), а третя група складалася з держав-

антиглобалізаторів (країн, що розвиваються, які в 1990-х роках так і не 

лібералізували зовнішню торгівлю). Аналіз макроекономічної  динаміки всіх 

цих груп підтвердив, що найвищі темпи зростання протягом 1980–1990 рр. 

мали країни-глобалізатори, які інтегрувалися у світову систему міжнародної 

торгівлі і фактично вийшли на траєкторію економічної конвергенції з 

індустріальними країнами.  

Позитивну і значну роль торгівлі в конвергенційних процесах 

підтвердили і наукові розробки С. Доуріка та Б. Делонга, описані в роботі 

«Глобалізація та конвергенція» [58] (2001 р.). Вченими було доведено, що 

входження країни до «клубу конвергенції» значною мірою залежить від 

ступеня відкритості національної системи торгівлі та її зовнішньо-

торговельної політики. Однак визначено, що торговельна лібералізація є 

необхідною, але недостатньою умовою зближення лідерів і аутсайдерів 

економічного розвитку, оскільки надто дієвими є й інші фактори.  

Зокрема, в аналітичних розробках М. Ландесмана [59] і Р. Стерера [60] 

обґрунтовано, що такими є фактори, пов’язані з макроструктурними змінами 

в економіці. Вчені акцентують увагу на важливості чинників, що визначають 

ефективність структурного розвитку в контексті процесів економічної 

конвергенції: динаміки порівняльних переваг, що визначає національну 

позицію в міжнародному поділі праці; розподілі прямих іноземних 
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інвестицій поміж галузями промисловості; розширенні зовнішньо-

торговельної спеціалізації країни.  

Вивчення ролі фінансової інтеграції у зближенні рівнів економічного 

розвитку країн – ще один напрям сучасних наукових досліджень за 

тематикою конвергенції. В їх переліку варто відзначити роботи Д. Хестера 

[61], Е. Хейна та А. Трюгера [62], Л. Кап’єлло та Б. Жерарда [63], Р. 

Добринськи [64], Ф. Басетті та інших [65]. У більшості з цих робіт 

досліджуються проблеми так званої номінальної конвергенції країн 

Євросоюзу, тобто їх зближення за конкретними показниками 

макрофінансового розвитку, зокрема, індикаторами дефіциту бюджету, 

державного боргу, інфляції, коливань валютних обмінних курсів, доходності 

державних цінних паперів тощо. 

Порівняльній оцінці сучасних стратегій, моделей і механізмів 

конвергенції присвячені праці німецьких учених К. Айзингера [66] і Т. 

Стегера [67]. У їх розробках дається відповідь на питання, які саме 

структурні механізми зворотного зв’язку, пов’язані з виробничими 

факторами, поширенням технологій та ціноутворенням, є найбільш 

ефективними для втілення можливих сценаріїв конвергенції, що побудовані 

на базі сучасних моделей довгострокового зростання економіки.  

На думку Дж. Темпля та Ф. Багнолі [68] сучасні структурні механізми 

зворотного зв’язку, що підтримують економічну конвергенцію і зростання, 

містять кілька головних компонент, а саме: технології; доступ на ринки; 

міжнародні інвестиційні потоки; людський капітал; економічну 

інституціоналізацію; внутрішньорегіональний розвиток; фінансові 

параметри, зокрема обмінні курси на основі паритету купівельної 

спроможності; ціни на обладнання та енергоресурси; екологічну 

ефективність.  

Примітно, що на ключовій важливості структурної оптимізації 

економіки в ході конвергентних процесів акцентується увага й у 

опублікованому в 2011 р. дослідженні Нобелівського лауреата М. Спенса 



69 
 

 

«Наступна конвергенція. Майбутнє економічного зростання в 

мультишвидкісному світі» [69]. Відомий вчений прогнозує, що за умови 

збереження Китаєм та Індією високих темпів економічного зростання, які 

вони демонстрували аж до кризи 2008 р., може відновитися зближення рівнів 

життя різних країн світу, хоча це складний і тривалий процес. На думку 

Майкла Спенса, «уразливість» конвергенційних процесів на поточному етапі 

пов’язана з тим, що країни-аутсайдери (наздоганяючі країни) занадто 

консервативні в політиці економічного розвитку – один раз знайшовши 

рецепт успішного зростання, наприклад за рахунок експорту продукції з 

низькою доданою вартістю, вони притримуються його, в основному шляхом 

запобігання зміцненню власної валюти. Однак підтримання сталого 

зростання вимагає від таких країн адекватних структурних зрушень із тим, 

щоб домінуючі сировинні галузі чи ж трудомістка обробна промисловість 

могли бути замінені на середньо- та високотехнологічні галузі як джерело 

зростання, що дасть можливість прискорити економічну конвергенцію.       

Чимало сучасних дослідників орієнтовано на вивчення проблем 

конвергенційного зближення економік перехідного типу, насамперед у 

контексті євроінтеграційних процесів. Зокрема, специфіка, результати та 

очікувані наслідки «наздоганяння» постсоціалістичними країнами (як ново- 

інтегрованими країнами ЄС, так і державами пострадянського простору) 

високорозвинених країн Євросоюзу ґрунтовно викладено в таких роботах:  Г. 

Колодко, «Глобалізація та зближення: від рецесії до зростання в перехідних 

економіках» (2000 р.) [70]; Є. Косенда, «Макроекономічна конвергенція в 

перехідних країнах» (2001 р.) [71]; Д. Розенберг, «Розширення 

Європейського Союзу на схід: проблеми конвергенції» (2002 р.) [72]; 

У. Верблен, П. Ватер, «Аналіз процесу економічної  конвергенції в 

перехідних країнах» (2005 р.) [73]; Дж.-М. Фіджет, Н. Неновскі, 

«Конвергенція та шоки на шляху до ЄС: емпіричне дослідження щодо 

Болгарії та Румунії» (2006 р.) [74]; В. Ждарек, Дж. Шиндель, «Реальна та 

номінальна конвергенція та нові країни – члени ЄС – сучасний стан і 
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наслідки» (2007 р.) [75]; Р. Мелзіг, Р. Спраут, «Дивергенція та конвергенція у 

Східній Європі чи Євразії: один шлях переходу чи два?» (2007 р.) [76]; 

Е. Зервоянні, «Конвергенція шоків і торгівлі при розширенні Європейського 

Союзу» (2008 р.) [77]; Е.Янку, «Реальна конвергенція та інтеграція» (2008 р.) 

[78]; Ф. Монфорт, «Конвергенція регіонів ЄС – заходи та еволюція» (2008 р.) 

[79]; М. Прадіп, «Інновації, соціальна спрямованість та інтеграція: від 

переходу та конвергенції у Східній Європі та на пострадянському просторі» 

(2008 р.) [80]; Р. Вейгелерс, М. Мрейк, «Економіка знань та наздоганяння 

країн – членів Євросоюзу» (2009 р.) [81]; Е. Белке, Дж. Шнабль, Х. Земанек, 

«Реальна конвергенція, потоки капіталу та конкурентоспроможність у 

Центрально-Східній Європі» (2009 р.) [82]; П. Хелмей, В. Васарі, «Реальна 

конвергенція країн – нових членів Євросоюзу (коротко- та довгострокова 

перспектива)» (2010 р.) [83]; В. Улюсой, І. Ялсін, «Конвергенція рівнів 

продуктивності серед країн ЄС» (2011 р.) [84]; Л. Албу, «Структурні зміни та 

конвергенція в ЄС і на Балканському регіоні» (2011 р.) [85]; А. Філіппетті, А. 

Пейрач, «Чи перемогла партія конвергенції? Продуктивність праці та 

технологічний розрив у ЄС» (2013 р.) [86]; В. Кейтіл, «Конвергенція, 

розподіл доходів та економічна криза в Європі» (2013 р.) [87]; М. 

Даудерштатд, «Конвергенція в кризі. Європейська інтеграція в небезпеці» 

(2014 р.) [88]; М. Борсі, Н. Метью, «Еволюція економічної конвергенції в 

Європейському Союзі» (2014 р.) [89]; С. Лейтнер, Р. Рьоміш, «Економічна та 

соціальна конвергенція в ЄС. Нотатки щодо політики» (2015 р.) [90]; 

доповідь Інституту Європи РАН «Вишеградська четвірка в Європейському 

Союзі: дилеми конвергенції» (2017 р.) [91]; К. Грабнер, Ф. Хеймбергер та ін., 

«Європа дезінтегрується? Макроекономічна дивергенція, структурна 

поляризація, торгівля та уразливість» (2017 р.) [92]; Б. Пальєр, Е. Ровні та ін., 

«Європейський розрив? Соціальна та економічна дивергенція в Європі та їх 

політичні наслідки» (2017 р.) [93], Дж. Френкс, Б. Баркбі та ін., «Економічна 

конвергенція в Єврозоні: рухаємося разом чи дрейфуємо окремо?» (2018 р.) 
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[94]; С. Алсіді, «Економічна інтеграція та конвергенція доходів в ЄС»  

(2019 р.) [95] та інші. 

Один із найважливіших результатів досліджень процесів конвергенції 

економік новоінтегрованих країн і держав – лідерів ЄС (у тому числі 

викладених у наведених вище джерелах) полягає у відсутності прогнозних 

очікувань щодо помітного скорочення розриву між їх показниками ВВП на 

душу населення. Причому не лише в коротко-, а й у середньостроковій 

перспективі.   

 Зокрема, відомий польський учений Г. Колодко [96] у 2000 р. зазначав, 

що стартові умови економічного розвитку та специфіка трансформації в 

перехідних економіках дасть їм можливість досягти рівня розвинених країн 

за показником ВВП на душу населення (приблизно 30 тис. дол. США) у 

найкращому випадку через 14–15 років (Чехія, Естонія, Угорщина, 

Словаччина), а в найгіршому – через 40–50 років (Албанія, Молдова, 

Югославія та Таджикистан). При цьому розраховані вченим альтернативні 

сценарії базувалися на припущенні, що рівень конкурентоспроможності цих 

країн  зростатиме відповідно до ходу структурних реформ, створення 

ринкових інституцій і посилення несировинних джерел зростання. Практика 

довела, що ці припущення для більшості новоінтегрованих держав ЄС 

виявилися досить оптимістичними і, вочевидь, їх соціально-економічна 

конвергенції з передовими країнами ЄС реалізуватиметься за песимістичним 

сценарієм.  

Румунський вчений А. Янку у 2007 р. зробив аналогічні розрахунки 

[97], оцінюючи перспективи економічної конвергенції Румунії та провідних 

держав Євросоюзу. Зважаючи, що з урахуванням валютних обмінних курсів 

у 2004 р. реальний ВВП на душу населення в ЄС-15 становив 24600 євро, а в 

Румунії – 7300 євро, та припускаючи, що в подальшому провідні країни 

Євросоюзу збережуть середньорічні темпи економічного зростання за 1990–

2004 рр. (1,8% реального подушового ВВП), дослідник визначив кілька 

варіантів щодо можливої швидкості та тривалості конвергенції. Розрахунки 
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А. Янку показують, що якщо економіка ЄС-15 щорічно зростатиме на 1,8%, 

Румунії (зі щорічним темпом економічного зростання на рівні 8%) 

знадобиться, у кращому випадку, 20 років, щоб зрівнятися з ЄС-15 за рівнем 

подушового доходу, який на той момент сягне 34,5 тис. євро. У гіршому – 57 

років, але тоді щорічні темпи зростання румунської економіки повинні 

становити 4%, а досягнутий рівень доходу на душу населення становитиме 

63,2 тис. євро.   

Чеські дослідники Я. Бруха, Ю. Подп’єра та С. Полак у 2010 р. на 

основі даних  щодо розвитку чеської економіки в 1995–2005 рр. представили 

прогнозний сценарій економічної конвергенції Чехії та ЄС-15 за двома 

ключовими змінними – дохід на душу населення та реальний обмінний курс 

[98]. Сценарні припущення стосовно чеського економічного середовища на 

прогнозний період передбачають наявність зовнішніх запозичень, передачу 

зовнішніх технологій через прямі іноземні інвестиції, високу ринкову 

конкуренцію на ринках експортних товарів та забезпечення інвестицій в 

якість продукції (з урахуванням впливу реального обмінного курсу). За 

розрахунками вчених, обсяги ВВП на душу населення в Чехії та країнах ЄС-

15 зрівняються лише приблизно в 2030 р. 

Відповідно до прогнозної оцінки Віденського інституту міжнародних 

економічних досліджень, соціально-економічна конвергенція країн ЦСЄ та 

Євросоюзу загалом, очевидно, потребуватиме понад 30–35 років, якщо 

вважати стартом цього процесу 1995 р. Припускаючи, що держави 

Центральної та Східної Європи у складі ЄС зростатимуть за показником ВВП 

на душу населення в середньому на рівні 2,8% щороку, до 2026 р. жодна з 

цих країн не зможе досягти середньоєвропейського показника обсягу 

подушового ВВП. Результати проведеного інститутом економетричного 

моделювання показують, що в 2026 р. ВВП на душу населення Болгарії ледь 

перевищить 60% рівня ЄС-28, Хорватії та Румунії – 70%, Словаччини, 

Словенії. Естонії та Литви – 80%, і лише показник Чехії перетне межу в 90% 

середньоєвропейського індикатора. А, наприклад, Польща та Угорщина 
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зможуть наблизитися до рівня 80% ВВП на душу населення ЄС-28 лише у 

2031 р. [99, с. 17–20].  

Станом на початок 2019 р. зазначені прогнозні оцінки щодо складності 

та тривалості конвергенційного шляху «старих» і «нових» держав – учасниць 

Євросоюзу виявилися цілком коректними. Однак надалі на цьому шляху 

прогнозовано можуть з’явитися нові бар’єри, у тому числі зумовлені 

наростанням дезінтеграційних тенденцій, квінтесенцією яких стало рішення 

Великої Британії щодо виходу зі складу ЄС, зафіксоване за підсумками 

загальнонаціонального референдуму у червні 2016 року.  

Узагальнюючи викладене вище, за критеріями значущості та новизни 

наукових доробок, а також їх тематики можемо виділити чотири основні 

етапи становлення теорії конвергенції (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Періодизація розвитку теорії соціально-економічної конвергенції 

Етап  Спрямованість досліджень  Основні напрями 
та розробники 

Основні чинники 
конвергенції 

І етап 
(середина 
1940-х років –
1950-ті роки) 

Перспективи зближення суспільно-
організаційних та інших 
характеристик розвитку двох 
наймогутніших держав ХХ ст. – 
СРСР і США. 

Соціологія, 
культурологія: 
П. Сорокін, 
М. Вебер 

Спільні людські та суспільні 
цінності  
 

З кінця 1950-х років: моделювання 
умов сходження параметрів двох 
абстрактних економік – більш і менш 
розвиненої – при їх виході на 
рівноважну траєкторію сталого 
зростання (steady-state growth path) 

Неокласична теорія 
економічного 
зростання, 
макроекономічне 
моделювання: 
Р. Солоу, 
Т. Сван 

Рівень капіталоозброєності  
робочої сили 

ІІ етап 
(1960-ті роки 
–1970-ті роки) 

Вивчення тенденції виникнення на 
глобальному рівні нового 
інтегрального соціокультурного 
порядку  

Соціологічний, 
культурологічний: 
П. Сорокін, 
Т. Парсонс 

Суспільний розвиток, що 
генерує інтегральні культурні 
цінності, соціальні інститути 
та інтегральний тип 
особистості 

Дослідження можливостей 
конвергенційного синтезу 
капіталістичної та соціалістичної 
систем у єдиний оптимальний 
суспільний стрій 

Політекономія, 
економетрика:  
Я. Тінберген 
 

Поєднання  ефективності 
капіталістичної господарської 
системи та суспільної 
рівності, характерної для 
соціалізму. 

Вивчення процесів конвергенції 
адміністративно-планової та ринкової 
економік 
 

Теорія 
індустріального 
суспільства; 
технологічний  
детермінізм: 

Рівень індустріалізації 
економіки; 
наука, техніка та технології; 
обмін інформацією; 



74 
 

 

Етап  Спрямованість досліджень  Основні напрями 
та розробники 

Основні чинники 
конвергенції 

У.  Ростоу,  
П. Друкер,  
Дж. Гелбрейт, 
А. Гершенкрон, 
Ф. Агійон 

технологічні інновації; 
технологічне наздоганяння 
через запозичення технологій 
 

Характеристика умов зближення 
рівнів розвитку різних країн і 
регіонів світу та стабілізації 
загальносвітової системи. 
Недопущення ядерної війни та 
загибелі людства через протистояння 
провідних держав капіталістичної та 
соціалістичної систем 

Філософія, 
політологія:  
Я. Тінберген, 
А. Сахаров 
 

Суспільні структурні 
перетворення; 
інституціональна 
трансформація; 
інструменти міжнародної 
дипломатії. 
 

ІІІ етап 
(1980-ті роки 
– 1990-ті 
роки) 

Дослідження проблем конвергенції 
соціально-економічних систем з 
критичних позицій, у тому числі 
через початок розпаду соціалістичної 
системи наприкінці 1980-х років  
 
 

Теорія  
постіндустріального 
суспільства:  
А. Турен,  
З. Бжезинський, 
Д. Белл,  
Е. Тоффлер 

Обмежуючі чинники 
розвитку соціалістичної 
економіки, у т.ч. неефективні 
інститути, низька 
продуктивність праці, 
низький рівень технологій 

Концентрація уваги науковців на 
вивченні феномена дивергенції 
соціально-економічних систем 
 

Соціологія, 
економетрика: 
Д. Квей, 
Л. Прітчет 
 

Суспільна стратифікація,  
рівень поляризації доходів 
населення; 
рівень технологічного 
розвитку 

Дослідження питань конвергенції та 
дивергенції більш і менш розвинених 
держав  
 

Неокласична теорія 
економічного 
зростання, 
економетрика:  
Р. Барро, 
Х. Сала-і-Мартін, 
Г. Манків,  
Д. Ромер, 
Д. Уейл, 
В. Баумоль,  
Р. Нельсон, 
І. Вольф 

Початковий запас та 
акумуляція людського 
капіталу, який необхідний  
для впровадження сучасних 
технологій. 
Рівень продуктивності праці.  
Рівень капіталоозброєності  
робочої сили. 
 
 

Дослідження питань конвергенції та 
дивергенції розвинених країн і країн 
трансформаційного типу 
 

Макроекономіка, 
інституціоналізм: 
Дж. Сакс, 
Е. Уорнер, 
Г. Колодко, 
Я. Корнаї,  
А. Інкельс 

Роль  інституціональних 
чинників, у т.ч. ефективності 
державного регулювання 

ІV етап 
(з 2000-х 
років) 

Розробка та уведення в науковий обіг 
якісно нової економічної категорії 
«соціально-економічна 
неоконвергенція», що грунтується на  
розгляді феномена конвергенції крізь 
призму процесів інтернаціоналізації, 
глобалізації та глобальної інтеграції 
 

Глобалістика: 
О. Білорус 
 
 
 

Дія глобальних чинників 
розвитку, наростання впливу 
силових аспектів глобалізації, 
поглиблення суперечностей і 
конфліктів інтересів у 
процесах глобального 
розвитку 

Вивчення проблем конвергенції країн 
і регіонів світу крізь призму умов 

Міжнародна 
економіка: 

Ступінь відкритості 
національної системи торгівлі 
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Етап  Спрямованість досліджень  Основні напрями 
та розробники 

Основні чинники 
конвергенції 

зовнішньої торгівлі 
 

Д. Доллар, 
А. Крей, 
С. Доурік, 
Б. Делонг  

та зовнішньоторговельної 
політики держави; 
торговельна лібералізація 
 

Дослідження питань конвергенції з 
урахування специфіки структурної 
будови національної соціально-
економічної системи 
 

Неокласична теорія 
економічного 
зростання, 
макроекономіка, 
економетрика: 
М. Ландесман,  
Р. Стерер, 
Ф. Агійон, 
Д. Акемоглу, 
Ф. Зіліботті 
 

Ефективність  
макроструктурних змін, у т.ч. 
поліпшення національної 
позиції в міжнародному 
поділі праці, оптимальність 
розподілу прямих іноземних 
інвестицій поміж галузями 
промисловості, розширення 
зовнішньоторговельної 
спеціалізації країни, 
зростання рівня капіталізації 
економіки 

Розгляд конвергенційних процесів  в 
умовах  формування інформаційно-
мережевої економіки 
 

Інформаційно-
мережева економіка: 
О. Білорус, 
В. Власов, 
А. Гриценко 

Дія чинників, що виникають 
у процесі формування 
інформаційно-мережевої 
економіки, у т.ч. посилення 
турбулентності її соціально-
економічного розвитку 

Вивчення проблем конвергенції країн 
і регіонів світу крізь призму процесів 
фінансової інтеграції 
 

Міжнародна 
економіка, 
міжнародні фінанси: 
Д. Хестер, 
Е. Хейн, 
А. Трюгер, 
Л. Кап’єлло, 
Б. Жерард, 
Р. Добринськи, 
Ф. Басетті 

Ступінь фінансової 
інтеграції; 
залученість до міжнародних 
фінансових потоків; 
рівень розвитку національної 
макрофінансової системи. 

Дослідження питань конвергенції 
країн з урахуванням моделей їх 
економічного розвитку та рівня їх 
конкурентоспроможност. 
 

Інституціоналізм, 
теорія конкурентних 
переваг: 
М. Спенс 
 
 

Вибір ефективних механізмів 
державної політики для 
формування конкурентних 
переваг; 
посилення міжнародної 
конкурентної позиції 
держави. 

Вивчення соціально-економічної та  
макрофінансової конвергенції держав 
Європейського Союзу, у т.ч. 
конвергенції «старих» і «нових» 
країн – учасниць ЄС. 

Міжнародна 
економіка, 
європейська 
інтеграція: 
Г. Колодко, 
Е. Зервоянні, 
Р. Мелзіг,  
Р. Спраут, 
М. Прадіп, 
Е. Гундлах. 
С. Лейтнер. 
П. Хавлік та ін. 
 

Ефективність інституційних і 
структурних реформ; 
продуктивність праці;  
рівень соціального розвитку; 
акумуляція людського 
капіталу. 
 

Джерело: складено автором. 
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Відповідно до даних табл. 1.1, основними етапами розвитку теорії 

соціально-економічної конвергенції є такі: 

• І етап (середина 1940-х років – 1950-ті роки) – початковий. 

Основоположник теорії конвергенції П. Сорокін розглядав цей процес у 

контексті суспільного розвитку, вважаючи загальнолюдські цінності та 

спільні культурологічні характеристики ключовими чинниками 

конвергенції соціалістичного та капіталістичного суспільств. У той же 

період розвивався напрям досліджень, пов’язаний з макроекономічним 

моделюванням конвергенційного зближення економік, що визначається 

рівнем капіталоозброєності робочої сили. 

• ІІ етап (1960-ті роки – 1970-ті роки) характеризується 

концентрацією досліджень на проблемі конвергенції планової та ринкової 

економік в умовах індустріального суспільства, локомотивом якої виступає 

рівень їх технічного та технологічного розвитку. 

• ІІІ етап (1980-ті роки – 1990-ті роки) розвитку теорії 

конвергенції примітний урахуванням специфіки постіндустріального 

суспільства та виділенням інституціональних чинників як детермінант цього 

процесу. Червоною лінією у наукових розвідках проходить переоцінка 

змісту феномена конвергенції через розпад соціалістичної системи та появу 

нової групи соціально-економічних систем, що представлені країнами 

трансформаційного типу. 

• ІV етап (з 2000-х років) у розвитку теорії ознаменований якісним 

розширенням її категоріального апарату та появою нового поняття 

«неоконвергенція», відмітними рисами якої є врахування впливів 

глобалізації, розгляд соціально-економічних систем, а не економік, а також 

припущення про співрозвиток, а не розвиток кожної окремо з цих систем. 

Розпочато дослідження процесів неоконвергенції в умовах формування 

інформаційно-мережевої економіки. Водночас продовжуються дослідження 

традиційної економічної конвергенції, головними детермінантами якої 

можуть виступати структурні, фінансові, зовнішньоторговельні та 
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інституціональні чинники. Окремим блоком можна виокремити 

дослідження конвергенційних процесів у Європейському Союзі, який у 

міжнародному масштабі можна розглядати як найуспішніший реалізований 

на практиці проект макроекономічної та макрофінансової конвергенції. 

Примітною рисою розвитку теорії конвергенції слід вважати дуже 

слабку увагу до вивчення соціальних параметрів і чинників конвергенційних 

процесів. На перших етапах становлення теорії соціальні аспекти 

враховувалися лише імпліцитно, а міжкраїнне конвергування у соціальній 

сфері практично не розглядалося. 

Фактично, сплеск такої уваги проявився у науковців і експертів лише у 

1990-х роках, коли розпочалися масштабні трансформаційні процеси на 

постсоціалістичному просторі, які мали вкрай тяжкі соціальні наслідки, а 

також у першій декаді 2000-х років, коли очевидною стала тенденція 

соціальної дивергенції між країнами Євросоюзу. Цілком можливо, що 

заповнення цієї «соціальної» прогалини у теоретичних і прикладних 

дослідженнях проблем конвергенції дозволить знайти відповіді на чимало 

актуальних питань щодо забезпечення ефективності цього процесу в 

сучасних умовах. 

 

1.2. Кількісна оцінка параметрів та моделювання конвергенції 

соціально-економічних систем 

Важливим аналітичним інструментарієм для пояснення змісту та 

специфіки процесів економічної конвергенції є відповідні економетричні 

моделі (більшість з них розроблена на грунті теорії економічного зростання). 

Серед найбільш відомих, «базових» для цього напряму – теоретичні модельні 

конструкції Солоу – Свана, Манківа – Ромера – Уейла, Барро – Сала-і-

Мартіна та Балласи – Самуельсона. Також значний науковий інтерес 

представляє модель Е. Гундлаха, що є теоретичним розширенням 

напрацювань Р. Барро, Г. Манківа, Х. Сала-і-Мартіна [100]. Варто зазначити, 

що теоретичні оцінки швидкості економічної конвергенції по суті 
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характеризують не зближення ключових параметрів економічного розвитку 

(конвергенцію) країн і регіонів між собою, а наявність чи відсутність їх 

наближення до власних стаціонарних станів (які в загальному випадку 

відрізняються один від одного), а тому такі оцінки малопридатні в 

прикладному аспекті [101]. Через це найчастіше в аналітичних дослідженнях 

для оцінки міжкраїнної конвергенції використовують спрощені формули та 

розрахунки за допомогою методів математичної статистики. Проте для їх 

адекватного застосування та глибшого розуміння цієї тематики необхідною є 

опора на відповідне теоретичне підґрунтя.  

З огляду на існування цілої низки вітчизняних і зарубіжних видань – як 

навчальних, так і наукових, що містять детальний опис зазначених 

теоретичних моделей, нижче наводимо їх скорочену характеристику.    

Модель зростання Солоу – Свана. Згідно з неокласичною моделлю 

Солоу – Свана [44], [102], [103], процес економічного зростання 

характеризується типовою виробничою функцією Кобба – Дугласа:  

 

                   αα −⋅⋅= 1)()()()( tLtKtAtY ,   10 << α ,                                (1.2) 

де  t – параметр часу;  

Y – випуск продукції на макрорівні;  

A – параметр, що характеризує сукупну продуктивність факторів 

виробництва (вплив науково-технічного прогресу та ін.);  

K – затрати основного капіталу;  

L – затрати праці;  

α – коефіцієнт еластичності випуску по праці;  

(1–α) – коефіцієнт еластичності випуску по капіталу. 

У моделі передбачається, що ключовими параметрами виходу 

економіки на рівноважну траєкторію сталого зростання виступають рівень 

капіталоозброєності (k=K/L), гранична схильність до заощаджень (s), а також 

темп приросту трудових ресурсів (населення) – (n). Вихідними положеннями 

моделі є спадна продуктивність капіталу, постійна віддача від масштабу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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(сума коефіцієнтів при К і L дорівнює 1), незмінність норми амортизації, 

відсутність інвестиційних лагів, а також взаємозамінність факторів 

виробництва, яка пояснюється не лише технологічними умовами, а й 

неокласичною передумовою щодо досконалої конкуренції на ринках ресурсів 

[104]. 

Важливою частиною моделі, де випуск на одного зайнятого (у=Y/L) 

описується виробничою функцією f(k), є гіпотеза конвергенції (convergence 

hypotheses). Відповідно до неї, економіки з однаковими параметрами f(k), s, n, 

але різним початковим запасом капіталу в розрахунку на одного зайнятого, 

задля досягнення однакового рівноважного рівня продуктивності праці (у*) 

мають наближатися до одного й того ж рівноважного рівня 

капіталоозброєності (k*).  

Об’єктивно цей рух матиме різну динаміку, – зважаючи на те, що 

економіки з різним рівнем розвитку відрізняються за рівнем початкового 

запасу капіталу, на конвергенційному шляху вони матимуть й різні темпи 

зростання капіталоозброєності та, відповідно, – різні темпи зростання 

випуску. 

Економічно слабкі країни характеризуються низьким початковим 

рівнем капіталоозброєності і тому задля досягнення сталої макроекономічної 

динаміки повинні забезпечити вищі темпи його зростання, аніж економічно 

сильні країни з високим початковим запасом капіталу в розрахунку на одного 

зайнятого. Ця  теза є ключовою в концепції β-конвергенції, яка передбачає, 

що за умови наближення країн (регіонів) до стану стаціонарної стійкості 

(steady-state) у довгостроковій перспективі відбувається вирівнювання рівнів 

їх економічного розвитку, оскільки менш розвинені економіки зростають 

вищими темпами, аніж більш розвинені. При цьому визначальним на 

конвергенційному шляху для кожної економіки є початковий рівень її 

розвитку, що може характеризуватися питомими показниками капіталу, 

доходу чи продуктивності праці.          
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Можливості менш розвинених економік зростати швидше порівняно з 

високорозвиненими визначаються такою важливою умовою, що 

використовується у більшості ключових досліджень з економічної 

конвергенції, як ефект спадної віддачі капіталу від масштабу виробництва. 

Цей ефект полягає в тому, що гранична корисність капіталу з часом 

знижується, викликаючи  зменшення схильності до заощаджень, а тому – 

зниження інвестиційної активності та темпів зростання. Хоча менш 

розвинені країни характеризуються нижчою акумуляцією капіталу порівняно 

з високорозвиненими, але за рахунок його вищої граничної корисності їх 

темпи економічного зростання можуть бути вищими, аніж у більш 

розвинених держав [105]. 

Отже, при β-конвергенції, у процесі наближення до рівноважного стану 

(де досягаються рівноважні показники продуктивності праці, капітало-

озброєності та темпів економічного зростання) країни-аутсайдери, що 

мають низький рівень капіталоозброєності, демонструють вищі темпи 

зростання економіки, аніж країни-лідери.  

За одночасного припущення про однаковість у двох економік, – 

відповідно менш і більш розвиненої, – параметрів виробничої функції, норми 

вибуття капіталу, граничної схильності до заощадження та темпів приросту 

ресурсу праці, це твердження називають гіпотезою строгої збіжності до 

рівноважного стану або ж гіпотезою абсолютної конвергенції (absolute 

convergence). Модель абсолютної конвергенції передбачає, що країни 

(регіони), залучені до цього процесу, мають однорідну структуру економіки 

та наближаються до єдиної траєкторії пропорційного економічного 

зростання. Лише різні початкові рівні доходу (капіталу, продуктивності 

праці)  визначають відмінності їх розвитку, які, проте, в довгостроковій 

перспективі взагалі зникають.    

Однак у дійсності країни, які значно дистанційовані за рівнем 

економічного розвитку, мають надзвичайно суттєві відмінності й у структурі 

економіки. Тому в прикладному аспекті більш реалістичною видається 
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гіпотеза умовної конвергенції (conditional convergence). Вона передбачає, що в 

процесі конвергенції країни на макрорівні мають однакові технологічні 

можливості та темпи приросту населення (робочої сили), але відрізняються 

за показниками схильності до заощаджень та початкового рівня 

капіталоозброєності. Рухаючись різними траєкторіями steady-state, такі 

країни в довгостроковому періоді можуть досягти рівноважного стану, однак 

при цьому матимуть різні параметри розвитку економіки, які характеризують 

накопичення капіталу, випуск продукту, споживання тощо.  

Тобто умовна β-конвергенція враховує різницю структурних – у 

широкому сенсі – параметрів економік і передбачає, що різні країни (регіони) 

мають різні траєкторії сталого зростання, хоча в тривалій перспективі 

практично  зближуються за його рівнем. 

Графічна ілюстрація процесів абсолютної й умовної економічної 

конвергенції за конструкцією неокласичної моделі Солоу – Свана наведена 

на рис. 1.1 та 1.2.  

 
 

Рис. 1.1. Графічна ілюстрація процесу 

абсолютної конвергенції двох економік  

Рис. 1.2. Графічна ілюстрація процесу 

умовної конвергенції двох економік 

 

На рис. 1.1, що ілюструє умови абсолютної конвергенції, змінні k1 та k2 

характеризують рівень капіталоозброєності відповідно для економіки менш і 
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більш розвиненої (або «бідної» та «багатої») країни. Оскільки обидві 

економіки  мають однакові параметри f(k), s, n, то в довгостроковому періоді 

вони виходять на траєкторію steady-state і наближаються до рівноважного 

рівня капіталоозброєності k*. Для країни-аутсайдера це означає, що її питомі 

показники капіталу та випуску (в розрахунку на одного працюючого)  

зростатимуть швидше, ніж показник чисельності трудових ресурсів. Для 

країни-лідера вони, навпаки, зростатимуть повільніше.  

У процесі конвергенції граничний приріст капіталоозброєності (на 

графіку він характеризується відповідним кутом нахилу дотичної) менш 

розвиненої економіки перевищує аналогічний показник більш розвиненої 

країни. Графічно цілком очевидно, що якщо k1< k2  ⇒  f′(k1) > f′(k2).  Отже, в 

кінцевому підсумку, країна-аутсайдер накопичує більше капіталу та зростає 

швидше, ніж країна-лідер. 

На рис. 1.2, що описує процес умовної конвергенції, зазначено, що дві 

економіки – менш і більш розвинена – мають однаковий темп приросту 

населення, але різну схильність до інвестування. Оскільки початкові рівні їх 

капіталоозброєності також відрізняються, ці економіки рухаються різними 

траєкторіями steady-state, мають різні питомі показники споживання, і з 

часом прийдуть до різних рівноважних k1* та k2*. 

Описана вище теоретична конструкція Солоу – Свана пізніше, у 80–90-

ті роки ХХ ст. була об’єктом неодноразових спроб верифікації та 

розширення. Найбільш відомим підходом у цьому напрямі вважається 

спільна розробка Г. Манківа, Д. Ромера та Д. Уейла [106], описана у статті 

«Внесок у емпіричний підхід до економічного зростання» (1992 р.). 

Модель Манківа – Ромера – Уейла. У дослідженні Г. Манківа, Д. 

Ромера та Д. Уейла [106], присвяченому перевірці гіпотези конвергенції, 

розглядається модифікована виробнича функція: 

 

             [ ] αα −⋅= 1)()()()( tLtAtKtY ,   10 << α ,                                (1.3) 
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де всі змінні відповідають зазначеним вище у тексті.  

Основні параметри моделі при цьому вимірюються в питомих 

одиницях ефективної праці (
AL
Yy = ,  

AL
Kk = ), з урахуваннях чого виробнича 

функція в моделі набуває вигляду: y = kα.                         

У стані сталої рівноваги значення (в одиницях ефективної праці) 

капіталоозброєності (k*) та випуску (y*) описуються, відповідно, функціями 

[107, с. 208–213]: 

 

                                  k*= ( )
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,                             (1.4)  

                                  y*= (k*)α = ( )
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δ
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gn
s 1 ,                 (1.5)  

 

де g – темп приросту сукупної продуктивності ресурсів;  

δ – норма амортизації;  

всі інші змінні відповідають зазначеним вище. 

Розширивши теоретичну конструкцію Солоу – Свана, автори здійснили 

її емпіричну перевірку на основі даних за 1960–1985 рр. щодо 195 країн світу, 

поділених на три групи (країни ОЕСР; країни з середнім доходом; країни, що 

не є нафтодобувними), та отримали лише часткове підтвердження 

коректності моделі. Вважаючи, що підвищенню її якості як аналітичного 

інструментарію сприятиме уведення нового вагомого чинника, що 

характеризує розвиток сучасної економіки – тобто інформаційної економіки, 

економіки знань, – вчені розробили модель з урахуванням людського 

капіталу. 

Виробнича функція цієї моделі Манківа – Ромера – Уейла має такий 

вигляд [108]: 
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                   [ ] βαβα −−= 1)()()()()( tLtÀtHtKtY ,                 (1.6) 

 

де K(t) – затрати фізичного капіталу;  

H(t) – затрати людського капіталу;  

β – коефіцієнт еластичності випуску по людському капіталу,  

всі інші змінні відповідають зазначеним вище. 

Враховуючи, що як і інші головні змінні, людський капітал  

представляється в питомих одиницях ефективної праці (
AL
Hh = ), відповідно, 

виробнича функція розширеної моделі має вигляд: y = kα hβ.  

 Передумовами моделі Манківа – Ромера – Уейла виступають однакова 

норма зношування для фізичного та людського капіталу, а також спадна 

віддача усіх видів капіталу ( β+α <1). 

З урахуванням зазначеного модельні параметри рівноваги для змінних 

капіталоозброєності (k*) та озброєності людським капіталом (h*) 

визначаються, відповідно, так: 
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++
⋅− −−

δ

ββ βα

gn
ss hk

1 1
1

,                             (1.7) 

                                  h*= ( )










++
⋅ − −−

δ

αα βα

gn
ss hk

1 1
1

,                              (1.8)  

 

де sk та sh – частка доходу, інвестована, відповідно, у фізичний і 

людський капітал;  

усі інші змінні відповідають зазначеним вище. 

Емпірична перевірка на зазначених  вище трьох групах країн довела 

правомірність розширеної моделі, створеної Манківим, Ромером і Уейлом, та 

дала їм можливість кількісно обґрунтувати гіпотезу конвергенції, висунуту 

Солоу та Своном. Так, вчені розглянули випадок ендогенного зростання 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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( β+α =1), та покладаючи, що нестача фізичного капіталу може 

компенсуватися розвитком людського капіталу і навпаки, визначили рівень 

збіжності λ:  

 

                                λ = (n+g+δ)(1-α-β).                                    (1.9)  

 

Слід зазначити, що параметр збіжності λ характеризує часовий період 

наближення економіки країни до стану стійкої рівноваги, при цьому йдеться 

про умовну, а не абсолютну збіжність, оскільки існують певні обмеження на 

шляху вільного пересування ресурсів у світі (тобто їх абсолютної 

мобільності) [107, с. 224–231]. 

Модель Барро – Сала-і-Мартіна. У відомій праці Р. Барро та Х. Сала-

і-Мартіна «Конвергенція» (1992 р.) [52] було вперше уведено поняття β-

конвергенції та відповідного коефіцієнта як показника, що відображає 

швидкість зближення економік. В основі побудови коефіцієнта конвергенції 

β лежить рівняння неокласичної моделі зростання для економіки, що прямує 

до рівноважного стану. Подане у вигляді лог-лінійної залежності, рівняння 

має такий вид: 

       

 [ ] [ ] ),1(*)ˆlog()0(ˆlog)(ˆlog tt eyeyty ββ −− −⋅+⋅=                (1.10)   

 

       де )(ˆ tó , )0(ó̂  – випуск, оцінений в одиницях ефективної праці (
AL
Yy = ), 

відповідно, у періоді t  та у початковому періоді;  
*ŷ  – випуск в одиницях ефективної праці в стані стійкої рівноваги (при 

досягненні стану steady-state);  
*ŷ  β – коефіцієнт конвергенції, який характеризує швидкість наближення 

економіки до рівноважного стану. 

Для розрахунку коефіцієнта β-конвергенції Р. Барро та Х. Сала-і-

Мартін визначили таку формулу:  
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0)1( >⋅−−−= xn θρψ ,  

 

де α – коефіцієнт еластичності випуску за обсягом капіталу;  

θ, ρ – параметри функції корисності споживача U(C), у якій враховано його 

міжчасові переваги;  

δ – показник амортизації фізичного капіталу;  

х – параметр, що характеризує технологічний прогрес;  

n – темп приросту населення і, відповідно, ресурсу праці. 

Для емпіричних розрахунків Р. Барро та Х. Сала-і-Мартін 

запропонували використовувати таку формулу середнього темпу зростання 

випуску на одного працюючого (продуктивності праці) у періоді Т:  
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де y(T), y(0) – відповідно, продуктивність праці у періоді Т та у 

початковому періоді;  

В – змінна, що визначається за формулою: ,1







 −
+=Β

−

T
eх

Tβ

 ε – 

стохастична змінна. 

Формула (1.12) має такий економічний зміст: середні темпи зростання 

економіки протягом певного періоду визначаються рівнем початкової 

продуктивності ))0(log(y та швидкістю наближення економіки до 

рівноважного  стану β . Причому, оскільки β  використовується у формулі 

зі знаком «мінус», то це означає, що чим нижчим є випуск на одного 

працюючого у початковому стані (наприклад, на початку трансформації чи 
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інтеграції), тим вищими мають бути темпи зростання економіки для виходу 

на траєкторію стійкого зростання.  

За спрощеного трактування у процесі конвергенції економіки країн-

аутсайдерів зростають швидше, ніж країн-лідерів. 

Другий тип конвергенційного процесу – σ-конвергенція, – 

спостерігається лише у випадках, коли розрив у рівнях реального доходу в 

економіках різних країн постійно скорочується. Коефіцієнт σ-конвергенції є 

індикатором, за допомогою якого оцінюється характер (інтенсивність) 

зближення економік у процесі конвергенції.  

В економетричному сенсі зближення економік, що відповідає критерію 

σ-конвергенції, повинне означати скорочення дисперсії показника випуску на 

душу населення різних країн чи регіонів  протягом конвергенційного 

періоду. Отже, якщо σt+T < σt,  то має місце σ-конвергенція. 

Для розрахунку коефіцієнта σ-конвергенції використовується така 

формула [97]: 

 

( )
t

n

i
tit

t Y

YY
n∑=

−
= 1

21

σ ,      (1.13)     

 

де і – індекс країни, що входить у конвергенційну групу;  

t – часовий параметр,  

tY
−
 – середнє значення показника ВВП на душу населення по групі країн;  

itY  – фактичне значення показника ВВП на душу населення у конкретній 

країні;  

n – кількість країн у групі.  

Важливо те, що параметр σ-конвергенції характеризує наявність 

тренду у скороченні розриву за показниками соціально-економічного 

розвитку між країнами-лідерами і менш розвинених країн. Він корелює з 

показником β-конвергенції, оскільки, як уже підкреслювалося, коефіцієнт β 
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характеризує швидкість наближення до стану, в якому розрив в 

економічному розвитку може бути подоланим. 

Досліджуючи взаємозв’язок коефіцієнтів β та σ, Х. Сала-і-Мартін  

доводить те, що β-конвергенція є необхідною, проте недостатньою умовою σ-

конвергенції [109]. Адже, навіть незважаючи на наближення економік до 

стану steady-state, розрив між бідними та багатими країнами може 

зберігатися. Така ситуація часто спостерігається у реальному житті й 

зумовлюється як внутрішніми (технологічними, інвестиційними, 

інституційними тощо) причинами, так і зовнішніми (енергетичні, фінансові, 

цінові шоки та ін.) впливами.  

Модель Гундлаха. В моделі німецького вченого з Інституту світової 

економіки (м. Кіль) Е. Гундлаха як основний показник конвергенції обрано 

абсолютний приріст продуктивності праці. Цей модельний підхід  

використано автором для розроблення сценарних прогнозів та оцінки 

конвергенції Східної Німеччини після її об’єднання у 1990 р. з Західною 

Німеччиною та подальшої інтеграції в Євросоюз [110].  

Оригінальність моделі Е. Гундлаха полягає у поясненні змін 

основного індикатора конвергенції – рівня продуктивності праці, – 

стартовими умовами технологічного розвитку, запасами фізичного та 

людського капіталу, інвестиціями в нагромадження обох видів капіталу, 

параметрами споживання й заощадження.  

У моделі передбачається випадок обмеженої мобільності капіталу. 

Зрозуміло, що мобільність капіталу є суттєвим чинником зближення рівнів 

економічного розвитку різних країн. Ідеальна ситуація абсолютної 

мобільності мала б спричиняти надзвичайно швидку (стрибкоподібну) 

конвергенцію. У реальній економіці рух капіталу між країнами завжди є 

обмеженим, а обмеження мобільності об’єктивно стримує конвергенцію. Про 

це, зокрема, йдеться у спільному дослідженні Р. Барро, Г. Манківа, Х. Сала-і-

Мартіна [100].  
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Припущеннями моделі Гундлаха виступають: відкритість товарних 

ринків і ринків капіталу за умови обмеженої мобільності капіталів; 

інвестування з метою нагромадження фізичного та людського капіталу; 

стабільність національної валюти; незмінність частки економічно активного 

населення. 

У моделі використано модифіковану виробничу функцію Кобба – 

Дугласа з людським капіталом аналогічно тій, яка представлена у моделі 

Манківа – Ромера – Уейла,  а саме: 

 
ηαηα −−= 1)(ALHKY  ηα + <1,               (1.14)      

 

де LHK ,,  – відповідно, фізичний, людський капітал та ресурс праці;  

A  –  технологічна змінна;  

ηα ,  – відповідно, показник еластичності випуску за фізичним та людським 

капіталом. 

Скориставшись виразом  усіх змінних у розрахунку на одиницю 

ефективної праці (
AL
Yy = , 

AL
Kk = , 

AL
Hh = , ηα hky = ) та врахувавши умову 

стійкого економічного зростання для фізичного і людського капіталу 

( 0)( =++−′=∆ kgnysk K σ , 0)( =++−′=∆ hgnysh H σ ), переходять до рівняння  *y = 
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ss hK . Надавши цьому рівнянню лог-лінійного вигляду, одержують 

вираз: 
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Остаточна формула для оцінки змін продуктивності праці у процесі 

конвергенції за умови руху траєкторією стійкого економічного зростання має 

такий вид [111]:  
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tL
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де 
)(
)(

tL
tY  – співвідношення продуктивності праці двох країн, досягнуте 

внаслідок конвергенції,  

)0(
)0(

L
Y  – співвідношення продуктивності праці двох країн на початку процесу 

конвергенції,  

y(0) – початкове співвідношення випуску на одиницю ефективної праці при 

AL
Yy = ;  

g – темп реалізації технічного прогресу;  

β – рівень конвергенції;  

n – темп приросту населення,  

δ – середня норма амортизації для фізичного та людського капіталу;   

ks′ ,  hs′  – відповідно, норма заощаджень за фізичним та людським капіталом, 

)(
)(

tL
tH  –  співвідношення запасу людського капіталу, що припадає на одиницю 

ресурсу праці, двох країн за результатами конвергенції. 

Вираз [
)0(
)0(log

)(
)(log

L
Y

tL
tY
− ] з рівняння (1.16) відображає результат (ефект) 

зростання економіки наздоганяючої країни щодо країни-лідера у процесі 

конвергенції протягом періоду t.  

Модель Баласси – Самуельсона. Ця модельна конструкція (ще відома 

як «Ефект Баласси – Самуельсона») вперше була сформульована на основі 

праць Б. Баласси «Доктрина паритету купівельної спроможності: переоцінка» 
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та П. Самуельсона «Теоретичні нотатки щодо проблем торгівлі», які 

опубліковані 1964 р., і формалізує зв’язок між продуктивністю праці та 

реальним обмінним курсом держав з різним рівнем економічного розвитку. 

Через це модель Баласси – Самуельсона вважається стандартним 

інструментарієм для аналізу процесів міжкраїнної економічної конвергенції: 

реальної (оціненої за рівнем ВВП на одного зайнятого, з урахуванням ПКС) 

та номінальної (оціненої за рівнем цін і реальних обмінних курсів, з 

урахуванням ПКС), а також їх взаємозв’язку [112]. 

При розробці моделі автори розглядали невелику відкриту економіку, 

та відштовхувалися від того, що країни з високим рівнем доходу 

технологічно більш просунуті, ніж країни з низьким доходом, при цьому 

технологічні переваги високорозвинених держав вищі у відкритому секторі 

експортованих товарів, які реалізуються за цінами на світових ринках, аніж у 

закритому секторі неекспортованих товарів, які реалізуються за цінами 

внутрішнього ринку [113]. Однією з передумов моделі є абсолютна 

міжсекторна мобільність усередині країни використовуваних у виробництві, 

яке описується функцією Кобба – Дугласа, капіталу і праці, та, відповідно, 

відсутність мобільності ресурсу праці з одночасною абсолютною 

мобільністю капіталу – на міжнародному рівні. Це припущення дає  

можливість вибудувати таку логіку моделі:  

1) з урахуванням вільного припливу інвестицій і технологій, у т.ч. 

з-за кордону, в країнах-аутсайдерах продуктивність праці у відкритому 

секторі експортованих товарів зростає інтенсивніше, аніж у закритому 

секторі неекспортованих товарів; 

2) підтримується постійне співвідношення між рівнями оплати 

праці в різних секторах (експортованих і неекспортованих товарів) 

економіки кожної країни;  

3) під впливом міжнародної конкуренції, в різних країнах 

зближуються (при перерахунку за валютним обмінним курсом) ціни на 
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аналогічну продукцію сектора експортованих товарів (має місце цінова 

конвергенція); 

4) через однаковий рівень оплати праці та нижчу її продуктивність 

у секторі неекспортованих товарів порівняно з сектором експортованих, 

ціни у закритому секторі економіки зростають швидше, ніж у 

відкритому; 

5) з урахуванням зростання внутрішніх цін на продукцію сектора 

неекспортованих товарів та їх стабільність у секторі експортованих 

товарів, забезпечену відповідністю аналогічним світовим цінам, зростає 

загальний внутрішній рівень цін, обчислений в іноземній валюті, тобто 

має місце підвищення реального обмінного курсу національної валюти. 

Усі зазначені тези відповідно формалізовані в моделі Баласси – 

Самуельсона й дають можливість прийти до висновку, що в процесі 

економічної конвергенції, яка за обґрунтуванням Р. Барро та Х. Сала-і-

Мартіна, передбачає випереджаюче порівняно з країнами-лідерами зростання 

продуктивності праці у країнах-аутсайдерах, спостерігається зростання 

реального обмінного валютного курсу останніх.  

При цьому можна виділити два перехідні механізми, що пояснюють 

причини, з яких успішний «наздоганяючий» розвиток певної держави 

повинен супроводжуватися зростанням реального обмінного курсу її валюти 

[114]: 

– «внутрішній механізм», який забезпечує зв’язок між зростанням 

продуктивності праці в секторі експортованих товарів і здешевленням його 

продукції відносно сектора неекспортованих товарів: 

 

                             ),( N
t

T
t

T
t

N
t aapp −=− δ ,                          (1.17) 

 

де N
tp , T

tp  – індекси цін на продукцію сектора, відповідно, 

неекспортованих і експортованих товарів;  
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δ – розрахунковий коефіцієнт, що характеризує інтенсивність праці;  
T
ta , N

ta  – рівень продуктивності праці в секторі, відповідно, 

експортованих і неекспортованих товарів. 

 Зростання правої частини рівності (1.17) означає здешевлення товарів, 

які виробляються відкритим сектором економіки, порівняно з цінами товарів 

її закритого сектора (ліва частина формули). 

– «зовнішній механізм», який характеризує зв’язок між зростанням 

продуктивності праці в певній країні відносно її торгового партнера, та 

різницею рівнів цін між цими двома країнами: 
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де символом «*» позначається країна – іноземний партнер;  

усі інші змінні відповідають зазначеним вище. 

Критичні погляди на гіпотезу соціально-економічної конвергенції. З 

часу своєї появи гіпотеза конвергенції підлягала неодноразовому науковому 

тестуванню, причому з критичних позицій. Найчастіше, тестування 

стосується коректності економетричної оцінки процесів соціально-

економічної конвергенції – саме такі критичні підходи викладені у працях Д. 

Ква [115], [116], [117], С. Дюрлафа [118], Е. Бернарда та С. Дюрлафа [119],  

О. Гейлора [120] і К. Блісса [121]. 

Водночас інші науковці наводили обґрунтування причин, що 

стримують конвергенційне зближення країн за рівнем економічного 

розвитку. Так, Д. Коген вбачав їх у тому, що бідні країни не можуть 

компенсувати відставання від багатих за професійно-освітнім рівнем робочої 

сили та, відповідно, – людським капіталом [122]. При цьому Д. О’Нейл 

називав лімітуючим чинником конвергенції значну диференціацію у рівнях 

освіти населення високо- і слаборозвинених держав [123]. А. Делафуенте 

наголошував на конвергенційних відмінностях між цими країнами, 
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зумовленими детермінантами технологічного прогресу [124]. С. Рок 

пов’язував перешкоди соціально-економічної конвергенції новоінтегрованих 

країн ЄС з впливом демографічних і освітніх чинників [125]. 

Інші підходи до оцінки параметрів конвергенції соціально-

економічних систем. Окрім параметрів зазначених моделей, що відповідно 

характеризують умови та швидкість економічної конвергенції, для опису 

цього процесу використовують й інші індикатори, що в контексті 

конвергенційного розвитку ілюструють процеси «наздоганяння» більш 

розвинених економік менш розвиненими, розподілу доходів у суспільстві 

тощо. 

Так, при вивченні соціально-економічної конвергенції обчислюється 

такий важливий індикатор, як рівень «наздоганяння»♣ (catching-up) більш 

розвинених країн менш розвиненими. Незважаючи на спорідненість 

економічних категорій конвергенції та наздоганяння, між ними існує певна 

відмінність. Так, у більшості наукових досліджень «наздоганяння» головним 

чином асоціюється з дистанцією (часовим періодом), яку потрібно подолати 

аутсайдеру економічного розвитку, наближаючись до лідера, тоді як 

конвергенція – зі швидкістю проходження цієї дистанції. 

Часовий період «наздоганяння» (Т) визначається на основі 

формалізації ключового припущення про вирівнювання показників 

економічного добробуту різних країн унаслідок їх конвергенції: 

                    

                         Z0
.(1+gi)T = Zt

.(1+glider)T ,                                        (1.19) 

 

де Z0 – початкове відношення обсягів реального ВВП на душу населення і-ї 

країни-аутсайдера та країни-лідера (наприклад, 0,60 має становити 

                                                             
♣ При перекладі ми вживаємо саме термін «наздоганяння» – оскільки семантично він 
передає участь принаймні двох суб’єктів процесу, тоді як термін «надолуження» 
стосується виключно одного. 
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відношення зазначеного показника країни – кандидата на вступ до ЄС та 

середнього по ЄС);  

Zt – задане відношення обсягів реального ВВП на душу населення і-ї країни-

аутсайдера та країни-лідера в період t (наприклад, 1, якщо поставлена мета 

дорівнятися до середнього показника по ЄС);  

gi, glider – очікувані середньорічні темпи економічного зростання країни-

аутсайдера та країни-лідера протягом періоду їх конвергенції Т. 

Період Т, тобто кількість років, протягом яких рівень економічного 

добробуту відстаючої країни та країни-лідера зрівняється, визначається так:   

 

                                 Т .
)1ln()1ln(

)ln()ln( 0

lideri

t
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ZZ
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−
=                               (1.20) 

 

Ця формула показує, що час (тривалість) «наздоганяння» залежить від 

початкової різниці в рівнях економічного добробуту ведучих і відстаючих 

країн, а також темпів їх економічного зростання в конвергенційний період.  

Крім того, для верифікації гіпотез щодо наявності соціально-

економічної конвергенції в окремих дослідженнях застосовують перелічені 

нижче показники, що характеризують динаміку ступеня нерівності у 

розподілі суспільного доходу країн або регіонів [126, с. 32-48]: стандартний 

або зважений коефіцієнт варіації; коефіцієнт Джині; індекс Тейла; індекс 

поляризації та інші. 

 

1.3. Класифікація видів і механізмів соціально-економічної 

конвергенції 

Види конвергенції економік. Комплексний вимір, масштаб, 

передумови та умови забезпечення, а також наявність різноманітних 

факторів впливу на динаміку соціально-економічної конвергенції дозволяють 

можливість досить детально класифікувати цей процес за видами. 

Характеристика певних видів соціально-економічної конвергенції наводиться 
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практично у кожній науковій праці за цією тематикою. Узагальнюючи 

результати відповідних наукових досліджень, можна навести такий перелік 

основних видів соціально-економічної конвергенції, що виділені за певним 

критерієм класифікації (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Класифікація видів соціально-економічної конвергенції 
№ Критерій класифікації Вид Підвид  
1. Можливість зближення 

рівнів економічного 
розвитку країн  

 абсолютна 
(безумовна) 

– 

 умовна o передбачає спільний 
стаціонарний стан економік 

o передбачає різні стаціонарні 
стани економік 

o передбачає рух економік до 
власних стаціонарних станів, що 
унеможливлює конвергенцію 

2. Масштаб охоплення  клубна (локальна)  – 
 глобальна  

α(альфа)-конвергенція 3. Географічно-
територіальний поділ  

 регіональна (між 
регіонами світу) 

 міжкраїнна 
(внутрішньо-
регіональна) 

– 

 внутрішньо-
країнна (між 
регіонами країни) 

 

o умовна рівномірна  
o умовна нерівномірна 

4. Джерело ініціювання 
конвергенційного 
процесу 

 ендогенна – 

 екзогенна – 

5. Формат зближення 
економік 

 структурна  o міжсекторна 
o внутрішньопромислова (між 

галузями промисловості)  
 циклічна – 

6. Наявність імовірнісної 
компоненти в динаміці 
макроекономічних 
показників  

 динамічна – 
 стохастична o строга (асимптотично досконала) 

o менш строга 
o слабка (асимптотично відносна) 

7. Сфера суспільного 
розвитку 

 реальна 
 (макроекономічна) 

o β(бета)-конвергенція 
o σ(сигма)-конвергенція 
o γ(гамма)-конвергенція 
o ∆(дельта)-конвергенція 
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№ Критерій класифікації Вид Підвид  
• номінальна 

(макрофінансова) 
o монетарна 
o фіскальна 
o валютно-фінансова 

• інституційна o позитивна  
o негативна 
o еволюційна 
o статична 
o гібридна 

Джерела: [127], [128], [129], [73], [130], [126, с. 32–48], [101]. 
 

Для більш чіткого розуміння основних рис і особливостей різних видів 

економічної конвергенції, зазначених у табл. 1.2, доцільно ознайомитися з їх 

детальнішою характеристикою.  

Що стосується абсолютної та умовної конвергенції, то у попередньому 

розділі було докладно описано та графічно проілюстровано їх економічний 

зміст та відзначено таке. Абсолютна конвергенція передбачає, що країни 

(регіони), залучені до процесу конвергенції, мають однорідну структуру 

економіки та наближаються до єдиної траєкторії пропорційного 

економічного зростання. Лише різні стартові умови, які характеризуються 

початковими рівнями доходу (капіталу, продуктивності праці), визначають 

відмінності їх розвитку, що зникають у довгостроковій перспективі. Умовна 

конвергенція означає, що у процесі конвергенції країни на макрорівні мають 

однакові технологічні можливості та темпи приросту населення (робочої 

сили), але відрізняються за показниками  схильності до заощаджень та 

початкового рівня капіталоозброєності. Рухаючись різними траєкторіями 

steady-state, такі країни в довгостроковому періоді можуть досягти 

рівноважного стану, однак при цьому матимуть різні параметри розвитку 

економіки, які характеризують накопичення капіталу, випуск продукту, 

споживання тощо. 

Нижче наводиться порівняльна характеристика цих двох видів  

конвергенції (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Ключові характеристики абсолютної та умовної економічної 
конвергенції 

Абсолютна конвергенція Умовна конвергенція 
Спільні риси 

економік 
Відмінності 

економік 
Довгострокові 

результати 
конвергенції  

Спільні риси 
економік 

Відмінності 
економік 

Довгострокові 
результати 
конвергенції 

Однакова 
структура 
економік, 
тобто близькі 
значення 
норми 
амортизації 
(δ ), темпів 
приросту 
трудових 
ресурсів ( n ) та 
граничної 
схильності до 
заощадження 
( s′ ) 

Різні 
початкові 
значення 
випуску на 
одного 
зайнятого 
( y ) та рівня 
капітало-
озброєності 
( k )  

Зближення 
значень 
випуску на 
одного 
зайнятого ( y ) 
та рівня 
капітало-
озброєності 
( k ) і  
однакова 
траєкторія 
стійкого 
економічного 
зростання 

Однакові 
можливості 
технологічного 
розвитку та 
значення 
темпів 
приросту 
трудових 
ресурсів ( n ) 

Різні 
початкові 
значення 
випуску на 
одного 
зайнятого 
( y ), рівня 
капітало-
озброєності 
( k ) та 
граничної 
схильності 
до 
заощадження 
( s′ ) 

Різні значення 
рівноважного 
рівня 
капітало-
озброєності 
( *k ), випуску 
( y ), 
споживання 
( с ), але є 
вихід на 
траєкторії 
стійкого 
економічного 
зростання 

Джерело:   [111, с. 258]. 

 
Згідно з найбільш узагальнюючим визначенням [131, с. 46], абсолютна 

(безумовна) конвергенція економік означає, що цей процес має місце 

незалежно від відмінностей їх структурних характеристик, тоді як умовна 

конвергенція передбачає, що процес збіжності рівнів розвитку може мати 

місце лише для економік, які мають подібні структурні характеристики, такі 

як рівень розвитку технологій, ступінь інвестиційної активності, параметри 

економічної політики держави тощо. За обґрунтуванням науковців, умовна 

конвергенція поділяється на три підвиди, що, відповідно, передбачає: 1) 

спільний стаціонарний стан економік; 2) різні стаціонарні стани економік; 3) 

рух економік до власних стаціонарних станів, що унеможливлює 

конвергенцію (умовність тут полягає у припущенні про розбіжність 

стаціонарних станів економік, через що у довгостроковому періоді 

відмінності між країнами не зникають, а фактично «консервуються») [101, с. 

9–10]. 
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За масштабом охоплення виділяють глобальну конвергенцію, яка  

поширюється на весь досліджуваний економічний простір – ним може бути 

глобальний простір, регіон чи кілька регіонів світу, країна чи кілька країн, та 

клубну або локальну конвергенцію, яка охоплює лише окремі частини цього 

простору. Примітно, що за умов клубної конвергенції швидкість зближення 

параметрів економічного розвитку завжди вища, аніж за умов глобальної 

конвергенції. Так, економічна конвергенція між країнами інтеграційного ядра 

Євросоюзу (ЄС-15) відбувається швидшими темпами, ніж аналогічний 

процес у межах розширеного складу цього об’єднання (ЄС-27). 

У межах вивчення глобальної конвергенції, що представляється як 

процес зближення показників макроекономічного розвитку між окремими 

регіонами світу, а також у них усередині, вченими розглядається α(альфа)-

конвергенція. Мірою нерівності розподілу доходів у глобальному масштабі 

виступає індекс Тейла (Т), що обчислюється за такою формулою [132, с. 162]:  

                  Т = ∑∑ ∑
∈= =

+
gi

giggi
g g

gggg snsssnns )log()/log( ,,
1 1

ω ω

,                 (1.21) 

де g – індекс регіональної групи, ω – кількість таких груп у 

глобальному просторі;  

і – індекс регіону всередині регіональної групи; 

n – загальна кількість статистичних спостережень; 

ng – кількість статистичних спостережень в g-й регіональній групі;  

sg – частка сукупного доходу (або ВВП), що припадає на g-ту 

регіональну групу; 

si,g – частка сукупного доходу (або ВВП), що припадає на і-й регіон у g-

й регіональній групі. 

Географічно-територіальний підхід дозволяє розрізняти регіональну  

конвергенцію, що спостерігається між різними регіонами світу, міжкраїнну 

та внутрішньокраїнну конвергенцію, що передбачає зближення рівнів 

розвитку в межах регіональної структури держави.  
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Окремі дослідники, вивчаючи умовну економічну конвергенцію 

регіонів певної країни, виділяють такі два її види, як нерівномірна та 

рівномірна [133]. При цьому нерівномірна умовна конвергенція описується 

рівнянням: 

i

m
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1
0000 lnlnlnln , 

 
(1.22) 

 

де i – індекс регіону країни; i = 1,2,…,n; 

T – довжина досліджуваного часового інтервалу, років; 

0iy  та iTy  – відповідно, середньодушовий дохід у регіоні i в 

початковому та завершальному році досліджуваного періоду; 

k – індекс додаткової змінної, що характеризує економічний стан 

регіону країни; k = 1,2,…,m; 

Xik – набір додаткових змінних, що характеризують економічний стан i-

го регіону країни; 

α, β – коефіцієнти лінійно-регресійної залежності для визначення 

темпів конвергенції регіонів;   

εi – залишкові величини (випадкові похибки). 

Водночас рівняння, що характеризує рівномірну умовну конвергенцію 

регіонів, базується на припущенні щодо однакової для них усіх швидкості 

конвергенції (відмінності стосуються лише рівнів середньодушового доходу 

в регіоні) та має вигляд [133]:  
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(1.23) 

де всі змінні відповідають зазначеним вище. 

Залежно від джерела ініціювання конвергенційного процесу 

виокремлюють екзогенну й ендогенну економічну конвергенцію. Перша 

відбувається, якщо зближення економік відбувається головним чином за 

рахунок впливу зовнішніх факторів. Другий вид конвергенції спостерігається 

при домінуючому впливі її внутрішніх рушійних сил, прикладом чому слугує 
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конвергенція між країнами Єврозони, об’єднаних зобов’язаннями щодо 

дотримання порогових значень індикаторів дефіциту бюджету, державного 

боргу, інфляції та курсоутворення – так званими Маастрихтськими 

критеріями, про які детальніше йтиметься нижче.  

Структурна конвергенція має місце в умовах зближення структурних 

параметрів і пропорцій економік різних держав. Основні чинники цього 

процесу мають комплексний, довгостроковий характер та інституційну 

природу – це, насамперед, реалізація відповідних напрямів державного 

регулювання (інтеграційна, промислова, науково-технічна, зовнішньо-

торговельна, фінансова та ін. політика). Одним із прикладів структурної 

конвергенції є зближення структури фінансових систем країн Єврозони, 

передбачене спеціальними критеріями Маастрихтської угоди.  

Вважається, що структурну конвергенцію можна розглядати на двох 

рівнях: 1) міжсекторному, визначаючи сектор як найбільш агреговану 

компоненту національної економіки (сільське господарство, промисловість, 

сфера послуг) і 2) внутрішньопромисловому, коли агрегування здійснюється 

на рівні галузей промисловості [134].  

Враховуючи специфіку розвитку національних економік на сучасному 

етапі, можна виділити основні фактори впливу на динаміку 

внутрішньопромислової структурної конвергенції чи дивергенції. Зокрема, 

головними чинниками, що сприяють зближенню структурних параметрів 

галузей промисловості різних держав ЄС, у сучасних умовах вважаються 

[134], [135]: 

 різниця між центром і периферією за рівнем виробничих витрат (у т.ч. 

за показниками заробітної плати, орендної плати) обумовлює 

переміщення фірм на периферію; 

 зростання продуктивності праці у країнах-аутсайдерах, у т.ч. завдяки 

технологічному наздоганянню, у поєднанні з уповільненням зростання 

продуктивності праці у країнах-лідерах;  
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 аутсорсинг сільськогосподарських виробництв і трудомістких 

виробництв обробної промисловості з країн Південної Європи в інші 

країни (що призводить до скорочення ваги трудомістких галузей в ЄС); 

 підвищення попиту на нестандартні вироби, продукції на замовлення, 

що ініціює зниження ступеня спеціалізації та концентрації, 

притаманному масовому виробництву;  

 фінансування із Структурних фондів ЄС заходів, що сприяють 

локалізації фірм у державах-аутсайдерах на периферії. 

При цьому серед основних чинників структурної дивергенції галузей 

промисловості різних країн ЄС розглядаються [134], [135]: 

 існуючий технологічний розрив (різниця в продуктивності праці), що 

проявляється у значних порівняльних перевагах розвинених держав у 

високотехнологічних галузях промисловості; 

 екстерналії, тобто зовнішні впливи (технологічні та грошові), які 

обумовлюють концентрацію виробництва в центрі;  

 висока просторова концентрація певного виробничого фактора 

(наприклад, природних ресурсів);  

 відмінність моделей індустріалізації держав; 

 ефект економії від масштабу; 

 ефект центру (нижчі транспортні витрати в економічних центрах 

порівняно з периферією);  

 ефекти внутрішнього ринку (більші обсяги продажів на великих 

ринках, де попит також значний); 

 економічна інтеграція, що призводить до зниження операційних 

витрат і надає ширші можливості для використання ефекту масштабу;   

 торговельний обмін між галузями промисловості. 

Зважаючи на формат зближення економік, виділяють також циклічну 

конвергенцію, яка передбачає синхронізацію та зближення параметрів бізнес-

циклів країн. Для оцінювання динаміки цього процесу застосовують такі 

індикатори, як обсяг і темп зміни реального ВВП, розрив ВВП (різниця між 
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фактичним і потенціальним ВВП), рівень і темп зростання реальних зарплат і 

доходів, рівень зайнятості і безробіття, галузевий рівень нестачі 

кваліфікованих працівників, коротко- та довгострокові відсоткові ставки 

доходності державних цінних паперів, рівень інфляції, інфляційні 

очікування, номінальний обмінний валютний курс, реальний ефективний 

обмінний курс та інші [136], [137].  

Наявність імовірнісної компоненти в динаміці макроекономічних 

показників, за якими оцінюється процес зближення економік різних держав, 

дозволяє змогу розрізняти детерміновану та стохастичну конвергенцію.  

У випадку поступового скорочення –  до певного рівня –  різниці між  

макроекономічними параметрами (наприклад, такими як середньодушовий 

дохід) двох країн, що представлені невипадковими статистичними рядами, 

йдеться про детерміновану економічну конвергенцію. 

Припущення про стохастичну конвергенцію виконується, якщо для 

двох країн різниця між їх середньодушовими доходами інтерпретується як 

стаціонарний процес з нульовим середнім (математичне сподівання цієї 

різниці дорівнює нулю). У цьому випадку говорять, що економіки цих країн 

досягли стану власної стійкої рівноваги, а шоки, які впливають на них, мають 

короткостроковий характер. Також науковці виділяють три взаємопов’язані 

види стохастичної конвергенції [126, с. 44–46]: 

1) строга (асимптотично досконала) конвергенція передбачає, що  

математичне сподівання (або ж довгострокове очікуване значення) різниці 

між рівнями подушового доходу двох країн дорівнює нулю; 

2) слабка стохастична конвергенція (асимптотично відносна) 

базується на тому, що зазначена вище різниця значень часових рядів двох 

країн сходиться не до нуля, а до деякої константи; 

3) менш строга концепція стохастичної конвергенції справедлива в 

тому випадку, коли різниця між рівнями подушового доходу двох країн 

описується лінійною комбінацією, й її математичне сподівання дорівнює 

нулю. 
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Реальну та номінальну конвергенцію економік розрізняють 

застосовуючи, відповідно, макроекономічні та макрофінансові критерії. Так, 

реальна економічна конвергенція означає зникнення відмінностей між 

стратегічними параметрами, головними індикаторами соціально-

економічного розвитку держав, насамперед індикаторами рівня суспільного 

добробуту та якості життя – зокрема, такими як ВВП на душу населення або 

ВВП на одного зайнятого (з урахування паритетів купівельної 

спроможності), показники справедливості розподілу доходів у суспільстві 

(коефіцієнт Джині, квінтильні чи децильні коефіцієнти нерівності, коефіцієнт 

Тейла) тощо. Деякі науковці вважають за доцільне залучити до переліку 

вимірників реальної економічної конвергенції низку синтетичних індексів 

добробуту та якості життя населення, що розраховуються міжнародними 

інституціями, а саме: індекс людського розвитку HDI (Human Development 

Index), показник чистого національного добробуту NNW (Net National 

Welfare), індекс економічних аспектів добробуту EAW (Index of the Economic 

Aspects of Welfare), індикатор справжнього прогресу GPI (Genuine Progress 

Indicator), індекс тривалого економічного добробуту ISEW (Index of 

Sustainable Economic Welfare), індекс тривалої чистої вигоди SNBI 

(Sustainable Net Benefit Index) [138, с. 55–56].  

Аналізуючи процеси реальної конвергенції економік, виділяють 

поняття  β(бета)-конвергенції та σ(сигма)-конвергенції, про які нами детально 

зазначено у підрозділі 1.2. Варто нагадати, що концепції β- та σ-конвергенції 

не можна вважати альтернативними: параметр σ-конвергенції характеризує 

наявність тренду у скороченні розриву у рівнях економічного добробуту 

країн-лідерів і країн-аутсайдерів, тоді як β-конвергенція є характеристикою 

швидкості процесу наближення до стану, де цей розрив буде подолано. 

Також між цими параметрами існує певний взаємозв’язок – β-конвергенція є 

необхідною, проте недостатньою умовою σ-конвергенції (так, навіть 

незважаючи на наближення економік до стану стаціонарної стійкості, розрив 
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у середньодушових доходах у «лідируючих» і «відстаючих» країнах може 

зберігатися). 

Коли в оцінюванні процесів реальної конвергенції використовуються 

підходи ранжування рівня середньодушових доходів чи оцінки ступеня 

диференціації розподілу доходів, то з’являються поняття, відповідно, 

γ(гамма)- та ∆(дельта)-конвергенції.  

Так, поняття γ-конвергенції застосовується в контексті дослідження 

змін у рейтингу рівня середньодушового доходу окремих країн протягом 

певного періоду. Оціночним показником рейтингових змін у цьому випадку є 

ранговий коефіцієнт конкордації Кенделла (індекс рангової конкордації) у 

бінарному вимірі (RCat), що розраховується за формулою [139, с. 35]: 
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де AR(Y)it та AR(Y)i0 – фактичні ранги i-ї країни за рівнем доходів на душу 

населення (Y), відповідно, в t-му та початковому (0-му) році; 

T – довжина часового інтервалу спостереження.  

Величина індексу рангової конкордації знаходиться в діапазоні від 

нуля до одиниці (використовується χ2-розподіл з n-1 степенями свободи), й 

чим ближче вона до нуля, тим вищий ступінь конвергенції спостерігається 

[140, с. 9].  

Явище ∆-конвергенції досліджується при застосуванні коефіцієнта 

Джині як міри конвергенційного зближення двох країн протягом певного 

періоду часу. Якщо цей період характеризується інтервалом [ ]Т,0 , то ступінь 

зближення (∆T
0
) їх параметрів розподілу доходу (х) оцінюється за формулою 

[141, с. 30]: 
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де n – кількість країн, що порівнюються.    

За умовою, ∆-конвергенція між країнами спостерігається у тому 

випадку, коли ∆T
0
< 0, що засвідчує більшу відмінність між показниками 

порівнюваних країн на початку досліджуваного періоду, аніж по його 

завершенні. 

Економічна номінальна конвергенція відбувається через глибоку 

фінансову інтеграцію держав, тобто зближення показників їх бюджетного 

дефіциту, державного боргу, інфляції, коливань обмінних курсів 

національних валют, доходності державних цінних паперів тощо.  

Уперше ідею об’єктивної оцінки (за певними критеріями) готовності 

країни увійти до стабільного валютного простору та порівняння відповідних 

переваг і втрат висунув відомий американський вчений Р. Манделл у праці 

«Теорія оптимальних валютних зон» (1961 р.). Цей підхід було покладено в 

основу концепції ефективного функціонування Економічного і монетарного 

союзу ЄС, однією з необхідних умов якого виступає конвергенція економік 

держав-учасниць. Наразі готовність країн-кандидатів увійти до Економічного 

і монетарного союзу ЄС оцінюється за п’ятьма критеріями номінальної 

економічної конвергенції, визначеними Маастрихтською угодою, що набрала 

чинності у листопаді 1993 р. (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Критерії номінальної економічної конвергенції, визначені  

Маастрихтською угодою ЄС 

Мета Критерій Норматив 
Стабільність бюджетної 
позиції 

1. Величина державного 
бюджетного дефіциту   

≤ 3% ВВП 

2. Величина загального 
державного боргу 

≤ 60% ВВП 

Цінова стабільність 3. Темп інфляції (зміна 
індексу споживчих цін) 

≤ 1,5% перевищення 
середнього значення трьох 
найкращих показників ЄС 

Стабільність обмінного 
курсу національної  
валюти 

4. Відхилення величини 
валютного обмінного курсу  

≤ 2% перевищення 
середнього значення трьох 
найкращих абсолютних 
показників ЄС 
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Мета Критерій Норматив 
Зближення рівнів 
доходності 
довгострокових 
державних цінних 
паперів 

5. Коливання відсоткової 
ставки за довгостроковими 
державними паперами 

≤ 2,25% перевищення 
середнього значення трьох 
найкращих абсолютних 
показників ЄС 

Джерело: [111, с. 266], [164]. 

 

На практиці, з урахуванням вимог Пакту про стабільність і зростання 

та Директиви Ради ЄС 1466/97, прийнятими у 1997 р., ефективність 

номінальної конвергенції економік ЄС оцінюється за зазначеними та ще 

двома додатковими критеріями: 1) відповідність національних законодавчих 

баз вимогам Європейської системи центробанків і Європейського 

центрального банку; 2) динаміка валютного курсу у випадку впровадження 

механізму обмінного курсу Європейської монетарної системи (ERM ІІ). 

Узагальнюючи критерії номінальної конвергенції в термінах теорії 

фінансів, можна виділити такі її види, як монетарна (зближення рівнів 

інфляції та доходності державних цінних паперів), фіскальна (уподібнення 

економік за показниками бюджетного і боргового стану), валютно-фінансова 

конвергенція (гармонізація коливань курсів обміну валюти).  

Розглядаючи зближення економічних систем країн крізь призму 

функціонування і взаємодії ключових з точки зору суспільного розвитку 

інститутів, характеризують інституційну конвергенцію. Оцінка економічної 

конвергенції в інституційному розрізі дає можливість виділити такі її види 

[142]: 

– позитивна (негативна) конвергенція, що означає зближення 

формальних і неформальних норм у межах тенденції загального 

удосконалення (погіршення) інституційного середовища; 

– еволюційна конвергенція передбачає, що зближення інституційних 

норм є динамічним процесом; 

– статична конвергенція характеризує ситуацію, за якої формальні та 

неформальні інститути доповнюють один одного; 
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– гібридна конвергенція полягає у взаємовпливі формальних і 

неформальних інституційних норм, за якого тенденція інституційного 

розвитку не співпадає ані з трендом розвитку неформальних інститутів, 

ані з трендом розвитку формальних. 

У сучасних умовах інституційна конвергенція є необхідною умовою 

макроекономічної конвергенції, адже поліпшення інституційного середовища 

забезпечує значний позитивний вплив на конкурентоспроможність і 

зростання економік держав, особливо перехідного типу [143], [144], [145]. 

Фактори та механізми соціально-економічної конвергенції. 

Враховуючи специфіку процесу конвергенції соціально-економічних систем, 

її основні чинники та механізми визначаються головним чином у межах 

підходів, розроблених представниками: 

• неокласичної теорії економічного зростання (В. Ростоу, Р. Солоу, Т. 

Сван, Я. Тінберген, Т. Купманс, Н. Калдор, С. Кузнець та ін.), у т.ч.: 

o  теорій екзогенного та ендогенного зростання (К. Ерроу, Дж. Мід, 

П. Ромер, Р. Лукас, Ф. Агійон, П. Хьюіт, С. Ребело, Р. Барро, Г. 

Манків, В. Баумоль),  

o теорій регіонального економічного зростання та розвитку (Дж. 

Бортс, Х. Зіберт, Д. Ромер, А. Вейл, Х. Сала-і-Мартін, Р. Холл, Ф. 

Перру, П. Потьє, М. Фуджит, Х. Річардсон, А. Гільберт, Е. 

Венаблес, П. Кругман);  

• інституційної теорії (Т. Веблен, Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Дж. 

Гелбрейт, Д. Норт, Я. Корнаї, Дж. Стігліц, Дж. Сакс);  

• теорії інтеграційних процесів (Е. Хаас, Д. Мітрані, К. Дейч, Б. Розамунд, 

Дж. Пайндер, Е. Моравчик, Б. Дерек, В. Уоллас, М. Келструп, Р. 

Петерсен). 

Нижче наведений перелік чинників впливу на соціально-економічну 

конвергенцію та механізмів її реалізації (табл. 1.5). 
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Таблиця 1.5 

Визначальні чинники та механізми процесу конвергенції 

соціально-економічних систем  
Чинники конвергенції Механізми конвергенції 

• фізичний капітал; 

• людський капітал; 

• соціальний капітал;  

• технічний прогрес;  

• норма нагромадження основного 

капіталу; 

• рівень продуктивності праці; 

• професійно-освітній рівень 

робочої сили; 

• початковий рівень доходу на 

душу населення; 

• темпи приросту населення; 

• якість життя населення (рівень 

людського розвитку);  

• нерівність суспільного розподілу 

доходів; 

• ступінь відкритості економіки;  

• зовнішня торгівля; 

 підвищення мобільності основних 

факторів виробництва (фізичний, 

фінансовий капітал; трудові ресурси; 

інформація; підприємницькі здібності); 

 підвищення рівня капіталоозброєності 

робочої сили; 

 технологічне наздоганяння; 

 підвищення якості робочої сили; 

 зростання продуктивності праці; 

 акумуляція людського та соціального 

капіталу;  

 об’єднання територій1; 

 економічна інтеграція;  

 валютно-фінансова інтеграція; 

 структурні перетворення в економіці; 

 інституціональна трансформація; 

 інвестиційний механізм (у т.ч. 

залучення іноземних інвестицій з 

країн-лідерів);  

                                                             
1 Об’єднання територій як механізм конвергенції на практиці є винятком, зважаючи на 
складність і надзвичайно часто – конфліктогенність політичної сторони цього процесу. 
Однак у практиці Європейського Союзу існує приклад такої виняткової ситуації. У 1990 р. 
відбулося добровільне об’єднання територій Східної та Західної Німеччини – відповідно,  
Німецької Демократичної Республіки та Федеративної Республіки Німеччини. При цьому 
нової держави не було створено, а на приєднаних територіях Східної Німеччини була 
введена в дію Конституція ФРН 1949 р. Очевидно, що цей крок став «спусковим гачком» 
для інтеграційних і конвергенційних процесів між об’єднаними територіями. Проте повної 
чи навіть дуже значної конвергенції соціально-економічних систем Східної та Західної 
Німеччини не вдалося досягти навіть за три десятиліття. Зокрема, за даними 
авторитетного видання «Deutsche Welle», у 2017 р. середня зарплата до вирахування 
податків (заплата-брутто) у західних землях Німеччини становила 3339 євро і на 28% 
перевищувала аналогічний показник у східних федеральних землях – 2600 євро  (Див.: 
Зарплати у Німеччині: на заході заробляють значно більше, ніж на сході / Українська 
редакція «Deutsche Welle». 03.08.2018. URL: https://p.dw.com/p/32Z6f). 

https://p.dw.com/p/32Z6f
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Чинники конвергенції Механізми конвергенції 

• трудова міграція; 

• членство в регіональних і 

міжнародних економічних 

організаціях і об’єднаннях; 

• шокові впливи (екзогенні та 

ендогенні); 

• державна політика; 

• глобальне, регіональне та 

міждержавне співробітництво 

 

 фіскальний механізм (у т.ч. створення 

фондів на зразок Структурних фондів 

ЄС); 

 використання переваг міжнародної 

торгівлі; 

 державне регулювання процесів 

економічної конвергенції; 

 програми ЄС щодо поширення 

передових практик і обміну досвідом 

серед країн-членів; 

 широка співпраця на засадах інклюзії 

(«нікого не залишити позаду») у 

контексті досягнення Цілей сталого 

розвитку на період до 2030 року, у 

тому числі постійний обмін досвідом, 

ітеративне навчання та мобілізація 

управлінських знань, стратегій і 

підходів державної політики  

Джерела: [146], [147], [117], [148]; [149]; [150, с. 13–35]; [151], [152], [153, с. 38–

52], [101], [154, с. 95-107] , [138, с. 59–62], [41, с. 21–27]. 

 

Досвід багатьох країн свідчить, що національна політика, орієнтована 

на забезпечення (прискорення) соціально-економічної конвергенції з більш 

розвиненими країнами, повинна формуватися, реалізуватись та коригуватися 

з урахуванням інтенсивності впливу відповідних чинників конвергенції, а в її 

основу мають бути покладені конвергенційні механізми, які є найбільш 

ефективними в контексті внутрішньої та зовнішньої економічної 

кон’юнктури, а також завдань стратегічного розвитку держави. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

У науковій літературі використовується значна кількість змістового 

визначення терміну «конвергенція». За одним з найбільш повних і 

всеохоплюючих визначень, в економіці цей термін використовується для 

означення зближення різних економічних систем, їх окремих інститутів і 

механізмів, основних макроекономічних показників різних країн, а в 

сучасних умовах поняття конвергенції використовується ще й для 

характеристики інтеграційних процесів у постіндустріальному суспільстві. 

У даному дослідженні увага сконцентрована виключно на 

проблематиці соціально-економічної конвергенції – процесу, що 

характеризує зближення параметрів соціально-економічного розвитку різних 

геоекономічних суб’єктів (регіонів однієї держави, країн або ж регіонів 

світу), яке відбувається в контексті руху країн-аутсайдерів до більш високих 

стандартів і норм, що демонструють країни-лідери. При цьому, протилежним 

за змістом вказаному явищу виступає процес соціально-економічної 

дивергенції, який, відповідно, передбачає розходження параметрів їх 

соціально-економічного розвитку. 

Еволюція наукових поглядів на конвергенційні процеси суспільного 

розвитку починається з середини 40-х років ХХ ст. Теоретичними витоками 

концепції конвергенції стали макросоціологічні та суспільствознавчі 

дослідження, присвячені питанням зближення двох протилежних суспільно-

політичних систем – соціалізму та капіталізму, – ознаки якого спостерігалися 

на той час. За понад сім десятиліть вказана концепція не лише «пройшла 

випробування часом» (особливо зважаючи на кардинальні геополітичні та 

суспільно-ідеологічні трансформації, що відбулися протягом 1990-х років), 

але й у ході історично-глобалізаційного розвитку набула нового звучання та 

системного наукового розширення й нині продовжує розвиватися вже як 

теорія неоконвергенції. Певної специфіки набувають конвергенційні процеси 

в умовах  формування інформаційно-мережевої економіки, що характеризує 
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поточний стан глобальної кон’юнктури. Вона полягає в ускладненні та 

«гальмуванні» конвергенції під впливом низки виникаючих в таких умовах 

значущих викликів, до яких вітчизняні учені відносять, у т.ч. зростання 

невизначеності економічного розвитку, його непрогнозованості та кризового 

характеру. 

Класифікація процесів соціально-економічної конвергенції за видами 

здійснюється з урахуванням низки критеріїв, а саме таких як комплексність 

виміру цих процесів, джерела їх ініціювання, а також масштаб, передумови 

та умови забезпечення, наявність ймовірнісної компоненти в динаміці 

макроекономічних показників, сфери суспільного розвитку тощо.  

Важливим аналітичним інструментарієм для пояснення змісту та 

специфіки процесів економічної конвергенції, є відповідні економетричні 

моделі, більшість з яких розроблена на грунті теорії економічного зростання. 

Серед найбільш відомих, «базових» для даного напрямку – теоретичні 

модельні конструкції Солоу-Свана, Манківа-Ромера-Уейла, Барро-Сала-і-

Мартіна та Балласи-Самуельсона. На основі цих та інших економетричних 

моделей фахівцями надано підтвердження наявності та прогнозну оцінку 

соціально-економічної конвергенції на глобальному та національному рівні. 

Зокрема, фахівці Всесвітнього банку за результатами економетричного 

моделювання дійшли висновку, що у період 2005-2016 рр. глобальна 

економічна конвергенція помітно загальмувалася через комплексний вплив 

таких чинників, як зниження темпів економічного зростання, підвищення 

ризиків розвитку та недоліки в регуляторній політиці країн, що 

розвиваються. Своєю чергою, експерти МВФ спрогнозували, що протягом 

2017-2022 рр. за критерієм середнього рівня доходів чітку конвергенцію з 

розвиненими країнами демонструватимуть 72% загальної кількості держав, 

що розвиваються, – це забезпечуватиметься більш високими щорічними 

темпами їх економічного зростання за вказаний період порівняно з 

розвиненими державами. Локомотивами глобальної конвергенції, за 
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прогнозною оцінкою МВФ, стануть швидкозростаючі економіки Китаю та 

Індії. 

Відповідно до прогнозної економетричної оцінки Віденського 

інституту міжнародних економічних досліджень, соціально-економічна 

конвергенція країн ЦСЄ та Євросоюзу у цілому, якщо вважати стартом цього 

процесу 1995 р., потребуватиме понад 30-35 років, і до 2026 р. жодна з 

новоінтегрованих країн ЦСЄ не досягне цієї мети. 
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РОЗДІЛ 2 

СТРАТЕГІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ В 

ЄВРОСОЮЗІ 

 

2.1. Стратегії Європейського Союзу щодо зростання та зайнятості 

Тенденції масштабного розширення Євросоюзу, що виникли 

наприкінці ХХ ст. через принциповий євроінтеграційний вибір понад десяти 

постсоціалістичних країн ЦСЄ та обумовлена ними необхідність посилення 

рівня координації та управління розвитком об’єднаної Європи, а також 

потреба адекватного реагування на впливи глобалізаційних, інноваційно-

технологічних і демографічних трендів стали визначальними факторами її 

переходу до системи довгострокового стратегічного планування. Основним 

структурним компонентом цієї системи є довгострокові стратегічні 

документи, які системно визначають такі аспекти соціально-економічного 

розвитку [155, с. 176]: поточний стан і передбачувані виклики та загрози, 

пріоритети сталого розвитку, бажане майбутнє в конкретних кількісних і 

якісних характеристиках, а також шлях просування вперед у декількох 

сценаріях. 

Починаючи з 2000 року програмно-стратегічною основою для 

прискорення соціально-економічної динаміки та посилення міжнародної 

конкурентоспроможності ЄС (у першу чергу порівняно з США та Японією) 

стають Стратегії зростання та зайнятості, що ухвалюються Європейською 

Радою на десятирічний період і можуть переглядатися під впливом суттєвих 

макрокон’юнктурних змін [156, с. 12], [643]. 

У березні 2000 р. лідерами країн Європейського Союзу була прийнята 

десятирічна Лісабонська стратегія щодо зростання та зайнятості. Головним її 

орієнтиром була досить амбітна мета щодо перетворення ЄС до 2010 р. на 

«найбільш конкурентоспроможну та динамічну знаннєву економіку у світі, 

здатну до стійкого зростання, з вищою і кращою зайнятістю та більшою 
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соціальною згуртованістю», досягнення якої потребувало відповідної 

підготовки до розширення ЄС, а також упровадження комплексної програми 

створення інфраструктури знань, посилення інновацій та економічних 

реформ, модернізації систем соціального забезпечення та освіти у країнах-

членах [157]. Планувалося, що упровадження Лісабонської стратегії, за 

умови сталої макроекономічної кон’юнктури, дасть можливість досягти 

середніх темпів зростання європейської економіки на рівні 3%; підвищити 

рівень зайнятості чоловіків працездатного віку до 70%, а жінок – до 60%; 

збільшити частку інвестицій у науку і технології до 3% ВВП; значно 

поліпшити екологічний стан.   

Досягненню задекларованих цілей зазначеної стратегії Євросоюзу мало 

сприяти виконання трьох головних завдань [158]:  

1) підготовка переходу до знаннєво-орієнтованих економіки та 

суспільства шляхом удосконалення політики побудови 

інформаційного суспільства, активізації структурних реформ у 

сфері конкурентоспроможності та інновацій, завершення 

формування внутрішнього ринку ЄС; 

2) модернізація європейської соціальної моделі, інвестування в людей 

та боротьба з соціальною ексклюзією (виключенням); 

3) підтримка раціонального економічного світогляду і сприятливих 

перспектив зростання на основі відповідної макроекономічної 

політики. 

Однак уже за кілька років з початку реалізації Лісабонської стратегії 

стало очевидним значне відставання у досягненні її цілей. Оцінюючи 

результати упровадження стратегії протягом 2000–2005 рр., Європейська 

Рада виявила чотири сфери, у яких не були досягнуті проміжні цілі, та 

назвала відповідні типи дефіцитів: «дефіцит рівня життя», «дефіцит 

зайнятості», «дефіцит продуктивності праці» та «дефіцит у сфері екологічної 

політики». Це, по суті, означало провал Лісабонської стратегії, причинами 

якого спеціальна експертна група, створена для з’ясування цього, назвала 
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недостатнє врахування наслідків реформ, які проводилися в деяких країнах-

учасницях, у тому числі в Німеччині та Франції, а також недоліки щодо 

розподілу відповідальності за реалізацію стратегії, яка «покладалася на всіх 

відразу і ні на кого окремо» [159]. 

З урахуванням цих причин, а також економічних і політичних реалій 

розвитку Євросоюзу, навесні 2005 р. Європейською Радою був ухвалений 

оновлений варіант Лісабонської стратегії, де акценти були зроблені на 

стимулюванні знань, інновацій та оптимізації людського капіталу. 

Головними цілями оновленої стратегії було визначено створення робочих 

місць у ЄС та інвестування в розвиток людського капіталу задля посилення 

потенціалу економічного зростання, тоді як соціальні та екологічні 

пріоритети були дещо зміщені [160, с. 18–22]. Наступні п’ять років реалізації 

оновленої Лісабонської стратегії були досить складними, особливо 

враховуючи, що через глобальну фінансову кризу економіка об’єднаної 

Європи увійшла у фазу тривалої рецесії. 

У кінцевому підсумку упродовж 2000–2010 рр. Європейському Союзу 

так і не вдалося перетворити свою економіку в найбільш 

конкурентоспроможну у світі та випередити у розвитку потужніші економіки 

США та Японії. Головними причинами, що завадили досягненню цієї мети, 

Єврокомісія назвала такі три [161, с. 7]:   

 тривале відставання об’єднаної Європи від США та Японії за 

темпами економічного зростання, обумовлене зростаючим розривом за 

показником продуктивності праці. Останнє пояснюється тим, що 

порівняно із зазначеними країнами Євросоюз характеризується більш 

низьким рівнем інвестування в наукові дослідження та інновації, а також 

рівнем використання ІКТ; 

 середній рівень зайнятості населення Євросоюзу у віці 20–64 роки 

(69%) є значно нижчим, аніж в інших високорозвинених країнах світу, а 

тривалість відпрацьованого європейцями робочого часу приблизно на 

10% менша, ніж у їхніх американських чи японських колег; 
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 демографічне постаріння розвиненої Європи прискорюється, через 

що прискорено скорочується її економічно активне населення 

(наприклад, у 2010 р. чисельність європейців віком старших за 60 років 

зростала удвічі швидше – приблизно на два мільйони щорічно, аніж це 

відбувалося до 2007, передкризового, року). 

Значний вплив зазначених трьох трендів, а також тривалої системної 

кризи у розвитку ЄС, про завершення якої європейське керівництво заявило 

лише у березні 2017 р. (зокрема, під час святкування 60-ої річниці підписання 

Римських договорів), призвів до консервації відставання європейської 

економіки від американської та японської на довгострокову перспективу. 

Статистичні дані та прогнозні оцінки МВФ показують, що рівень 

добробуту американського та японського суспільства є і залишатиметься 

вищим за аналогічний показник для об’єднаної Європи. Так, середні 

значення реальних обсягів ВВП на душу населення (за ПКС), розраховані за 

даними МВФ за період 2010–2020 рр. [162], становлять: для ЄС-28 – 36,3 тис. 

міжнар. дол., для Японії – 37,8 тис. міжнар. дол., а для США – 52,8  тис. 

міжнар. дол., що практично в півтора раза більше показника Євросоюзу. За  

прогнозами МВФ, ця тенденція збережеться і в подальшій перспективі – у 

2021–2022 рр. (рис. 2.1.).   

  
Рис. 2.1. Динаміка обсягів реального ВВП на душу населення у США, Японії та ЄС-
28 у 2010–2016 рр. (факт) і 2017–2022 рр. (прогноз), тис. міжнар. дол., за ПКС 2011 р.  
Джерело: [34, c. 242–243]; [162]. 
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Зважаючи на об’єктивну необхідність вирішення зазначених 

структурних і демографічних проблем соціально-економічного розвитку 

Євросоюзу задля збереження його глобальних конкурентних позицій та 

привабливості як інтеграційного проекту, на зміну попередній Лісабонській 

стратегії прийшла нова десятирічна Стратегія ЄС щодо зростання та 

зайнятості «Європа-2020», яка була схвалена Європейською Радою у червні 

2010 р. [163]. Відмітною рисою нової стратегічної програми стала 

спадкоємність у питаннях забезпечення побудови інноваційної економіки та 

високого рівня зайнятості в ЄС, що, зокрема, простежується у визначених 

нею пріоритетах [161, с. 3]:  

1) «розумне зростання» (розвиток економіки, заснованої на знаннях та 

інноваціях); 

2) «стале зростання» (сприяння більш ефективному використанню 

ресурсів, екологічно орієнтованій і конкурентоспроможній економіці); 

3) «всеосяжне зростання» (стимулювання високої зайнятості в 

економіці, забезпечення соціальної й територіальної згуртованості). 

Лідерами ЄС було визначено керівні принципи, на яких здійснюється 

сучасна європейська політика з метою досягнення пріоритетів «Європа-

2020»: 

 оптимізація підтримки НДДКР та інновацій, зміцнення «трикутника 

знань» (знання – наука – інновації), реалізація потенціалу цифрової 

економіки; 

 розширення участі населення на ринку праці та скорочення структурного 

безробіття; посилення спроможності робочої сили реагувати на потреби 

ринку праці, сприяння забезпеченню якості робочих місць та 

інтенсивному впровадженню підходу «навчання впродовж всього життя»;  

 підвищення ефективності систем освіти та професійного навчання на всіх 

рівнях, розширення системи вищої освіти.  

Упровадження зазначених принципів здійснюється в межах реалізації 

семи флагманських ініціатив, кожна з яких має свої цілі [161, с. 3-4]: 
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1)  Інноваційний союз: поліпшення умов і доступу до фінансових 

ресурсів для здійснення наукових досліджень та впровадження 

інновацій, гарантування виробничого втілення інноваційних ідей, що 

забезпечує економічне зростання і зайнятість; 

2)  Цифровий порядок денний для Європи: підвищення швидкості 

завантаження високошвидкісного Інтернету, надання переваг єдиного 

цифрового ринку ЄС домогосподарствам і фірмам; 

3)  Молодь у русі: поліпшення освітньо-професійних систем і 

полегшення входження молоді на ринок праці; 

4)  Ресурсоефективна Європа: прискорення економічного зростання 

завдяки більшому поширенню енергоефективних технологій, 

декарбонізації виробництва, інтенсифікації використання 

поновлюваних джерел, модернізації транспортного комплексу;  

5)  Індустріальна політика для ери глобалізації: розвиток бізнес-

середовища, особливо для МСП, підтримка конкурентоспроможного в 

глобальній економіці промислового сектора; 

6)  Порядок денний для нових навичок і вмінь: модернізація ринку праці, 

полегшення трудової міграції, розвиток професійних навичок 

працівників упродовж усього життєвого циклу, підвищення рівня 

зайнятості;  

7)  Європейська платформа проти бідності: забезпечення соціальної 

та територіальної згуртованості, скорочення бідності, поліпшення 

доступу до освіти, робочих місць, соціального страхування, основних 

послуг соціального забезпечення (охорона здоров’я, забезпечення 

житлом та ін.). 

Також Стратегією «Європа-2020» передбачено досягнення восьми 

головних цілей, що характеризуються кількісними параметрами та пов’язані 

з її ключовими пріоритетами та флагманськими ініціативами (табл. 2.1). 

Ураховуючи ці головні цілі як орієнтир та відштовхуючись від наявних 

можливостей, держави – члени ЄС установили аналогічні власні цілі (у 
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деяких країн вони перевищують, у деяких – не досягають 

загальноєвропейських орієнтирів), які відобразили у національних програмах 

реформ. 

Таблиця 2.1 

Взаємозв’язок ключових пріоритетів, головних цілей  
та флагманських ініціатив Стратегії «Європа-2020» 

Ключові 
пріоритети  

Головні цілі Флагманські ініціативи 

Розумне 
зростання 

 Збільшення частки сумарних (приватних і 
державних) інвестицій у науку та дослідження 
до 3% ВВП 

 Скорочення частки учнів, які залишають 
школу, не завершивши навчання, до рівня, 
нижчого за 10% 

 Збільшення частки населення у віці 30–34 
роки, яке має повну вищу освіту, до 40% 

 Інноваційний Союз 

 Молодь у русі 
(завершена у грудні  
2014 р.) 

 Цифровий порядок 
денний для Європи 

Стале 
зростання 

 Зменшення викидів парникових газів 
принаймні на 20%  відносно рівня 1990 р. 

 Збільшення частки відновлюваних джерел 
енергії у кінцевому енергоспоживанні до 20% 

 Підвищення енергоефективності на 20% 

 Ресурсоефективна 
Європа 

 Індустріальна політика 
для ери глобалізації 

Всеосяжне 
зростання 

 Підвищення рівня зайнятості населення у віці 
20–64 роки до щонайменше 75% 

 Позбавлення не менш як 20 млн  громадян 
ризику бідності та соціальної ексклюзії 

 Порядок денний для 
нових навичок і вмінь 

 Європейська 
платформа проти 
бідності 

Джерело: [165, с. 15]. 
 

Примітно, що, незважаючи на досвід попередніх років, ЄС очікує 

отримати унаслідок реалізації Стратегії «Європа-2020» куди більш значний 

макроекономічний ефект, аніж у випадку з Лісабонською стратегією – 

передбачається, що до кінця 2020 р. в Євросоюзі на інвестиції у науку буде 

спрямовуватися не менше 3% ВВП, а це, своєю чергою, дасть  змогу 

створити 3,7 млн нових робочих місць; рівень зайнятості населення у 

працездатному віці сягатиме 75%; принаймні 40% молоді (не старшої за 35 

років) матиме вищу освіту; щонайменше 20 млн громадян ЄС зможуть 

уникнути бідності та маргіналізації; обсяг екологічно шкідливих вуглецевих 
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викидів скоротиться на 20%; при цьому на 20% зросте енергоефективність 

економіки, а щорічні темпи такого зростання становитимуть 1,7–2,2% [166].  

Проте, на думку більшості експертів, повномасштабне досягнення 

цілей Стратегії «Європа-2020» видається малоймовірним через цілу низку 

причин. Насамперед – через необхідність вирішення Євросоюзом нагальних 

питань, пов’язаних з його інтеграційним розширенням у 2004–2013 рр., 

макрофінансовим, демографічним і соціальним розвитком, подоланням 

внутрішніх політичних криз і тенденцій дезінтеграції, удосконаленням 

системи наднаціонального управління, вирішенням проблем зайнятості та 

міграції, прискоренням темпів зростання європейської економіки у 

посткризовий період, відновленням довіри громадян до інституцій ЄС та 

європейського інтеграційного проекту загалом [167], [168], [169], [170], [171], 

[172], [643].  

Уже за кілька років після початку впровадження Стратегії «Європа-

2020» стали проявлятися проблеми, що свідчать про очевидну складність 

досягнення задекларованих у ній цілей. Зокрема, італійський дослідник А. 

Ренда  наприкінці 2014 р. виокремив аж вісім таких проблем [173, с. 5-7], які 

узагальнено можна викласти так:  

o Флагманські ініціативи, передбачені Стратегією «Європа-2020», за 

очікуваним ефектом недостатні для забезпечення «розумного, сталого та 

всеосяжного економічного зростання», вони погано кореспондуються, а 

інколи  навіть і конфліктують – як між собою, так і з іншими програмами 

ЄС (зокрема, посилюється суперечність між ініціативами «Індустріальна 

політика для ери глобалізації» та «Ресурсоефективна Європа», особливо 

після ухвалення Єврокомісією у 2013 р. «Плану дій для 

конкурентоспроможної та стабільної металургійної промисловості в 

Європі»); 

o Стратегія «Європа-2020» не стала єдиним визначальним 

пріоритетом політики ЄС, вона не встановлює порядок денний діяльності 

національних урядів у державах-членах та недостатньо жорстко пов’язана 
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з бюджетними та макрорегуляторними механізмами Євросоюзу, зокрема, 

його структурними фондами та «Європейським семестром»; 

o  Цілі Стратегії «Європа-2020» не були адаптовані до специфіки 

регіональних і місцевих громад, а визначалися усереднено для кожної 

країни-учасниці (у кінцевому підсумку це призвело до встановлення цілей 

щодо розвитку регіонів ЄС, які не відповідають їх потенціалу). 

Ці та інші причини ускладнили реалізацію Стратегії «Європа-2020» як 

на національному, так і на загальноєвропейському рівні. За даними 

оприлюдненого всередині 2017 р. спеціального звіту Євростату щодо 

динаміки індикаторів виконання Стратегії [165], порівняно з 2010 р. 

відбулися помітні позитивні зрушення, але досягнення більшості її ключових 

цілей для Євросоюзу загалом поки що залишається проблематичним, а певні 

успіхи його постсоціалістичних держав-учасниць у сферах 

енергоспоживання, енергоефективності та скорочення бідності при 

детальнішому розгляді виявляються недостатньо переконливими (табл. 2.2). 

Як свідчать дані табл. 2.2, у реалізації Стратегії зростання та зайнятості 

«Європа-2020» протягом 2010–2016 (2017) рр. можна виділити кілька 

основних моментів, зокрема: 

– жодної з головних цілей Стратегії станом на кінець 2016 (2017) р. 

інтеграційне об’єднання ЄС-28 поки не досягло, а для виправлення ситуації 

залишається обмаль часу; 

– на шляху досягнення головних цілей, за винятком цілі щодо скорочення 

бідності, ЄС-28 показав упевнену позитивну динаміку – зокрема, рівень 

зайнятості населення зріс з 68,6% у 2010 р. до 71,1% у 2016 р.; обсяг 

первинного енергоспоживання за зазначений період скоротився більш ніж на 

100 млн т н.е.; частка відновлювальної енергетики в енергобалансі, – 

відповідно, збільшилася з 12,9 до 17,0%; частка молоді без завершеної 

шкільної освіти зменшилась з 13,9% у 2010 р. до 10,6% у 2017 р.; частка 

молоді з повною вищою освітою за цей період зросла з 33,8 до 39,7%.  
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Таблиця 2.2 

Показники досягнення ЄС-28 та його постсоціалістичними країнами-учасницями  
цілей Стратегії «Європа-2020» у 2010 і 2016–2017* рр.   

Країна Кількісні параметри Стратегії «Європа-2020» 

Рівень 
зайнятості 
населення 

віком  20–64 
роки, % 

Частка витрат 
на НДДКР у 

ВВП, %  

Обсяг 
первинного 

енергоспожи-
вання, млн т 

н.е.  

Рівень емісії 
парникових газів 

(для ЄС – до 
показника 1990 р., 
для країн-членів – 

до показника 
2005 р.), % 

Частка 
відновлювальної 

енергетики у 
валовому 
кінцевому 

енерго-
споживанні, %  

Частка 
населення 

віком 18–24 
роки, яке не має 
повної шкільної 

освіти, % 

Частка 
населення 

віком 30–34 
роки, яке має 
повну вищу 

освіту, % 

Чисельність  
населення, яке 

проживає на межі 
бідності чи соціальної 

ексклюзії, млн. осіб 

Роки  2010 2016 Ціль  2010 2016 Ціль  2010 2016 Ціль  2010 2016 Ціль  2010 2016 Ціль  2010 2017 Ціль  2010 2017 Ціль  2010 2016 Ціль  

ЄС-28 68,6 71,1 75,0 1,9 2,0 3,0 1658 1543 1483 85,9 77,9 80,0 12,9 17,0 20,0 13,9 10,6 10,0 33,8 39,7 40,0 117,9 118,0 -20,0 
(ЭС-27) 

Болгарія 64,7 67,7 76,0 0,6 0,8 1,5 17,4 17,6 16,9 58,3 112,8 120,0 14,1 18,8 16,0 12,6 13,2 11,0 28,0 33,1 36,0 3,7 2,9 -0,260 

Чехія 70,4 76,7 75,0 1,3 1,7 1,0 42,5 39,9 39,6 70,8 94,3 109,0 10,5 14,9 13,0 4,9 6,8 5,5 20,4 34,4 32,0 1,5 1,4 -0,100 

Естонія 66,8 76,6 76,0 1,6 1,3 3,0 6,1 6,1 6,5 52,5 107,6 111,0 24,6 28,8 25,0 11,0 10,0 9,5 40,2 47,4 40,0 0,3 0,3 -0,036 

Хорватія  62,1 61,4 62,9 0,7 0,9 1,4 8,8 8,1 11,2 87,3 82,0 111,0 25,1 28,3 20,0 5,2 3,0 4,0 24,5 27,3 35,0 1,3 1,2 -0,061 

Латвія 64,3 73,2 73,0 0,6 0,4 1,5 4,6 4,3 5,4 47,6 103,8 117,0 30,4 37,2 40,0 12,9 9,0 10,0 32,6 45,6 34,0 0,8 0,6 -0,121 

Литва 64,3 75,2 72,8 0,8 0,9 1,9 6,1 6,0 6,5 43,2 98,1 115,0 19,6 25,6 23,0 7,9 5,2 9,0 43,8 58,2 48,7 1,1 0,9 -0,170 

Угорщина 59,9 71,5 75,0 1,1 1,2 1,8 24,6 23,9 24,1 70,1 87,7 110,0 12,7 14,2 13,0 10,8 12,2 10,0 26,1 32,3 34,0 2,9 2,5 -0,450 

Польща 64,3 69,3 71,0 0,7 1,0 1,7 95,7 94,3 96,4 87,2 107,1 114,0 9,3 11,3 15,0 5,4 5,1 4,5 34,8 45,6 45,0 10,4 8,2 -1,5 

Румунія 64,8 66,3 70,0 0,5 0,5 2,0 34,3 31,3 43,0 49,1 96,3 119,0 23,4 25,0 24,0 19,3 18,3 11,3 18,3 26,3 26,7 8,4 7,7 -0,580 

Словенія 70,3 70,1 75,0 2,1 2,0 3,0 7,1 6,7 7,3 105,5 93,3 104,0 20,4 21,3 25,0 5,0 4,6 5,0 34,8 46,8 40,0 0,4 0,4 -0,040 

Словаччина 64,6 69,0 72,0 0,6 0,8 1,2 16,8 15,5 16,4 62,7 86,0 113,0 9,1 12,0 14,0 4,7 9,0 6,0 22,1 33,6 40,0 1,1 0,9 -0,170 

* Дані наведені за рік, за який є останні наявні дані (станом на квітень 2018 р.) 

Джерело: [165]; [174]; [175]. 
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Найпроблемнішою ціллю Стратегії для ЄС-28 залишається подолання 

бідності – за період 2010–2016 рр. чисельність населення, яке проживає на 

межі бідності та соціальної ексклюзії, зросла з 117,9 до 118,0 млн осіб – це 

понад 20% усього населення Євросоюзу,  хоча стратегічна ціль полягає у 

скороченні цього показника на 20 млн осіб (з 115,9 млн осіб у реферативному 

2008 р. до 95,9 млн осіб у 2020 р. [176, с. 32]); 

– постсоціалістичні країни ЄС продемонстрували значний прогрес у 

досягненні окремих цілей Стратегії (за національними цільовими 

індикаторами) – а саме пов’язаних зі скороченням обсягів первинного 

енергоспоживання та карбонових викидів, нарощенням питомої ваги 

відновлювальних джерел енергетики, а також зменшенням масштабів 

бідності. Станом на кінець 2016–2017 рр. зазначені цілі вже були досягнуті 

переважною кількістю країн-учасниць зазначеної групи (або навіть усіма). 

Однак такі успіхи можна розглядати як досить відносні, оскільки вони 

пояснюються не інтенсивним упровадженням енергоефективних технологій 

та інновацій або посиленням соціального захисту та підвищенням рівня 

життя населення, а масштабною деіндустріалізацією та невисокими, 

порівняно з країнами Західної Європи, соціальними стандартами 

постсоціалістичних держав ЄС;  

– найпроблемнішою ціллю для постсоціалістичних держав ЄС залишається  

досягнення встановлених національних рівнів інвестування у розвиток науки 

і досліджень. За результатами 2016 р. серед одинадцяти таких країн лише 

Чехія досягла цієї цілі, забезпечивши інвестиції в науку на рівні 1,7% ВВП 

при цільовому орієнтирі 1,0% ВВП, у всіх інших відставання від 

установлених цільових індикаторів становило 1,5–4,0 рази. 

Ураховуючи, що реалізація Стратегії «Європа-2020» незабаром 

завершиться, у Євросоюзі починають задаватися питанням розроблення нової 

Стратегії зростання та зайнятості. У листопаді 2017 р. під егідою Академії 

наук Угорщини відбулася конференція «Перехід до Європи після 2020 року», 

на якій європейські вчені, чиновники структур ЄС, політики та громадські 
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діячі обговорювали можливі траєкторії розвитку Євросоюзу, особливо після 

виходу з його складу Великої Британії, та контури майбутньої десятирічної 

Стратегії на період до 2030 року. Дискусія велася з урахуванням того, що у 

поточний період посткризового відновлення ЄС перед ним постають нові 

політичні, економічні та соціальні виклики, а сам європейський 

інтеграційний проект «перебуває на вирішальному перехресті» [177]. 

На відміну від науково-експертного середовища керівництво ЄС поки 

не форсує процес розроблення нової десятирічної Стратегії зростання та 

зайнятості. Привертає увагу, що у доповіді Єврокомісії «Біла книга про 

майбутнє Європи: шляхи збереження єдності в рамках Союзу 27 країн» 

(березень 2017 р.) [178], що містить п’ять вірогідних сценаріїв розвитку ЄС 

на період до 2025 року, практично не приділено уваги аналізу стану 

реалізації Стратегії «Європа-2020», проблем із досягненням її цілей та 

врахуванню допущених помилок при підготовці проекту нової Стратегії. Не 

містить планів щодо підготовки такого проекту і «Порядок денний 

європейських лідерів», представлений Європейською Радою у жовтні 2017 р., 

хоча й включає розроблення документу «Стратегічний порядок денний» на 

період 2019–2024 рр. [179]. Можливо, певним імпульсом до прискорення 

розроблення нової Стратегії стане нещодавно оприлюднений дослідницьким 

підрозділом Європарламенту аналітичний огляд [180], у якому 

наголошується на необхідності стратегічного вирішення довгострокових 

проблем розвитку Європейського Союзу, пов’язаних з тероризмом, 

кібербезпекою, зовнішньою міграцією, посиленням соціальної нерівності, 

недосконалістю бюджетно-фінансових механізмів Євросоюзу та 

необхідністю їх коригування під впливом результатів Брекзиту.   

Досвід упровадження обох Стратегій зростання та зайнятості ЄС – як 

Лісабонської, так і Стратегії «Європа-2020» – наочно демонструє їх 

проконвергенційний характер. Реалізація Стратегій є потужним чинником 

сприяння соціально-економічній конвергенції в ЄС, оскільки головним 

чином орієнтована на досягнення цілей, які фактично є передумовами цього 
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процесу, – підтримання сталого економічного зростання, посилення 

конкурентоспроможності, прискорення інноваційно-технологічного, 

інституційного та соціального розвитку держав-членів, яке безпосередньо 

впливає на підвищення їх сукупної продуктивності факторів виробництва.  

Автори низки наукових публікацій зазначають, що упровадження 

Стратегій зростання та зайнятості чинить загальний позитивний вплив на 

конвергенційні процеси в ЄС, але існують нюанси щодо їх складових. Так, 

європейські дослідники зауважують, що реалізація Лісабонської стратегії 

сприяла економічній, фінансовій, технологічній і частково інституційній 

конвергенції країн-учасниць, проте у більшості випадків не забезпечила їх 

соціальної конвергенції [181], [182], [183]. 

Схожі висновки містять і  дослідження, присвячені конвергенційним 

ефектам реалізації Стратегії «Європа-2020». Зокрема, сербські та польські 

вчені у своїх працях [184], [185] доводять, що  упровадження цієї Стратегії 

позитивно позначилося на конвергенції країн-учасниць (особливо «старих» і 

«нових») за показниками динаміки економічного зростання та зайнятості, 

однак за показниками інвестування в НДДКР, а також екологічного та 

соціального розвитку існують явні ознаки дивергенційних процесів у ЄС. 

У кінцевому підсумку підвищення якості Стратегій зростання та 

зайнятості ЄС – насамперед у частині реалістичності цілей і 

взаємоузгодженості механізмів їх досягнення, а також підвищення 

ефективності їх реалізації на національному рівні, за інших однакових умов 

сприятиме підтриманню конвергенційних процесів у соціально-

економічному просторі Євросоюзу, що забезпечить поступове 

«вирівнювання» основних макропоказників і пропорцій розвитку економік 

країн-учасниць, суттєво скоротивши між ними існуючі сьогодні розриви.  
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2.2. Механізм міждержавної інтеграції у забезпеченні 

конвергенційних процесів в ЄС 

Об’єктивна необхідність формування надійних систем виробничо-

збутових зв’язків і усунення всіляких торговельних бар’єрів між країнами 

світу стала передумовою розвитку міжнародних інтеграційних процесів у 

соціально-економічній сфері. Традиційно цю необхідність інтернаціоналізації 

господарського життя пов’язують із розширенням можливостей для більш 

повної реалізації економічних інтересів окремих держав у випадку їх 

регіональної чи блокової кооперації. Адже активізація обміну товарами та 

послугами, науково-технічною інформацією, посилення перетікання 

інвестиційного капіталу та робочої сили сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності національної економіки й відкриває додаткові 

джерела для її довгострокового зростання, а також поетапної конвергенції з 

більш розвиненими економіками [151]. Узагальнюючи теоретичні 

дослідження за цією тематикою, поняття міждержавної економічної 

інтеграції можна представити: 

• у вузькому розумінні: як процес економічної взаємодії країн, що 

приводить до зближення господарських механізмів, який набуває 

форми міждержавних угод і узгоджено регулюється міждержавними 

органами [186, с. 123]; 

• у розширеному розумінні: як досить широкий клас різноманітних 

соціально-економічних процесів, спрямованих на формування стійких 

структур перманентної взаємодії на різних ієрархічних рівнях 

національно-державних соціально-економічних організмів, що має 

наслідком поступове утворення тією чи іншою мірою нової 

регіональної цілісності в економічному, соціальному, політичному, 

правовому, культурному, ідеологічному аспектах і виокремлення  як 

самостійного нового – сумісного регіонального (комунітарного) – рівня 

соціально-економічного регулювання [187, с. 18]. 
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Поряд з економічною інтеграцією в сучасній типології інтеграційних 

процесів також розглядають соціальну інтеграцію, що передбачає зближення 

й уніфікацію суспільств, та інтеграцію політичну, під якою розуміють 

створення наддержави, що відтворює на своєму рівні модель «держави 

загалом», або  ж створення політичної спільноти зі складно організованою 

формою співуправління [188]. 

У просторово-територіальному розрізі найчастіше досліджується 

феномен регіональної інтеграції, тобто зближення держав одного регіону, які 

характеризуються подібністю основних географічних, історичних, суспільно-

політичних, етнокультурних, соціально-економічних параметрів розвитку. В 

сучасних умовах процеси регіональної інтеграції мають певну специфіку, 

яка, на думку швецького ученого Б. Хеттне, полягає у тому, що [189]:   

1) регіон розглядається як єдина територіальна система і включає  

принаймні декілька держав (політично оформлених одиниць), об’єднаних 

географічними відносинами і певним рівнем взаємозалежності; 

2) існує можливість розбіжності адміністративних і державних 

кордонів у межах регіональну: до складу певного регіону може входити не 

вся країна, а тільки її частина; 

3) ступінь регіональної згуртованості може зростати чи слабнути з 

часом, залежно від того, як визначають свої інтереси суб’єкти, що діють у 

регіоні; 

4) між країнами-учасницями регіону може спостерігатися 

нерівномірність ступеня розвиненості економічних, політичних і культурних 

зв’язків і кооперації. 

Вважається, що економічна регіональна інтеграція має місце, коли 

наростаюча економічна взаємозалежність декількох країн переходить у 

зрощування національних ринків товарів, послуг, капіталів і робочої сили й 

відбувається формування цілісного ринкового простору з єдиною валютно-

фінансовою системою, єдиною в основному правовою системою та 
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найтіснішою координацією внутрішньо- та зовнішньоекономічної політики 

відповідних держав [190]. 

Нових рис явище економічної інтеграції набуває в контексті процесів 

глобалізації, які, з одного боку, сприяють посиленню взаємозв’язків і 

взаємозалежності держав світу, а з іншого – призводять до їх поділу на 

окремі групи, розташовані з певною ієрархією [191]. Прикладом таких 

ієрархічних груп є групи регіональної інтеграції, які характеризуються 

такими п’ятьма основними ознаками [192]: 

1) об’єднання держав в інтеграційне угрупування породжує нову 

якість, яку було б неможливо або незмірно важче отримати на індивідуальній 

основі (інтеграція представляється грою з позитивною сумою, що робить її 

вигідною як для кожного учасника, так і для угрупування в цілому; умовою 

нормальної інтеграції вважається синергетичний ефект, тобто набуття такої 

сили, що перевищує суму індивідуальних сил); 

2) утворене об’єднання держав виділяється з решти світу й тим чи 

іншим чином відособлюється від нього (наприклад, створення митного союзу 

передбачає усунення митних бар’єрів між країнами-учасницями йі 

запровадження єдиного митного бар’єру стосовно третіх держав);  

3) об’єднання має добровільний і партнерський характер, а стихійне 

посилення взаємозалежності держав, наприклад, унаслідок активної 

зовнішньої  торгівлі, діяльності ТНК і фінансових груп, не можна вважати 

інтеграцією (іншими словами, інтегрування може бути як передумовою, так і 

наслідком інтеграції);  

4) інтеграція поширюється на різноманітні сфери як зовнішньої, так і 

внутрішньої політики країн-учасниць (цим вона відрізняється від 

міжнародних організацій та інших форм міжнародного співробітництва, що 

регулює в основному ті дії держав або інших акторів, які зачіпають інтереси 

інших членів світової спільноти); 

5) регіональна інтеграція ґрунтується на усвідомленні її учасниками 

спільності їх майбутньої історичної долі (спільні риси історичного розвитку 
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важливі для інтеграції лише з точки зору їх сучасних результатів, в  іншому 

ж вони зазвичай беруться на озброєння політичними елітами як добре 

працюючий агітаційний прийом). 

У сучасних умовах процеси регіональної інтеграції невід’ємно вписані 

у контекст планетарного процесу економічної глобалізації, основними 

системоутворюючими компонентами якого вчені називають [193, с. 86]:  по-

перше, зменшення перешкод для економічної, політичної та культурної 

взаємодії країн і народів; по-друге, тенденції до утворення більш гомогенного 

економічного, політичного та культурного простору; по-третє, створення 

структур глобальності керованості. При цьому основними завданнями, на 

вирішення яких спрямовуються інтеграційні процеси в умовах розвитку 

глобалізованого світу, є такі [194, с. 41–42]: 

 інтеграція ринків, зниження рівня витрат транскордонних трансакцій 

для підвищення ефективності економіки; 

 координація економічної політики з метою усунення «провалів» 

інтегрованого ринку та корекції його результатів; 

 продукування регіональних суспільних благ, які мають 

транскордонні зовнішні ефекти; 

 поліпшення позиції в глобальній конкуренції – від стратегічної 

торгової політики до інституціональної конкуренції; 

 пом’якшення зовнішніх шоків, що виникають унаслідок глобалізації, 

а також консолідація сил для активного впливу на структуру світової 

економіки. 

У випадку такого регіонального утворення, як Європейський Союз, 

виділяють ще кілька позитивних інтеграційних ефектів, – зокрема, 

пов’язаних з перерозподілом фінансових ресурсів через бюджетну систему 

ЄС – головно в межах його структурних фондів; перетіканням (spillover) 

інтеграційних зв’язків із однієї сфери економіки до іншої, а також проявом 

позитивних екстерналій, сформованих базовими країнами-членами для 

новоінтегрованих; економічною конвергенцією, тобто зближенням 
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параметрів, які характеризують соціально-економічний розвиток «лідерів» і 

«аутсайдерів» інтеграційного об’єднання. 

Слід підкреслити, що феномену європейської інтеграції, яка 

розпочалася в Західній Європі після Другої світової війни, відводиться чільне 

місце у наукових дослідженнях інтеграційних процесів. Значною перевагою 

євроінтеграційного проекту, який грунтується на ідеї побудови однорідного 

інтеграційного простору на базі єдності культурних кодів, інституційної 

системи та економічного комплексу, є його міцний теоретичний фундамент, 

створюваний ученими та суспільними діячами вже майже два століття [188]. 

Основні теорії та сучасні концепції євроінтеграції [195], [187, с. 114–

194], [196], [197], [198], [199], [188], [200], [201]. Серед найбільш значущих 

класичних теорій регіональної інтеграції в Європі виділяють функціоналізм, 

федералізм і реалізм (у його складі часто виокремлюють 

інтергавернменталізм (міжурядовий підхід) та інституціоналізм) та їх новітні 

розробки-похідні. Значного поширення також набули теорія комунікації 

(трансакціоналізму) та теорія комплексної взаємозалежності. 

В основі теорії функціоналізму, фундатором якої вважається Д. 

Мітрані, лежить так звана співробітницька модель, відповідно до якої 

інтеграція в європейському просторі розглядається як поступовий 

технократичний процес, ініційований тісним співробітництвом експертів з 

тих або інших функціональних питань і лише незначною мірою – політиків. 

Оновлена версія цієї теорії – неофункціоналізм, представлений науковими 

працями Е. Хааса, Ф. Шміттера, Л. Ліндберга, С. Шайнгольда та Дж. Ная, 

суттєво вирізняється за трьома аспектами [195]:   

 – дається визначення необхідних передумов інтеграції, до яких 

віднесено наявність спільних економічних інтересів, схожість економічних 

систем, взаємозалежність, політичний плюралізм, подібність елітних кіл; 

– акцентується увага на важливості першого етапу інтеграції: процес 

економіко-політичного об’єднання має започаткуватись у сфері, де питання 

співпраці є найбільш актуальними; 
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– підкреслюється необхідність системного розширення співробітництва 

учасників регіонального утворення після проходження початкового етапу: 

спільна діяльність повинна охоплювати суміжні сфери – наприклад, галузі 

певного сектора економіки. 

Чільне місце у складі неофункціоналізму займає розроблена Е. Хаасом 

концепція перетікання (переливання, від англ. – spillover), в якій 

розглядаються два його види [202, с. 90–91] : 1) функціональне  перетікання, 

що виникає внаслідок взаємозалежної природи сучасних економік і завдяки 

якому інтеграція у одній сфері вимагає інтеграції в суміжних з нею; 2) 

політичне перетікання, що зазвичай слідує за економічною інтеграцією і веде 

до  посилення наднаціональних органів з певними функціями політичного 

контролю та формування наднаціональних політичних еліт, орієнтованих на 

поглиблення інтеграційних процесів.  

Вчені – розробники теорії федералізму (А. Спінеллі, В. Райкер, С. 

Пістоне, Г. Бругманс, К. Вейр, К. Фрідріх, Дж. Елезер) підкреслювали 

надзвичайну важливість створення наднаціональних інституцій у процесі 

європейської інтеграції та його домінуючий політичний характер. У свою 

чергу, засади неофедералізму (Ч. Пентланд, А. Атціоні, Д. Піндер) 

стосуються визначення шляхів, механізмів і переваг тривалої та поступової 

зміни форматів функціонування держав – переходу від суверенності до 

конституційного зібрання та наслідків цього процесу [195].  

Принципову різницю між положеннями інтеграційних теорій 

функціоналізму і федералізму лаконічно можна охарактеризувати так [200, с. 

135]: функціоналісти вважали економіку важливішою за політику, а 

функціональний зміст інтеграції – первинним щодо її інституційної форми; 

для федералістів політика домінує над економікою, а форма (федеративна 

наддержава) – над змістом євроінтеграції.   

Теорія реалізму представляє ще один магістральний напрям наукової 

думки у сфері європейської інтеграції, розвиток якого пов’язаний з іменами 

науковців С. Хоффмана, К. Уолтца, В. Уоллеса, Е. Моравчика та ін. 



133 
 

 

Відправним пунктом цієї теорії є обмеження наднаціональної інтеграції, яка, 

згідно з теоретичними положеннями, не відповідає реаліям і власним 

інтересам діяльності держав, що демонструють інтеграційні зусилля. В 

системі цих уявлень «реальна» інтеграція можлива лише на нижчому, 

господарському, рівні і недосяжна на рівні високої політики, що робить 

неефективним створення наднаціональних осередків прийняття політичних 

рішень [195], [197]. Тому у процесі євроінтеграції першочергового значення 

набуває взаємодія між центрами виконавчої влади (урядами) країн-учасниць, 

що й забезпечує їх господарську (економічну) інтеграцію.   

Навколо цієї тези і була вибудувана теорія інтергавернменталізму або 

міжурядового підходу в євроінтеграційних дослідженнях. Виокремлюють два 

основні розгалуження інтергавернменталізму [203]: 

1) класичний, згідно з яким інтеграція реалізується лише тією мірою, 

якою стратегічні й тактичні інтереси різних країн зводяться до «спільного 

знаменника», і ключова роль тут відводиться їх керівникам, які апріорі щиро 

віддані національним інтересам своїх держав; 

2) ліберальний, який відкидає риторику щодо «національних інтересів» 

і підкреслює роль внутрішньої політичної конкуренції за можливість їх  

формулювати у зовнішній політиці. За такого підходу інтеграція країн є 

наслідком лобіювання в зовнішній сфері «спеціальних інтересів» їх певних 

внутрішніх груп (крупний бізнес, ТНК тощо), і «спільний знаменник» 

виникає, коли близькі за інтересами групи з різних країн впливають на 

політику своїх урядів у якомусь певному інтеграційному напрямі. 

Саме ліберальний інтергавернменталізм (ліберальний міжурядовий 

підхід) на сьогодні є однією з найбільш поширених теорій європейської 

інтеграції. Її фундатор Е. Моравчик відзначав, що на фундаментальному рівні 

ця теорія оперує двома базовими припущеннями щодо євроінтеграційної 

політики [204, с. 68]: перше – в процесі інтеграції держави виступають 

акторами, тобто діючими сторонами, учасниками міжнародної діяльності, які 

шляхом переговорів і політичного торгу швидше досягають своїх цілей, аніж 
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шляхом ухвалення та впровадження відповідних політичних рішень 

наднаціональної структури; друге – держави-актори діють раціонально, тобто 

оцінюють альтернативні варіанти дій і обирають той, що максимізує функцію 

їх власної корисності в заданій ситуації (цей варіант розглядається як 

національні пріоритети). 

При цьому інтеграційна взаємодія країн може розглядатися як 

трирівневий процес [205], [204, с. 68–69]: на першому рівні в ході внутрішніх 

політичних процесів формуються їх національні пріоритети; на другому – 

проводяться міждержавні переговори, результати яких залежать від 

пріоритетів і переговорного потенціалу країн; на третьому – діють 

наднаціональні інститути, що сприяє зменшенню трансакційних затрат на 

міждержавні переговори та скорочує залежність національних урядів від 

схвалення населенням політики, яка ними реалізується. Перші два рівні 

інтеграційної взаємодії відповідають сценарію так званої «дворівневої гри» 

Р. Патнема, що передбачає залежність дій країни на зовнішньополітичній 

арені (міжнародний рівень) від внутрішньополітичних процесів 

(національний рівень) і формування її «простору виграшних рішень», який 

містить міжнародні угоди, що знаходять підтримку населення і відповідають 

інтересам внутрішніх лобістських груп, та визначає переговорний потенціал 

держави.   

Вихідним положенням інтеграційної теорії інституціоналізму (П. 

Пірсон, Р. Кеохейн, С. Балмер, К. Армстронг) є визнання формальних 

інститутів системостворюючим фактором міжнародних відносин та 

інтеграційних процесів на сучасному етапі [206]. Найкраще цю теоретичну 

конструкцію ілюструє приклад Євросоюзу. Його багаторівнева інституційна 

система, яка охоплює управлінські, правові, фінансові й інші інститути, у 

сучасному виді формалізована й закріплена на найвищому законодавчо-

правовому рівні – відповідними положеннями Маастрихтського, 

Амстердамського, Ніццького та Лісабонського договорів, є одним з наріжних 

каменів для функціонування ЄС. Процес розширення цього інтеграційного 
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об’єднання координується та забезпечується в міру функціональних 

повноважень як ключовими інституціями – Європейською Радою, 

Європейською Комісією, Європейським Парламентом, так і іншими 

відповідними інституціями Євросоюзу. 

Неоінституціоналізм, зокрема теорія режиму (Ф. Ріттбергер, Р. Коен, 

П. Майер), відштовхується  від того, що для міжнародної інтеграції необхідні 

і формальні, й неформальні інститути, які фактично перетворюються в 

«школи співробітництва» і допомагають державам розробляти стратегії не 

тільки на основі власної вигоди, вимагаючи від них відмовитися від 

короткострокових розрахунків щодо відносних переваг («хто більше виграє») 

і зосередитися на абсолютних перевагах, закладених у довгостроковій 

взаємодії [197, с. 33].   

Також спектр євроінтеграційних теорій розширився за рахунок трьох 

інших гілок неоінституціалізму, таких як [198], [207, с. 18–20]:  

– історичний інституціоналізм (підкреслюється важливість інституційної 

спадщини минулого для поточного контексту, базується на понятті 

«траєкторія попереднього розвитку» інститутів, які розглядаються як 

ключові фактори у формуванні поведінки акторів міжнародного 

співробітництва); 

– соціологічний інституціоналізм (передбачається, що саме інститути 

виступають у якості еталонного каркасу поведінки акторів міжнародного 

співробітництва, які мають відповідні ознаки соціальних акторів [208]: 

ідентичність і визнання інших акторів; свободу маневру щодо примусів 

системи; здатність до активної поведінки; самостійність (автономність) в 

ухваленні рішень; наявність стратегії та необхідної ресурсної бази для її 

реалізації); 

– інституціоналізм з позицій раціонального вибору (інститути 

розглядаються виключно як формальні утворення, тобто «знаряддя» для 

реалізації цілей  міжнародних акторів; такі інститути існують, поки актори 
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вважають, що вони приносять більше вигід, ніж втрат у міжнародному 

співробітництві). 

Важливе місце в теоретичному базисі євроінтеграційних процесів 

займає  трансакціоналізм (теорія комунікації), підвалини якого закладені К. 

Дойчем. Ця теорія передбачає, що в процесі міжнародного співробітництва 

формується «співтовариство безпеки», – група країн, у межах якої конфлікти 

вирішуються виключно мирним шляхом, – приналежність до якого виникає 

завдяки інтенсивності комунікацій і трансакцій (транспортні мережі, 

торгівля, туризм тощо) його держав-учасниць [200, с. 135].  

Основи інтеграційної теорії комплексної взаємозалежності закладено 

Р. Кеохейном і Дж. Наєм, які вважали, що посилення взаємозалежності 

держав і розвиток міжнародних інститутів ведуть до розмивання 

відмінностей між проблемами внутрішньої та зовнішньої політики країн з 

інтеграційними зв’язками, тим самим обумовлюючи трансформацію всієї 

системи міжнародного співробітництва [202, с. 91–92].  

Основні форми (рівні, стадії) євроінтеграції.  Найбільш відому (часто 

її називають класичною) градацію процесу міждержавної регіональної 

інтеграції запропонував американський економіст угорського походження Б. 

Баласса («Теорія  економічної інтеграції»,  1961 р.), представивши його стадії 

таким чином [209]: зона вільної торгівлі → митний союз → спільний ринок 

→ економічний союз → повна економічна інтеграція. Деталізуючи першу з 

п’яти стадій інтеграційного об’єднання – зону вільної торгівлі, що 

передбачає відсутність митно-тарифних і кількісних обмежень між 

державами-учасницями, – в її складі ще виділяють преференційну зону, 

членами якої запроваджено поступову відміну таких торговельних обмежень 

[186, с. 125-126]. На другій стадії інтеграції створюється митний союз, у 

межах якого, крім правил зони вільної торгівлі, ще запроваджується спільний 

зовнішній тариф країн-учасниць та єдина зовнішньоторговельна політика 

щодо третіх країн-партнерів. Третя інтеграційна стадія пов’язана з 

формуванням спільного ринку, де між учасниками передбачено 
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безперешкодне переміщення товарів, послуг, фінансового капіталу та робочої 

сили. На четвертій стадії держави – учасниці спільного ринку починають 

реалізувати єдину економічну та валютно-фінансову політику, розширяючи 

його до меж економічного союзу. Завершальною стадією процесу є повна 

інтеграція країн, які свій економічний союз доповнюють політичним, з 

утворенням відповідних наднаціональних структур управління та 

координації основних державних політик. 

Із часом наведена вище класифікація Б. Баласси неодноразово 

піддавалася ученими критичному переосмисленню та деталізації. Зокрема, 

українськими науковцями був запропонований онтологічний підхід до 

виявлення стадій регіональної консолідації національних економічних 

систем, а саме таких [210, с. 84–85]:  

1) торговельна інтеграція, що означає об’єднання ринкових просторів 

країн-учасниць; 

2) кооперація у виробничій і науково-технічній сфері; 

3) прямі зв’язки на рівні галузей (галузева спеціалізація) та секторів 

національної економіки; 

4) створення спільних циклів економічного відтворення; 

5) об’єднання валютно-фінансових сфер країн; 

6) формування єдиного регіонального господарського комплексу, що 

передбачає наднаціональне регулювання та єдиний економічний простір; 

7) формування наднаціональної та міжнародної системи політичного 

регулювання. 

На відміну від класичної, наведена класифікація стадій розвитку 

інтеграційного об’єднання акцентує увагу не на його організаційних формах, 

а на економічно-фінансовому наповненні інтеграційних зв’язків країн-

учасниць. 

Основні моделі євроінтеграції. У теоретичній площині розглядаються 

лише дві концептуальні моделі європейської інтеграції [211, с. 31]:  
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 ортодоксальна чи традиційна модель, яка передбачає, що всі 

держави-учасниці мають рівні права, несуть спільну відповідальність і 

зобов’язання й просуваються інтеграційним шляхом із однаковою 

швидкістю;    

 модель гнучкої інтеграції (має цілу низку форм), що базується на 

відході від концепції одночасного та одноформатного інтеграційного руху 

та передбачає неоднакові права й обов’язки, різну ступінь участі країн-

учасниць у тих або інших сферах співробітництва та можливість залучення 

до них третіх сторін.   

Практичного застосування нині діюча в Євросоюзі модель гнучкої 

інтеграції набула із запровадженням у 1979 р. Європейської валютної 

системи, інтегруватися до якої (зокрема, шляхом переходу на єдину 

європейську валюту) країни – члени ЄС могли з різною швидкістю. Офіційно 

ця модель була визнана із ухваленням у 1992 р. Маастрихтської угоди, якою 

за Великою Битанією та Данією було збережено право не входити до 

Європейської валютної системи, а також визнано право двох або декількох 

країн-членів на «поглиблене» співробітництво, тобто на реалізацію 

інтеграційних проектів у певних сферах без участі інших членів Євросоюзу 

[212, с. 28]. Серед низки форм гнучкої інтеграції країн ЄС виділяють три 

базові [196, с. 103–105]: 

– «Європа різних швидкостей» (модель різношвидкісної інтеграції, про 

яку зазначалося вище); 

– «Європа a la carte» (модель «меню» стратегій інтеграційного розвитку 

європейських країн або ще – модель змінної геометрії, яка передбачає 

право країн-учасниць самостійно вирішувати питання щодо приєднання 

до певної інтеграційної ініціативи ЄС); 

– «Європа концентричних кіл» (модель ступінчастої інтеграції, в якій 

«центр» (країни Євроспільноти з найвищим ступенем інтеграції, у т.ч. 

політичної) оточують концентричні «кола» (держави з нижчим ступенем 
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інтеграції), причому з розширенням кола ступінь інтеграції його країн-

учасниць знижується. 

Основні критерії вступу до Євросоюзу та його сучасна інтеграційна 

політика. Необхідною умовою отримання членства в ЄС для країн – 

претендентів з Центрально-Східної та Південної Європи було виконання 

ними низки вимог – так званих Копенгагенських критеріїв, сформульованих 

на саміті Євросоюзу в 1993 р. [213]:  

 політичних (стабільність інститутів, які гарантують демократію, 

верховенство закону, прав людини, а також захист інтересів меншин 

і повагу до них); 

 інституційних (здатність прийняти на себе зобов’язання членства, 

включаючи відданість цілям політичного, економічного та 

валютного об’єднання); 

 економічних (функціонування ринкової економіки, а також 

здатність справлятися з тиском конкуренції та ринкових сил у межах 

Євросоюзу). 

Пізніше економічні критерії були деталізовані Єврокомісією шляхом 

формування субкритеріїв за відповідними складовими [214, с. 2]: 

а) функціонування ринкової економіки: 

– забезпечення макроекономічної стабільності, у т.ч. за рахунок 

відповідної цінової стабільності та збалансування системи державних 

фінансів, а також зовнішніх рахунків; 

– досягнення широкого консенсусу щодо пріоритетів внутрішньої 

економічної політики; 

– встановлення рівноваги між попитом і пропозицією через вільну 

взаємодію ринкових сил, цін, а також лібералізацію торгівлі; 

– усунення значних процедурних бар’єрів для входу на ринок 

(створення нових підприємств) і виходу з нього (банкрутство); 
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– наявність відповідної правової системи, що забезпечує в тому числі 

адекватне регулювання прав власності, можливість виконання законів і 

контрактів; 

– наявність розвиненого фінансового сектора, який достатньо добре 

перетворює заощадження у продуктивні інвестиції; 

б) здатність справлятися з тиском конкуренції та ринкових сил у 

межах Євросоюзу: 

– функціонування ринкової економіки з достатнім ступенем 

макроекономічної стабілізації, що забезпечує прийняття рішень 

економічними агентами в умовах стабільності та передбачуваності; 

– забезпечення у складі виробничих витрат достатньої частки 

людського та фізичного капіталу (в т.ч. витрати на інфраструктуру, 

освіту, науково-дослідницькі та перспективні розробки); 

– ступінь впливу державного регулювання та законодавчої  системи на 

конкурентоспроможність через торговельну політику, політику 

розвитку конкуренції, надання державної  допомоги, підтримку малого 

та середнього бізнесу тощо; 

– частка дрібних суб’єктів господарювання; 

– ступінь і темпи торговельної інтеграції держави з Євросоюзом до 

його розширення (це стосується як обсягу, так і номенклатури товарів, 

за якими вже здійснюється торгівля з країнами – членами ЄС). 

 «Політична» частина Копенгагенських критеріїв сьогодні фактично 

закріплена статтею 49 Лісабонського договору [215, с. 17, 43], згідно з якою 

будь-яка європейська держава, яка культивує й зберігає цінності свободи, 

демократії, рівності, верховенства закону, поваги до людської гідності та 

прав людини, а в її суспільстві переважає плюралізм, недопущення 

дискримінації, терпимість, справедливість, солідарність і гендерна 

рівноправність, може подати заявку на вступ до Європейського Союзу. 

Таким чином, у процесі євроінтеграції підтримується інституціональна 
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конвергенція країн-претендентів і країн – учасниць цього регіонального 

об’єднання. 

Взаємозв’язок інтеграційних та конвергенційних процесів. Такий 

взаємозв’язок безумовно існує і в філософсько-теоретичному сенсі 

спирається на єдність і відмінність (спільне та відмінне) понять «інтеграція» 

та «конвергенція». Спільним для обох економічних категорій є взаємодія 

соціально-економічних систем (держав), які перебувають у процесах 

інтеграції чи конвергенції. Відмінними ж є результати у зближенні (якщо 

воно має місце) параметрів розвитку соціально-економічних систем (держав), 

які перебувають у процесах інтеграції чи конвергенції. 

У практичній площині економічна історія дає як окремі приклади 

повної відсутності взаємозв’язку інтеграційних та конвергенційних процесів, 

так і  багаточисельні докази його наявності та сили. Стосовно першого 

прикладом інтеграційних процесів за відсутності конвергенції є створення у 

1951 р. Європейського об’єднання вугілля і сталі у складі Нідерландів, 

Бельгії, Люксембургу, Франції та Італії [216, с. 51], а прикладом конвергенції 

соціально-економічних систем без їх системної формалізованої інтеграції 

слугує, зокрема, взаємодія США, ЄС та Японії.   

З іншого боку, численні приклади підтверджують тісний взаємозв’язок 

інтеграційних і конверенційних процесів, що дозволяє змогу розглядати 

соціально-економічну конвергенцію як показник інтегрованості (чи ж 

готовності до інтегрування) у світовий економічний простір різних за рівнем 

розвитку країн, що адаптуються до умов єдиної для всіх глобальної 

економічної системи [217, с. 134]. 

 Зокрема, досвід Євросоюзу демонструє, що всебічну конвергенцію 

його держав-учасниць в економічній, фінансовій, інституційній та інших 

сферах можна розглядати як квінтесенцію інтеграційного процесу, 

координованого та підтримуваного в межах спеціальних політик – 

насамперед політики розширення (Enlargement Policy) та політики 

згуртування (Cohesion Policy) – і процедур Євросоюзу. Так, необхідною 
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складовою євроінтеграції країн – учасниць з Центрально-Східної та 

Південної Європи, а також країн-кандидатів і країн – потенційних кандидатів 

на отримання членства в Євросоюзі є проведення соціально-економічних, 

структурних, законодавчих та інших інституційних реформ, необхідних для 

їх наближення до стандартів ЄС, у т.ч. закріплених у вигляді 

Копенгагенських критеріїв. Ефективні реформи, проведені державами ЦСЄ, 

та дещо менш ефективні, проведені Болгарією та Румунією, відкрили їм шлях 

до вступу в Євросоюз у 2004 р. і 2007 р., фактично забезпечивши необхідну 

проєвропейську трансформацію їх соціально-економічних систем [218, с. 

474–485]. 

Необхідність такого реформування для двох останніх зазначених груп 

країн – станом на вересень 2018 р. статус країн-кандидатів мали Албанія, 

Македонія, Чорногорія, Сербія та Туреччина, статус країн – потенційних 

кандидатів, – відповідно, Боснія та Герцеговина, а також Косово [219], – не 

викликає сумнівів, ураховуючи їх значне відставання за базовими соціально-

економічними показниками від усередненого рівня ЄС-28 (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Окремі індикатори розвитку ЄС-28, країн-кандидатів і країн – 
потенційних кандидатів на вступ до ЄС у 2015 р. 

Країна Населення, 
тис. осіб 

ВВП на 
душу 

населення, 
тис. євро 

Рівень 
довготривалого 
безробіття, % 

Дефіцит 
держбюджету, 

% ВВП 

Торговельний 
баланс, % 

ВВП 

ЄС-28 508451 28,8 4,5 –2,4 +0,9 
Чорногорія  622 5,8 13,6 +7,7 –40,4  
Македонія 2069 4,4 21,3 –3,5 –20,1 
Албанія 2892 3,6 11,3 –4,0 –22,4 
Сербія 7114 4,7 11,3 –3,8 –11,9 
Туреччина 77696 8,3 2,2 +1,7 –6,7 
Боснія та 
Герцеговина 

3819 3,8 22,8 +0,7 –26,0 

Косово 1772 3,1* 23,8 нд –37,0* 

* Дані за 2014 р. 
Джерело: [220, с. 10, 46, 56, 59].  
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Переваги та недоліки регіональної інтеграції як одного з основних 

механізмів конвергенції. На нашу думку, розглядати інтеграційні процеси як 

один із найкоротших шляхів економічної конвергенції в Європі, необхідно з 

урахуванням потенційного балансу здобутків і втрат.  

Так, з одного боку, вступ до ЄС дає потужний імпульс для економічної  

конвергенції нових і старих держав-учасниць і на прикладі країн ЦСЄ нами 

показано широкі можливості та ефективність євроінтеграції як 

мультисистемного інституту розвитку (див. наступний підрозділ). 

З іншого боку, внаслідок  євроінтеграції з’являються і певні виклики 

економічному розвитку країн, що поповнили лави членів Євросоюзу [221]:  

 диспропорційність структури інвестиційного капіталу (поява 

значного крену в бік капіталу іноземного походження),  

 зміни в системі адміністрування економічного розвитку (значна 

частина функцій і повноважень передається наднаціональним 

владним структурам ЄС, що обумовлює детермінованість 

внутрішньої економічної політики та корекцію її змісту),  

 утримання відповідно до Маастрихтських критеріїв низького рівня 

інфляції (послаблюється мотиваційний механізм нарощення обсягів 

виробництва), 

 зниження гнучкості валютного курсу (регулювання динаміки 

торговельних потоків ускладнюється), 

 загроза різкого скорочення припливу капіталу іноземних інвесторів 

після завершення приватизації або ж освоєння ними найбільш 

прибуткових сфер економіки (виникає потреба в реалізації 

запобіжних заходів щодо погіршення платіжного балансу).        

Що ж стосується негативних наслідків інтеграційного розширення 

власне для ЄС, то вони насамперед проявляються у відносному зниженні 

конкурентоспроможності розширеного регіонального об’єднання за рахунок 

бюджетних та інших витрат на асиміляцію нових учасників зі значно нижчим 

рівнем розвитку економіки, а також вирішення різноманітних проблем, що 
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виникають в її ході (інтенсивна міграція, соціальне забезпечення, етнічно-

релігійні питання, криміногенні ризики тощо).   

 

2.3. Європейська інтеграція як інститут розвитку і конвергування 

країн ЦСЄ: переваги та межі ефективності 

У сучасному глобалізованому світі пошук шляхів підвищення 

конкурентоспроможності та забезпечення якіснішого і динамічнішого 

соціально-економічного розвитку країн стимулює процеси їх регіональної 

інтеграції. Насамперед це пов’язано зі змістом завдань, на розв’язання яких 

спрямовані інтеграційні процеси, зокрема таких, як: 

 інтеграція ринків, зниження рівня витрат транскордонних трансакцій 

для підвищення ефективності економіки; 

 координація економічної політики з метою усунення «провалів» 

інтегрованого ринку і корекції його результатів; 

 продукування регіональних суспільних благ, які мають 

транскордонні зовнішні ефекти; 

 поліпшення позицій в умовах глобальній конкуренції – від 

стратегічної торгової політики до інституційної конкуренції; 

 пом’якшення зовнішніх шоків, що виникають унаслідок глобалізації, 

а також консолідація сил для активного впливу на структуру світової 

економіки  [194]. 

Поряд із виконанням (очевидно, не завжди повною мірою) зазначених 

завдань спільними перевагами для економік регіональних інтеграційних 

об’єднань виступають оптимізація інституційного середовища, 

вдосконалення ринкової та виробничої інфраструктури, інтенсифікація 

торгівлі, трудової міграції, інвестиційних і фінансових потоків, поширення 

знань та інновацій, акумуляція соціального капіталу тощо.  

Щодо такого регіонального утворення, як Європейський Союз, 

виокремлюють іще кілька позитивних інтеграційних ефектів, зокрема, 

пов’язаних з перерозподілом фінансових ресурсів через бюджетну систему 
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ЄС – головно в межах його структурних фондів; із перетіканням 

інтеграційних зв’язків з однієї сфери економіки до іншої, з проявом 

позитивних екстерналій, сформованих базовими державами для 

новоінтегрованих; з економічною конвергенцією, тобто зближенням 

параметрів, які характеризують соціально-економічний розвиток лідерів і 

аутсайдерів інтеграційного об’єднання [222]. Також українські дослідники 

підкреслюють вагому роль процесів глобалізації, які істотно вплинули на 

зміну територіально-політичного устрою національних держав в об’єднаній 

Європі та мали значні наслідки для європейської інтеграції – з одного боку, 

це ліквідація перешкод на шляху економічного розвитку, потік інвестицій і 

технологій сприяли пожвавленню економіки регіонів; з іншого боку – 

необхідність вирішення таких вкрай важливих проблем, як безробіття, 

забруднення навколишнього середовища, надання притулку іммігрантам і 

біженцям тощо [223, с. 20-21]. 

За визначенням російських учених, у сучасних умовах регіональна 

інтеграція являє собою модель свідомої й активної участі групи країн у 

процесі стратифікації глобалізованого світу: за рівнем добробуту, за 

ступенем міжнародного політичного, економічного і культурного впливу, за 

доступом до ресурсів та інформації, за використанням передових технологій. 

Тому головна мета такої інтеграції – створення максимально успішної 

страти, тобто зміцнення позицій об’єднання у сферах, найважливіших для 

даного етапу глобалізації [224]. 

Прикладом такого успішного утворення є Європейський Союз, що 

тривалий час утримує провідні (хоча і дещо ослаблені порівняно з 

докризовим періодом) міжнародні позиції за рівнем науково-технічного 

розвитку, макроекономічної потужності та конкурентоспроможності, 

соціальних стандартів, ефективності політико-інституційного устрою, впливу 

на геополітичні процеси. Саме ці здобутки ЄС і амбіційні цілі щодо їх 

примноження – як відомо, головною метою стратегії «Європа-2020» 

визначено побудову в об’єднаній Європі соціальної ринкової економіки ХХІ 
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ст., зростання якої має бути розумним (знаннєво й інноваційно насиченим), 

сталим (ресурсоефективним і екозберігаючим) та інклюзивним (соціально 

орієнтованим і всеохоплюючим) [161], – перетворили ідею євроінтеграції на 

пріоритетну для багатьох постсоціалістичних країн. А європейські цінності  

(за визначенням статті 2 Договору про Європейський Союз вони ґрунтуються 

на повазі людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства 

закону і прав людини) залишаються магічно привабливими для народів світу 

та зберігають свою значущість і статус навіть в умовах цивілізаційних 

протистоянь новітнього часу [225, с. 19]. 

Процес євроінтеграції, який є досить тривалим і складним, можна 

розглядати як інститут розвитку, в широкому трактуванні цього терміна – 

як інструмент реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення 

стратегічного поступу економіки та суспільства. Приклад країн ЦСЄ, які 

отримали членство в Євросоюзі 2004 р. і 2007 р., показує, що процес їх 

європейської інтеграції цілком відповідає: 

– по-перше, основним критеріям належності до інституту розвитку 

(зокрема, націленості на розвиток економіки загалом або певних галузей, 

секторів, регіонів; зафіксованим у нормативних актах стратегічних цілям; 

специфічній нормативній базі та регулятивним вимогам; використанню 

принципів державно-приватного партнерства  [226]);  

– по-друге, завданням, що стосуються формування необхідних 

політичних і економічних інститутів; забезпечення макроекономічної, 

макрофінансової та соціальної стабільності; подолання інституційних 

провалів, перепон на шляху диверсифікації економіки, нерозвиненості 

економічної інфраструктури, бар’єрів виходу на зовнішні ринки, провалів у 

сфері інновацій, регіональних дисбалансів тощо  [227], [228]). 

Стратегічна мета низки країн Центральної та Східної Європи щодо 

перспектив входження до складу ЄС була зафіксована на рівні міжнародних 

багатосторонніх договорів. 1991 року Євросоюз підписав всеохоплюючі 

європейські договори про заснування асоціації (Europe Agreement Establishing 
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an Association) з Польщею й Угорщиною, 1993 р. – з Чехією, Словаччиною, 

Румунією і Болгарією, 1995 р. – з країнами Балтії, 1996 р. – зі Словенією. 

Угоди про стабілізацію та асоціацію (Stabilisation and Association Agreement) 

була підписані у 2001 р. з Хорватією та Македонією, в 2006 р. – з Албанією, в 

2007 р. – з Чорногорією, в 2008 р. – з Сербією, а також Боснією та 

Герцеговиною, в 2015 р. – з  Косово [229].  

Необхідною умовою отримання членства в Євросоюзі для країн-

претендентів було виконання ними певних вимог – так званих 

Копенгагенських критеріїв, сформульованих на саміті ЄС (1993 р.):  

 політичних (стабільність інститутів, які гарантують демократію, 

верховенство закону, прав людини, а також захист інтересів меншин 

і повагу до них); 

 економічних (функціонування ринкової економіки, а також 

здатність справлятися з тиском конкуренції та ринкових сил у межах 

Євросоюзу); 

 інституційних (здатність прийняти на себе зобов’язання членства, 

включаючи відданість цілям політичного, економічного та 

валютного об’єднання) [213, с. 13]. 

Виконання цих вимог потребувало від постсоціалістичних країн 

глибокої інституційної та соціально-економічної трансформації, 

підпорядкування конкретних цілей стратегічній меті отримання членства в 

ЄС. У цьому контексті всіма державами ЦСЄ було створено спеціальні 

державні інституції: урядові офіси у справах євроінтеграції (Словаччина, 

Словенія), бюро європейської інтеграції (Естонія, Латвія), міністерства 

європейської інтеграції (Чехія, Румунія, Литва, Хорватія), міжміністерські та 

урядові комісії з питань євроінтеграції (Литва, Естонія), департаменти чи 

управління європейської інтеграції в МЗС (Польща, Болгарія, Литва), 

підрозділи чи робочі групи з питань євроінтеграції в міністерствах і 

відомствах, інформаційно-аналітичні та дослідницькі центри європейської 

інтеграції тощо. 
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У процесі виконання Копенгагенських критеріїв країни-претенденти 

розробили і реалізували національні програми євроінтеграції. Зокрема, в Чехії 

це була Національна програма підготовки Чеської Республіки до членства в 

ЄС, в Угорщині – Європейський план, у Болгарії – Національний план 

економічного розвитку, у Словенії – Стратегія асоціації з Європейським 

Союзом, розроблена на базі трьох національних стратегій – економічного 

розвитку, міжнародних економічних відносин і підвищення 

конкурентоспроможності промисловості. 

Крім того, з початку 2000-х років державами ЦСЄ, що подали заявки 

на вступ до ЄС, розпочато впровадження національних програм конвергенції, 

спрямованих на наближення параметрів їх макроекономічного розвитку до 

рівня високорозвинених країн Європи, а також на забезпечення відповідності 

системи державних фінансів вимогам щодо вступу в єврозону. 

Конвергенційні програми стали дієвим інструментом валютної інтеграції 

старих і нових держав – учасниць Євросоюзу.  

Так, наприкінці 2004 р. на розгляд Єврокомісії було подано спеціальні 

звіти про виконання програм конвергенції десяти новоінтегрованих держав 

ЄС, які засвідчили їх неготовність запровадити євро. Надалі лише деякі з них 

змогли довести відповідність конвергенційним критеріям і отримали дозвіл 

увійти до єврозони: Словенія – 2007 року, Словаччина – 2009 й Естонія – 

2011 року  [230]. Виконання конвергенційних програм країнами – новачками 

ЄС триває, проте під впливом глобальної фінансової кризи 2008 р. Польща й 

інші новоінтегровані держави офіційно відклали свої плани переходу на 

єдину європейську валюту.      

У процесі набуття членства в ЄС постсоціалістичні країни не лише 

сформували спеціальну законодавчу базу для виконання завдань 

євроінтеграції в політичній, фінансово-економічній, соціальній та інших 

сферах, а й пройшли шлях гармонізації європейського і національного 

законодавства і забезпечення відповідності останнього принципам і нормам 

європейського права (acquis communautaire). У цьому полягає важлива роль 
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євроінтеграції країн ЦСЄ як інституту розвитку, що сприяє вдосконаленню їх 

законодавчо-правових інститутів та інституційній конвергенції з 

розвиненими державами ЄС.  

Помітну роль в удосконаленні інституційного середовища 

новоінтегрованих держав Євросоюзу та підвищенні рівня їх соціально-

економічного розвитку відіграла реалізація спеціальних фінансових програм 

ЄС для підтримки євроінтеграції країн Центрально-Східної Європи, зокрема 

таких як:  

 PHARE (Програма допомоги реструктуризації економіки Польщі й 

Угорщини, що спочатку охоплювала лише ці дві країни, а з 1992 р. стала 

основним фінансовим інструментом підготовки всіх держав ЦСЄ до вступу 

в ЄС);  

 SAPARD, орієнтована на модернізацію сільського господарства і 

розвиток сільських районів країн ЦСЄ;  

 ISPA (Фонд інфраструктурних проектів для підготовки до 

приєднання до ЄС), спрямована на підтримку проектів у сфері екології та 

транспортної інфраструктури; 

 LIFE призначена для фінансування проектів у сфері охорони 

природи, вдосконалення природоохоронного законодавства, забезпечення 

сталого розвитку; 

 INTERREG III спрямована на підтримку міжрегіонального соціально-

економічного розвитку і співробітництва, а також охорони довкілля ; 

  CARDS (Допомога на рівні спільнот для реконструкції, 

демократизації та стабілізації) для фінансування євроінтеграційної 

підтримки країн Західних Балкан [231, с. 10–12]; 

 JEREMIE призначена для підтримки розвитку малого та середнього 

бізнесу шляхом сприяння розширенню можливостей та практики 

використання фінансового інжинірингу для спрощення доступу до малих і 

середніх підприємств до фінансових ресурсів структурних фондів;  

 JESSICA покликана розширити можливості та практики 
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використання фінансового інжинірингу для підтримки інвестування у 

проекти сталого розвитку в міських районах; 

 JASPERS орієнтована на надання технічної допомоги країнам, що 

приєдналися до ЄС у 2004 р. та 2007 р., підтримку високоякісних і 

великомасштабних проектів, які співфінансуються структурними фондами 

Євросоюзу;  

 JASMINE спрямована на надання технічної допомоги та 

фінансової підтримки небанківських інститутів, що надають послуги із 

мікрокредитування [232, с. 80–81].  

Також у процесі євроінтеграції постсоціалістичні держави ЦСЄ 

отримали вагому підтримку ЄС через такі регіональні фінансові інститути 

розвитку, як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і 

Європейський інвестиційний банк. Діяльність цих установ є багатобічною і 

передбачає застосування колективного інвестиційного механізму, 

спрямованого на створення таких суспільних благ, як регіональна 

транспортна інфраструктура, спільні системи митного, валютного, 

фінансового регулювання, охорони довкілля, управління природними 

ресурсами, боротьби зі стихійними лихами тощо [233].  

Крім того, новоінтегровані країни ЄС отримали практичну можливість 

ефективно співпрацювати з цілою низкою інститутів розвитку «базових» 

держав-учасниць, а також за допомоги Євросоюзу створити власні аналогічні 

структури. Ідеться про інститути розвитку двох видів: фінансові (банки 

розвитку, агенції розвитку, експортно-імпортні банки, експортні та страхові 

агенції, боргові агенції, фінансові корпорації, інвестиційні фонди, венчурні 

фонди, суверенні фонди тощо) і нефінансові (спеціальні економічні зони; 

технополіси, технопарки; науково-інноваційні центри; наукові фонди; 

промислові об’єднання; освітні й експертно-аналітичні центри; торговельні 

асоціації тощо) [234]. 

Успішне впровадження і функціонування вищезазначених інститутів 

розвитку у процесі євроінтеграції країн ЦСЄ заклало фундамент для 
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подолання трансформаційного спаду їх економік, формування ринкової 

моделі господарювання, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури, 

акумуляції людського й інтелектуального капіталу.  

При цьому більшість держав Центральної та Східної Європи рухалися 

шляхом не еволюційного, а радикального переходу (хоча й різного ступеня 

радикалізації), що грунтується на швидкому та масштабному проведенні 

різнобічних системних реформ й передбачає швидкий  демонтаж  

централізованого планування, упровадження ринкових методів регулювання, 

насамперед грошово-кредитних і фіскальних, а також швидку лібералізацію 

цін внутрішньої й зовнішньої торгівлі (одним із найбільш відомих варіантів 

радикального переходу є реформування у формі шокової терапії). Так, 

більшість експертів вважає, що найбільш радикальний варіант системних 

реформ реалізували більшість держав Балтії, а також Словенія, Польща та 

Угорщина; дещо менш радикальний – відповідно, Литва, Чехія і Словаччина; 

помітно менш радикальний поступ реформ продемонстрували Болгарія, 

Румунія, а також більшість республік колишньої Югославії [235, с. 5–6]. 

За оцінкою ЄБРР, на основі композиційних національних індексів 

перехідного періоду (зазначені індекси публікувалися ЄБРР у щорічних 

Звітах про перехідний період («Transition Report») за період 1989–2014 рр. 

включно, а починаючи з 2015 р. у зв’язку зі зміною методології 

розраховуються композиційні індекси сталого розвитку ринкових економік. – 

Прим. автора) [236, с. 107–109]), за 25-річний період – починаючи з 1990-го 

року і станом на 2015 р., – для всіх цих країн було характерним досить 

успішне проведення структурних реформ, пов’язаних із лібералізацією цін, 

масштабною приватизацією крупних підприємств, створенням 

конкурентного ринкового середовища, поліпшенням корпоративного 

управління та реструктуризацією підприємств, а також розбудовою 

торговельної та валютної систем. Особливо значущими, за оцінкою ЄБРР, 

були реформаторські зрушення за вказаний період у Словаччині, Чехії, 

Румунії та країнах Прибалтики (табл. 2.4).  
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Табл. 2.4 

Оцінка ЄБРР реформаторських зрушень у країнах ЦСЄ – членах ЄС протягом 1990–2014 рр. 
 
 
 

Країна ЄС 

Композиційні індекси, розраховані за методологією ЄБРР (1,0 – найгірший стан; 4,3 – найкращий стан) 
Індекс загальної 

цінової лібералізації  
Індекс приватизації 

великих підприємств 
Індекс розвитку 

конкурентної 
політики 

Індекс реформування системи 
корпоративного управління та 
реструктуризації підприємств 

Індекс реформування 
торговельної та 
валютної систем 

1990 р. 2014 р. 1990 р. 2014 р. 1990 р. 2014 р. 1990 р. 2014 р. 1990 р. 2014 р. 
Болгарія 1,0 4,3 1,0 4,0 1,0 3,0 1,0 2,7 2,0 4,3 
Чехія 1,0 4.3* 1,0 4,0* 1,0 3,0* 1,0 3,3* 1,0 4,3* 
Польща 3,7 4,3 2,0 3,7 2,0 3,7 2,0 3,7 3,0 4,3 
Угорщина 4,0 4,0 2,0 4,0 1,0 3,3 1,0 3,7 3,0 4,0 
Словаччина 1,0 4,3 1,0 4,0 1,0 3,3 1,0 3,7 1,0 4,0 
Словенія 3,7 4,0 1,0 3,0 1,0 2,7 1,0 3,0 2,0 4,3 
Румунія 1,0 4,3 1,0 3,7 1,0 3,3 1,0 2,7 1,0 4,3 
Естонія 2,3 4,3 1,0 4.0 1,0 3,7 1,0 3,7 1,0 4,3 
Латвія 1,0 4,3 1,0 3,7 1,0 3,7 1,0 3,3 1,0 4,3 
Литва 2,3 4,3 1,0 4,0 1,0 3,7 1,0 3,0 1,0 4,3 
Хорватія  3,7 4,0 1,0 3,7 1,0 3,3 1,0 3,3 2,0 4,3 
* Дані за 2007 р. 

Джерело: [237]. 
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Своєю чергою ефективні реформи та створення відповідних 

політичних і економічних інститутів дали постсоціалістичним державам 

ЄС можливість упродовж 1995–2015 рр. у 1,2–2,1 раза підвищити рівень 

економічної свободи, оцінений фахівцями канадського Інституту Фрейзера 

з урахуванням таких критеріїв, як ефективність бюджетно-фіскальної 

політики уряду; ступінь регуляторного впливу держави у сфері 

підприємництва, кредитування та зайнятості; захист майнових прав; 

свобода фінансових і торговельних потоків. Найбільшого прогресу за 

зазначений період  досягли Румунія, Болгарія, Литва, Польща, Словаччина 

та Хорватія (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Динаміка індексу економічної свободи в постсоціалістичних країнах ЄС у 
1995 р. і 2015 р. 
Джерело: [238]. 

 

Значного прогресу в період євроінтеграції країни ЦСЄ досягли й у 

сферах людського та інноваційного розвитку (рис. 2.3, рис. 2.4).  

Так, усі зазначені європейські країни  починаючи з 2003 р. (за більш 

ранній період дані відсутні) і по 2017 р. показали позитивну динаміку 

зведеного індексу інновацій – композиційного індикатора, який 

Єврокомісія розраховує на основі показників, що характеризують 

національні людські ресурси для інновацій, створення, передання й 
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упровадження нових знань, а також інноваційні можливості для розвитку 

ринків, фінансової й економічної сфер. Упродовж зазначеного періоду 

найшвидше просування шляхом інноваційного розвитку 

продемонстрували Литва, Латвія, Словаччина, Угорщина, Чехія та 

Словенія (рис. 2.3). Згідно з даними Європейського інноваційного табло – 

2017 щодо новоінтегрованих країн ЄС, Словенія увійшла до групи 

«сильних інноваторів» (країни, чий індекс інноваційного розвитку сягає 

90–120% середньоєвропейського значення); Хорватія, Чехія, Естонія, 

Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина – до групи «помірних 

інноваторів» (відповідно, 50–90%); Болгарія та Румунія – до групи 

«стриманих інноваторів» (відповідно менше 50%) [239, с. 14]. 

 
 
Рис. 2.3. Динаміка індексу інноваційного розвитку  країн  ЦСЄ – членів Євросоюзу  
(2004–2016 рр.) 
Джерело: [240, с. 51]; [239, с. 80]. 

 

Упродовж 20 років (1995–2015 рр.) зростання індексу людського 

розвитку – композиційного індикатора, на основі якого ПРООН оцінює 

середню величину досягнень у трьох основних вимірах людського 

розвитку – здоров’я та довголіття, знання та гідні умови життя, було 
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характерним для всіх новоінтегрованих держав ЄС, а найбільше – для 

Латвії (8,8%), Литви (8,6%) та Польщі (5,8%) (рис. 2.4). Показовим є і те, 

що за підсумками 2015 р. усі постсоціалістичні країни ЄС, за винятком 

Болгарії, у рейтингу 188 країн світу за індексом людського розвитку 

віднесені ПРООН до групи держав з дуже високим рівнем людського 

розвитку, у тому числі Словенія (25-те місце), Чехія (28-ме місце) та 

Естонія (30-те місце) увійшли до списку 30 країн – лідерів цього рейтингу 

[241, с. 198].  

 
* Дані щодо Естонії за 2000 р. 

Рис. 2.4. Динаміка індексу людського розвитку  країн  ЦСЄ – членів Євросоюзу у 

1995–2015 рр. 

Джерело: [242, с. 153-154]; [241, с. 198]. 
 

Чи не найвагомішим доказом системного позитивного впливу 

євроінтеграції – саме як інституту розвитку – на соціально-економічну 

динаміку країн ЦСЄ можна вважати ефективну трансформацію їх 

національних економік, забезпечення стабільного економічного зростання 

у докризовий період (до 2009 р.) і підвищення рівня суспільного 

добробуту.  
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За фактичними даними МВФ, у середньому за період 1995–2017 рр. 

у постсоціалістичних країнах Євросоюзу обсяг ВВП на душу населення 

(оцінений у дол. США, в постійних цінах) зріс у 2,2–9,1 раза; за 

прогнозними оцінками, зазначене зростання збільшиться до 3,4–15,5 разів 

(табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Обсяги та динаміка зростання ВВП у розрахунку на душу 

населення (в пост. цінах) у новоінтегрованих постсоціалістичних 

державах ЄС протягом 1995–2023 рр. 

Країна 1995 р., 
дол. США 

2017 р., 
 дол. США 

2023 р. 
(прогноз), 
 дол. США 

2017 р. до 
1995 р., 
 разів 

2023 р. до 
1995 р., 
 разів 

Словенія 10 708,6 23 654,4 35 929,2 2,2 3,4 

Чехія  5 784,1 20 152,4 33 622,8 3,5 5,8 

Естонія 2 622,0 19 840,1 34 212,3 7,6 13,0 

Латвія 2 163,5 15 547,2 25 715,7 7,2 11,9 

Литва 1 845,7 16 730,2 28 690,7 9,1 15,5 

Словаччина 3 696,5 17 664,3 28 152,5 4,8 7,6 

Угорщина 4 491,8 15 531,2 21 979,6 3,5 4,9 

Польща 3 605,2 13 822,6 20 980,3 3,8 5,8 

Хорватія 5 027,8 13 138,3 18 362,9 2,6 3,7 

Румунія 1 573,1 10 757,0 18 520,6 6,8 11,8 

Болгарія 1 514,3 8 064,0 12 166,5 5,3 8,0 

Джерело: [243]. 
 

Як свідчать дані табл. 2.5, особливо помітний прогрес у зростанні 

середнього рівня добробуту населення серед постсоціалістичних держав 

Євросоюзу демонструють: Литва, де, за прогнозною оцінкою МВФ [243], 

ВВП на душу населення у 2023 р. становитиме 28,7 тис. дол. США 

(збільшившись порівняно з 1995 р. у 15,5 разів); Естонія – 34,2 тис. дол. 

США (13 разів); Латвія – 25,7 тис. дол. США (11,9 раза) та Румунія – 18,5 

тис. дол. США (11,8 раза).  
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Усе наведене дає підстави для висновку, що євроінтеграція стала 

мультисистемним інститутом розвитку постсоціалістичних країн ЄС. 

Така характеристика видається коректною, враховуючи, що процес 

європейської інтеграції: 

1) одночасно охоплює кілька систем розвитку держави (інституційну, 

політичну, економічну, фінансову, соціальну), тобто є 

мультисистемним і створює значний синергетичний ефект  [244];  

2) забезпечує формування та підтримку національних інститутів 

розвитку – як фінансових, так і нефінансових  і співробітництво з 

більшістю аналогічних структур розвинених країн Євросоюзу; 

3) передбачає підтримку ЄС державам, які євроінтегруються, на рівні: 

а) регіональних багатобічних банків розвитку (Європейський 

інвестиційний банк, ЄБРР), 

б) цільових фінансових програм для підтримки євроінтеграційних 

процесів у країнах-претендентах; 

4) забезпечує позитивні соціально-економічні зрушення, насамперед 

підтримку сталого зростання економік і рівня суспільного 

добробуту країн-претендентів; 

5) має комплексний вимір (національний рівень і рівень інституцій 

Євросоюзу) з відповідними ресурсами, інструментами та 

чинниками впливу. 

Водночас вивчення сучасного досвіду країн ЦСЄ засвідчує, що, 

попри низку переваг такого мультисистемного інституту розвитку, як 

європейська інтеграція, його ефективність має чіткі межі. Це особливо 

виразно проявилося в умовах нещодавніх світової фінансової кризи та 

кризи єврозони, коли процеси економічної конвергенції між старими та 

новими членами Євросоюзу помітно загальмувалися й очевидним став 

незначний «запас» міцності та конкурентоспроможності економік 

останніх. Майже всі новоінтегровані постсоціалістичні держави ЄС під 
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впливом кризи втратили свої міжнародні конкурентні позиції і навіть у 

посткризовий період досі не змогли їх відновити.  

Так, за даними швейцарського Міжнародного інституту розвитку 

менеджменту, у глобальному рейтингу конкурентоспроможності Естонія 

опустилася з 22-ої позиції докризового 2007 р. на 30-ту у 2017 р. ; Литва – 

з 31-ої на 33-тю; Словаччина – з 34-ої на 51-шу; Угорщина – з 35-ої на 52-

гу; Словенія – з 40-ої на 43-тю; Болгарія – з 41-ої на 49-ту; Румунія – з 44-

ої на 50-ту; Хорватія – з 53-ої на 59-ту. За зазначений період серед 

постсоціалістичних країн Євросоюзу підвищити національний рівень 

конкурентоспроможності змогли лише Польща, яка «злетіла» з 52-ої на 38-

му позицію рейтингу, і Чехія, що піднялася з 32-ої на 28-му [245]. 

Примітною рисою посткризового періоду в економічному розвитку 

Європи стала затяжна рецесія, що охопила практично всі його країни та 

завершилася, за твердженням керівництва ЄС, лише в 2017 р. Проблеми 

швидкого подолання економічної рецесії виявили неспроможність 

інститутів ЄС ефективно протидіяти системним кризовим явищам, загроза 

розпаду зони євро, а також загострення соціальних питань, насамперед у 

сфері зайнятості, – ці та інші фактори загальмували відновлення темпів 

макроекономічного розвитку та конвергенції країн Євросоюзу і дали 

підстави експертам твердити, що проект європейської інтеграції 

переживає найсерйознішу за всю свою історію кризу і задля ефективного 

вирішення внутрішніх системних протиріч потребує глибокої 

реконструкції [246].  

Сьогодні більшість постсоціалістичних держав ЄС не влаштовують 

темпи і глибина євроінтеграції, яких вони змогли досягти майже за 

тридцятирічний період. Так, до зони євро увійшли лише п’ять із 

одинадцяти новоінтегрованих країн Східної Європи: Словенія (2007), 

Словаччина (2009), Естонія (2011), Латвія (2014) та Литва (2015). До 

складу Шенгенської зони Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія 

та балтійські країни увійшли лише наприкінці 2007 р., а Болгарія, Румунія 
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та Хорватія й досі перебувають поза її межами, очікуючи вирішення цього 

питання у 2019 р. Вільний доступ на ринки праці держав ЄС-15 

новоінтегровані країни отримали тільки через 2–7 років, а Болгарія та 

Румунія – лише з січня 2014 р., подолавши до цієї мети майже 

десятирічний шлях. 

В останні роки у новоінтегрованих країнах ЦСЄ посилюються 

настрої євроскептицизму та розчарування в інтеграційному проекті 

Євросоюзу, які, зокрема, можна пояснити такими причинами:  

– економічними: конвергенція рівнів доходів, зарплат, соціального 

забезпечення та якості життя населення у старих і нових країнах – 

членах ЄС відбувається надто повільно порівняно з очікуваннями (як 

правило, завищеними) останніх. За роки соціально жорстких 

трансформацій Центральна та Східна Європа, за рідкісним винятком, 

побудувала для своїх суспільств не розвинений, а «периферійний» 

капіталізм з його характерними рисами деіндустріалізації, посиленої 

трудової міграції, депопуляції та ін. [247]; 

– морально-етичними: більшість громадян Східної Європи не 

сприймає явища, що заохочуються в рамках сучасних західних 

демократій (недотримання чи відсутність релігійних традицій, 

ліберальна імміграційна політика щодо вихідців з країн третього 

світу [248], [249], узаконення одностатевих шлюбів [250], легалізація 

або часткова легалізація наркотиків і т.ін.); 

– політичними: яскраво виражена проамериканська спрямованість 

зовнішньої політики, яку підтримує керівництво східноєвропейських 

країн, суперечить притаманним більшості їх населення поняттям 

європейської ідентичності та європатріотизму  [251]. 

Відомий своїм євроскептицизмом екс-президент Чехії В. Клаус 

зауважив, що громадяни країн – учасниць ЄС бачать різноманітні недоліки 

європейської інтеграції й починають усвідомлювати, що це не просто її 

побічні ефекти, а, радше, вроджені дефекти, які не можна усунути. 
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Зокрема, цілий комплекс проблем створила реалізація Євросоюзом 

політики мультикультуралізму, що веде до розмивання державних 

кордонів, поступової трансформації «Європи держав» у «Європу регіонів» 

і ліквідації національної ідентичності громадян європейських країн  [252]. 

Хибність політики мультикультуралізму ЄС свого часу підтвердили й 

очільники Німеччини, Франції та Великої Британії, об’єктивно визнавши її 

провальною [253], – як виявилося, культури іммігрантів (насамперед з 

ісламського світу), попри очікування, не «живуть у цілковитій згоді», а 

гостро конфліктують із базовими європейськими культурами.  

Презентуючи наприкінці 2011 р. свою книгу «Європейська інтеграція 

без ілюзій», В. Клаус акцентував увагу на тому, що серйозна криза, в якій 

сьогодні перебуває Європа, є не лише фінансовою, валютною чи виключно 

економічною, це «криза європейського суспільства як такого, його 

поведінки, його способу мислення». Основними причинами цієї системної 

кризи чеський екс-президент назвав: 1) реалізацію помилкового (через, у 

першу чергу, політичний, а не економічний характер) проекту 

Європейського валютного союзу; 2) патерналістську і тому неефективну 

соціально-економічну систему Євросоюзу; 3) нинішній спосіб 

європейського інтегрування [254]. Цей підхід поділяють й інші 

євроскептики з числа експертів, науковців, громадських і політичних 

діячів, особливо з європейських держав колишнього соціалістичного 

блоку. У більшості цих країн євроскептицизм сьогодні набув форми 

політичного «мейнстріму», – перш за все в державах Вишеградської групи 

– Польщі, Чехії, Угорщині та Словаччині,  що пояснюється збереженням і 

значним впливом на їх суспільне життя традиційних інститутів, які давно 

втратили вплив на Заході Європи,  зокрема, таких як національна держава, 

церква, консервативні цінності [255, с. 165, 174].  

Загалом в ЄС за останнє десятиріччя на тлі загострення соціально-

економічних проблем і кризи інститутів об’єднаної Європи відбулося 

значне посилення процесів євроскептицизму та антиінтеграційних 
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настроїв, «піковим» проявом чого став вихід з його складу Великої 

Британії [256], який офіційно мав завершитися у березні 2019 р. На 

переконання деяких експертів, у середньостроковій перспективі 

євроскептичний дискурс  зберігатиме свою актуальність і значною мірою 

визначатиме політичні тренди в Європейському Союзі, оскільки в очах 

його широкої громадськості та політичних кіл можливість дезінтеграції ЄС 

наразі повністю легітимізована [257, с. 280]. 

Ще одним ключовим обмежувальним фактором ефективності та 

розвитку інтеграційних процесів в Європі виступає  недосконалість діючої 

моделі євроінтеграції. Модель різнорівневої, або гнучкої інтеграції, яку ЄС 

застосовує з початку 1990-х років, передбачає виконання державами-

членами «полегшених» інтеграційних умов і зобов’язань – участю лише в 

тих сферах загальноєвропейського співробітництва, що відповідають їх 

можливостям. Проте реалізація цієї моделі несе значні інституційні 

загрози, ґрунтуючись на порушенні одного з базисних принципів розвитку 

Євросоюзу – однакового для всіх і на всіх напрямах поступального 

просування інтеграції, та, зрештою, веде до посилення його неоднорідності 

та роз’єднаності, оскільки країни – учасниці ЄС мають неоднакові права й 

обов’язки [211]. Наочним прикладом слугує зона євро, структурна 

неоднорідність якої в умовах нещодавньої світової кризи перетворила 

розвиненіші держави-учасниці (Німеччину, Францію) на заручників 

фінансово й економічно менш розвинених (Греції, Португалії, Ірландії 

тощо) і змусила, здебільшого за власний рахунок, рятувати останніх від 

дефолту. Ця кризова ситуація – не єдиний наслідок недосконалості 

інтеграційної моделі об’єднаної Європи. Фахівці справедливо зауважують, 

що каскад криз, які обрушилися на Євросоюз з 2005 р. – року провалу 

проекту Європейської конституції на референдумах у Франції та 

Нідерландах, – поставив питання про збереження ЄС у такому вигляді, як 

ми його знаємо, і відіграв значну роль у такій події, як Брекзит, події  

безпрецедентній, зважаючи, що йдеться про вихід з ЄС Великої Британії, 
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яка є його другою за масштабом економікою та провідною військовою 

силою, членом РБ ООН і ядерною державою [258, с. 10].  

Саме феномен Брекзиту став практичним доказом дезінтеграції 

Європейського Союзу, хоча сьогодні важко прогнозувати на перспективу, 

чи залишиться він одиничним явищем в історії цього інтеграційного 

об’єднання, а чи покладе початок його поступовому розколу під тягарем 

неподоланих внутрішніх криз, зокрема боргової та інституційної. Також  

важко однозначно оцінити правильність і наслідки Брекзиту – авторитетні 

експерти, учені, політики обстоюють з цього питання діаметрально 

протилежні позиції.  

Наприклад, відомий фінансист Дж. Сорос вважає, що проблема 

територіальної дезінтеграції, прикладом якої і став Брекзит, відображає 

екзистенційну кризу, в яку занурився сьогоднішній Євросоюз. На його 

думку, Брекзит є вкрай шкідливим процесом, що завдає збитків обом 

сторонам, а тому «Британія зробить Європі велику послугу, скасувавши 

Брекзит і відмовившись створювати в європейському бюджеті діру, яку 

буде важко закрити» [259]. Стосовно щорічних розмірів такої бюджетної 

«діри» постбрекзитовського періоду, що визначається як різниця між 

загальними обсягами наданих і отриманих Великою Британією з бюджету 

та позабюджетних фондів ЄС коштів, то вони оцінюються зовсім 

неоднозначно: європейські експерти говорять про приблизно 10 млрд євро, 

тоді як уряд Сполученого Королівства – про більш ніж 18 млрд євро [260, 

с. 4] (для порівняння: у проекті бюджету Європейського Союзу на 2021–

2027 рр. загальний семирічний обсяг доходної частини визначено на рівні 

1135 млрд євро у цінах 2018 р., або в середньому 162 млрд євро на рік [261, 

с. 1]).  

На противагу описаному вище підходу висловлюється думка, що 

феномен Брекзиту має певну закономірність, оскільки процес інтеграції ЄС 

насправді виявився не багатошвидкісним (як планувалося), а 

багатовекторним, що, зрештою, й розхитало всю євроінтеграційну 
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конструкцію та зробило її вразливою до криз. Тому криза єврозони 

кардинально поглибила та закріпила умовний поділ між північними та 

південними державами – учасницями ЄС, а міграційна криза – відповідно, 

між західними та східними [262, с. 16, 17], що активно стимулювало 

дезінтеграційні тенденції та настрої євроскептицизму в Євросоюзі. Сам 

процес виходу країни-учасниці зі складу ЄС є безпрецедентним в історії 

цього інтеграційного проекту й очевидно несе для нього відчутні 

фінансово-економічні, політичні та іміджеві втрати. Закономірно, що 

намагаючись мінімізувати їх, Європейський Союз обрав досить жорстку 

стратегію на переговорах щодо умов інтеграційного «розлучення» з 

Великою Британією, яка у цьому процесі відстоює власні, досить обширні 

інтереси.  

Експерти зазначають [263], що початковий варіант британської 

урядової стратегії із припинення членства в Євросоюзі, представлений у 

лютому 2017 р. у вигляді Білої книги «Вихід Сполученого Королівства з 

ЄС і нове партнерство з ним», містив 12 пріоритетів, головними з яких 

були: вихід з єдиного ринку та митного союзу з ЄС, вихід з-під юрисдикції 

Європейського суду, а також упровадження нової системи міграційного 

контролю. Відповідна стратегія Євросоюзу, затверджена лідерами країн-

членів у квітні того ж року, виявилася досить жорсткою і передбачала, по-

перше, чітке визначення стадій і порядку розгляду питань у рамках 

переговорного процесу (фактично це означало утвердження принципу 

«нічого не узгоджено, поки не узгоджено все», що позбавляло Лондон 

можливості вимагати укладення нової торгової угоди між сторонами до 

закінчення Брекзиту); по-друге, ця стратегія визначала ключові пункти 

дискусії на першій стадії переговорів: вимогу виплатити 60 млрд євро в 

рахунок виконання фінансових зобов’язань Сполученого Королівства 

стосовно ЄС; гарантування прав громадян Євросоюзу і членів їх сімей, які 

проживають у Великій Британії; збереження діючого прикордонного 

режиму з Ірландією [263]. Переговори виявилися важкими, особливо для 
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Британії, яка була змушена поступитися деякими своїми позиціями із тим, 

щоб перейти до наступної переговорної стадії, та тривалими – хоча 

сторони висловили намір завершити їх до кінця 2018 р., цього не сталося. 

На початку квітня 2019 р. складні переговори все ще тривали, і така 

незавершеність поки не дозволяє коректно оцінити потенційні економічні 

наслідки Брекзиту. 

Прогнозні оцінки його економічного впливу є неоднорідними, а часто – 

навіть діаметрально протилежними, що й не дивно, оскільки умови виходу 

Великої Британії та її подальшої взаємодії з ЄС станом на середину квітня 

2019 р. остаточно усе ще не погоджені. Зокрема, аналіз понад півтора 

десятка спеціальних досліджень щодо торговельно-економічних і 

фінансових наслідків Брекзиту [264, с. 64] показує, що до 2030 р., 

порівнюючи з ситуацією залишення Британії у складі Євросоюзу, обсяг її 

ВВП може як зрости на 1,6–4,0%, так і скоротитися на 18,0–18,5%. 

Проте, на переконання більшості експертів, економічні наслідки 

Брекзиту у довгостроковій перспективі будуть для Сполученого 

Королівства, все ж таки, не досить сприятливими. Так, на початку 2018 р. 

Комітет у справах ЄС Палати общин британського парламенту 

оприлюднив прогнозні оцінки щодо основних торговельно-економічних 

наслідків Брекзиту для Британії з огляду на різні сценарні умови 

(збереження/втрату країною членства в Європейському економічному 

просторі та ін.) та припущення, що вона обовязково укладе угоду про 

вільну торгівлю з США, що забезпечить щорічне зростання на 0,2% її ВВП 

у довгостроковій перспективі. Зокрема, зроблені на базі економетричного 

моделювання прогнози передбачають, що у наступні 15 років унаслідок 

Брекзиту економіка Великої Британії може зазнати [265, с. 13, 14, 16]:  

 скорочення щорічного припливу трудових мігрантів з Євросоюзу на 

40–90 тис. осіб; 

 зростання ВВП, лише за рахунок укладання нових торговельних угод 

з міжнародними партнерами, на 0,2–0,7% щороку; 
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 скорочення кумулятивного реального обсягу ВВП у його 

прогнозному трендовому зростанні (на 25,0% за 15 років) на 1,6–7,7 

в.п. (тобто кумулятивний реальний обсяг ВВП без Брекзиту зріс би 

на 25,0%, а під його впливом це прогнозне зростання буде на 1,6–7,7 

в.п. меншим і становитиме 23,4–17,3%).  

Якщо ж загалом, то від Брекзиту у середньостроковій перспективі 

економічно не виграє жодна зі сторін. Адже, згідно з прогнозами 

Єврокомісії, Брекзит означатиме щорічну втрату (порівняно з тим, якби 

Сполучене Королівство перебувало у складі ЄС-28) для Великої Британії 

1,31–4,21% ВВП, а для ЄС, – відповідно, 0,11–0,52% ВВП [266].  

Вплив Брекзиту на процеси євроінтеграції. Аналізуючи феномен 

Брекзиту в новітній історії ЄС, логічно доходимо висновку, що з низки 

об’єктивних причин він матиме вагомий вплив на подальший хід процесів 

європейської інтеграції. Серед них можна назвати такі основні: 

а) макрофінансові причини. Насамперед вихід Британії з ЄС матиме 

значний фінансовий вплив – бюджетні можливості ЄС щодо підтримки 

процесів інтеграції, згуртування та конвергенції унаслідок Брекзиту 

помітно ослабнуть, оскільки ця країна наразі є одним з найбільших донорів 

загальноєвропейського бюджету (надає в бюджет ЄС більше коштів, аніж 

отримує з нього). За даними Європейської Комісії [267], в 2015 р. Велика 

Британія загалом перерахувала до бюджету Євросоюзу 18,2 млрд євро 

(12,5% його доходної частини), у 2016 р., – відповідно, 12,8 млрд євро 

(8,9%), у 2017 р. – 10,6 млрд євро (7,6%). Таким чином, у 2015 р. Британія 

була третім після Німеччини та Франції найбільшим наповнювачем 

бюджету Об’єднаної Європи, а в 2016–2017 рр., – відповідно, четвертим, 

пропустивши вперед Італію. Вочевидь, що навіть у тривалій перспективі 

ЄС не матиме ресурсів для заміщення «бюджетної діри», яка виникне після 

виходу Сполученого Королівства з його складу, та буде змушений 

оптимізувати свої бюджетні витрати; 
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б) макроекономічні причини. Брекзит негативно позначиться на 

масштабах та динаміці розвитку економіки та торгівлі об’єднаної Європи. 

З точки зору оцінки обсягів ВВП, вихід  Великої Британії рівнозначний 

тому, що ЄС втрачає 19 своїх найменших держав-членів, що може 

призвести до зрушення в економічному, фінансовому та торгівельному 

балансі сил як у Євросоюзі, так і в глобальному просторі. З іншого боку, 

Брекзит може сприяти інтеграції ЄС у соціальній сфері, зважаючи, що 

Велика Британія більше не протистоятиме фіскальним і соціальним 

реформам, ініційованим Європейським Союзом [268, с. 35-36]; 

в) інституційні причини. Феномен Брекзиту, окрім фінансово-

економічних питань, надзвичайно загострив питання інституційної 

привабливості ЄС як інтеграційного проекту. Для збереження цієї 

привабливості та інституційного «цементування» Євросоюзу його 

керівництво з самого початку перемовин про умови виходу Великої 

Британії заявило, що країна не може розраховувати на нові 

взаємовідносини між ними, які б були рівнозначними або кращими за ті, 

які забезпечує Британії поточне членство в ЄС. Це видається цілком 

логічним з політичних міркувань, однак за умови прискорення її 

соціально-економічного розвитку після Брекзиту вже не зможе стати 

аргументом для потенційних країн – кандидатів на вступ, які побачать 

дієву альтернативу євроінтеграції, – а саме, у вигляді взаємовигідної та 

ефективної співпраці з  ЄС і без набуття членства. Приклад Сполученого 

Королівства, якщо воно «процвітатиме» після відмови від членства в 

Євросоюзі, може стати значним демотиватором просування проекту 

європейської інтеграції [268, с. 34, 36].  Окрім того, така ситуація посилить 

позиції євроскептиків у країнах – членах ЄС, які й так зміцніли після 

Брекзиту – за даними Євробарометру, наприкінці 2017 р. у середньому на 

вихід своєї держави з Євросоюзу були «повністю згодні» або «схильні 

погодитися» 31% громадян ЄС, тоді як у Британії їх налічувалося 49%, в 

Італії та Словенії – по 46%, в Австрії – 41% [269, с. 53], – а це в 
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подальшому може значно вплинути на підсумки виборів до 

Європарламенту навесні 2019 р. та фактично змінити політичний 

ландшафт Об’єднаної Європи.  

З огляду на означені потенційні наслідки, що матиме Брекзит для 

процесів європейської інтеграції, Україна навряд чи зможе претендувати 

на вступ до Євросоюзу без значного підвищення рівня своєї міжнародної  

конкурентоспроможності, інституційного розвитку та соціально-

економічного добробуту. Адже цілком очевидно, що практики надання 

членства в ЄС слаборозвиненим країнам-претендентам з їх подальшим 

«утриманством», з виходом Сполученого Королівства стрімко відходять у 

минуле.  

Чинники дезінтеграції ЄС. Очевидно, що проблеми ознаменованої 

Брекзитом дезінтеграції Євросоюзу лежать у багатьох площинах, у тому 

числі й у історико-ідеологічній. У цьому контексті французький вчений, 

один з директорів Дослідницького центру зовнішньої політики та війни 

Анрі Поль Юд розглядає поточний стан ЄС лише як «один з аспектів краху 

лібералізму, який гине через свою несправедливість – соціальну, політичну 

та духовну (за якої гроші позбавляють народи пам’яті та ідентичності, а з 

людей роблять зомбованих нігілістів)» та сподівається на те, що 

керівництво Євросоюзу повернеться до початкової ідеї його створення – 

«економічної Європи», відмовившись від ідеї «політичної Європи», яка не 

відбулася [270, с. 162; 164-165].  

Інші зарубіжні вчені розглядають проблеми євроінтеграції у 

політичній площині, об’єктивно зазначаючи про існування так званої 

«інтеграційної дилеми», коли переважній кількості держав – учасниць ЄС 

необхідно робити вибір між втратою частини національного суверенітету і 

зниженням власного впливу на розвиток інтеграційних процесів, що у 

кінцевому підсумку суперечить принципу загального поступального руху 

інтеграції та зумовлює порушення внутрішніх балансу і солідарності 

Союзу [271, с. 606]. Крім того, інституційна деформованість європейської 
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моделі різнорівневої інтеграції призводить до звуження рамок 

національних суверенітетів новоінтегрованих країн-членів і політично 

вмотивованого тиску на них наднаціональних структур ЄС, роль яких 

дедалі більше гіпертрофується, гальмуючи інтеграційну динаміку. 

На сьогодні більшість дослідників дотримуються думки, що 

найбільш реалістичним шляхом розвитку європейської інтеграції у 

посткризовий період виступає різнорівнева (гнучка, мультишвидкісна) 

інтеграція [272], [273], [274], [275], оскільки саме цей варіант видається 

прийнятним з урахуванням посткризової динаміки ЄС, його ресурсних 

можливостей, дезінтеграційних ризиків, а також очікувань більшості 

європейців, насамперед громадян держав «інтеграційного ядра» 

Євросоюзу. Водночас слід зважати на важливі застереження щодо 

подальшого упровадження цієї інтеграційної моделі для об’єднаної 

Європи. У цьому сенсі надзвичайно важливим є попередження експертів 

про обумовлене поглибленням євроінтеграційного процесу критичне 

наростання протиріч усередині ЄС, який на сьогодні фактично опинився у 

стані біфуркації і надалі може рухатися за двома дуже відмінними 

траєкторіями – або подальшого стрімкого розвитку за рахунок нової якості 

інтеграційної моделі (вочевидь, подібної до європейської федерації), або ж 

навпаки – стрімкої дезінтеграції та виникненням субрегіональних 

інтеграційних просторів за моделлю різнорівневої інтеграції [276, с. 27-28], 

де ЄС відіграватиме роль спільної інституційної надбудови над цими 

субрегіональними просторами за моделлю «вкладених інтеграційних 

просторів» [187, с. 95]. З урахуванням зазначеного вище, саме останній 

варіант має високі шанси на реалізацію, однак наслідком цього стане 

посилення ризиків дивергенції держав-учасниць у тих сферах, що належать 

до національного відання політики – насамперед соціальної сфери.  

Вагомість «соціального» фактора дезінтеграційних процесів у ЄС 

підкреслюється багатьма експертами, а розуміння необхідності більш 

міцного соціального виміру європейської інтеграції стає лейтмотивом 
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новітньої політики Євросоюзу. Зокрема, у своєму посланні про стан 

Євросоюзу за 2017 р. президент Європейської Комісії Ж.-К. Юнкер 

висловив намір працювати над побудовою «Європейського Союзу 

соціальних стандартів, в якому ми маємо спільне розуміння того, що є 

соціально справедливим», що перегукується з оприлюдненим 

Єврокомісією того ж року документом для роздумів щодо поглиблення 

Економічного та Валютного союзу, у якому встановлено орієнтир на 

забезпечення конвергенції мінімальних соціальних стандартів, окреслених 

у «Європейській опорі соціальних прав» [277, с. 209].  

Такий підхід пояснюється високим ступенем розбіжності між 

відповідними соціальними показниками країн ЄС, які встановлюються на 

національному рівні (оскільки соціальна політика є прерогативою 

національних урядів країн-членів, не існує єдиних загальноєвропейських 

соціальних стандартів). За приклад можна навести такий соціальний 

стандарт, як щомісячна мінімальна заробітна плата.    

У 2018 р., за даними Європейського фонду покращення умов життя 

та праці (Єврофонду), у 22 із 28 держав ЄС законодавчо встановлювалася 

загальнообов’язкова мінімальна заробітна плата, – у той час як на Кіпрі 

вона обмежується лише декількома конкретними професіями, а в Австрії, 

Данії, Фінляндії, Італії та Швеції такий стандарт на загальноекономічному 

рівні взагалі не встановлювався та фактично визначався галузевими чи 

колективними договорами, – і при цьому її розмір варіювався від майже 

2000 євро у Люксембурзі до 261 євро в Болгарії [278, с. 3–4] (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Розмір законодавчо встановленої з 1 січня 2018 р. загально-

обов’язкової мінімальної заробітної плати в окремих державах ЄС,  

у розрізі груп, євро/міс. (у перерахунку з національної валюти) 

Країна ЄС Розмір  Група за рівнем мінімальної зарплати 

Люксембург 1998,6 Високий рівень 
Ірландія  1614,0 Високий рівень 
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Країна ЄС Розмір  Група за рівнем мінімальної зарплати 

Нідерланди 1578,0  Високий рівень 
Бельгія 1562,6 Високий рівень 
Франція 1498,5 Високий рівень  
Німеччина 1497,8 Високий рівень 
Велика Британія  1462,6  (з 01.04.2018р.) Високий рівень 
Іспанія  858,6 Середній рівень 
Словенія  842,8 Середній рівень 
Мальта  747,5 Середній рівень  
Греція  683,8 Середній рівень 
Португалія  676,7 Середній рівень 
Польща 502,6 Низький рівень 
Естонія  500,0 Низький рівень 
Словаччина  480,0 Низький рівень 
Чехія  477,3 Низький рівень 
Хорватія 462,5 Низький рівень 
Угорщина  444,1 Низький рівень 
Латвія  430,0 Низький рівень 
Румунія 407,3 Низький рівень 
Литва  400,0 Низький рівень 
Болгарія 260,8 Низький рівень 

Джерело: [278, с. 3-4]. 

 

За градацією Єврофонду, станом на початок 2018 р. за рівнем 

щомісячної мінімальної зарплати країни Євросоюзу, наведені у табл. 2.6, 

поділялися на три групи: високого рівня (понад 1450 євро), середнього 

рівня (від 650 до 900 євро) та низького рівня (майже 500 євро і менше). 

«Розкид» розміру зазначеного соціального стандарту всередині груп сягав 

1,3–1,9 раза, між групами – у середньому 3 рази, а загалом серед 

зазначених 22 країн ЄС – навіть 7,7 раза, що демонструє як надзвичайну 

неоднорідність спільного соціального простору ЄС, так і надзвичайну 

складність соціальної конвергенції країн-учасниць у межах діючої 

євроінтеграційної моделі. 
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На думку зарубіжних експертів, посиленню фрагментованості 

загальноєвропейського соціального простору значною мірою посприяла 

політика жорсткої економії Євросоюзу, що проводилася в рамках 

подолання світової фінансової кризи 2008–2009 рр., яка призвела до 

посилення соціальної нерівності як усередині, так і між державами-

членами, оскільки більш багаті з них виявилися не готовими ділитися 

національним багатством з бідними. Інтереси останніх, зокрема 

новоінтегрованих держав ЦСЄ, були проігноровані в умовах кризи, а 

зазначена політика у кінцевому підсумку призвела до ентропії Єдиної 

соціальної моделі ЄС. Збереженню цієї моделі, а також зміцненню 

солідарності та соціального виміру Європи, у першу чергу могло б 

посприяти створення інститутів, які координують соціальну політику на 

засадах пріоритетності загальноєвропейських інтересів над національними 

інтересами окремих країн ЄС [279, с. 52–53].  

Підсумовуючи викладене вище, слід відзначити, що протягом 

останніх років з’являється дедалі більше доказів обмеженої ефективності 

європейської інтеграції як мультисистемного інституту розвитку. З 

позицій залучених до процесу євроінтеграції країн можна виокремити такі 

основні причини цієї обмеженості: 

 екзогенні:  

 значна диференціація рівнів і потенціалів соціально-

економічного розвитку держав – учасниць ЄС; 

 ресурсна (економічна, фінансова, інституційна) обмеженість 

Євросоюзу для повноцінної інтеграції нових країн-членів; 

 соціальна конфліктогенність насаджуваних державам ЦСЄ 

західноєвропейських підходів до гомосексуалізму, 

одностатевих шлюбів, легалізації наркотиків тощо;  

 негативні глобалізаційні та інші впливи, що обумовлюють 

зниження конкурентоспроможності як Євросоюзу загалом, 

так і його новоінтегрованих країн-членів;   
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 ендогенні:  

 неефективність діючої моделі гнучкої інтеграції, що  веде 

до посилення неоднорідності, порушення внутрішньої 

солідарності та формування дезінтеграційних тенденцій в 

ЄС; 

 ефект залежності постсоціалістичних країн Євросоюзу від 

попередньої траєкторії розвитку (path dependence), який 

створює певні інституційні деформації та перешкоди;    

 часткова некомплементарність існуючих і нових 

(євроінтеграційних) інститутів, що обумовлює інституційні 

розриви між правилами гри і контролю, суміжними 

інститутами, інституційними рівнями тощо [280]; 

 вплив внутрішніх інституційних деформацій (тіньової 

економіки, корупції і т.ін.), який нівелює позитивну дію 

євроінтеграції як інституту розвитку; 

 відсутність законодавчо закріплених на рівні ЄС єдиних 

соціальних стандартів, що значимо впливає на соціальну 

дезінтеграцію країн-учасниць (нагадаємо, що зазначені у 

Європейській опорі соціальних прав принципи та норми 

соціальної політики не мають зобов’язуючого характеру).  

На наше переконання, урахування зазначених причин є необхідним 

за формування і коригування євроінтеграційної політики держав, які 

орієнтовані на отримання членства в ЄС, зокрема України. 
 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Починаючи з 2000р. програмно-стратегічною основою для 

прискорення соціально-економічної динаміки та посилення міжнародної 

конкурентоспроможності ЄС стають Стратегії зростання та зайнятості, що 

ухвалюються Європейською Радою на десятирічний період і можуть 
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переглядатися під впливом суттєвих макрокон’юнктурних змін. Так, 

протягом 2000-2010рр. Євросоюзом реалізувалася Лісабонська стратегія, 

нині впроваджується десятирічна Стратегія «Європа-2020» на 2010-

2020рр. Реалізація Стратегій є потужним чинником сприяння соціально-

економічній конвергенції в ЄС, але існують нюанси щодо окремих 

складових цього процесу. Зокрема, європейськими дослідниками 

відмічається, що реалізація Лісабонської стратегії сприяла економічній, 

фінансовій, технологічній і частково інституційній конвергенції країн-

учасниць, проте у більшості випадків не забезпечила їх соціальної 

конвергенції. Аналогічні зауваження висуваються експертами й щодо 

Стратегії «Європа-2020». 

Важливу роль відіграє взаємозв’язок інтеграційних та 

конвергенційних процесів. Економічна історія дає як окремі приклади 

повної відсутності такого зв’язку, так і  багаточисельні докази його 

наявності та сили. Стосовно першого, прикладом інтеграційних процесів за 

відсутності конвергенції є створення у 1951р. Європейського об’єднання 

вугілля і сталі, а прикладом конвергенції соціально-економічних систем 

без їх інтеграції слугує, зокрема, взаємодія США, ЄС та Японія.  

З другого боку, чисельні приклади підтверджують тісний 

взаємозв’язок інтеграційних і конверенційних процесів. Зокрема, досвід 

Євросоюзу показує, що всебічну конвергенцію його держав-учасниць в 

економічній, фінансовій, інституційній та інших сферах можна розглядати 

як квінтесенцію інтеграційного процесу, координованого та 

підтримуваного в межах спеціальних політик, – насамперед, політики 

розширення (Enlargement Policy) та політики згуртування (Cohesion 

Policy), – і процедур Євросоюзу. 

Загалом європейська інтеграція може розглядатися як 

мультисистемний інститут розвитку постсоціалістичних країн ЄС, хоча 

протягом останніх років з’являється дедалі більше доказів її обмеженої 

ефективності у якості такого інституту.  
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Переваги та обмежені можливості процесу європейської інтеграції як 

мультисистемного інституту розвитку повинні відповідним чином 

ураховуватися при формуванні та коригуванні євроінтеграційної політики 

держав, які орієнтовані на отримання членства в Європейському Союзі, 

зокрема України. 
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РОЗДІЛ 3 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ 

НОВОІНТЕГРОВАНИХ КРАЇН ЄС 

 

3.1. Соціально-економічна конвергенція держав Європейського 

Союзу: правові аспекти  

Хронологія конвергенційних процесів у Євросоюзі нерозривно 

пов'язана з історією створення цього регіонального об'єднання та 

ухвалення ним відповідних документів стратегічного характеру, які 

заклали законодавчо-правовий та інституційний фундамент для зближення 

країн-учасниць за рівнем соціально-економічного розвитку [281].  

Одним з них є Римський договір, підписаний у 1957 р., що 

унормував створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). 

Статтею 2 Договору було визначено, що ЄЕС «має своїм завданням через 

створення спільного ринку і економічного та валютного союзу, а також 

завдяки реалізації спільної економічної політики чи діяльності сприяти в 

масштабах усього Співтовариства гармонійному, збалансованому та 

сталому розвитку економічної діяльності, високому рівню зайнятості та 

соціального захисту, сталому безінфляційному зростанню, високому рівню 

конкурентоспроможності та конвергенції економічних показників, 

підвищенню рівня та якості життя, економічній і соціальній згуртованості 

та солідарності держав-членів» [282], [283], [284, с. 21, 26].  

При цьому стаття 4 Римського договору передбачала, що діяльність 

країн об'єднаної Європи щодо досягнення зазначених цілей здійснюється 

на засадах відкритої ринкової економіки з вільною конкуренцією та 

ґрунтується на таких керівних принципах, як стабільні ціни, здоровий стан 

державних фінансів і валюти та стійкий платіжний баланс.   

Упродовж наступних кількох десятиліть розбудова ЄЕС 

гальмувалася через низку політичних та економічних причин: слабких 
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політичних зобов'язань країн-учасниць, різницею економічних пріоритетів, 

відсутністю економічного об'єднання, а також розвитком 

інтернаціональних валютних ринків поза зоною контролю Євросоюзу [285, 

с. 2]. Знаковим для поступового перелому ситуації стало запровадження 

Європейської валютної системи (ЄВС) у 1979 р., ухвалення Єдиного 

європейського акта в 1986 р. (ним закріплювався перехід до єдиного 

внутрішнього ринку держав Європейського економічного співтовариства з 

безперешкодним пересуванням у його межах людей, капіталів, товарів і 

послуг), а також підписання Угоди про формування Європейського 

економічного простору та Маастрихтської угоди (Договору про заснування 

Європейського Союзу) в 1992 р.   

На поглиблення та прискорення регіональної конвергенції в ЄС були 

спрямовані й документи проведеного у 1986 р. саміту Європейської Ради, 

які стосувалися закріплення в Договорі про ЄЕС кількох «спільних полі-

тик»: науково-технічної, екологічної й особливо – регіональної, 

задекларованими цілями якої стали збалансування соціально-економічного 

розвитку всіх регіонів об'єднаної Європи, соціальна адаптація депресивних 

районів, забезпечення соціальної мобільності населення, розвиток трансре-

гіональної транспортної та інформаційної інфраструктури [286]. 

Особливо значущою для інтенсифікації інтеграційних і 

конвергенційних процесів в ЄС стала Маастрихтська угода, яка, зокрема, 

передбачала: 

 створення до кінця 1993 р. єдиного внутрішнього ринку 

Євросоюзу, в т.ч. забезпечення повної свободи пересування капіталів, 

посилення кооперації між центральними банками країн – учасниць 

ЄЕС, координації економічної та емісійної політики держав ЄС [286]; 

 ухвалення поетапного плану створення Економічного та 

валютного Союзу та проекту політико-правової організації ЄС; 

 упровадження в практику принципу «acquis communautaite», 

що означає формування правового доробку Євросоюзу з визнанням 
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юридичної сили всіх створених за попередні періоди норм 

європейського права; 

 доручення країнам – учасницям ЄС уніфікувати національні 

системи законодавства та системи управління банківсько-фінансовою 

сферою; 

 ухвалення т.зв. Маастрихтських критеріїв конвергенції, за 

якими оцінюється ступінь готовності держав Євросоюзу до переходу 

на єдину валюту (євро): забезпечення низької інфляції; підтримання 

стабільності валютного курсу; встановлення «критичної межі» для 

рівнів дефіциту бюджету та державного боргу [151]. 

Значний імпульс номінальна (макрофінансова) конвергенція в 

об'єднаній Європі отримала протягом 90-х років ХХ ст., а саме – 

триетапного періоду формування її Економічного та валютного союзу 

(ЕВС). Так, на першому етапі (1990 р. – перше півріччя 1994 р.) було 

сформовано єдиний внутрішній ринок і юридично формалізовано правила 

поглибленої фінансової інтеграції країн-учасниць. Помітними подіями 

другого етапу (друге півріччя 1994 р. – 1999 р.) стало створення в 1994 р. 

Європейського монетарного інституту, що координував загально-

європейську валютно-кредитну політику, та проведення в 1995 р. 

Мадридського саміту, згідно з рішеннями якого були зафіксовані строки 

переходу до єдиної валютної системи ЄС на базі євро, а також розпочалося 

створення Європейської системи центробанків, що почала діяти у 1998 р. 

Того ж року замість Європейського валютного інституту почав 

функціонувати Європейський центробанк (ЄЦБ), а зі створенням у 1999 р. 

зони євро на базі 11 країн – членів ЄС, які забезпечили виконання 

Маастрихтських критеріїв конвергенції, розпочався третій етап 

формування ЕМС [287], [285, с. 5,7].  

Вагомим фактором для підтримки реальної (макроекономічної) 

конвергенції країн ЄС стало підписання в 1997 р. Амстердамського 

договору, що містив спеціальну Угоду про соціальну політику, та 
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ухвалення Пакту стабільності та зростання, що складається з Резолюції 

Європейської Ради стосовно імплементації цього документа [288], а також 

двох регламентів ЄС: № 1466/97 «Про посилення нагляду за бюджетними 

позиціями та нагляду і координації економічної політики» та № 1467/97 

«Про прискорення та роз'яснення щодо реалізації процедури 

надлишкового дефіциту». Перший із зазначених регламентів установлює 

правила надання країнами Євросоюзу національних програм стабілізації та 

конвергенції (превентивна частина Пакту стабільності та зростання), 

другий – установлює правила запровадження штрафних санкцій проти 

держав-членів у випадку порушення ними бюджетної дисципліни 

(коригуюча частина Пакту стабільності та зростання) [289, с. 6]. 

Так, Регламент Ради ЄС №1466/97 від 07.07.1997 р. [290] передбачає, 

що країни – учасниці єврозони подають на розгляд і затвердження 

Європейської Ради та Єврокомісії програми стабілізації, а країни ЄС, що 

не входять до зони євро, – програми конвергенції. При цьому стаття 7 

цього Регламенту визначає такі обов'язкові вимоги до конвергенційних 

програм: 

– програма конвергенції має формувати основу для стабільності цін і  

стабільного зростання, що сприяє створенню робочих місць; 

– програма конвергенції повинна містити таку інформацію щодо: 

а) стану держбюджету, державного боргу та способів 

управління ними; валютної політики; стабільності цін і обмінних 

курсів; 

б) основних прогнозних індикаторів економічного розвитку, 

зокрема таких, як державні інвестиційні витрати, динаміка реального 

ВВП, зайнятість населення та інфляція; 

в) опис бюджетних та інших економічних заходів, 

спрямованих на досягнення цілей програми; 

г) аналіз впливу змін базових економічних змінних на стан 

бюджету та державного боргу; 
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– інформація щодо заходів управління надлишком/дефіцитом 

держбюджету, а також щодо стану державного боргу та базових 

економічних змінних повинна надаватися щорічно, охоплювати як 

поточний і попередній роки, так і, принаймні, три наступні роки. 

На основі зазначеного документу з поправками, внесеними 
Регламентом Ради ЄС № 1055/2005 від 27.06.2005  р., у вересні 2010 р. 
Рада міністрів Євросоюзу з питань економіки та фінансів (ECOFIN) 
затвердила «Технічні характеристики реалізації Пакту стабільності і 
зростання та керівні принципи щодо форми та змісту Програм стабільності 
та конвергенції» [291]. Типова структура програм конвергенції передбачає 
надання країною-учасницею середньострокових сценаріїв її 
макроекономічного, макросоціального та макрофінансового розвитку в 
контексті реалізації ключових структурних реформ, з обов'язковою 
деталізацією низки параметрів, які стосуються системи державних 
фінансів (рис. 3.1).  

На сьогодні програми конвергенції/стабілізації держав – членів ЄС 
розробляються з урахуванням національних програм реформування та 
затверджуються національними парламентами. В межах контролю за 
виконанням країнами ЄС національних Програм стабільності 
(конвергенції), Єврокомісія здійснює моніторинг їх реалізації та надає 
рекомендації щодо внесення необхідних коректив. 

Важливим кроком у формуванні нормативно-правової бази ЄС з 
питань економічної конвергенції стало також ухвалення в 1997 р. 
Європейською Радою резолюції щодо координації економічної політики, 
що мало сприяти збалансуванню рівнів і синхронізації їх економічного 
розвитку. Зважаючи, що згідно з положеннями Маастрихтської угоди 
спільна економічна політика є однією з найважливіших компонент 
Економічного та валютного союзу, фактично країни об'єднаної Європи 
перейшли від часткової координації своїх дій у сфері господарювання до 
реалізації загальної стратегії, використовуючи систему багатостороннього 
контролю за економічною політикою держав-членів із тим, щоб вона не 
суперечила цілям ЄС  [292].  
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Рис. 3.1. Типова структура Програм стабільності та конвергенції країн-членів ЄС.   
Джерело:  складено автором на основі: [291]. 

підрозділи: 

1.  Світова економіка / 
технічні припущення 
2.  Циклічні зміни та 
поточні перспективи  
3.  Середньостроковий 
сценарій  
4.  Секторальні баланси  
5.  Припущення щодо 
впливу "ключових 
структурних реформ" на 
економічне зростання 

підрозділи: 

1.  Стратегія політики  
2.  Середньострокові цілі  
3.  Фактичні залишки та оновлені 
бюджетні плани на поточний рік 
4.  Середньостроковий бюджетний 
огляд, включаючи опис та 
кількісне визначення фінансової 
стратегії  
5.  Структурний баланс (циклічний 
дефіцит, разові та тимчасові 
заходи), фіскальна політика  
6.  Рівень і накопичення боргу, 
оцінка досягнення критичної межі 
та коригування потоків  
7.  Бюджетні наслідки реалізації 
"ключових структурних реформ" 

підрозділи: 

1.  Альтернативні 
сценарії та ризики 

2.  Чутливість 
бюджетних 
прогнозів на різні 
сценарії та 
припущення  

3.  Порівняння з 
даними 
попереднього 
оновлення програми 

підрозділи: 

1.  Стратегія 
політики  

2.  Довгострокові 
бюджетні 
перспективи, в 
т.ч. урахування 
наслідків 
старіння 
населення 

підрозділи: 

1.  Стратегія 
політики 

2.  Складові, 
результати та  
ефективність 
бюджетних витрат  

3.  Структура та 
ефективність 
системи бюджетних 
доходів  

підрозділи: 

1.  Застосування 
національних 
бюджетних правил 

2.  Бюджетні 
процедури, в т.ч. 
статистичний аналіз 
державних фінансів  

3.  Інші інституційні 
аспекти, пов'язані з 
державними фінансами 

Програма конвергенції/стабільності країни – учасниці ЄС 

 

Розділ 1.  

Загальні рамки та 
цілі політики 
регулювання 

Розділ 2.  

Економічний  

огляд 

Розділ 3.  

Баланс державного 
бюджету та 

державний борг 

Розділ 7.  

Інституційні 
особливості 

державних фінансів  

Розділ 6.  

Якість державних 
фінансів 

Розділ 5.  

Стабільність 
державних фінансів 

Розділ 4.  

Аналіз чутливості та 
порівняння з даними 

попереднього 
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Наразі координація економічної політики країн – учасниць 

Євросоюзу охоплює цілий комплекс питань, у т.ч. функціонування єдиного 

внутрішнього ринку, динаміки обмінних курсів, інвестицій, 

працевлаштування робочої сили, забезпечення умов зростання 

національних економік, та включає [293]: 

• закритий моніторинг макроекономічного розвитку країн-членів 

задля забезпечення їх стабільної конвергенції; 

• закритий моніторинг динаміки обмінного курсу євро й інших 

валют ЄС, що розглядається як результати всіх інших напрямів 

економічної політики; 

• посилений нагляд за бюджетними позиціями та політикою, згідно 

з вимогами Пакту стабільності та зростання; 

• моніторинг динаміки номінальної та реальної заробітної плати з 

урахуванням цілей макроекономічної політики;  

• закрита оцінка національних Планів дій з працевлаштування, з 

урахуванням цілей політики на ринку праці та макроекономічної 

політики;  

• моніторинг структурної політики країн-членів на ринках робочої 

сили, товарів, послуг, оскільки саме її результати впливають на 

досягнення сталого неінфляційного зростання економіки та створення 

робочих місць. 

На початку 2000-х років ще одним сприятливим чинником 

економічної конвергенції в Євросоюзі стали додаткові можливості для 

поглиблення його внутрішньої інтеграції, отримані в результаті підписання 

в 2001 р. Ніццького договору. Цим документом, зокрема, був закріплений 

чіткий порядок застосування механізму «поглибленого співробітництва» 

країн – членів ЄС (формалізованого в положеннях Амстердамського 

договору), який забезпечує поглиблену інтеграцію деякого числа таких 

держав у певній сфері, в межах і з використанням процедур і механізмів 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Євросоюзу, – у випадку, якщо це неможливо здійснити на рівні ЄС загалом 

[294], [295]. Одночасно з підписанням зазначеного Договору на саміті в 

Ніцці 12 країн з Прибалтики, Центрально-Східної та Південної Європи 

(Естонія, Литва, Латвія, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, 

Кіпр, Мальта, Болгарія, Румунія), а також Туреччина отримали статус 

офіційних кандидатів на вступ до ЄС, що, з одного боку, знаменувало 

найбільш потужну хвилю євроінтеграції протягом останніх років, а з 

іншого – загострило проблемні моменти конвергенції дуже 

диференційованих за ступенем розвитку економік розширеної Європи. 

Для вирішення проблем економічної конвергенції держав – учасниць 

ЄС, вирівнювання їх соціально-економічного розвитку, та, зрештою,  

посилення міжнародної конкурентоспроможності Євросоюзу, у 2000 р. 

Європейською Радою була прийнята десятирічна Стратегія ЄС щодо 

зростання та зайнятості (Лісабонська стратегія), на зміну якій у 2010 р. 

прийшла нова Стратегія «Європа-2020». В основу обох стратегічних 

програм було покладено принцип конвергенції економік об'єднаної Європи 

як один з найважливіших для довгострокового забезпечення її сталого 

економічного зростання, суспільного добробуту та соціальної 

згуртованості.  

Цей принцип був опосередковано підтриманий і положеннями 

Лісабонського договору [215], підписаного на саміті ЄС у 2007 р., яким 

було закріплено зобов'язання країн-членів досягти повноцінного 

економічного та валютного союзу (з євро як валютою ЄС), а, зокрема, в 

фінансово-економічній сфері гарантувати, що Європейський Союз 

працюватиме задля сталого розвитку Європи на основі збалансованого 

економічного зростання та стабільності цін, високо-конкурентоспроможної 

соціально-орієнтованої економіки, спрямованої на повну зайнятість і 

соціальний прогрес, а також сприяти соціальній справедливості, 

економічній, соціальній і територіальній згуртованості та солідарності 

держав-членів [296, с. 3, 6]. На  сьогодні питання економічної конвергенції 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
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країн ЄС урегульовуються статтями 121, 126 і 140 Лісабонського договору, 

а також доповнюючим його Протоколом щодо критеріїв конвергенції до 

Угоди про ЄС та Угоди про функціонування ЄС.  

Однак після вступу Лісабонського Договору в дію у 2009 р. 

з'ясувалося, що цей стратегічний документ не може врегулювати існуючі 

протиріччя та наростаючі проблеми інтеграційних і конвергенційних 

процесів у Євросоюзі. Серед головних перешкод на шляху прискорення 

цих процесів, зумовлену положеннями зазначеного Договору, експерти 

називають порушення принципу інституційного балансу впливу між 

наднаціональними та міжурядовими елементами системи управління ЄС 

[297]. Лімітуючим для конвергенції нормативно-правовим чинником слід 

назвати і диференціацію компетенцій інститутів ЄС в єдиній економічній 

сфері, що роби призводить до їх неоднозначності за ефективністю 

реалізації: зокрема, функціонування митного союзу, правила конкуренції, 

фінансова політика в єврозоні, спільна торговельна політика належать до 

виключної наднаціональної компетенції Євросоюзу, тоді як єдиний 

внутрішній ринок, соціальна, аграрна, транспортна, енергетична та 

регіональна політика – до його спільної компетенції [298]. 

Кризовий період 2008–2009 рр. у розвитку світової економіки 

негативно вплинув на економічну конвергенцію в ЄС: процес реальної 

конвергенції помітно загальмувався, а номінальна (макрофінансова) 

конвергенція фактично виявилася глибокою дивергенцію, пов'язаною із 

загостренням проблем функціонування єврозони і навіть появою загроз її 

існуванню в нинішньому вигляді [650]. Необхідність забезпечити 

посткризове відновлення європейської економіки, вирішити боргові (і не 

тільки) проблеми зони євро та протидіяти очікуваній другій хвилі світової 

кризи зумовила внесення коректив у законодавчо-правову базу як загалом 

економічного регулювання в Євросоюзі, так і процесів конвергенції 

зокрема. Головним чином, ці корективи спрямовані на удосконалення 

процедур координації як фінансової, так і економічної політики ЄС, та 
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контролю за їх впровадженням на різних інституційних рівнях, а також 

внесення відповідних змін до Пакту стабільності та зростання [299]. 

Так, у межах термінових заходів «порятунку» єврозони, у травні 

2010 р. рішенням Ради міністрів Євросоюзу з питань економіки та фінансів 

створено Європейський інструмент фінансової стабільності (EFSF) і 

Європейський механізм фінансової стабілізації (EFSМ). 

У червні 2010 р. Європейською Радою було впроваджено новий 

елемент управлінської архітектури ЄС – так званий «Європейський 

семестр» (вступив у дію з початку 2011 р.), що передбачає часові 

характеристики надання країнами-членами їх середньострокових 

бюджетних стратегій і заходів фіскальної, макроекономічної та 

структурної політики на розгляд відповідних структур ЄС. Важливо, що ці 

заходи повинні узгоджуватися з цілями Пакту стабільності та зростання і 

Стратегії «Європа-2020» та бути інтегрованими у національні Програми 

конвергенції/стабільності та Програми реформ, зокрема, стосовно 

зайнятості, наукових досліджень, інновацій, енергетичного сектора, 

соціальної залученості тощо [300, с. 100–101]. Більшій узгодженості та 

координованості економічної політики на рівні ЄС сприяє те, що 

зауваження і корективи наднаціональних структур повинні бути враховані 

до ухвалення бюджетних і програмних документів національними 

парламентами держав-учасниць [301]. 

Навесні 2011 р. Європейська Рада ухвалила «Пакт Євро-плюс про 

посилену координацію економічної політики задля конкуренції та 

конвергенції» [302, c. 13–20], підписаний країнами єврозони, а також 

Болгарією, Данією, Латвією, Литвою, Польщею та Румунією, які 

зобов'язалися вжити всіх необхідних заходів (попередньо включивши їх до 

національних Програм конвергенції/стабільності та Програм реформ) для 

підвищення конкурентоспроможності, стимулювання зайнятості, 

стабілізації державних фінансів, посилення макрофінансової стабільності 

та інтеграції податкової політики. На Брюссельському саміті Євросоюзу 
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наприкінці 2011 р. також було зроблено кілька «вирішальних кроків у 

напрямі посилення дисципліни, інтеграції та конвергенції» [303] на 

спільному просторі ЄС. 

Насамперед у контексті реформування Пакту стабільності та 

зростання затверджено пакет із шести нормативно-правових актів, 

спрямованих на поліпшення економічного та фіскального регулювання 

ЄС, розроблених Єврокомісією та схвалених на сесії Ради міністрів 

Євросоюзу з питань економіки та фінансів у березні 2011 р.: 1) регламент 

ЄС № 1173/2011 щодо ефективного здійснення бюджетного нагляду в 

єврозоні [304]; 2) регламент ЄС № 1174/2011 щодо реалізації заходів для 

корекції надмірних макроекономічних дисбалансів у єврозоні [305]; 3) 

регламент ЄС № 1175/2011, яким внесено зміни до регламенту ЄС № 

1466/97 щодо посилення нагляду за бюджетними позиціями та нагляду і 

координації економічної політики [306]; 4) регламент ЄС № 1176/2011 

щодо завбачення та корекції макроекономічних дисбалансів [307]; 5) 

регламент ЄС № 1177/2011, яким внесено зміни до регламенту ЄС № 

1467/97 щодо прискорення та роз'яснення щодо реалізації процедури 

надлишкового дефіциту [308]; 6) Директива № 2011/85/ЄС щодо вимог до 

бюджетних планів держав-учасниць [309].  

Зважаючи, що критично важливим для врегулювання фінансово-

економічних проблем Євросоюзу є посилення загальноєвропейської 

бюджетної дисципліни, в березні 2012 р. 25 його країн-членів, за винятком 

Чехії та Великої Британії, підписали спеціальну Угоду про стабільність, 

координацію та управління в Економічному та валютному союзі – так 

званий Бюджетний пакт, який набув чинності з початку 2013 р. [310]. Цим 

документом було визначено більш жорсткі обмеження щодо фіскальної та 

боргової політики держав-учасниць (структурний дефіцит бюджету країн 

зони євро не повинен перевищувати 0,5% ВВП) та встановлено рамки 

відповідальності за порушення вимог фінансової дисципліни – так зване 

правило «бюджетної рівноваги», згідно з яким при порушенні будь-якою 
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державою ЄС Маастрихтського критерію щодо дефіциту бюджету (не 

вище 3% ВВП), проти неї може бути розпочата спеціальна процедура 

корекції, що передбачає запуск стабілізаційної програми та застосування 

фінансових санкцій (штрафу чи пені у розмірі до 0,1% ВВП) у разі її 

невиконання. 

У червні 2015 р. за авторством президента Єврокомісії Ж.-К. Юнкера 

та інших керівників ключових інституцій ЄС була опублікована програмна 

доповідь «Завершення створення Європейського економічного та 

валютного союзу» (за неофіційною назвою: «Доповідь п'яти президентів») 

[311], яка фактично є довгостроковою програмою дій щодо посилення ЕВС 

об'єднаної Європи шляхом забезпечення до 2025 р. економічної, соціальної 

та структурної конвергенції країн, що входять у Єврозону. Для досягнення 

цих конвергенційних цілей у «Доповіді п'яти президентів» запропоновано 

низку першочергових кроків, спрямованих у т.ч. на формування загально-

європейського Фінансового союзу (Financial Union), а в його складі – 

Банківського союзу (Banking Union) та Союзу ринків капіталів (Capital 

Markets Union). Європейська Комісія виробила відповідний план заходів і 

на початку 2017 р. прозвітувала про стан формування чотирьох основних 

елементів Фінансового союзу [312, с. 21]: 

1) зниження ризиків та підвищення стійкості банків: 

• ухвалення в листопаді 2016 р. Банківського пакету (Banking 

Package) – відповідного зводу нормативно-правових актів.  

• розроблення Стратегії безнадійних кредитів (non-performing 

loans strategy) у 4 ключових сферах політики: (i) нагляд, (ii) 

вторинні ринки, (iii) структурні питання (в т.ч. 

неплатоспроможність), (iv) реструктуризація банківської 

системи; 

2) завершення формування трьох опор Банківського союзу: 

• Єдиний наглядовий механізм (Single Supervisory Mechanism); 
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• Механізм єдиного рішення (Single Resolution Mechanism), що 

включає діяльність Розширеної ради єдиного рішення (Single 

Resolution Board+) та Фонду єдиного рішення (Single 

Resolution Fund), що почне діяти в 2025 р.; 

• Європейська схема страхування депозитів (European Deposit 

Insurance Scheme); 

3) формування Союзу ринків капіталу: 

• реалізація Плану дій щодо сприяння інтеграції ринків капіталу 

та створення повноцінного Союзу ринків капіталу до 2019 р.; 

• огляд діяльності європейських наглядових органів як перший 

крок на шляху до єдиного органу нагляду за ринками капіталу в 

ЄС; 

4) заходи поза межами Банківського союзу та Союзу ринків 

капіталу: 

• сприяння диверсифікації банківських балансів, наприклад, через 

утримання державних цінних паперів, забезпечених 

облігаціями. 

Також на виконання конвергенційно орієнтованих завдань «Доповіді 

п'яти президентів» було створено Європейську фіскальну Раду (European 

Fiscal Board), національні комітети з питань продуктивності (National 

Productivity Boards) – інституції держав-учасниць для сприяння 

підвищенню їх економічної конкурентоспроможності, а також Службу 

підтримки структурних реформ (Structural Reform Support Service), яка 

координує виконання у 2017–2020 рр. Програми підтримки структурних 

реформ у ЄС з бюджетом 142,8 млн євро. 

У грудні 2017 р. Єврокомісія представила Дорожню карту щодо 

подальших кроків до завершення створення Європейського економічного 

та валютного союзу [313, с. 14–16], визначивши пріоритетними такі 

заходи: 
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 на 2018 р.: ухвалення необхідних правових актів для завершення 

формування Банківського союзу та розроблення проектів щодо Союзу 

ринків капіталу, Фонду єдиного рішення, Європейської схеми 

страхування депозитів, Програми підтримки структурних реформ до 2020 

року; 

 до середини 2019 р.:  

o ухвалення пропозицій щодо: створення Європейського 

валютного фонду (European Monetary Fund); імплементації положень 

Договору про стабільність, координацію та управління в 

законодавство ЄС; створення єдиного представництва Єврозони в 

МВФ; 

o визначення ролі європейського міністра економіки та фінансів 

у наступному складі Єврокомісії; 

o завершення обговорення пропозицій щодо вдосконалення 

функціонування зони євро та ухвалення: проектів підтримки 

структурних реформ, спеціального інструменту конвергенції для 

держав, що не входять до Єврозони, функції стабілізації Єврозони; 

o ухвалення законодавчих ініціатив щодо Союзу ринків капіталу; 

 з кінця 2019 р. до 2025 р.: завершення формування Союзу ринків 

капіталів; повноцінна робота Європейського валютного фонду; 

спрощення правил Пакту стабільності та зростання; повнофункціональна 

діяльність міністра економіки та фінансів у складі Єврокомісії та інше. 

Такі кроки мають наблизити завершення формування ЕВС і сприяти, 

як зазначено у підписаній 25 березня 2017 р. європейськими лідерами 

Римській декларації, перетворенню Євросоюзу на «Союз, де економіки 

конвергуються».  

У контексті викладеного вище, слід відзначити, що Україні на 

сьогодні очевидно бракує законодавчого та нормативно-правового 

підгрунтя для підтримки та стимулювання конвергенційних процесів з 

Європейським Союзом. Подолання цієї суттєвої прогалини має стати 
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предметом уваги розробників державної політики України, і першим 

кроком у цьому напрямі вбачається підготовка проекту Національної 

програми конвергенції з ЄС на довгострокову перспективу.  

 

3.2. Шокові ефекти соціально-економічної конвергенції 

новоінтегрованих  країн-членів ЄС у докризовий період 

Необхідність трансформації й адаптації національних соціально-

економічних систем до відповідного формату, норм і правил 

функціонування Євросоюзу зумовила появу низки шокових ефектів у 

макроекономічному розвитку постсоціалістичних країн, що інтегрувалися 

до ЄС у 2004–2007 рр. Фактично йдеться про шоки економічної 

конвергенції, дії яких зазнали нові держави – учасниці Євросоюзу в ході та 

після отримання членства у цій регіональній інтеграційній структурі. Опис 

характерних проявів і наслідків таких конвергенційних шоків, частина з 

яких дала позитивний ефект, а частина – навпаки, викликала деструктивні 

зміни в економічній динаміці постсоціалістичних країн ЄС, наводиться на 

основі авторських праць [314], [315]. Період огляду шокових впливів у 

процесі економічної конвергенції старих і нових членів ЄС, а також 

реалізації новоінтегрованими країнами Євросоюзу відповідної 

акомодаційної політики, спрямованої на завбачення та мінімізацію 

негативних шокових ефектів, ми обмежили 2007 р. – першою половиною 

2008 р. із тим, щоб розділити конвергенційні шоки та шоки, зумовлені 

світовою фінансовою кризою 2008—2009 рр. 

Фінансові шоки. Якомога глибша фінансова інтеграція країн-членів 

– одне з основоположних завдань розвитку ЄС, визначених Угодою про 

заснування Європейського Співтовариства, а також Лісабонською 

стратегією зростання та зайнятості, оновленою у грудні 2007 р. Як уже 

зазначалося раніше, з метою більш ефективної інтеграції до спільного 

фінансового простору ЄС нових країн-учасниць Європейська Комісія 

затверджує для них відповідні Програми конвергенції, а також оцінює 
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ефективність досягнення цього цільового орієнтиру за спеціальними 

критеріями номінальної конвергенції, визначеними Маастрихтською 

угодою (1993 р.). У Звіті про стан конвергенції, опублікованому 

Єврокомісією у травні 2008 р.,  відзначалися недостатні успіхи нових 

членів ЄС у наближенні їх банківських, валютних і макрофінансових 

систем до стандартів Євросоюзу. Однією з причин такої ситуації є 

негативний вплив шоків фінансового характеру, що супроводжують 

конвергенційний період економік новоінтегрованих країн ЄС. Серед таких 

шоків найбільш характерними є ті, які проявились у сфері ціноутворення, 

формування платіжного балансу та функціонування бюджетної системи.  

Фінансові шоки у сфері ціноутворення зумовлені об'єктивним 

процесом конвергенції цін на товарних і сировинних ринках старих і нових 

членів ЄС, який, у свою чергу, є наслідком інтеграційного стирання 

кордонів національних ринків товарів і послуг. До високого рівня цін на 

внутрішніх ринках розвинених країн Європи поступово «підтягуються» 

новоінтегровані країни, що змушені лібералізувати свої фінансові системи 

та виконувати директиви єдиної економічної політики. Крім того, практика 

показала, що в постсоціалістичних економіках ЄС певний час інфляційні 

процеси значною мірою зумовлюються переходом на ринкові ціни на 

енергетичні та інші види ресурсів, а також підвищенням рівня доходів 

населення (та, відповідно, – споживчого попиту), пов'язаного зі зростанням 

зарплат і соціальних трансфертів, яке відбувається в рамках реалізації 

єдиної європейської політики у сферах зайнятості та соціального 

забезпечення. Ще одним стимулюючим фактором інфляційної динаміки у 

країнах ЄС перехідного типу виступає високий споживчий попит (зокрема, 

це характерно для Болгарії та Румунії), а також випередження темпів 

зростання зарплат над темпами зростання продуктивності праці.  

Шокові ефекти конвергенції цін у межах спільного ринку країн ЄС-27 

найбільш значними були в економіках прибалтійських держав. Незважаючи 

на впровадження заходів, передбачених програмами номінальної 
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конвергенції, у постінтеграційний період темпи їх інфляційної динаміки 

прискорилися (рис. 3.2). Високими, за відповідним критерієм номінальної 

конвергенції, у 2004–2007 рр. були темпи інфляції і в інших 

постсоціалістичних країнах, за винятком Польщі та Чехії. 

 
Рис. 3.2. Динаміка гармонізованого індексу споживчих цін  
у постсоціалістичних країнах ЄС у 1999–2008 рр., % за рік 
 
Джерело: [316, с. 137]; [317]. 

 
Як свідчать дані рис. 3.2, у 2008 р. ефект конвергенції цін між 

економіками розвинених і трансформаційних країн ЄС зберігався. Однак 

головним поясненням «стрибка» споживчих цін за цей рік був не 

зазначений ефект, а негативні впливи світової фінансової кризи, що чітко 

проявилися у другій половині 2008 р. Фахівці МВФ оцінювали інфляцію в 

країнах ЄС перехідного типу протягом 2008–2009 рр. на середньому рівні 

у 10%, тоді як у країнах зони євро – на рівні лише приблизно 2% [318]. 

Очевидно, значна різниця в інфляційних рівнях між індустріальними та 

новоінтегрованими країнами Євросоюзу характеризує саме початковий 

період процесу конвергенції цін між ними і з поглибленням цього процесу 

має нівелюватися. 

Скорочення «розриву» в інфляційних рівнях зазначених країн значною 

мірою визначається ефективністю акомодаційної політики держав ЄС 

трансформаційного типу. Заходи, реалізовані ними протягом передкризового 

періоду з метою протидії впливу шоків цін, не дали очікуваних результатів. 
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Неефективність протишокової політики за цим напрямом можна пояснити 

тим, що новоінтегровані країни застосовували переважно адміністративні 

заходи, спрямовані на збільшення пропозиції продуктів харчування (частка 

яких у споживчому кошику країн Прибалтики, Центрально-Східної та 

Південної Європи є досить значною). До таких заходів належало зниження 

імпортних тарифів та інших торговельних бар'єрів на окремі продукти 

харчування; вибіркові податки та квоти на експорт харчових продуктів; 

тимчасові заборони на експорт пшениці; зниження податків на споживання 

продуктів харчування, громадський транспорт і бензин; використання 

державних резервів для збільшення пропозиції продуктів харчування на 

внутрішньому ринку та ін. [319].  

Шоки курсоутворення – інший вид фінансових конвергенційних 

шоків для економік нових країн – членів ЄС, що пов'язаний з виконанням 

ними вимог такого Маастрихтського критерію номінальної конвергенції, 

як стабілізація валютного обмінного курсу. Як свідчить статистика, у 

докризовий період фінансові шоки курсоутворення мали відчутні наслідки 

для стану зовнішньоторговельного та платіжного балансу – насамперед 

рахунку поточних операцій, а також балансу бюджету новоінтегрованих 

країн ЄС (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 
Динаміка сальдо поточного рахунку платіжного балансу  

країн Прибалтики, Центрально-Східної та Південної Європи,  
що є членами ЄС, у 2000–2008 рр., % від ВВП 

Країна ЄС 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Чехія -4,7 -5,3 -6,1 -6,5 -5,5 -1,7 -2,2 -1,5 -2,1 
Угорщина -8,4 -6,0 -7,0 -8,0 -8,6 -7,5 -7,5 -6,4 -4,1 
Польща -5,4 -2,4 -2,1 -1,7 -4,1 -1,2 -2,9 -4,5 -4,6 
Словаччина -2,5 -7,2 -7,4 -6,3 -6,6 -8,6 -7,4 -5,1 -3,0 
Словенія -3,2 -0,4 0,9 -0,9 -2,6 -1,8 -2,4 -4,0 -3,2 
Естонія -5,3 -5,0 -10,4 -11,4 -12,8 -10,4 -17,0 -18,5 -11,9 
Латвія -4,8 -7,6 -6,6 -8,2 -12,8 -12,5 -22,5 -22,9 -21,0 
Литва -5,9 -4,7 -5,1 -6,8 -7,5 -7,1 -10,4 -15,1 -10,7 
Болгарія -5,6 -6,1 -2,7 -5,9 -6,5 -11,5 -18,6 -22,5 -14,1 
Румунія -4,1 -5,7 -1,1 -4,8 -5,0 -8,9 -10,6 -13,9 -13,5 

Джерело: [320]; [321].  
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Це пов'язано з уповільненням динаміки попиту їх торговельних 

партнерів (та, відповідно, – гальмуванням розвитку експорту) через 

стабілізацію курсу національної валюти, передбачену затвердженими 

програмами номінальної конвергенції. Відсутність девальваційного ефекту 

як певного стимулу для експортерів країн – нових учасниць ЄС негативно 

позначилася на стані як їх зовнішньоторговельних балансів, так і 

поточного рахунку платіжного балансу в цілому. Протягом кількох років 

передкризового періоду серед постсоціалістичних країн ЄС-27 лише Чехія 

та Угорщина знизили дефіцит поточного рахунку платіжного балансу, 

обчисленого у % до ВВП. Усі інші із зазначених країн його суттєво 

наростили. Особливо зріс показник від'ємного сальдо рахунку поточних 

операцій, оціненого як частка ВВП, у Латвії (з 4,8% у 2000 р. до 21,0% у 

2008 р.), Болгарії (відповідно, з 5,6 до 14,1%), Румунії (з 4,1 до 13,5%), 

Естонії (з 5,3 до 11,9%), а також Литві (з 5,9 до 10,7%). 

Наведені дані свідчать, що приблизно половина країн зазначеного 

регіону зберігає значні (що вимірюються двозначними цифрами) дефіцити 

рахунків поточних операцій відносно ВВП, хоча експерти цілком 

об'єктивно  прогнозували, що вони будуть скорочуватися у міру зниження 

темпів економічного зростання цих країн [322].  

Окрім сформованої під впливом фінансових конвергенційних шоків 

тенденції до посилення дисбалансу поточних зовнішніх операцій, для ново-

інтегрованих країн ЄС характерні й інші негативні тенденції 

макрофінансового розвитку того періоду. Одна з них пов'язана з 

формуванням високої залежності від зовнішнього фінансування, інша – з 

інтенсифікацією внутрішнього кредитування економіки.  

Обидві тенденції мають спільне джерело походження – це зумовлена 

завданнями реальної та номінальної конвергенції новоінтегрованих країн 

Євросоюзу необхідність прискореного макроекономічного «наздоганяння» 

(catching up) країн – лідерів ЄС. Саме ця необхідність змушує країни – 

аутсайдери об'єднаної Європи спрямовувати всі зусилля на підтримання 
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високих темпів зростання економіки, зокрема шляхом залучення значних 

потоків зовнішнього капіталу. Крім іноземних інвестицій і трансфертів, 

значна частина цих потоків припадає на зовнішні запозичення. У 

кінцевому підсумку це призводить до акумуляції державного боргу та 

диспаритету темпів його накопичення порівняно з темпами зростання 

національної економіки.  

Незважаючи на програмно визначену необхідність дотримання 

критерію номінальної конвергенції, який стосується стабілізації 

співвідношення обсягів боргових зобов'язань та ВВП держави, деякі 

постсоціалістичні країни ЄС у докризовий період тенденційно збільшували 

цей показник. Так, державний борг Чехії зріс із 18,5% ВВП у 2000 р. до 

29,4% у 2008 р., Польщі, – відповідно, з 36,8 до 41,6%, а Угорщини – з 54,2 

до 73,8% (рис. 3.3), перетнувши критичну межу (60% ВВП), визначену 

Маастрихтськими критеріями конвергенції. 

 
Рис. 3.3. Динаміка загального державного боргу Чехії, Польщі і Угорщини у 2000-
2008 рр., % від ВВП 

Джерело: [320]; [321].  
 

Практика довела, що значні платіжні та бюджетні дисбаланси,  
сформовані під впливом конвергенційних процесів, створюють додаткові 
ризики фінансової стабільності для окремих постсоціалістичних країн ЄС – 
висока залежність від зовнішнього фінансування перетворює економіки цих 
країн на більш відкриті до впливу зовнішніх шоків, змін умов міжнародного 
кредитування, настроїв інвесторів тощо. Дефіцити балансів поряд зі 
зростанням величини державного боргу, оціненої у відсотках до ВВП, є 
ознакою недостатньо ефективної акомодаційної політики зазначених країн.  
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Недостатня успішність подолання шокових конвергенційних впливів 

негативно вплинула на результати виконання програм номінальної 

конвергенції новоінтегрованих держав. Підсумки Звіту про стан 

конвергенції, опублікованого Європейською Комісією у травні 2008 р. [321], 

свідчать, що у передкризовий період наближення макрофінансових систем 

країн – нових членів ЄС до стандартів Євросоюзу було досить повільним. За 

звітними даними 2007 р., складнощі такого наближення були особливо 

помітними у сфері підтримання внутрішньої цінової стабільності. Так, у 

2007 р. рівень інфляції у споживчій сфері перевищував значення критерію 

номінальної конвергенції, обрахованого на цей період (2,8%), у восьми з 

дванадцяти країн – нових учасниць ЄС. Зокрема, у Латвії рівень річної 

інфляції утричі перевищив норматив (табл. 3.2). 
Таблиця 3.2  

Характеристика відповідності економік країн – нових членів ЄС  
критеріям номінальної конвергенції за підсумками 2007 р.  

Гармонізований  
індекс споживчих цін 

(ІСЦ)*, % 

Відсоткова ставка за 
довгостроковими 

державними цінними 
паперами**, % 

Дефіцит (-), 
профіцит (+) 
державного 

бюджету, % ВВП 

Загальний  
державний борг,  

% ВВП Середнє значення  
трьох найнижчих  
показників у ЄС 

1,3 
Середнє значення  
трьох найнижчих  
показників у ЄС 

4,28 

Норматив 2,8 Норматив 6,28 Норматив -3,0 Норматив 60,0 
Мальта 0,7 ЄС-12 4,36 Естонія +3,0 Естонія 3,4 
Словаччина  1,9 Словенія 4,55 Болгарія +3,5 Латвія 9,7 
ЄС-12 2,1 Кіпр 4,60 Латвія 0,7 Румунія 13,0 
Кіпр 2,2 Словаччина  4,61 Словенія -2,1 Литва 17,3 
Польща 2,6 Чехія 4,65 ЄС-12 -0,8 Болгарія 18,2 
Чехія 3,0 Мальта 4,81 Кіпр -1,0 Словенія 25,4 
Словенія 3,8 Литва 4,94 Литва -1,9 Чехія 28,9 
Румунія  4,9 Болгарія 5,08 Чехія -1,6 Словаччина 29,4 
Литва 5,8 Латвія 5,10 Мальта -1,8 Польща 44,9 
Естонія 6,7 Польща 5,86 Польща -1,5 Кіпр 59,5 
Болгарія  7,6 Естонія 6,40 Словаччина -2,2 Мальта 62,2 
Угорщина 7,9 Румунія 6,93 Румунія -2,3 Угорщина 65,8 
Латвія 10,1 Угорщина 6,93 Угорщина -5,5 ЄС-12 66,5 

* Зміна розрахованого за річний період середньоарифметичного гармонізованого ІСЦ.  

** Відсоткова ставка за 10-річними облігаціями державного боргу, середня за рік. 
Джерело: [320]; [323]; [324]. 
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Критерій зближення рівнів дохідності державних цінних паперів у 

2007 р. виконали практично всі зазначені країни, і лише незначно його 

порушили Естонія, Румунія та Угорщина. Остання також не дотримала 

критеріїв стабільності бюджетної позиції: дефіцит бюджету Угорщини у 

2007 р. сягнув 5,5% ВВП (при допустимих 3%), а загальний державний борг 

досяг майже 66% ВВП (при допустимих 60%).  

Хоча дотримання критеріїв номінальної конвергенції у докризовий 

період залишалося актуальним для переважної кількості країн, які отримали 

членство в ЄС у 2004 р. і 2007 р., водночас дедалі більше посилювалася 

фінансова інтеграція старих і нових учасників цього об'єднання. Крім 

очевидних переваг, цей процес мав і певні негативні наслідки: інтеграційні 

зв'язки фінансових систем країн ЄС зумовлюють виникнення ефекту 

інтеграційного «інфікування». Це означає, що через взаємозалежність 

реальних і фінансових секторів учасників інтеграційного об'єднання, 

економічні та фінансові шоки, яких зазнали одні з них, тією чи іншою мірою 

позначаються і на інших [322]. В умовах поширення глобальної фінансово-

економічної кризи для новоінтегрованих країн ЄС це гарантовано означало 

ослаблення потоків капіталу з індустріальних країн Європи (через фінансові 

потрясіння, яких ті зазнали) та, відповідно, – уповільнення темпів 

економічного зростання. 

Торговельні шоки. Інтеграція до Євросоюзу відкрила для країн 

Прибалтики, Центрально-Східної та Південної Європи нові можливості в 

зовнішній торгівлі та спричинила значні зміни в її структурі та 

інтенсивності. Практично для всіх постсоціалістичних країн, що 

приєдналися до ЄС у 2004 р., характерне стрімке зростання у першій декаді 

ХХІ ст. питомих обсягів експорту та імпорту. За той період торгівля 

новоінтегрованих країн ЄС-27 найбільш інтенсивно зросла у межах 

внутрішньоєвропейського ринку (табл. 3.3).  

Найбільше зросла частка експорту, що постачається на ринок ЄС, 

у ВВП Чехії – з 38,3% у 1999 р. до 57,5% у 2007 р.; Польщі – з 13,2 до 25%; 
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Литви – з 18,5 до 34,5%; Словенії – 27,1 до 41,9%; Естонії – з 36,1 до 

майже 51%. Водночас за зазначений період у ВВП постсоціалістичних 

країн ЄС також помітно зросла частка імпорту з інших країн об'єднаної 

Європи. Найбільше (в 1,5 раза) – у Чехії, Польщі, Словаччині, Словенії та 

Литві.  

Таблиця 3.3 
Показники зовнішньої торгівлі новоінтегрованих країн ЄС  

у межах внутрішнього ринку Євросоюзу, 1999 і 2007рр., % ВВП 

Країна ЄС Експорт Імпорт 
1999 р. 2007 р. 1999 р. 2007 р. 

Чехія 38,3 57,5 36,2 50,4 
Угорщина 41,8 54,0 40,2 49,8 
Польща 13,2 25,0 19,6 27,6 
Словаччина 43,9 67,4 40,9 58,8 
Словенія 27,1 41,9 35,9 51,4 
Естонія 36,1 50,9 43,9 57,3 
Латвія 18,3 22,2 30,5 36,6 
Литва 18,5 34,5 25,5 40,7 
Болгарія 16,6 26,4 17,6 27,3 
Румунія 13,9 23,3 18,9 29,9 

Джерело: [77].  
 

Як свідчать дані таблиці, серед постсоціалістичних країн ЄС лише 

Болгарія не отримала суттєвої євроінтеграційної активізації 

зовнішньоторговельних потоків. У її торгівлі в межах ЄС-27 і частка 

експорту, і частка імпорту у ВВП зросла в 2007 р. порівняно з 

аналогічними показниками 1999 р. у середньому лише на 1%.  

Характерне зростання інтенсивності зовнішньої торгівлі для ново-

інтегрованих країн ЄС у більшості випадків не зумовило поліпшення їх 

зовнішньоторговельного балансу. Зміцнили свої зовнішньоторговельні 

позиції експортно орієнтовані держави ЦСЄ, а також Польща, де 

скоротилася різниця між імпортом та експортом, оцінених у відсотках до 

ВВП. Так, позитивне зовнішньоторговельне сальдо Чехії у торгівлі з ЄС-27 

зросло з 2% ВВП у 1999 р. до 7% ВВП у 2007 р.; Угорщини – відповідно з 

1,6 до 4,2% ВВП; Словаччини – з 3 до 8,6% ВВП. За цей же період від'ємне 

сальдо зовнішньої торгівлі Польщі скоротилося з 6,4 до 2,6% ВВП [77]. 
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У контексті економічної конвергенції саме на ці країни 

євроінтеграційні торговельні шоки чинили позитивний вплив, оскільки 

стимулювали зростання їх чистого експорту, а отже – сприяли їх 

макроекономічному зростанню та скороченню відставання від країн – 

лідерів ЄС. 

Шоки зайнятості. З самого початку трансформаційного періоду 

розвитку постсоціалістичних країн Прибалтики, Центрально-Східної та 

Південної Європи помітно активізувалася зовнішня міграція трудових 

ресурсів, яка з часом набула більш диверсифікованого характеру і стала 

однією з основних рис процесу економічної конвергенції цих країн. 

Мобільність робочої сили країн-аутсайдерів є фактором прискорення 

конвергенційного процесу, оскільки її вільний транскордонний рух і вихід 

на ринки праці розвинених країн з більш високим рівнем заробітної плати 

в кінцевому підсумку сприяє конвергенції доходів між учасниками 

процесу [318].  

Наслідком свободи пересування робочої сили, забезпеченої в межах 

євроінтеграційного формату розвитку постсоціалістичних країн ЄС стали 

шокові зміни у структурі їх зайнятості. Однією з причин конвергенційних 

шокових впливів у сфері зайнятості постсоціалістичних країн ЄС стала 

зумовлена євроінтеграцією поява низки викликів для 

конкурентоспроможності їх національних економік. Адекватне реагування 

на ці виклики вимагало структурного оновлення постпланової економіки, 

невід'ємною складовою якого стала трансформація структури зайнятості 

робочої сили (перш за все на галузевому рівні). Крім того, членство в ЄС 

наклало на нові країни-учасниці відповідні зобов'язання стосовно 

впровадження єдиної політики зайнятості ЄС, що у докризовий період 

базувалася на прийнятій у 1997 р. Європейській стратегії зайнятості (затим 

інкорпорованій до Стратегій зростання і зайнятості ЄС). Згідно з цим 

документом, регулювання реструктуризації зайнятості в ЄС включало дві 

основні складові: перша – стимулювання та активне сприяння 
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інноваційним структурним змінам; друга – подолання негативних ефектів 

реструктуризації економіки.  

Акомодаційна політика новоінтегрованих країн ЄС у сфері зайнятості 

у докризовий період була пов'язана саме з реалізацією другого напряму 

реструктуризаційного регулювання, який передбачає застосування чотирьох 

основних підходів: 1) підходу «регулюючої руки ринку», який передбачає 

активізацію ринкових механізмів для врегулювання проблем, ініційованих 

реструктуризацією; 2) підходу завбачення (захисту), що базується на 

протекціоністських заходах, зокрема таких, як субсидування підприємств; 3) 

компенсаторного підходу, що включає заходи з активізації виплат 

соціального страхування найнятим робітникам і створення фондів для 

згладжування негативних наслідків реструктуризації для підприємств; 4) 

підходу активізації промислової політики та політики зайнятості, у межах 

якого здійснюються заходи з посилення конкурентоспроможності 

підприємств, а також зі сприяння у пошуках роботи звільненим 

працівникам, підвищення їх професійної мобільності, надання субсидій на 

перепідготовку та тимчасову зайнятість працівників [325], [326]. 

Цей напрям політики, пов'язаний із подоланням негативних наслідків 

реструктуризації, реалізується на двох рівнях – для підприємств та для 

найманих працівників. Так, для підтримки європейських суб'єктів 

господарювання, що підлягають реструктуризації через об'єктивні причини 

(наприклад, вимоги СОТ), включається певний компенсаторний механізм – 

скажімо, ті, що компенсують виплати з Фонду реструктуризації, що діє при 

ЄС. Також серед заходів політики згладжування негативного для 

підприємств впливу реструктуризації активно реалізуються заходи, які 

сприяють відкриттю нового бізнесу, що фінансується та контролюється 

урядами країн – членів Євросоюзу. Підтримка найманих працівників, які 

також зазнають негативного впливу економічної реструктуризації, 

здійснюється трьома основним шляхами: упровадженням відповідних 

директив трудового законодавства; реалізацією ключових положень 
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Європейської Стратегії зайнятості; виплатами зі Структурних фондів ЄС, 

зокрема, Європейського фонду глобалізаційної адаптації [327].  

Основним індикатором ефективності регуляторних заходів країн, 

що інтегрувалися до Євросоюзу в 2004 р., у сфері реструктуризації 

зайнятості протягом докризового періоду є зниження рівня зайнятості в 

сировинних галузях і промисловості, та його помітне зростання у сфері 

послуг. Протягом 2003–2007 рр. у таких галузях економіки ЄС-10, як 

сільське господарство, мисливство, лісництво і рибальство, рівень 

зайнятості скоротився майже на 9–13 в.п., у виробництві електроенергії, 

газу та води – на 7,2 в.п. [325].  

Водночас рівень зайнятості у більшості видів діяльності у сфері 

послуг новоінтегрованих країн ЄС значно підвищився: у будівництві – на 

25,1 в.п., у фінансовому посередництві – майже на 24 в.п., у секторі 

операцій, пов'язаних з нерухомістю, орендою та бізнес-діяльністю – на 

17,6 в.п., у готельному та ресторанному господарстві – на 16,5 в.п., у 

секторі з обслуговування домогосподарств, а також у секторі соціальних та 

індивідуальних послуг – більш ніж на 13 в.п. (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Галузева динаміка рівня зайнятості та структура зайнятості  
в країнах ЄС-27 та Норвегії у 2003–2007 рр.  

Сектор економіки 

ЄС-15 
та Норвегія 

ЄС-10 
(країни – члени ЄС з 2004 р.) 

Зміна рівня 
зайнятості, 

в.п. 

Частка в загальній 
структурі 

зайнятості, % 

Зміна рівня 
зайнятості, 

в.п. 

Частка в загальній 
структурі  

зайнятості, % 
2003–2007 2003 2007 2003–2007 2003 2007 

Сільське господарство, 
мисливство та лісництво  -8,4 3,6 3,1 -8,9 11,5 9,7 

Рибальство  -9,0 0,1 0,1 -13,4 0,1 0,1 
Видобуток вуглеводнів і руд -3,1 0,3 0,3 9,5 1,2 1,2 
Промисловість  -2,3 18,5 17,1 7,5 22,6 22,5 
Виробництво електроенергії, газу 
та води 1,9 0,8 0,7 -7,2 1,7 1,5 

Будівництво  9,7 8,0 8,3 25,1 7,0 8,1 
Оптова та роздрібна торгівля  3,8 14,6 14,4 10,7 14,2 14,6 
Готельне та ресторанне 
господарство 17,5 4,2 4,6 16,5 2,7 2,9 

Транспортні, логістичні та 
комунікаційні послуги  3,8 6,1 6,0 6,8 6,8 6,8 

Фінансове посередництво  1,7 3,4 3,2 23,8 2,0 2,3 
Операції з нерухомістю, орендою, 19,0 9,3 10,5 17,6 5,8 6,3 
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Сектор економіки 

ЄС-15 
та Норвегія 

ЄС-10 
(країни – члени ЄС з 2004 р.) 

Зміна рівня 
зайнятості, 

в.п. 

Частка в загальній 
структурі 

зайнятості, % 

Зміна рівня 
зайнятості, 

в.п. 

Частка в загальній 
структурі  

зайнятості, % 
2003–2007 2003 2007 2003–2007 2003 2007 

бізнес-діяльність  
Державне адміністрування та 
оборона 1,4 7,6 7,3 3,3 6,7 6,4 

Освітні послуги 6,3 7,0 7,1 3,4 7,6 7,3 
Послуги з охорони здоров'я та 
соціального забезпечення 

9,8 10,2 10,6 6,8 6,1 6,1 

Соціальні та індивідуальні 
послуги 10,8 4,7 4,9 13,2 3,7 3,8 

Діяльність з обслуговування 
домогосподарств  19,5 1,5 1,3 13,3 0,2 0,2 

Інші галузі … 0,4 0,4 … 0,2 0,3 
Разом: 5,7 100,0 100,0 7,9 100,0 100,0 

П р и м і т к а : дані для Польщі охоплюють період 2004–2007 рр.  
Джерело: [325, с. 56, 58].  

 

У цьому випадку реальна конвергенція між новоінтегрованими та 

найбільш розвиненими економіками євроспільноти проявилася в уніфікації 

структури зайнятості: у країнах ЄС-10 на сьогодні сформувалася сервісно 

орієнтована економіка, притаманна країнам інтеграційного ядра (ЄС-15). На 

початок 2008 р. понад дві третини зайнятих працювало саме у сфері послуг. 

Показово, що під впливом соціально-економічної конвергенції в 

постсоціалістичних країнах, що приєдналися до ЄС у 2007 р., почали 

інтенсивно розвиватися доти слабкорозвинені галузі, зокрема сфера 

послуг. Це ініціювало відповідні тенденції в галузевій динаміці зайнятості 

цих країн. Так, у 2003–2007 рр. рівень зайнятості в сільському 

господарстві, мисливстві та лісництві ЄС-10 скоротився на 8,9 в.п., а в 

Болгарії та Румунії – на 18,4 в.п. Водночас стрімко зріс рівень зайнятості у 

сфері послуг фінансового посередництва: у країнах ЄС-10 – на 23,8 в.п., в 

Болгарії та Румунії – на 18,8 в.п.; а також у сфері проведення операцій з 

нерухомістю, орендою, здійснення бізнес-діяльності, – відповідно, на 17,6 

та 71,5 в.п. [327]. 

І хоча у 2007 р. на сектор фінансових і бізнесових послуг у галузевій 

структурі зайнятості в країнах ЄС-15 і Норвегії припадало 13,7%, у країнах 
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ЄС-10 – 8,6%, а в Болгарії та Румунії – лише 4,8% загальної чисельності 

працюючих, зазначені вище тенденції також слід розглядати як просування 

на шляху реальної конвергенції економік нових і старих членів Євросоюзу. 

Інтенсивне зростання економік новоінтегрованих країн ЄС у 

докризовий період зумовило відповідний попит на робочу силу та 

ініціювало створення значної кількості нових робочих місць. Так, у 

«десятці» держав – учасниць ЄС-27, що лідирують у рейтингу 

інтенсивності створення робочих місць за 2006–2008 рр., перебуває чотири 

новоінтегровані країни – Польща (74,5 тис. нових робочих місць у 2008 р.), 

Румунія (відповідно, 31,2 тис.), Чехія (15,8 тис.) і Словаччина (7,5 тис.) 

[328]. 

Загалом конвергенційні шоки у сфері зайнятості дали позитивний 

ефект для новоінтегрованих держав, оскільки безпосередньо сприяли 

ефективному перерозподілу трудових ресурсів у національній економіці, 

підвищенню кваліфікаційного рівня робочої сили на внутрішньому ринку 

праці та створенню нових робочих місць.  

Енергетичні шоки. Значні шокові впливи в енергетичній сфері – ще 

одна характерна риса конвергенційного процесу в постсоціалістичних 

країнах ЄС у докризовий період. Для них інтеграція до спільного 

європейського простору, крім іншого, передбачала конвергенцію цін на 

енергоресурси з розвиненими державами – членами Євросоюзу, а також 

реалізацію єдиної енергетичної політики цього об'єднання.  

Слід підкреслити, що конвергенційні шокові зміни цін на 

енергоресурси для новоінтегрованих країн ЄС одночасно підсилилися 

екзогенними шоками, пов'язаними з тенденцією подорожчання первинних 

енергоносіїв на світових ринках, що спостерігалася протягом кількох 

останніх років докризового періоду (до IV кв. 2008 р. включно). Така 

шокова синергія в енергетичній сфері проявилася в помітному, а в окремих 

випадках і кратному, зростанні цін на електроенергію та природний газ для 

основних категорій споживачів зазначених країн. Зокрема, в Чехії та 
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Угорщині ціни на електроенергію для населення у першому півріччі 

2008 р. порівняно з 2000 р. підвищилися в 2,2 раза (табл. 3.5). Ціни для 

промислових споживачів електроенергії за цей період у Чехії зросли в 2,4 

раза, Угорщині – у 2,2 раза, Словенії – у 1,5 раза. Для окремих країн ЄС-10 

особливо значним було підвищення вартості цього енергоресурсу 

протягом постінтеграційного періоду. Так, для промисловості Польщі 

підвищення цін на електроенергію упродовж 2005 р. – першого півріччя 

2008 р. становило 1,6 раза, Словаччини, Литви – 1,7 раза, Латвії – 1,6 раза.  

Таблиця 3.5 
Динаміка цін на електроенергію для споживачів різних категорій  

у постсоціалістичних країнах ЄС-27 у 2000–2008 рр. 

Країна ЄС-27 

Для домогосподарств (включаючи 
всі податки), євро/100 кВт⋅г 

Для промислових споживачів  
(без ПДВ), євро/100 кВт⋅г 

2000 2005 2006 2007 І півр. 
2008 2000 2005 2006 2007 І півр. 

2008 
Чехія 5,78 8,68 9,85 10,67 12,74 4,67 6,01 7,31 7,83 11,07 
Угорщина 6,97 10,64 10,75 12,22 15,48 5,10 7,09 7,61 8,20 11,44 
Польща н.д. 10,64 11,90 11,84 12,59 н.д. 5,55 5,96 5,93 8,81 
Словаччина н.д. 13,38 14,48 15,37 14,21 н.д. 7,03 7,73 9,32 11,97 
Словенія 9,88 10,33 10,49 10,64 11,47 6,04 6,11 6,51 7,50 9,32 
Естонія н.д. 6,78 7,31 7,50 8,14 н.д. 4,72 5,11 5,34 5,67 
Латвія н.д. 8,28 8,29 8,88 8,42 н.д. 4,09 4,09 4,43 6,60 
Литва н.д. 7,18 7,18 7,76 8,60 н.д. 4,98 4,98 5,48 8,29 
Болгарія н.д. 6,44 6,60 6,60 7,11 н.д. 4,29 4,60 4,70 5,62 
Румунія н.д. 7,79 9,43 10,17 10,61 н.д. 7,69 7,73 8,42 8,86 
 
Джерело: [329], [330, с. 2].  

 

Більш сильні шокові впливи відчули економіки новоінтегрованих 

країн ЄС унаслідок кратного підвищення цін на природний газ, що 

спостерігалося у докризовий період. В Угорщині ціни на цей енергоресурс 

у першій половині 2008 р. проти 2000 р. для населення зросли у 3,4 раза, 

для промислових споживачів – у 3,5 рази; в Чехії, – відповідно, в 2,8 та 

майже в 3 рази; у Словенії – у 2,2 та в 1,9 раза (табл. 3.6).  

Для інших постсоціалістичних держав ЄС загальнодоступні дані щодо 

динаміки цін природного газу наявні лише з 2005 р. Ці дані засвідчують, 

що в решті країн, які приєдналися до ЄС у 2004 р. і 2007 р., протягом 
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постінтеграційного періоду зростання вартості газу також мало шоковий 

характер. Насамперед це стосується країн Прибалтики, де ціни на 

природний газ протягом 2005 р. – першого півріччя 2008 р. для населення 

зросли в 1,5–1,9 раза, а для промисловців – у 2,3–2,5 рази. Для споживачів 

Польщі, Словаччини, Болгарії та Румунії останні роки ознаменовані 

підвищенням цін на природний газ у середньому в 1,5–2 рази, що також 

мало шоковий економічний ефект, хоча й менш інтенсивний.  

Таблиця 3.6 
Динаміка цін на природний газ для споживачів різних категорій  

у постсоціалістичних країнах ЄС-27 у 2000–2008рр. 

Країна 
ЄС-27 

Для домогосподарств (включаючи 
всі податки), євро/ГДж 

Для промислових споживачів  
(без ПДВ), євро/ГДж 

2000 2005 2006 2007 І півр. 
2008 2000 2005 2006 2007 І півр. 

2008 
Чехія 4,36 7,49 10,03 9,45 12,20 3,01 5,11 7,34 6,56 8,87 
Угорщина 3,32 5,10 5,28 7,16 11,24 2,74 6,03 8,18 9,70 9,60 
Польща н.д. 7,55 9,46 10,69 11,56 н.д. 5,30 6,77 7,54 8,69 
Словаччина н.д. 8,14 10,88 11,48 11,89 н.д. 5,08 7,66 8,00 9,28 
Словенія 7,19 10,33 12,99 13,86 15,51 5,30 5,89 7,96 8,13 10,12 
Естонія н.д. 4,63 4,63 5,89 9,30 н.д. 2,75 2,84 3,69 6,97 
Латвія н.д. 4,54 5,34 7,50 8,70 н.д. 3,48 4,05 5,29 7,92 
Литва н.д. 5,41 6,24 7,04 9,15 н.д. 3,61 4,45 6,02 8,79 
Болгарія н.д. 6,73 7,70 8,83 9,85 н.д. 3,78 4,50 5,22 5,72 
Румунія н.д. н.д. 4,76 7,66 9,21 н.д. 3,68 6,23 7,32 7,79 

Джерело: [329], [331, с. 2]. 
 

Загалом енергетичні шоки, що проявилися у процесі конвергенції 

економік старих і нових країн – учасниць Євросоюзу, суттєво вплинули на 

вирішення ключової проблеми всіх постсоціалістичних країн – надзвичайно 

високої енергомісткості виробництва. Заходи, спрямовані на пом'якшення 

негативного шокового ефекту від зростання цін на основні енергоресурси, 

реалізувалися новоінтегрованими країнами в контексті єдиної політики 

енергоефективності ЄС. Фактично вони забезпечували виконання положень 

відповідних програмних документів і директив з енергоефективності, що на 

той час становили законодавчо-нормативне підґрунтя політики ЄС у цій 

сфері. Йдеться про виконання приписів Зелених книг: «До європейської 

стратегії щодо безпеки енергопостачання» (2001 р.), «Енергетична 
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ефективність – або виробляти більше з меншими затратами» (2005 р.) та 

«Європейська стратегія сталої, конкурентоспроможної та безпечної 

енергетики» (2006 р.); реалізацію Плану дій з енергоефективності (2006 р.); 

впровадження низки Директив щодо: енергоефективності будівель і споруд, 

ефективності кінцевого енергоспоживання та послуг, енергомаркування 

побутових приладів, оподаткування енергетичних продуктів і електроенергії 

та ін. 

Усі новоінтегровані країни були також активно залучені до реалізації 

цільової Програми «Розумну енергію – Європі» ("Intelligent Energy – 

Europe"), що започаткована  ЄС ще в 2003 р., а затим реалізувалася у 

складі Рамкової Програми з конкурентоспроможності та інновацій 

Євросоюзу на 2007–2013 рр. У межах цієї масштабної програми з 

енергоефективності було впроваджено понад 200 проектів для країн ЄС із 

активним залученням 35 регіональних і місцевих енергетичних агентств. 

Зокрема, значний внесок у вирішення завдань у сфері відновлювальних 

джерел енергії, енергоефективності, чистого транспорту та альтернативних 

видів палива був зроблений усіма членами ЄС за рахунок проведення 

кампанії «Енергетично стала Європа 2005–2008» [332]. 

3астосування зазначених вище інструментів загальноєвропейської 

політики енергоефективності стало дієвим акомодаційним заходом у сфері 

енергоспоживання постсоціалістичних країн ЄС-27. Завдяки суттєвому 

зниженню енергомісткості виробництва, їх економіки стали менш 

уразливими перед зовнішніми енергетичними ціновими шоками та більш 

конкурентоспроможними. За період 1996–2006 рр. затрати умовного 

палива на виробництво одиниці ВВП у балтійських країнах скоротилися в 

середньому на 48%, Польщі – на 41, Болгарії – на 39, Румунії – на 37, 

Угорщині – на 30, Словаччині – на 27, Чехії – на 16% (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Показники енергомісткості виробництва в постсоціалістичних країнах 
ЄС-27 за 1996 р. і 2006 р., кг у.п./1 тис. євро ВВП (у цінах 1995 р., за ПКС) 

Джерело:  [329].  
 
 
Усі описані вище шоки, що проявилися в ході євроінтеграції країн 

Прибалтики, Південної та Центрально-Східної Європи та їх соціально-

економічної конвергенції з ЄС-15 у докризовий період, за критерієм 

макроекономічної результативності можна класифікувати як позитивні та 

негативні. До основних шоків, які в кінцевому підсумку чинили позитивний 

вплив на макроекономічний розвиток і прискорення соціально-економічної 

конвергенції постсоціалістичних країн ЄС, слід віднести торговельні, 

енергетичні та шоки зайнятості. Незважаючи на окремі несприятливі 

поточні впливи, які їх супроводжували, у кінцевому підсумку ці види 

конвергенційних шоків змусили уряди новоінтегрованих країн ЄС 

реалізувати відповідні заходи державного регулювання, що сприяли 

оптимізації структури та зниженню енергомісткості національної 

економіки, посиленню її зовнішньоторговельного потенціалу та 

конкурентоспроможності, удосконаленню структури зайнятості та 

підвищенню освітньо-кваліфікаційного рівня робочої сили. 

Водночас вплив інших видів конвергенційних шоків, насамперед 

фінансових, мав переважно лімітуючий характер для макроекономічного 

розвитку країн, що приєдналися до ЄС у 2004–2007 рр. Застосування 

непопулярних, але обов'язкових до впровадження регуляторних підходів, 
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мінімізація державного фінансового патерналізму, дотримання жорсткого 

формату ціно- та курсоутворення, формування залежності від 

зовнішнього фінансування та інші пов'язані з шоковим проявами аспекти 

призвели до відповідних ускладнень на шляху номінальної та реальної 

соціально-економічної конвергенції зазначених держав.  

На нашу думку, при розробленні та впровадженні акомодаційної 

політики, спрямованої на пом'якшення шокових ефектів, зумовлених 

конвергенційними процесами, Україні потрібно враховувати відповідний 

досвід постсоціалістичних країн ЄС-27 та адаптувати до власних умов 

найбільш ефективні (на різних часових інтервалах) підходи 

протишокового державного регулювання, зокрема, такі як: 

■ нарощення експортного потенціалу та активізація зовнішньої 

торгівлі;  

■ забезпечення інноваційної реструктуризації економіки загалом і 

сфери зайнятості зокрема; 

■ створення та контроль за діяльністю спеціальних фондів 

фінансування структурних змін в економіці; 

■ підвищення рівня зайнятості у сфері послуг, у тому числі за 

рахунок розвитку малого та середнього бізнесу;  

■ підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня трудових ресурсів; 

■ формування відповідної законодавчо-нормативної бази для 

ефективного виробництва, постачання та споживання 

енергоресурсів; 

■ скорочення частки енергомістких виробництв, рівня 

енергомісткості ВВП. 

Водночас Україна має врахувати негативний досвід 

новоінтегрованих країн Євросоюзу, пов'язаний з реалізацією ними таких 

заходів акомодаційної політики, як: 

• масштабне застосування адміністративних заходів у 

антиінфляційній політиці; 
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• формування значної залежності від зовнішнього фінансування; 

• надмірні зовнішні запозичення вітчизняного корпоративного 

сектора та держави; 

• збереження темпів зростання зарплат, що випереджають темпи 

зростання продуктивності праці; 

• різке зростання цін на основні енергоресурси та відсутність 

достатнього адаптаційного періоду для їх споживачів. 

Такий загальний підхід дасть змогу уникнути використання 

недієвих для економік трансформаційного типу інструментів 

акомодаційної політики та забезпечити сприяння процесам соціально-

економічної конвергенції в ЄС. Крім того, це відповідатиме політико-

економічним засадам розбудови сучасного суспільства, орієнтованого на 

сталий розвиток [333]. 

 

3.3. Конвергенція економік Євросоюзу в умовах кризового та 

посткризового розвитку 

Глобальна фінансова криза, що розпочалася у другій половині 2008 

р., негативно позначилася на процесах соціально-економічної конвергенції 

розвинених і новоінтегрованих країн ЄС. Реальне (макроекономічне) та 

номінальне (макрофінансове) зближення рівнів їх розвитку, характерне для 

періоду 2000–2007 рр., значно ускладнилося через менший запас стійкості 

економік нових членів Євросоюзу, втрату ними високих темпів зростання 

та зумовлене кризою фінансове розбалансування. Зважаючи, що реальна 

конвергенція економік об'єднаної Європи залишається незмінним 

пріоритетом її розвитку, посткризова макроекономічна політика ЄС має не 

лише антикризовий, а й проконвергенційний характер. Такий підхід, у 

кінцевому підсумку, навіть при значних затратах ресурсів на подолання 

негативних кризових ефектів дав змогу зберегти наявний конвергенційний 

потенціал економік новоінтегрованих країн і не допустити незворотного 
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зламу тенденції до подолання їх економічного «розриву» з розвиненими 

державами Європейського Союзу [301].  

Як уже зазначалося, необхідною умовою ефективного 

макроекономічного «наздоганяння» країн-лідерів (ЄС-15) країнами-

аутсайдерами, які інтегрувалися до Євросоюзу у першій декаді 2000-х 

років, є високі темпи зростання економік останніх (упродовж 2000–

2007 рр. цей показник становив у середньому 7–9% щорічно). Однак під 

впливом світової кризи макроекономічна ситуація в ЄС кардинально 

змінилася, набувши очевидних ознак рецесії: у 2008 р. спад виробництва 

валового продукту було зафіксовано у 8 із 27 держав-учасниць на той час 

(розширення до ЄС-28 відбулося у липні 2013 р., з приєднанням Хорватії), 

а в 2009 р. – уже в усіх європейських країнах, за винятком Польщі. Період 

2010–2013 рр. характеризує початок досить «хиткого» і слабкого 

відновлення для економік ЄС-28, у т.ч. постсоціалістичних, яке більш 

чітко проявилося лише у період 2014–2016 рр. (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Динаміка реального ВВП ЄС-28 і його постсоціалістичних країн 

у 2007–2016 рр., %  до попереднього року 
 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013 р. 2014р. 2015р. 2016р. 
ЄС-28 3.0 0.4 -4.3 2.1 1.7 -0.4 0.3 1.8 2.3 1.9 
Чехія 5.6  2.7  -4.8  2.3  1.8  -0.8  -0.5  2.7  5.3  2.6  
Угорщина 0.4  0.9  -6.6  0.7  1.7  -1.6  2.1  4.2  3.4  2.2  
Польща 7.0  4.2  2.8  3.6  5.0  1.6  1.4  3.3  3.8  2.9  
Словаччина 10.8  5.6  -5.4  5.0  2.8  1.7  1.5  2.8  3.9  3.3  
Словенія 6.9  3.3  -7.8  1.2  0.6  -2.7  -1.1  3.0  2.3  3.1  
Хорватія  5.2  2.1  -7.4  -1.4  -0.3  -2.2  -0.6  -0.1  2.3  3.2  
Естонія 7.7  -5.4  -14.7  2.3  7.6  4.3  1.9  2.9  1.7  2.1  
Латвія 10.0  -3.5  -14.4  -3.9  6.4  4.0  2.6  1.9  2.8  2.1  
Литва 11.1  2.6  -14.8  1.6  6.0  3.8  3.5  3.5  2.0  2.3  
Болгарія 7.3 6.0 -3.6 1.3 1.9 0.0 0.9 1.3 3.6 3.9 
Румунія 6.9  8.5  -7.1  -0.8  1.1  0.6  3.5  3.1  4.0  4.6 

Джерело: [317]. 
 

Із наведеної вище таблиці видно, що 2008 р. став роком «звуження» 

економіки Європейського Союзу, а 2009 р. – роком її досить глибокого 
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спаду: порівняно з попереднім роком, реальний ВВП Євросоюзу 

скоротився на 4,3%, у країнах інтеграційного ядра (ЄС-15) – на 4,7%. 

Серед постсоціалістичних країн ЄС за зазначений період найбільш значне 

скорочення реального ВВП продемонстрували прибалтійські країни – 

14,3–17,7%, Словенія – 8,0%, Румунія – 6,6% та Угорщина – 6,0%. 

Причому серед новоінтегрованих держав ЄС лише Польща – завдяки 

значному потенціалу конкурентоспроможності та ефективним 

антикризовим заходам – змогла уникнути скорочення ВВП у кризовому 

2009 р., і в наступні роки демонструвати в 2–2,5 рази вищі темпи його 

зростання, ніж у середньому в Євросоюзі.  

Посткризове відновлення макроекономічної динаміки у  

постсоціалістичних державах ЄС-28 протягом 2010–2013 рр. було 

нестабільним і хитким. Лише у 2014–2016 рр. їм удалося повернутися на 

траєкторію сталого зростання, при цьому темпи зростання реального ВВП 

зазначених новоінтегрованих країн, як правило (за винятком Хорватії та 

Болгарії у 2014 р. і Естонії в 2015 р.), перевищували аналогічний 

середньоєвропейський показник (табл. 3.7), що є ознакою 

конвергенційного зближення «старих» і «нових» членів Євросоюзу. На 

думку зарубіжних  фахівців, високі темпи зростання новоінтегрованих 

країн ЄС у докризовий період пояснюються впливом низки визначальних 

факторів, сформованих ще у роки постсоціалістичної трансформації, а 

саме: проведення структурних та інституційних реформ; отримання 

значних зовнішніх інвестицій і позик, насамперед від держав ЄС-15 та 

МВФ; масштабне зростання внутрішнього попиту та споживання [334, с. 

3–9], [335, с. 5–6], [336, с. 8–9; 25].  

Крім того, експерти МВФ одним із основних джерел прискореного 

економічного зростання у передкризовий період (до 2008 р.) у державах 

Балтії, Центрально-Східної та Південно-Східної Європи назвали сукупну 

продуктивність факторів виробництва – узагальнюючий показник його 

технологічного та організаційного рівня [337, с. 41–43]. Моделювання 
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економічної динаміки на основі аналізу виробничих функцій 

(застосовувалася двофакторна модель Кобба – Дугласа з постійною 

віддачею від масштабу) дозволило експертам з'ясувати, що у більшості 

зазначених країн значну роль також відіграло накопичення капіталу, тоді 

як фактор праці виявився менш значущим, а в деяких державах навіть мав 

негативний вплив – через інтенсивну трудову еміграцію. На основі 

модельних розрахунків, опублікованих у квітні 2008 р., фахівцями МВФ 

було зроблене застереження,  що без підвищення продуктивності праці, 

ураховуючи спадну віддачу на працю і капітал, досягнуте економічне 

зростання може виявитися нестійким. Криза 2008–2009 рр. повністю 

підтвердила цей прогноз щодо усіх постсоціалістичних держав ЄС, за 

винятком Польщі. 

У довгостроковій перспективі післякризового періоду прогнозується 

збереження тенденції випереджального зростання ВВП «нових» країн-

учасниць (ЄС-13, тобто 11 згадуваних вище постсоціалістичних країн, а 

також Мальта і Кіпр) порівняно зі «старими» (ЄС-15). Такий сценарій 

реалізується за умови, що новоінтегровані держави зможуть забезпечити 

норму накопичення, достатню для високих темпів зростання та 

модернізації економіки (за підсумками 2016 р. у середньому в ЄС-13 цей 

показник становив 20,8% ВВП, що приблизно дорівнює показнику ЄС-15 – 

20,4% ВВП), а також зберегти ряд макроекономічних переваг порівняно з 

країнами ЄС-15: нижчий рівень державних витрат, значна частка яких іде 

на соціальне забезпечення (відповідно, в ЄС-13 він становить 39,3% ВВП, 

а в ЄС-15 – 46,7% ВВП); нижчий рівень державного боргу (53,7% ВВП у 

ЄС-13 та 85,7% ВВП у ЄС-15); нижчий рівень безробіття  (8,0% у ЄС-13 та 

9,4% у ЄС-15) [335, с. 11–12]. 

Описаний сценарій сприятиме соціально-економічній конвергенції 

«старих» і «нових» країн-учасниць і є цілком реальним, оскільки 

відповідає прогнозним оцінкам Єврокомісії щодо динаміки реального ВВП 

держав Європейського Союзу на 2017–2019 рр. (рис. 3.5). Згідно з цим 
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прогнозом, упродовж зазначеного періоду новоінтегровані країни 

демонструватимуть темпи зростання економіки, що в 1,5–2 рази 

перевищують аналогічні показники країн інтеграційного ядра та ЄС у 

цілому. Так, якщо за підсумками 2019 р. зростання реального ВВП у ЄС-28 

прогнозується на рівні 1,9%, а в ЄС-15 – на рівні 1,7%, то, відповідно, у 

Румунії – на рівні 4,1%, Словаччині – 4,0%, Болгарії – 3,6%, Польщі – 

3,4%, Словенії – 3,3%, Латвії – 3,2%, Угорщині – 3,1%, Чехії – 2,9%, 

Естонії – 2,8%, Хорватії – 2,7%.   

 
Рис. 3.5. Динаміка прогнозних темпів зростання реального ВВП ЄС-15, ЄС-28 та 

його   новоінтегрованих постсоціалістичних держав у 2017–2019 рр., % 

Джерело: [338]. 

 

Разом із тим у наданих наприкінці 2016 р. і 2017 р. прогнозах МВФ 

акцентується увага на тому, що на перспективу для забезпечення 

стабільного зростання економік держав Центральної, Східної та Південно-

Східної Європи необхідні подальші структурні та інституційні реформи. 

Відновити та стало підтримувати високі темпи зростання в умовах низьких 
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інвестицій та несприятливих демографічних чинників ці країни зможуть 

лише за рахунок  значного зростання продуктивності праці або посилення 

зовнішніх дисбалансів (залучення зовнішніх інвестицій). Для досягнення 

зазначених цілей необхідні подальші структурні реформи, орієнтовані на 

інституційне зміцнення та підвищення ефективності органів державного 

управління, зокрема, шляхом вдосконалення систем управління 

державними інвестиціями та податковим адмініструванням [339, с. 2–3].  

На думку фахівців МВФ, для новоінтегрованих країн об'єднаної 

Європи інституційна основа має вирішальне значення для економічної 

динаміки, а правова система є ключовим інститутом і життєво важливим 

елементом ділового клімату. І тому вкрай важливо продовжувати 

інституційні реформи, які забезпечуватимуть інклюзивність і стійкість 

зростання, у тому числі реформи, спрямовані на сприяння конкуренції, 

зниження бар'єрів у торгівлі та доступі на ринок, посилення ефективності 

податково-бюджетної політики та систем державного управління 

зазначених країн [340, с. 3].  

Прогнозні розрахунки Єврокомісії демонструють, що 

новоінтегровані держави ЄС набувають дедалі більшої економічної ваги у 

загальноєвропейському виробництві. На момент інтеграційної хвилі 

2004 р. частка ЄС-13 у ВВП Євросоюзу становила 5,6%, за результатами 

2016 р. – уже 8,1%, а за прогнозною оцінкою 2019 р. вона зросте до 8,9% 

(табл. 3.8). Оскільки за зазначений період частка «нових» країн-учасниць у 

загальній чисельності зайнятих в економіці Євросоюзу залишається 

практично незмінною і становить приблизно її п'яту частину (трохи більше 

20%), очевидною є наявність тренду зростання продуктивності праці у 

країнах ЄС-13. Його збереження слід розглядати як одну з необхідних 

умов підтримки конвергенційного процесу в соціально-економічному 

просторі об'єднаної Європи. 

 

 



214 
 

 

Таблиця 3.8 

Динаміка окремих макропоказників ЄС-28 та ЄС-13 
(новоінтегровані країни загалом) у 2004–2019рр. 

Показник  Період  ЄС-28 ЄС-13  Частка ЄС-13 
у ЄС-28 

Чисельність 
населення,  

млн осіб 

2004 р. 492,714 107,487 21,8% 

2016 р. 511,325 104,737 20,5% 

2019 р. 
(прогноз) 

515,525 103,976 20,2% 

Чисельність 
зайнятих,  

млн осіб 

2004 р. 205,556 41,502 20,2% 

2016 р. 218,268 44,623 20,4% 

2019 р. 
(прогноз) 

223,506 45,346 20,3% 

Обсяг ВВП,  

млрд євро у 
поточних цінах  

2004 р. 11 108 623 5,6% 

2016 р. 14 904 1 214 8,1% 

2019 р. 
(прогноз) 

16 429 1 470 8,9% 

Джерело: [338]; [317]; розрахунки автора. 
 

Для більш коректного висвітлення процесів соціально-економічної 

конвергенції в Євросоюзі, що мають місце протягом останніх трьох 

десятирічь, важливо оцінити їх динаміку за таким характерним 

індикатором, як рівень продуктивності праці робочої сили. На наш погляд, 

аналіз динаміки за десятирічний період 2006–2016 рр. реального рівня 

продуктивності праці в ЄС, вираженого у вартісних одиницях валової 

доданої вартості у розрахунку на одного зайнятого (табл. 3.9), дає підстави 

для кількох важливих у конвергенційному контексті висновків.  

По-перше, за зазначений період сформована чітка тенденція 

зростання рівня продуктивності праці – як у ЄС цілому загалом та країнах 

інтеграційного ядра, так і в новоінтегрованих постсоціалістичних 

державах, за винятком Хорватії. Серед останніх особливо значно цей  

показник підвищився у Болгарії (на 31,2%, з 8,0 до 10,5 тис. євро на одного 

зайнятого), Польщі (на 28,3%, з 18,4 до 23,6 тис. євро на одного зайнятого), 

Литві (на 26,1%, з 18,0 до 22,7 тис. євро на одного зайнятого), Словаччині 
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(на 24,9%, з 24,5 до 30,6 тис. євро на одного зайнятого) та Латвії (на 23,3%, 

з 17,2 до 21,2 тис. євро на одного зайнятого).  

Безсумнівною ознакою конвергенційного зближення «старих» і 

«нових» держав – учасниць ЄС є випереджаючі темпи зростання реального 

рівня продуктивності праці останніх: за зазначений 10-річний період 

відповідні середні показники ЄС-15 становили лише 4,4% (у тис. євро на 

одного зайнятого) та 7,5% (в євро на одну відпрацьовану людино-годину), 

тоді як серед новоінтегрованих країн вони коливалися в діапазонах від 17,2 

до 56,9% та від 16,5 до 53,3% відповідно.   

Таблиця 3.9 

Динаміка реального рівня продуктивності праці в ЄС-15, ЄС-28 

 і новоінтегрованих країнах-учасницях у 2006–2016рр. 
 
Країна 

Реальний рівень продуктивності праці, 
тис. євро на одного зайнятого в економіці 

(у цінах 2010 р.) 

Реальний рівень продуктивності праці, 
євро на одну відпрацьовану людино-годину 

(у цінах 2010 р.) 
2006 р. 2011 р. 2016 р. Відношення 

до 
показника 

ЄС-15, 
2016 р., % 

2006 р. 2011 р. 2016 р. Відношення 
до 

показника 
ЄС-15, 

2016 р., % 

ЄС-28 50,5 51,8 53,2 87,1 30,1 31,4 32,7 84,3 
ЄС-15 58,5 59,7 61,1 100,0 36,1 37,4 38,8 100,0 
Чехія 26,8 28,7 29,7 48,6 14,9 15,9 16,8 43,3 
Угорщина 20,9 21,4 21,4 35,0 10,5 12,1 12,1 31,2 
Польща 18,4 21,6 23,6 38,6 8,9 10,6 11,5 29,6 
Словаччина 24,5 28,5 30,6 50,1 13,8 15,9 17,6 45,4 
Словенія 32,3 33,5 34,8 56,9 19,4 20,1 20,7 53,3 
Хорватія  25,0 23,5 23,3 38,1 нд 12,1 12,8* 33,0 
Естонія 22,0 23,8 24,3 39,8 11,0 12,4 13,1 33,8 
Латвія 17,2 19,8 21,2 34,7 9,0 10,1 11,1 28,6 
Литва 18,0 21,3 22,7 37,1 9,6 11,5 12,1 31,2 
Болгарія 8,0 9,6 10,5 17,2 4,9 5,9 6,4 16,5 
Румунія 11,2 12,5 15,7 25,7 6,0 6,6 8,7 22,4 

* Дані за 2015 р. 

Джерело: [341]; [317]; розрахунки автора. 
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По-друге, дуже проблематичним є процес міжгрупової конвергенції. 

Так, незважаючи на високі темпи підвищення продуктивності праці, 

продемонстровані новоінтегрованими країнами ЄС за період 2006–

2016 рр., жодній з них досі так і не вдалося впритул наблизитися навіть до 

аналогічного середнього показника ЄС-15. Станом на початок 2017 р. 

найкращі здобутки мала Словенія, досягнувши 56,9% показника ЄС-15 

щодо продуктивності праці в розрахунку на одного зайнятого, а найгірші – 

Болгарія, що досягла, відповідно, лише 17,2% зазначеного показника. Ще 

більш масштабним розрив у показниках продуктивності праці виявляється 

при порівнянні «нових» країн-учасниць із такими найбільш економічно 

розвиненими державами ЄС-15, як Німеччина, де за підсумками 2016 р. 

реальна продуктивність праці працівників становила 58,5 тис. євро, 

Франція (відповідно, 69,4 тис. євро), Бельгія (74,7 тис. євро), Швеція (75,9 

тис. євро), Данія (78,1 тис. євро) [341, с. 11]. Порівняно з ними, рівень 

продуктивності праці працівників Словенії (34,8 тис. євро) був нижчий у 

1,7–2,2 раза, а працівників Болгарії (10,5 тис. євро) – відповідно, у 5,6–7,4 

раза. Вочевидь, подолання такого значимого розриву між розвиненими та 

новоінтегрованими країнами ЄС, навіть за найбільш сприятливих умов, 

потребуватиме не одного десятка років.  

Ураховуючи, що євроінтеграція «нових» членів ЄС-28 триває вже 

понад два, а для країн ЦСЄ – майже три десятиріччя, це свідчить про те, 

що на сьогодні процес соціально-економічної конвергенції в Євросоюзі не 

може характеризуватися помітними успіхами і його загальна тривалість є 

важкопрогнозованою. 

По-третє, зберігається високий ступінь неоднорідності показників 

реальної продуктивності праці як серед країн ЄЄ-13, так і серед країн ЄС-

15, що характеризує наявність слабкої внутрішньогрупової конвергенції. 

Максимальний розрив між зазначеними показниками держав ЄС-15 у 

2016 р. сягав 3,1 раза (продуктивність праці працівника у Люксембурзі 

становила 104,0 тис. євро, тоді як у Португалії – лише 33,1 тис. євро [341, 
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с. 11]), а між показниками нововоінтегрованих держав – відповідно, 3,3 

раза (продуктивність праці працівника Словенії становила 34,8 тис. євро, 

тоді як Болгарії – усього 10,5 тис. євро). 

Дуже схожі до трьох описаних вище тенденції спостерігаються при 

оцінці конвергенційного процесу в ЄС і за іншим індикатором, а саме 

показником макроекономічного добробуту, визначеного як обсяг ВВП у 

розрахунку на душу населення. За відповідними даними Євростату, 

постсоціалістичні країни, що увійшли до ЄС у 2000-х роках, за цим 

критерієм  все ще перебувають далеко від рівня індустріальної Європи, 

хоча й помітно просунулися протягом євроінтеграційного періоду. Крім 

того, у період світової фінансової кризи через нижчий рівень стійкості та 

конкурентоспроможності економік нових членів ЄС порівняно з його 

високорозвиненими економіками, процес реальної конвергенції між ними 

загальмувався і відновився лише у останні роки. Рівень конвергенційного 

зближення між зазначеними країнами дуже варіюється і для жодної з 

новоінтегрованих держав не є стовідсотковим. 

Так, за прогнозними даними 2018 р. обсяг ВВП на душу населення, 

оцінений за паритетом купівельної спроможності, Естонії становить 74,5% 

аналогічного показника країн ЄС-15, Чехії – 82,8%, Словенії – 80,1%, 

Словаччини – 72,7%, Литви – 75,0%, Польщі – 66,8%, Угорщини – 65,4%, 

Латвії – 64,7%, Хорватії – 58,0%, Румунії – 59,6%, а Болгарії – лише 48,0% 

[338, с. 26-27] (рис. 3.6).  

Протягом останніх років певне гальмування також спостерігається і 

в частині загальноєвропейського процесу номінальної конвергенції, 

успішність якого визначає готовність тієї чи іншої країн ЄС до вступу в 

Єврозону. На початок 2019 року до її складу входило 5 з 11 

постсоціалістичних країн Євросоюзу: Словенія (вступила 2007 р.), 

Словаччина (2009 р.), Естонія (2011 р.), Латвія (2014 р.) та Литва (2015 р.). 

Інші шість – Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія та Хорватія, – 

оцінюються Європейським центральним банком як потенційні кандидати 
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на вступ до Єврозони, що відповідно висвітлено в оприлюдненому ним 

«Звіті про конвергенцію» за 2016 р. [342, с. 42–145], проте жодна з них досі 

не відповідає усім необхідним умовам (критеріям номінальної конвергенції 

та додатковим критеріям, встановленим ЄЦБ) такого вступу.  

 
 

Рис. 3.6. Динаміка ВВП на душу населення в постсоціалістичних країнах ЄС-28 (за 

ПКС) у 1998, 2008, 2010 і 2018 рр., ЄС-15=100% 

Джерело: [338, с. 26-27]. 

 

З іншого боку, уряди Польщі, Угорщини та Чехії і не планують 

найближчим часом переходити на єдину європейську валюту – про це 

повідомили дипломатичні джерела напередодні проведення саміту ЄС у 

грудні 2017 р. у Брюсселі [343]. Зокрема, ще у березні 2017 р. польський 

віце-прем'єр М. Моравецький заявив, що протягом наступних 10–20 років 

Польща не збирається запроваджувати євро, оскільки це призведе до 

неприйнятної втрати таких інструментів державної політики, як 

можливість регулювати державний борг, встановлювати процентні ставки 

та емітувати національну валюту, а тому таке рішення буде розглядатися 

«… коли ключові параметри економіки країни будуть схожими з тими, що 

є в Німеччині, Франції та Нідерландах» [344]. 
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Що ж до інших аспектів номінальної конвергенції новоінтегрованих 

держав ЄС, то слід зазначити значний негативний вплив, який зчинила на 

цей процес світова фінансова криза 2008–2009 рр. та пов'язана з нею 

глибока та тривала криза самої Єврозони – лише у листопаді 2017 р. 

Європейський комісар з питань економіки та фінансів, оподаткування та 

митної справи П.Московічі заявив про її остаточне подолання [345]. При 

цьому вплив глобальної кризи настільки сильно «наклався» на внутрішньо-

європейські проблеми, що чимало експертів-фінансистів розглядали як 

цілком доцільний варіант утворення замість Єврозони нового валютного 

блоку – до складу якого увійдуть старі та сильні члени ЄС, і який може 

стати відповіддю на небезпідставні запитання щодо наслідків 

«безконтрольного» розширення ЄС, яке нібито розмінює стабільність 

Євросоюзу на його геополітичний і економічний вплив [346, с. 32].  

 Відповідно, кризове погіршення макрофінансової кон'юнктури країн 

ЦСЄ, Балтії, а також Південно-Східної Європи помітно позначилося на 

дотриманні (членами зони євро) чи виконанні (кандидатами на вступ) 

Маастрихтських критеріїв номінальної конвергенції (табл. 3.10).   

Таблиця 3.10 

Динаміка показників новоінтегрованих країн ЄС-28 

за критеріями номінальної конвергенції, 2007–2016 рр. 
 
 

Період  
Країни поза межами Єврозони Країни – члени Єврозони (станом на 

01.01.2018 р.) 
Чехія Угор-

щина 
Поль-

ща 
Румунія Болга

рія 
Хорва-

тія 
Слове

нія 
Словач-

чина 
Латвія Литва Есто-

нія 

Гармонізований індекс споживчих цін, % 
2007 р. 3,0 7,9 2,6 4,9 7,6 2,7 3,8 1,9 10,1 5,8 6,7 
2008 р. 6,3 6,0 4,2 7,9 12,0 5,8 5,5 3,9 15,3 11,1 10,6 
2009 р.  0,6 4,0 4,0 5,6 2,5 2,2 0,9 0,9 3,3 4,2 0,2 
2010 р. 1,2 4,7 2,7 6,1 3,0 1.1 2,1 0,7 -1,2 1,2 2,7 
2011 р. 2.2 3.9 3.9 5.8 3.4 2.2 2.1 4.1 4.2 4.1 5.1 
2012 р. 3.5 5.7 3.7 3.4 2.4 3.4 2.8 3.7 2.3 3.2 4.2 
2013 р. 1.4 1.7 0.8 3.2 0.4 2.3 1.9 1.5 0.0 1.2 3.2 
2014 р. 0.4 0.0 0.1 1.4 -1.6 0.2 0.4 -0.1 0.7 0.2 0.5 
2015 р. 0.3 0.1 -0.7 -0.4 -1.1 -0.3 -0.8 -0.3 0.2 -0.7 0.1 
2016 р. 0,6 0,4 -0,2 -1,1 -1,3 -0,6 -0,2 -0,5 0,1 0,7 0,8 
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Середньорічна ставка за довгостроковими державними цінними паперами, % 
 Країни поза межами Єврозони Країни – члени Єврозони (станом на 

01.01.2018 р.) 
Чехія Угор-

щина 
Поль-

ща 
Румунія Болга

рія 
Хорва-

тія 
Слове

нія 
Словач-

чина 
Латвія Литва Есто-

нія 
2007 р. 4,30 6,74 5,48 7,13 7,76 4.93 4,53 4,49 5,28 4,55 6,10 
2008 р. 4,63 8,24 6,07 7,70 7,14 6.04 4,61 4,75 6,43 5,61 8,20 
2009 р. 4,84 9,12 6,12 9,69 7,30 7.83 4,38 4,71 12,36 14,00 7,90 
2010 р. 3,88 7,28 5,78 7,34 5,76 6.28 3,83 3,87 10,34 5,57 8,45 
2011 р. 3.71 7,64 5,96 7,24 5.36 6.54 4,97 4,45 5,91 5,16 8,70 
2012 р. 2.78 7.89 5.00 6.68 4.50 6.13 5.81 4.55 4.57 4.83 5,75 
2013 р. 2.11 5.92 4.03 5.41 3.47 4.68 5.81 3.19 3.34 3.83 5,36 
2014 р. 1.58 4.81 3.52 4.49 3.35 4.05 3.27 2.07 2.51 2.79 4,76 
2015 р. 0.58 3.43 2.70 3.47 2.49 3.55 1.71 0.89 0.96 1.38 4,48 
2016 р. 0.43 3.14 3.04 3.32 2.27 3.49 1.15 0.54 0.53 0.90 4,23 

 Дефіцит (-), профіцит (+) державного бюджету, % ВВП                                         
(гранична норма: –3% ВВП) 

 Країни поза межами Єврозони Країни – члени Єврозони (станом на 
01.01.2018 р.) 

Чехія Угор-
щина 

Поль-
ща 

Румунія Болга
рія 

Хорва-
тія 

Слове
нія 

Словач-
чина 

Латвія Литва Есто-
нія 

2007 р. -0,6 -4,9 -1,9 -2,5 +0,1 -2.4 0,0 -1,8 -0,4 -1,0 +2,7 
2008 р. -2,2 -3,7 -3,7 -5,7 +1,7 -2.8 -1,9 -2,1 -4,2 -3,3 -3,0 
2009 р. -5,8 -4,6 -7,4 -9,0 -4,3 -6.0 -6,1 -8,0 -9,8 -9,4 -2,0 
2010 р. -4,8 -4,2 -7,8 -6,8 -3,1 -6.5 -6,0 -7,7 -8,2 -7,2 +0,2 
2011 р.  -3,1 +4,3 -5,1 -5,2 -2,1 -7.8 -6,4 -4,8 -3,5 -5,5 +1,0 
2012 р. -3.9 -2.4 3.7 -3.7 -0.3 -5.2 -4.0 -4.3 -1.2 -3.1 -0.3 
2013 р. -1.2 -2.6 -4.1 -2.1 -0.4 -5.3 -14.7 -2.7 -1.0 -2.6 -0.2 
2014 р. -1.9 -2.7 -3.6 -1.4 -5.5 -5.1 -5.3 -2.7 -1.2 -0.6 0.7 
2015 р. -0.6 -2.0 -2.6 -0.8 -1.6 -3.3 -2.9 -2.7 -1.2 -0.2 0.1 
2016 р. 0.7 -1.9 -2.5 -3.0 0.0 -0.9 -1.9 -2.2 0.0 0.3 -0.3 

 Державний борг, % ВВП                                                                                            
(гранична норма: 60% ВВП) 

 Країни поза межами Єврозони Країни – члени Єврозони (станом на 
01.01.2018 р.) 

Чехія Угор-
щина 

Поль-
ща 

Румунія Болга
рія 

Хорва-
тія 

Слове
нія 

Словач-
чина 

Латвія Литва Есто-
нія 

2007 р. 28,9 65,8 44,9 12,7 18,2 37.7 23,1 29,6 9,0 17,0 3,5 
2008 р. 29,8 73,0 47,1 13,4 14,1 39.6 21,9 27,9 19,8 15,5 4,5 
2009 р. 34,4 79,8 50,9 23,6 14,6 49.0 35,3 35,6 36,7 29,4 7,2 
2010 р. 38,1 81,4 54,8 30,5 16,3 58.2 38,8 41,1 44,7 38,0 6,7 
2011 р. 41,2 80,6 56,3 33,3 16,3 65.0 47,6 43,3 42,6 38,5 6,0 
2012 р. 44.5 77.6 53.7 37.3 16.7 70.6 53.8 52.2 41.2 39.8 9.7 
2013 р. 44.9 76.0 55.7 37.8 17.0 81.7 70.4 54.7 39.0 38.8 10.2 
2014 р. 42.2 75.2 50.2 39.4 27.0 85.8 80.3 53.5 40.9 40.5 10.7 
2015 р. 40.0 74.7 51.1 37.9 26.0 85.4 82.6 52.3 36.9 42.6 10.0 
2016 р. 36.8 73.9 54.1 37.6 29.0 82.9 78.5 51.8 40.6 40.1 9.4 

Довідково: 
2016 р. до 

2007 р., 
разів 

 
1,3 

 
1,1 

 
1,2 

 
3,0 

 
1,6 

 
2,2 

 
3,4 

 
1,8 

 
4,5 

 
2,4 

 
2,7 

Джерело: [338], [347], [317].  
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Дані табл. 3.10 свідчать, що в 2009–2013 рр., у межах виконання 

критеріїв номінальної конвергенції, більшості постсоціалістичних країн 

ЄС вдалося стабілізувати динаміку внутрішньої споживчої інфляції, 

стрибок якої стався в кризовому 2008 р., а в 2014–2016 рр. – суттєво 

понизити цей показник і навіть зафіксувати дефляцію. Водночас динаміка 

ставок за довгостроковими державними цінними паперами у зазначених 

держав була нестабільною, що відбиває проблемний стан їх фінансових 

систем, а у випадку Естонії, Латвії, Литви, Словенії та Словаччини – ще й 

значний вплив нещодавньої кризи Єврозони, гострота якої відчутно 

зменшилася лише в 2015–2016 рр.  

Протягом посткризового періоду значні складнощі у 

новоінтегрованих держав ЄС виникали з дотриманням такого 

Маастрихтського критерію, як дефіцит державного бюджету, що не 

повинен перевищувати 3% ВВП. Вирішення ними проблеми значного 

бюджетного дефіциту ускладнювалося  через низьку ділову активність, 

обумовлену економічною рецесією, та необхідністю фінансувати заходи з 

її подолання, а також зростаючі соціальні виплати, пов'язані, зокрема, з 

високим рівнем безробіття в цих країнах. Після кризи 2008 р. більшість 

зазначених країн змогли врегулювати це питання до 2013 р., тоді як 

Словенія, Хорватія та Болгарія – лише у 2015 р. Станом на початок 2017 р. 

практично усім «новим» країнам-учасницям вдалося скоротити дефіцит 

бюджету до прийнятного рівня, а Чехії, Латвії та Литві – навіть 

забезпечити незначний бюджетний профіцит. 

Значні дефіцити бюджету, що у 2008–2013 рр. відзначалися у 

переважній кількості нових держав – членів ЄС, пояснюють зростання 

іншого показника їх номінальної конвергенції – загального державного 

боргу. Протягом 2007–2014 рр. його рівень у Латвії зріс у 4,6 раза, Естонії 

– в 3,1 раза, а в усіх інших постсоціалістичних країнах об'єднаної Європи – 

в середньому у 1,5 раза. У наступні роки усі зазначені країни, за винятком 

Польщі, змогли дещо знизити рівень своїх боргових зобов'язань відносно 
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ВВП, проте за останнє десятиріччя (2007–2016 рр.) в них усіх цей показник 

зріс в 1,1–4,5 рази (табл. 3.10). 

Станом на початок 2017 р. за критичною межею державного боргу – 

60% ВВП – перебувала Хорватія (відповідно, 82,3%), Словенія (78,5%) та 

Угорщина (73,9%), досить близько до цієї межі підійшли Польща (54,1%) 

та Словаччина (51,8%). У Чехії, Румунії, Латвії та Литві показник 

державного боргу за зазначений період перебував у районі 40% ВВП, а 

найнижчий його рівень було зафіксовано у Болгарії (29,0% ВВП) та Естонії 

(9,4% ВВП).  

Як бачимо, ще у докризовий період типовою для більшості 

європейських країн, у тому числі приєднаних під час останніх хвиль 

євроінтеграції, стала ситуація погіршення стану державних фінансів і 

особливо сильно – в частині державного боргового навантаження. Які ж 

основні причини зумовили таку ситуацію?  

Відповідаючи на це запитання, український вчений В. Сіденко 

звертає увагу на кризові явища у самому процесі європейської інтеграції та 

цілком слушно пов'язує підрив стабільності державних фінансів у 

структурно більш слабких країнах Єврозони з появою управлінського 

«функціонального розриву», що супроводжував запровадження євро та 

полягав у передачі функцій монетарного регулювання на наднаціональний 

рівень (у виключну компетенцію Європейського центрального банку та 

керованої ним європейської системи центральних банків) за одночасного 

збереження функцій фіскального впливу на рівні національних економік. 

Фактично, як зазначає науковець, запровадження єдиної європейської 

валюти забрало у держав ЄС національні інструменти монетарного 

регулювання, пов'язані з дотриманням зовнішньоторговельного балансу, 

через що більш економічно уразливі з них у період глобальної кризи 

зіткнулися з проблемою значних дефіцитів поточного рахунку та не мали 

іншого вибору, аніж гіпертрофовано застосувати фіскальні інструменти, 

насамперед шляхом вагомого збільшення бюджетного фінансування, що в 
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умовах скорочення внутрішнього попиту та, відповідно, податкових 

надходжень, вело до дестабілізації системи державних фінансів [276, с. 11–

12].  

На нашу думку, окрім функціонального розриву в системі 

монетарно-фіскального регулювання як однієї з головних причин 

макрофінансового розбалансування більшості країн Єврозони у період 

світової фінансової кризи, важливу роль у цій ситуації також відіграв 

рівень їх інституційного розвитку, який безпосередньо визначає 

ефективність державної політики, у т.ч. проциклічної, антикризової та 

акомодаційної [348]. Показовим прикладом слугують прибалтійські 

держави – члени зони євро: Естонія, яка порівняно з Латвією та Литвою 

характеризується значно вищим індексом інституційної спроможності, 

розрахованим експертами Всесвітнього економічного форуму за 

підсумками 2017 р. [349, с. 4], у кризовий період і після нього 

продемонструвала набагато кращу відповідність конвергенційним 

критеріям щодо дефіциту бюджету та державного боргу, аніж інші 

зазначені держави (табл. 3.10). 

Одним з визначальних чинників ефективності інституційного 

розвитку в сучасних посткризових умовах виступає суспільна довіра [350], 

що є незамінною інституційною компонентою необхідного відновлення 

динаміки розвитку ЄС. У доповіді «Оновлення Європи», підготовленій на 

початку 2018 р. експертами Міжнародного економічного форуму в Давосі, 

підкреслюється пряма залежність макрофінансових і соціально-

економічних проблем Євросоюзу від накопиченої за останні роки значної 

недовіри громадян до політичних, економічних і соціальних інституцій, та 

пропонуються такі три пріоритетні кроки для її подолання [351, с. 5]: 

1) відновлення ділової довіри для прискорення інвестиційної та 

макроекономічної динаміки; 

2) відновлення довіри до соціального згуртування Європи, у тому числі 

завдяки вирішенню проблем торговельних обмежень і міграції; 
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3) зміцнення довіри до змістовної зайнятості, ураховуючи ризики 

соціально-економічної дивергенції країн-учасниць, зумовлені 

активним упровадженням технологій автоматизації та штучного 

інтелекту.  

Важливо, що саме упровадження заходів, необхідних для 

відновлення суспільної довіри до провідних інститутів ЄС – 

Європейського Парламенту, Європейської Комісії та Європейського 

центрального банку, дасть змогу не ставити під сумнів перспективи 

здійснення інституційних реформ усередині ЄС, спрямованих на успішне 

завершення формування його Економічного та валютного союзу [352, с. 

308]. 

Необхідний ключ до розуміння процесів номінальної конвергенції 

між країнами-членами та країнами, що перебувають поза межами зони 

євро, дає виявлення головних проблем конвергенційного зближення поміж 

самими її учасниками. Оцінюючи процеси конвергенції в Єврозоні 

загалом, абсолютна більшість експертів сходиться на думці щодо 

фрагментованості, недостатньої ефективності та необхідності 

«перезапуску» цього процесу. Також підкреслюється важливість 

синхронізації процесів номінальної та реальної конвергенції, тобто 

міцнішої ув'язки параметрів монетарно-фіскальної та виробничо-трудової 

сфер. 

Наприклад, аналітики ЄЦБ зауважують, що з часу утворення зони 

євро на початку 1999 р. прогрес у досягненні реальної конвергенції між 

державами, що входять до її складу, залишає бажати кращого. Досвід країн 

– членів Єврозони показує, що спрямування потужних потоків капіталу до 

країн з низьким рівнем доходу може сприяти їх стійкій реальній 

конвергенції лише у випадку, коли ці ресурси ефективно розподіляються в 

їх соціально-економічних системах. Однак конвергенційний процес може 

швидко згортатися в умовах екзогенних потрясінь, якщо він не 

підкріплюється надійною інституційною структурою та структурними 
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умовами, які сприяють зростанню продуктивності праці. Це фактично 

свідчить про те, що лише дотримання критеріїв номінальної конвергенції, 

встановлених Маастрихтським договором, саме по собі не є гарантією 

комплексного зближення у розвитку держав – членів зони євро – для 

досягнення цієї мети необхідне упровадження цілісної державної політики, 

яка передбачає забезпечення одночасно реальної, номінальної та 

інституційної конвергенції [353, с. 4; 84–85].  

Означена теза щодо необхідності поєднання реальної, номінальної та 

інституційної конвергенції підтримується також і в інших аналітичних 

розвідках Євроцентробанку. На додаток до цього експерти ЄЦБ доводять 

надзвичайну важливість для підтримання стійкої конвергенції в зоні євро 

показників зайнятості, розвитку ринку праці та демографічної динаміки, а 

також наголошують на центральній ролі сукупної факторної 

продуктивності (TFP – Total Factor Productivity) у забезпеченні реальної 

конвергенції держав ЕВС з відносно високими доходами [354, с. 8–9; 60–

61]. Останнє, на думку європейських фахівців, пояснюється потраплянням 

держав Єврозони до «пастки неконвергентності» (non-convergence trap), 

ефект якої описали учені П. Агійон і Ч. Біркан на основі так званої «пастки 

середнього доходу» (middle-income trap) у рамках неошумпетеріанської 

парадигми [355].  

Суть «пастки неконвергентності» полягає у втраті державами з 

середнім рівнем доходів2 можливості конвергенційно зближуватися з 

високорозвиненими державами, оскільки перші не можуть підтримувати 

високі темпи економічного зростання через перебування у «пастці 
                                                             
2 За класифікацією Світового банку, в 2018 фінансовому році за критерієм рівня 
доходів (ВНД на душу населення за підсумками 2016р.) країни світу розподіляються 
таким чином: країни з низьким рівнем доходів – 1005 дол. США або менше; країни з 
рівнем доходів,  нижчим за середній, – від 1006 до 3955 дол. США; країни з рівнем 
доходів, вищим за середній, – від 3956 до 12535 дол. США; країни з високим рівнем 
доходів  – 12236 дол. США та більше. Країни з низьким і середнім рівнем доходів іноді 
називають країнами, що розвиваються. Детальніше див: World Bank Country and 
Lending Groups / Світовий банк. 2018. URL: 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
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середнього доходу» – ситуації, коли після його досягнення (у розрахунку 

на душу населення) зростання економіки уповільнюється та, зрештою, 

майже припиняється.  

Така проблема виникає тоді, коли країни з низьким рівнем доходів 

певний час демонструють високі темпи екстенсивного зростання 

економіки (тобто їх сукупна факторна продуктивність залежить від 

накопичення робочої сили та капіталу), і, зрештою, досягають середнього 

рівня доходів. І на цьому рівні «застряють», оскільки через зростання 

заробітної плати та зниження цінової конкурентоспроможності вони не в 

змозі конкурувати як із розвиненими країнами з інтенсивним типом 

зростання (у яких сукупна факторна продуктивність залежить від 

технологій, інновацій, освітньо-кваліфікаційного рівня працівників, більш 

ефективних бізнес-процесів тощо), так і з державами з низьким рівнем 

доходів, що характеризуються низьким рівнем заробітної плати та загалом 

більш низькими  виробничими витратами. За висновком експертів ЄЦБ, 

країни з середнім рівнем доходів ризикують потрапити до «пастки 

неконвергентності» у тому випадку, коли їх економіки не прогресують від 

екстенсивного до інтенсивного типу зростання.    

Своєю чергою спеціалісти Європейської Комісії звертають увагу на 

те, що у нинішній посткризовий період Єврозоні необхідне «відродження» 

процесу системної конвергенції, яка передбачає одночасно її номінальний і 

реальний виміри. При цьому реальну конвергенцію держав – учасниць 

зони євро слід розглядати як похідну від параметрів їх 

конкурентоспроможності та інституційних потенціалів, що вимагає 

відповідних заходів державної політики, перш за все на національному 

рівні [349, с. 4–5].  

Німецькі дослідники з Фонду Бертельсманна та берлінської філії 

Інституту Жака Делора вбачають три основні причини, що зумовили 

нинішнє гальмування процесів конвергенції та розбалансування у зоні євро 

[356, с. 13–16; 23]: по-перше, це відсутність цінової конвергенції, тобто 
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розходження інфляційної динаміки держав-учасниць, яка призводить до 

нераціонального використання капіталу і стимулює динаміку циклічності; 

по-друге, розходження за рівнями конкурентоспроможності, що 

обумовлює міжкраїнні відмінності потенціалів економічного зростання; 

по-третє, різниця у стані національних платіжних балансів – одні країни 

Єврозони стабільно є чистими кредиторами, тоді як інші – чистими 

позичальниками. Лише усунення зазначених трьох причин, на думку 

німецьких фахівців, зумовить відновлення конвергенції, сталого розвитку 

та зростання економік зони євро.       

Експерти МВФ підкреслюють, що конвергенційні процеси в 

Єврозоні характеризуються структурною фрагментованістю, – з одного 

боку, має місце номінальна конвергенція інфляції та відсоткових ставок, а 

також посилення синхронізації фінансових і бізнес-циклів (хоча й з 

розбіжними амплітудами), а з іншого – гальмування реальної конвергенції, 

тобто рівня доходів на душу населення країн з єдиною валютою, яке під 

впливом глобальної фінансово-економічної кризи перетекло в процес їх 

соціально-економічної дивергенції. Подолання цієї дивергенційної 

тенденції вимагає від відстаючих держав зони євро проведення 

структурних реформ, спрямованих на підвищення продуктивності праці та 

поліпшення структури капіталовкладень, а також збільшення інвестицій у 

науку та освітній потенціал робочої сили [94, с. 11–13; 29]. При цьому саме 

недостатні темпи зростання продуктивності праці у країнах Єврозони з 

низьким рівнем доходів на душу населення фахівці МВФ вважають 

ключовим фактором, що стримує конвергенцію її учасників, а тому 

рекомендують урядам зазначених країн зосередитися насамперед на 

структурних реформах ринків праці та товарних ринків [357, с. 10]. 

Незважаючи на зазначені недоліки конвергенційних процесів у 

Єврозоні, експертні та управлінські кола в ЄС дотримуються думки щодо 

безсумнівно позитивної ролі соціально-економічної конвергенції як 
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механізму забезпечення цілісності та гомогенізації як зони євро, так і 

Європейського Союзу загалом.  

Улітку 2015 р. очільники ключових інституцій ЄС опублікували 

доповідь «Завершення побудови Європейського Економічного та 

валютного союзу» (так звану «Доповідь п’яти президентів»), у якій 

фактично викладена довгострокова програма посилення ЕВС на основі 

соціально-економічної та структурної конвергенції в Єврозоні, та 

зазначено, що цей процес є основою ЕВС і включає як конвергенцію між 

державами-членами для того, щоб досягти найвищих рівнів процвітання, 

так і конвергенцію всередині європейських суспільств – щоб «плекати 

унікальну Європейську модель» [311, с. 7]. При цьому було визначено три 

етапи завершення побудови Економічного та валютного союзу, на 

кожному з яких передбачено підвищення ступеня конвергенції країн-

учасниць: на першому етапі (1 липня 2015 р. – 30 червня 2017 р.) акцент 

європейської політики робився на посиленні конкурентоспроможності та 

структурної конвергенції; на другому етапі (орієнтовно до 2025 р.) 

заплановано запровадження загально-узгоджених і більш юридично 

зобов'язуючих критеріїв конвергенції; на завершальному третьому етапі 

(не пізніше 2025 р.) планується, що забезпечення високоефективної 

конвергенції всіх країн – членів Єврозони та підвищення конвергенційної 

спроможності держав ЄС поза її межами дасть змогу «увести в дію 

глибинний і справжній ЕВС» [311, с. 4–5; 7–9; 19–20].   

Навіть після ухваленого в 2016 р. рішення Великої Британії щодо 

виходу з Євросоюзу, яке зробило процес його дезінтеграції реальністю, 

вище керівництво ЄС не стало переглядати задекларовані раніше 

конвергенційні пріоритети. У контексті їх досягнення наприкінці 2017 р. 

Єврокомісія опублікувала відповідну Дорожню карту щодо поглиблених 

кроків для завершення побудови Європейського економічного та 

валютного союзу, згідно з якою на основі конвергенційних процесів 

заплановано створити чотири умовні Союзи – фінансовий, економічний, 
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фіскальний та інституційний (політико-управлінський) [313, с. 11], а також 

запропонувала на період 2018–2020 рр. створити у рамках чинної 

Програми підтримки структурних реформ спеціальний інструмент 

конвергенції для підтримки держав – членів ЄС на шляху до їх вступу в 

Єврозону [358]. Вочевидь такий підхід очільників Європейського Союзу 

демонструє їх розуміння значущості та безальтернативності механізму 

соціально-економічної конвергенції для зміцнення Єврозони та ЕВС, 

зупинення дезінтеграційних тенденцій і подальшої розбудови об'єднаної 

Європи. 

 

3.4. Оцінка перспектив соціально-економічної конвергенції в ЄС 

міжнародними та європейськими інституціями 

Очевидні успіхи соціально-економічної конвергенції країн 

Євросоюзу, продемонстровані в останні десятиріччя ХХ ст. – на початку 

ХХІ ст., зумовили фокусування уваги на цьому явищі низки провідних 

міжнародних інституцій (Світового банку, МОП, МВФ та ін.), що 

аналізували європейський досвід і його застосовність для інших країн і 

регіонів світу. 

Світовий банк присвятив зазначеній проблемі два грунтовні 

дослідження, що вийшли друком у 2012 р. і 2018 р. Так, у 2012 р. була 

опублікована майже 500-сторінкова доповідь «Золоте зростання: 

відновлення глянцю європейської економічної моделі», присвячена 

дослідженню феномена соціально-економічної конвергенції в ЄС. У ній 

економічну модель, притаманну об'єднаній Європі, Світовий банк образно 

назвав «машиною конвергенції» (convergence machine), яка у період після 

Другої світової війни дала об'єднаній Європі можливість піднятися до 

одного з найвищих у світі рівнів добробуту та якості життя населення, 

соціальної справедливості та згуртування, політичних інститутів та 

ринкових практик, економічного та технологічного розвитку. Ця модель 

ефективно забезпечувала конвергентні процеси у соціально-економічній 
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сфері Європейського Союзу протягом майже шести десятиріч, які умовно 

розбиваються на три етапи [359, с. 71–82]:   

• 1950–1973 рр.: конвергенція Західної Європи та США за критерієм 

рівня життя (цей період прискореного економічного зростання та 

майже повної зайнятості в Євросоюзі деякі експерти називають 

«золотим віком» Західної Європи);  

• 1974–1993 рр.: Північна та Південна Європа конвергуються за 

критерієм рівня доходів з континентальною Європою (початок 

масштабної ринкової трансформації постсоціалістичних економік 

ЦСЄ став поштовхом до їх конвергенції з західноєвропейськими 

економіками); 

• 1994–2010 рр.: конвергенція Східної та Західної Європи за 

критеріями рівня доходів та інституційного розвитку (підписання 

країнами Східної Європи угод про асоціацію з ЄС ознаменувало 

більш ніж десятирічний період конвергенції рівня життя в «старих» і 

«нових» країнах-членах, що тривав до розгортання кризи глобальної 

економіки 2008 р.).  

Ключовими компонентами унікальної європейської моделі розвитку 

– «машини конвергенції», яка здатна перетворювати країни з низьким та 

середнім рівнем доходу на високорозвинені держави ЄС, Світовий банк 

вважає такі шість [359, с. 3–4; 35–49].  

1. Торгівля. Безбар'єрні торговельні потоки між державами ЄС 

сприяють більш швидкому їх зближенню за рівнем життя і доходів. 

2. Фінанси. Об'єднана Європа забезпечила безперешкодне 

спрямування приватного капіталу в усіх його формах, насамперед у 

вигляді прямих іноземних інвестицій і портфельних фондів, з багатих 

до бідніших країн-членів, стимулюючи економічне зростання 

останніх. 
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3. Підприємництво. Приватні підприємства в ЄС характеризуються не 

лише високою прибутковістю, а й посиленою, порівняно з 

підприємствами інших країн світу, соціальною відповідальністю. 

4. Інновації. Освітня система і система підтримки наукових 

досліджень і розробок в Євросоюзі закладають основу його високої 

конкуренто-спроможності на глобальній арені. 

5. Зайнятість. Наймані працівники в ЄС мають найвищий, аніж будь-

де у світі, рівень оплати праці та соціального захисту, у т.ч. завдяки 

соціальному та пенсійному страхуванню. 

6. Урядування. Національні уряди держав ЄС перерозподіляють 

більшу частку національного багатства порівняно з іншими країнами, 

а наднаціональна координація в Європі є найвищою у глобальному 

масштабі та ефективною. 

Усі зазначені компоненти європейської «машини конвергенції» 

забезпечувати її ефективну дію в останні десятиріччя ХХ ст., але вже на 

початку 2000-х років у ЄС чітко проявилися проблеми – зокрема, низька 

динаміка продуктивності праці, скорочення робочої сили, зростання 

безробіття, поглиблення демографічної кризи, а також фіскальних і 

торгових дисбалансів та ін., – які під впливом глобальної фінансово-

економічної кризи призвели до різкого гальмування соціально-економічної 

конвергенції країн об'єднаної Європи [359, с. 9; 50–54]. На переконання 

Світового банку, на сьогодні ця машина не може продовжувати 

забезпечувати швидке економічне зростання ЄС та поліпшення якості 

життя у розвинених країнах Західної Європи, а тому потребує перезапуску, 

для якого слід використати три унікальні активи: механізм регіональної 

євроінтеграції, єдиний ринок Європейського Союзу та його глобальний 

вплив як генератора третини річного обсягу світового виробництва. Для 

перезапуску «машини конвергенції» в ЄС пропонується реалізувати низку 

необхідних заходів, пов'язаних із функціонуванням її шести ключових 

компонентів. А саме [359, с. 27–28; 452–454]:  
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o розширити переваги вільної торгівлі для держав, які не є членами 

Євросоюзу (поширення економічної інтеграції на схід); 

o спрямування іноземних запозичень виключно на інвестиції 

(відмова від спрямування іноземного капіталу для фінансування 

споживання); 

o спрощення регулювання підприємництва, в т.ч. щодо 

започаткування, розвитку та ліквідації бізнесу; 

o спрямування бюджетних ресурсів держав на стимулювання 

приватних інновацій, а не їх заміни (ефективна інноваційна 

політика держави має базуватися на ринкових засадах); 

o універсалізація трудового законодавства щодо рівних прав на 

зайнятість громадян і негромадян Євросоюзу (як спосіб подолання 

дефіциту робочої сили в ЄС); 

o розгляд державного боргу головно як способу фінансування 

державних інвестицій (бюджетні видатки на соціальний захист, 

соціальне забезпечення та державне управління мають 

фінансуватися за рахунок податків, а не суверенних боргів). 

Відповідно до позиції Світового банку, наведена вище програма дій 

потребуватиме концентрації державної політики як на рівні ЄС, так і на 

національному рівні країн-членів, але в кінцевому підсумку дасть змогу не 

лише «перезапустити» процес соціально-економічної конвергенції в 

об'єднаній Європі як механізм її сталого процвітання, а й вирішити три 

вкрай важливі завдання: по-перше, зміцнити Єдиний ринок ЄС для 

віднайдення нових факторів підвищення продуктивності праці; по-друге, 

продовжити розширення ЄС із тим, щоб повністю євроінтегрувати 100 

мільйонів людей у Південно-Східній Європі, а також допомогти ще 75 

мільйонам населення країн, охоплених програмою «Східне партнерство», 

укорінити європейські цінності та інститути; по-третє, зберегти 

глобальний економічний вплив Європейського Союзу. Загалом Світовий 
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банк має виключно оптимістичні очікування щодо перспектив ЄС і 

конвергенції його країн-учасниць. 

Аналогічний підхід прослідковується і в новій тематичній доповіді 

Світового банку «Зростаюче об'єднання: модернізація європейської 

машини конвергенції», що опублікована у березні 2018 р. [360]. 

Відповідаючи на запитання, чи може європейська «машина конвергенції» і 

надалі підвищувати рівень і якість життя європейців, Світовий банк 

визнає, що станом на початок 2018 р. конвергенційний процес у 

Центральній і Південно-Східній Європі поступово відновлюється, але 

«машина конвергенції» працює не для всіх країн – учасниць ЄС, оскільки 

між ними зростають розриви за певними показниками, наприклад, рівнем 

продуктивності праці.  

Причини такої ситуації міжнародна інституція вбачає насамперед у 

технологічних змінах, які уповільнюють стару «машину конвергенції»: 

нові технології дають більш широкі можливості для висококваліфікованих 

працівників і фірм, аніж для низькокваліфікованих працівників і менш 

продуктивних фірм. Як результат, країни та регіони, які не забезпечують 

високого технологічного рівня фірм та високого професійно-освітнього 

рівня населення, слабше конвергуються з більш розвиненими країнами і 

регіонами. 

Виходом має стати модернізація європейської «машини 

конвергенції», що повинна зосереджуватися на конвергенції можливостей 

для людей та фірм у всьому Євросоюзі. Така модернізація повинна: 

– по-перше,  передбачати двовимірне розширення можливостей – для 

людей (професійні навички та освіта) і для фірм (інновації); 

– по-друге, забезпечувати рівні умови для розширення можливостей 

людей і фірм за допомогою флексик'юризації (поєднання гнучкості 

та захищеності) ринку праці та забезпечення сприятливого бізнес-

середовища. 
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Реалізація зазначених рекомендацій Світового банку вимагатиме 

певних кроків, зокрема: активізації державних заходів на регіональному, 

національному та загальноєвропейському рівнях; посилення координації 

політики на рівні ЄС; постійного моніторингу ситуації й обміну досвідом 

між країнами-членами; стратегічної орієнтації на підтримку процесів 

соціально-економічної конвергенції в ЄС з боку європейських структурних 

та інвестиційних фондів (після 2020 р.), а також довгострокових 

фінансових програм [360, с. 17, 128–135]. 

У 2014 р. Міжнародний валютний фонд видав друком доповідь «25 

років перехідного періоду посткомуністичної Європи та МВФ» [334], у 

якій поряд із трансформаційними процесами, що розпочалися у країнах 

соціалістичного табору наприкінці 1980-х років, уважно розглядаються і 

процеси конвергенції між країнами Західної та Східної Європи. МВФ 

відзначає провідну роль припливу іноземного капіталу, впровадження 

західних моделей фінансового управління та проведення рішучих 

структурних реформ у країнах ЦСЄ, що вже за півтора-два десятиріччя 

показали значну конвергенцію цін і доходів із Західною Європою. Однак 

недостатній рівень конкурентоспроможності та фіскальної стійкості, а 

також збереження низки структурних недоліків зробили новоінтегровані 

держави ЄС зі Східної Європи вкрай уразливими до шокового впливу 

глобальної кризи 2008 р. і темпи їх соціально-економічної конвергенції з 

західноєвропейськими державами суттєво сповільнилися. Рецепт МВФ 

стосовно пожвавлення процесу конвергенції в Євросоюзі передбачає 

досягнення країнами, що в останні роки приєдналися до ЄС, двох 

пріоритетів державної політики [334, с. 56–59]: 

 по-перше, забезпечення макроекономічної та фінансової 

стабільності, запобігання стійкому бюджетному дефіциту та 

збільшенню боргових зобов'язань держави, скорочення високої 

частки проблемних кредитів у банківській системі;  
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 по-друге, підвищити темпи та глибину структурних реформ у таких 

сферах, як підприємництво, корпоративне управління, права 

власності та інвестиційний клімат, доступ МСП до кредитів, 

адміністрування доходів та дотримання податкового законодавства. 

Ураховуючи глибокі демографічні проблеми більшості держав ЄС, 

також слід забезпечити подальше реформування ринків праці та 

пенсійних систем, інституційні заходи щодо скорочення 

неформальної та тимчасової зайнятості за одночасного забезпечення 

підтримки соціально вразливих верств суспільства.  

При цьому МВФ готовий надавати консультаційну, інституційну та 

іншу необхідну  підтримку новоінтегрованим державам Євросоюзу із тим, 

щоб прискорити їх повернення на траєкторію сталого економічного 

зростання, що є необхідною умовою їх подальшого конвергенційного 

зближення з країнами Західної Європи. 

Міжнародна організація праці також представила оцінку феномена 

соціально-економічної конвергенції в Європейському Союзі, 

опублікувавши в 2016 р. комплексний огляд «Побудова соціальної опори 

для європейської конвергенції» [361]. Акценти в ньому розставлені саме на 

соціальних аспектах конвергенційного процесу в межах інтеграційного 

об'єднання Європи. При цьому МОП загострює увагу на поширенні в 

останній період досить загрозливих тенденцій – дивергенції між країнами 

– членами ЄС за «позитивними» індикаторами (рівень добробуту та 

зайнятості) та конвергенції за «негативними» (поглиблення нерівності за 

доходами та розширення структурних дисбалансів), – які значно 

загострилися внаслідок світової фінансово-економічної кризи 2008 р. та 

європейської кризи суверенного боргу 2010 р. Наприклад, якщо у 2007 р. 

співвідношення найвищих і найнижчих показників рівня безробіття в ЄС 

становило приблизно 3 до 1 (Словаччина та Данія), то в останні роки це 

співвідношення перевищує 5 до 1 (Греція та Німеччина) та веде до 
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загрозливого збільшення соціальних диспропорцій і соціальної поляризації 

в об'єднаній Європі [361, с. 1, 16]. 

МОП вбачає декілька причин виникнення тенденцій соціально-

економічної дивергенції в Євросоюзі [361, с. 11–24]. Насамперед, це 

ситуація, що протягом останнього десятиліття склалася у багатьох країнах 

ЄС у сфері соціально-трудових відносин: скорочення виробничих робочих 

місць, зниження зайнятості працівників робочих професій, збільшення 

числа працівників з тимчасовою та частковою зайнятістю та підвищення 

ризику бідності серед цих працівників, поява та поширення нових 

нестандартних форм зайнятості, що не забезпечують належної (або взагалі 

хоч якоїсь) соціальної захищеності працюючих. Іншою причиною 

дивергенційних тенденцій називають певну незбалансованість системи 

загально-європейського управління, унаслідок чого конвергенція 

загальмувалася саме у царині соціальної політики та зайнятості, що 

перебуває у зоні відповідальності національних урядів держав-членів, а не 

керуючих інституцій ЄС. Також дивергенційним фактором МОП уважає 

неоднорідність ступеня стійкості до впливу різноманітних шоків, яка 

притаманна країнам ЄС і проявляється, зокрема, у застосуванні такого 

інструменту ациклічної політики, як надання допомоги по безробіттю. 

Червоною ниткою в огляді МОП проходять дві тези. Перша – 

стосовно того, що саме у соціально-трудовій площині слід шукати витоки 

нинішньої кризи соціально-економічної конвергенції в Європейському 

Союзі. Друга стверджує, що відновлення конвергенційного процесу в 

Європі потребує створення «соціальної опори» – уніфікованої для всіх 

країн – учасниць ЄС стратегії та правил соціального розвитку, якою можна 

розглядати представлений Єврокомісією в 2016 р. проект документа 

«Європейська опора соціальних прав». Головним чином з положеннями 

цього проекту і пов'язані основні рекомендації МОП щодо відновлення 

соціально-економічної конвергенції держав Євросоюзу, які стосуються 

таких складових державної соціальної політики [361, с. 35–62]: 



237 
 

 

• регулювання мінімальної заробітної плати та ведення колективних 

переговорів; 

• гарантування мінімальних доходів;  

• збалансування роботи та сімейного життя (work-life balance);   

• сприяння зайнятості та захист від безробіття; 

• розвиток людського капіталу та професійних навичок; 

• підтримка соціального діалогу. 

Особливу роль при цьому МОП відводить останній складовій, 

наголошуючи, що ефективний та інклюзивний соціальний діалог слід 

розглядати як центральний компонент проекту європейської інтеграції, 

який забезпечить досягнення політичного консенсусу, необхідного для 

відновлення конвергенції країн Європи, а також довіри громадськості до 

європейського інтеграційного проекту загалом. 

Європейська Комісія, як одна з провідних керівних структур ЄС, на 

постійній основі займається формуванням і реалізацією політики задля 

забезпечення соціально-економічної конвергенції країн-учасниць. Однак у 

посткризовий період увага до цього питання стала посиленою – через 

визнання керівництвом Євросоюзу ключової ролі механізму конвергенції у 

вирішенні проблем єврозони, відновленні сталого економічного зростання, 

подальшому підвищенні соціальних стандартів, збереженні потенціалу 

європейського інтеграційного проекту та конкурентоспроможності ЄС на 

світовій арені. Фактично, відновлення конвергенційних процесів та 

надання їм нового імпульсу в об'єднаній Європі та всередині її держав-

членів з середини другої декади ХХІ ст. стало офіційним пріоритетом 

державної політики Європейського Союзу [362]. Це зазначено у низці 

документів стратегічного характеру, опублікованих Єврокомісією в 

останні роки. 

Так, у вже згадуваній «Доповіді п'яти президентів» (керівників 

Єврокомісії, Європейської Ради, Єврогрупи (Ради міністрів фінансів 
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держав Єврозони), Європейського центробанку та Європарламенту) [311], 

виданій у 2015 р., соціально-економічна та структурна конвергенція в 

Єврозоні названа основою завершення побудови Європейського 

економічного та валютного союзу.  

У вересні 2015 р. у своєму посланні до Європарламенту, що 

називалося «Стан Європейського Союзу в 2015 році: час для чесності, 

єдності та солідарності», глава Єврокомісії Ж-К. Юнкер відзначив, що 

нещодавня глобальна криза пошкодила потенціал зростання ЄС та 

посилила довгострокову тенденцію зростання нерівності, породивши у 

європейців сумніви щодо соціального прогресу, цінності змін та переваг 

європейської  спільності. У відповідь на це Європейському Союзу 

потрібно відновити процес конвергенції як між державами-членами, так і 

всередині європейського суспільства, із забезпеченням продуктивності, 

створення робочих місць та соціальної справедливості, і, зокрема, 

розробити «Європейську опору соціальних прав», яка повинна слугувати 

компасом для відновлення конвергенції всередині Єврозони [363, с. 8, 10]. 

Відповідний проект документу був представлений Єврокомісією у березні 

2016 р., остаточний варіант «Європейської опори соціальних прав» – зводу 

двадцяти консолідованих принципів правового регулювання та розвитку 

соціальної сфери ЄС – був ухвалений у листопаді 2017 р., а в грудні того ж 

року Європейська Рада визначила, що цей звід повинен бути реалізований 

як на рівні Євросоюзу, так і на рівні держав-членів, з урахуванням їх 

відповідної компетенції. 

Низку документів на підтримку процесу конвергенції в Євросоюзі  

також було ухвалено напередодні святкування (у березні 2017 р.) 60-річчя 

підписання Римських договорів, які заклали фундамент його 

функціонування. Так, у лютому 2017 р. Європейський Парламент ухвалив 

пакет пропозицій щодо майбутнього розвитку ЄС, приурочених до 60-ої 

річниці Римських договорів. Одна з трьох резолюцій у складі цього пакета 

пропонує стратегію конвергенції держав – членів Єврозони, що передбачає 
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створення Європейського валютного фонду (за зразком МВФ) з 

кредитними та іншими повноваженнями, що допомогають пом'якшувати 

економічні шоки, а також розроблення критеріїв конвергенції у сферах 

оподаткування, зайнятості, інвестицій та соціальної політики [364, с. 11].  

На початку березня 2017 р. Єврокомісія оприлюднила доповідь «Біла 

книга про майбутнє Європи: шляхи збереження єдності в рамках Союзу 27 

країн», де представлено п'ять альтернативних сценаріїв розвитку ЄС (без 

Великої Британії) на період до 2025 р. та підкреслена необхідність 

посилення соціально-економічної конвергенції країн-учасниць із тим, щоб 

економіка Європи була більш інтегрованою, конкурентоспроможною, 

стійкою та захищеною у майбутньому [178, с. 9].  

25 березня 2017 р., під час святкування 60-ої річниці Римських 

договорів, керівниками 27 держав ЄС, Європейської Ради, Європарламенту 

та Єврокомісії була ухвалена Римська декларація, у якій зафіксовано їх 

зобов'язання працювати над створенням зокрема заможної та стабільної 

Європи – як Союзу, де економіки конвергуються, а також соціальної 

Європи – як Союзу, який на основі сталого розвитку сприяє економічному 

та соціальному прогресу, єдності та конвергенції [365, с. 2]. 

Тези про пріоритет забезпечення соціальної-економічної 

конвергенції в зоні євро та Євросоюзі загалом та його незмінність у 

довгостроковій перспективі також містило чергове послання глави 

Єврокомісії до Європарламенту, датоване вереснем 2017 р. [366, с. 29, 44, 

106].  

Прискорення процесів номінальної конвергенції держав Єврозони та  

реальної конвергенції країн – учасниць ЄС визначено однією з головних 

цілей загальноєвропейської Програми підтримки структурних реформ на 

2017–2020 рр. із загальним бюджетом 222,8 млн євро [367, с. 2; 5–6]. 

У 2018 р. соціально-економічна конвергенція продовжує залишатися 

пріоритетом розвитку ЄС та перебувати в центрі уваги єдиної європейської 

системи макроекономічного регулювання («Європейського семестру»). За 
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повідомленням Європейської Комісії, поточна політика Євросоюзу має на 

меті  відновлення стабільної економічної та соціальної конвергенції, 

спираючись на інструментальний трикутник: «стимулювання інвестицій – 

проведення структурних реформ – забезпечення відповідальних державних 

фінансів» [368]. При цьому особливий акцент робиться саме на соціальних 

аспектах конвергенційного процесу – у моніторинговому звіті Єврокомісії 

за березень 2018 р. щодо упровадження «Європейської опори соціальних 

прав» знову підкреслюється, що цей документ слугує компасом для 

відновлення процесу конвергенції в Європейському Союзі задля 

поліпшення умов праці та життя його громадян, та називається низка 

завдань для його реалізації на найближчий період. На рівні ЄС – це, 

зокрема, оновлення та доповнення чинного законодавства у соціально-

трудовій сфері; створення Європейського агентства з питань зайнятості; 

підтримка соціального діалогу, освітніх, гендерних та інших програм 

соціального спрямування; моніторинг соціального прогресу в державах-

членах у рамках «Європейського семестру»; розробка нової багаторічної 

фінансової рамки для досягнення соціальних пріоритетів розвитку на 

період після 2020 року. На рівні країн – учасниць ЄС одним з 

першочергових кроків є надання навесні 2018 р. оновлених національних 

програм реформ, у тому числі структурних і соціальних [369, с. 3–8].  

Узагальнюючи охарактеризовані вище рекомендації міжнародних і 

європейських інституцій, можна виокремити кілька ключових 

рекомендованих напрямів політики щодо відновлення конвергенційних 

процесів в Євросоюзі (табл. 3.11).  

Дані табл. 3.11 дозволяють дійти висновку, що практично всі 

профільні міжнародні інституції одностайно вважають інституційний, 

макрофінансовий, інноваційний і соціальний напрями перезапуску 

конвергенційних процесів в об'єднаній Європі за пріоритетні. Вочевидь 

саме на основі цього консолідованого підходу доцільно будувати державні 
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стратегії підтримки соціально-економічної конвергенції для країн, 

охоплених євроінтеграційними процесами. 

Таблиця 3.11 
Узагальнення рекомендацій, наданих міжнародними та європейськими 

інституціями щодо відновлення процесу соціально-економічної конвергенції в ЄС 

Міжнародна 
інституція; 

рік публікації  
дослідження, 
зазначеного у 

списку джерел 

Рекомендації щодо ключових напрямів і сфер відновлення конвергенції 
Держ
авне 

управ
ління, 
право

ва 
систе

ма  

Торгівля  Підпр
иємни
цтво 

Інновації, 
у т.ч. 

соціальні  

Державні 
фінанси  

Банківська 
система 

Зайня-
тість 

Розвиток 
людського 
капіталу 

Світовий 
банк, 2012 р. 

+ + + + + – + + 

Світовий 
банк, 2018 р. 

+ – + + + – + + 

МВФ, 
2014 р. 

+ – – – + + + + 

МОП, 
2016 р. 

+ – – + – – + + 

Європейська 
Комісія, 
2015–
2018 рр. 

+ – + + + + + + 

Джерело: складено автором з використанням джерел: [359]; [360]; [334]; [361]; [311]; 

[178]; [366]; [369]. 

  
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Хронологія конвергенційних процесів у Євросоюзі нерозривно 

пов’язана з історією створення цього регіонального об’єднання та 

ухвалення ним відповідних документів стратегічного характеру, які 

заклали законодавчо-правовий та інституційний фундамент зближення 

країн-учасниць за рівнем соціально-економічного розвитку. Основними з 

них уважаються Римський Договір (1957 р.), що унормував створення 

Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС); Єдиний 

Європейський Акт (1986 р.), яким закріплювався перехід до єдиного 

внутрішнього ринку держав Європейського Економічного Співтовариства 
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з безперешкодним пересуванням у його межах людей, капіталів, товарів і 

послуг; Угода про формування Європейського економічного простору та 

Маастрихтська Угода (Договір про заснування Європейського Союзу) 

(обидві підписані 1992 р.); Лісабонський Договір (2007 р.) – на  сьогодні 

питання економічної конвергенції країн ЄС урегульовуються статтями 121, 

126 і 140 Лісабонського Договору, а також доповнюючим його 

Протоколом щодо критеріїв конвергенції. 

У період до настання глобальної фінансової кризи 2008 р., 

спостерігалися позитивні та негативні шокові ефекти соціально-

економічної конвергенції новоінтегрованих  країн-членів ЄС. До основних 

шоків, які в кінцевому підсумку справили позитивний вплив на 

макроекономічний розвиток і прискорення соціально-економічної 

конвергенції постсоціалістичних країн ЄС, слід віднести торговельні, 

енергетичні та шоки зайнятості. Водночас, вплив інших видів 

конвергенційних шоків, насамперед фінансових, мав переважно 

лімітуючий характер для макроекономічного розвитку країн, що 

приєдналися до ЄС у 2004–2010 роках.  

В умовах кризового та посткризового розвитку конвергенція 

економік Євросоюзу мала іншу динаміку. Глобальна фінансова криза 

вкрай негативно позначилася на процесах соціально-економічної 

конвергенції розвинених і новоінтегрованих країн ЄС. Реальне 

(макроекономічне) та номінальне (макрофінансове) зближення рівнів їх 

розвитку, характерне для періоду 2000-2007 рр., значно ускладнилося 

через менший запас стійкості економік нових членів Євросоюзу, втрату 

ними високих темпів зростання та зумовлене кризою фінансове 

розбалансування. 

Незважаючи на існуючі недоліки конвергенційних процесів, 

експертні та управлінські кола в ЄС притримуються думки щодо 

безсумнівно позитивної ролі соціально-економічної конвергенції як 

механізму забезпечення цілісності та гомогенізації як зони євро, так і 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
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Європейського Союзу в цілому. Влітку 2015 р. очільники ключових 

інституцій ЄС опублікували доповідь «Завершення побудови 

Європейського Економічного та валютного союзу», у якій фактично 

викладена довгострокова програма посилення ЕВС на основі соціально-

економічної та структурної конвергенції в Єврозоні, та зазначено, що цей 

процес є основою ЕВС і включає як конвергенцію між державами-

членами для того, щоб досягти найвищих рівнів процвітання, так і 

конвергенцію всередині європейських суспільств – щоб «плекати 

унікальну Європейську модель». 

Провідні міжнародні та європейські інституції у цілому дають 

позитивну оцінку перспектив соціально-економічної конвергенції в 

об’єднаній Європі, вважаючи інституційний, макрофінансовий, 

інноваційний і соціальний напрями її посткризового перезапуску за 

пріоритетні. 
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РОЗДІЛ 4 

СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ 

(ДИВЕРГЕНЦІЇ) ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ  

 

4.1. Людський капітал як чинник соціально-економічної 

конвергенції у постіндустріальному суспільстві   

В умовах формування сучасного суспільства, під яким розуміється 

суспільство постіндустріального, тобто інформаційно-знаннєвого типу, 

людський капітал відіграє визначальну роль у процесі суспільного 

відтворення, впливаючи на його якість, динаміку та ефективність. Це 

пов'язане насамперед із тим, що на постіндустріальній стадії розвитку 

основоположним видом капіталу виступає саме людський капітал, який 

визначальною мірою забезпечує науково-технічний прогрес, віддзеркалює 

глибинні зміни в технологічному укладі та економічних відносинах і 

розкриває нові соціально значущі характеристики людини в умовах 

сучасного інформаційного та інноваційно орієнтованого виробництва. У 

таких умовах людський капітал як фундаментальна економічна категорія 

являє собою сукупність даних від природи та набутих у процесі освіти, 

соціального та економічного досвіду біосоціальних, економічних 

здібностей, які застосовуються у суспільному виробництві як для 

пожвавлення факторів виробництва, так і для їх оптимального 

комбінаційного поєднання, та приносять йому дохід у грошовій, 

натуральній і, певною мірою, соціальній формах [370, с. 5–7].  

Найбільш усталене на сьогодні міжнародне визначення людського 

капіталу належить ОЕСР. Початково у доповіді ОЕСР 1998 р. це поняття 

трактувалося як «знання, навички, компетенції та інші, втілені в людях 

якості, що стосуються економічної діяльності». Затим, у 2001 р. ОЕСР 

розширює визначення людського капіталу до «втілених у людях знань, 

навичок, компетенцій та якостей, що сприяють створенню особистого, 
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соціального та економічного добробуту». Саме це визначення людського 

капіталу, за наданим ОЕСР у 2011 р. додатковим уточненням, є найбільш 

всеохоплюючим, оскільки включає  як людські навички та компетенції, що 

набуваються шляхом навчання та досвіду, так і природжені здібності, а 

також різноманітні аспекти мотивації та поведінки, фізичне, емоційне та 

психічне здоров'я людей [371, с. 10, 11].  

У більш конкретизованому визначенні в сучасній інноваційній 

економіці людський капітал трактується як інвестиційно сформований і 

накопичений запас знань, здібностей, професійних навичок та вмінь, 

здоров'я та культури, що за раціонального використання забезпечує 

підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва і, 

відповідно, зростання доходів його носія чи власника [372, с. 170]. При 

цьому основними умовами капіталізації запасу здоров'я, знань, навичок, 

здібностей виступають [373, с. 99]: потоковий, накопичувальний запас 

здібностей людини за фазами життєдіяльності; доцільність використання 

запасу здібностей, що веде до зростання продуктивності праці; приріст 

продуктивності праці закономірно зумовлює зростання трудових доходів 

працівника; збільшення доходів мотивує працівника робити додаткові 

вкладення в особистий людський капітал і кумулятивно його 

накопичувати. Саме людський капітал і безпосередньо пов'язаний з ним 

інтелектуальний капітал розглядається науковцями у парадигмі економіки 

знань – як ключові фактори її впливу на розвиток національних економік в 

умовах трансформації глобального конкурентного середовища [636], а 

інноваційна праця та її інтелектуалізація – як стратегічні вектори 

становлення нової економіки [649, с. 8-15]. 

Беручи до уваги, що базовими поняттями сучасної інформаційно-

знаннєвої економіки є знання, інтелект і творчі здібності людини, що 

сукупно забезпечують створення, поширення та застосування 

інформаційних технологій як основи інформаційного виробництва, 
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людський капітал визначають як стратегічний ресурс та ключовий 

продуктивний чинник соціально-економічної динаміки.  

Теоретичне обгрунтування ця теза дістала у межах неокласичних 

теорій зростання, а економетричне – за допомогою моделей ендогенного 

економічного зростання, розроблених з урахуванням внеску людського 

капіталу. Як зазначають зарубіжні дослідники, сучасні моделі ендогенного 

розвитку будуються на двох основних теоретико-методологічних підходах, 

сформованих ще в 1980-ті роки [374, с. 162; 165–166]: 

♦ перший – неошумпетеріанський підхід, – відштовхується від того, що 

економічне зростання залежить від наявності та рівня розвитку 

людського капіталу, включеного в інноваційний процес (цей підхід, 

що ґрунтується на запровадженому Й. Шумпетером понятті 

«креативного руйнування», був розвинений Ф. Агійоном та П. 

Ховіттом і передбачає ендогенізацію технологічного прогресу 

шляхом включення науки та освіти до складу економічної системи); 

♦ другий підхід наголошує на накопиченні людського капіталу як 

детермінанті економічного зростання (сформульований Р. Лукасом, 

який розглядав позитивний вплив людського капіталу як на 

продуктивність праці крізь призму соціальних ефектів освіти; 

розвинений Р. Ромером, який показав, що стійке зростання 

економіки безпосередньо пов'язане з накопиченим суспільством 

запасом людського капіталу (навичками і знаннями людей), що 

використовується як для підвищення продуктивності праці найманих 

працівників, так і для розвитку загального технологічного потенціалу 

економіки).  

Серед значного числа економетричних розробок, присвячених 

вивченню взаємозв'язку людського капіталу та економічного зростання, 

найбільшого поширення у науковому обігу дістали: модель Р. Солоу, 

модель Г. Менкью, Д. Ромера та Д. Уейла, модель Р. Лукаса [104], модель 

К. Ерроу, модель Р. Нельсона та Е. Фелпса, модель Ф. Керверса [375] та 
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модель Дж. Бенхабіба і М. Шпігеля [376]. У кожній з них людський 

капітал – безпосередньо чи опосередковано – відіграє роль однієї з 

найважливіших детермінант зростання національної економіки, вплив якої 

з часом лише посилюється.  

Так, у доповіді Світового банку «Зміна рівня добробуту націй» за 2018 

рік на основі аналізу за період 1995–2014 рр. динаміки суспільного 

добробуту (оціненого як сукупної вартості природного, людського, 

фізичного капіталу та чистих іноземних активів) у 141 країні світу 

зазначається, що «без урахування ролі людського капіталу як 

найважливішого компонента добробуту не може бути сталого та 

послідовного розвитку націй» [377] і за останні 20 років більш ніж два 

десятки країн з низьким рівнем доходів, перейшли в категорію країн із 

середнім рівнем доходів і це сталося почасти завдяки інвестуванню 

отриманих за рахунок природних ресурсів доходів у такі галузі, як 

інфраструктура, освіта та охорона здоров'я, що сприяють приросту 

людського капіталу [378]. 

Не піддаючи сумніву наявність безумовного впливу людського 

капіталу на економічне зростання, деякі дослідники обгрунтовують 

потенційні причини слабкості такого впливу, зокрема такі як: недостатньо 

точне вимірювання людського капіталу; протидія людському капіталу з 

боку груп спеціальних інтересів або його концентрація в секторах, що 

слабо впливають на економічне зростання; помилки освітньої політики 

держави; обмежений попит на людський капітал. Остання з названих 

причин уважається найбільш характерною саме для держав 

постсоціалістичного простору, а її подолання можливе за умови, що 

збільшення пропозиції людського капіталу має відбуватися одночасно з 

інституційними реформами, що дає змогу збільшити попит на людський 

капітал до адекватного пропозиції рівня [379, с. 6; 20].   

Задля об'єктивності слід окреслити й абсолютно протилежну точку 

зору на роль і місце людського капіталу в макроекономічній динаміці. 
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Найбільш відома з них належить сучасному французькому економісту Т. 

Пікетті, який у своїй науковій праці «Капітал у ХХІ сторіччі» (2013 р.) 

висунув контроверсійну тезу про те, що людський капітал – всього лише 

ілюзія, оскільки він не має чіткої кількісної оцінки (грошової вартості), не 

є активом, що торгується за ринковою вартістю, та не може бути 

успадкованим [380, с. 284–285]. Ця теза, проте, була спростована багатьма 

іншими ученими, які вказують на помилковість застосування єдиного 

стандартного підходу – на основі використання фактичних або прогнозних 

ринкових цін, – для вимірювання як фізичного та фінансового, так і 

людського капіталу, та доводять, що останній «…безумовно, є 

найважливішим видом капіталу в сучасних економіках» [381, с. 9]. 

Початком грунтовних спроб кількісного оцінювання людського 

капіталу та різноманітних аспектів його формування, накопичення та 

застосування експерти датують 1961 р., коли була опублікована праця Т. 

Шульца «Інвестиції в людський капітал» [371, с. 7]. На рівні міжнародних 

інституцій такі спроби розпочаті з 1990-х років. Так, у 1990 р. ПРООН  

уперше опублікувала розрахунки Індексу людського розвитку (Human 

Development Index), на зміну якому в 2010 р. прийшов Індекс людського 

розвитку, скоригований з урахуванням соціально-економічної нерівності 

(Inequality-adjusted Human Development Index), тоді як попередній індекс 

було запропоновано розглядати по суті як Індекс розвитку людського 

потенціалу, який дорівнює максимальному скоригованому Індексу 

людського розвитку,  що може бути досягнутий за відсутності такої 

нерівності [382, с. 87]. У 1998 р. ОЕСР опублікувала розрахунки показника 

сукупного добробуту націй, до складу якого опосередковано було 

включено окремі складові людського капіталу [383] і який був 

методологічно удосконалений у 2001 р. [384]. А в 2006 р. Світовий банк 

уперше опублікував кількісну оцінку безпосередньо людського капіталу 

(як компоненти суспільного добробуту держав) [385] та затим дещо 

розширив її у 2011 р. [386]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_inequality-adjusted_HDI
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Існуючий «різнобій» у кількісному вимірі людського капіталу 

провідними міжнародними організаціями лише загострив потребу в 

універсальному підході такого виміру. Для її задоволення Європейська 

економічна комісія (ЄЕК) ООН у 2013 р. створила спеціальну Цільову 

групу з вимірювання людського капіталу, підсумком роботи якої стала 

публікація в 2016 р. «Керівних вказівок щодо вимірювання людського 

капіталу» [387], які, зрозуміло, не мають обов'язкового характеру, але 

дають необхідну методологічну основу. Згідно з нею кількісна оцінка 

людського капіталу має бути  повністю сумісною з існуючою 

міжнародною системою національних рахунків, а тому обмежується лише 

вартісною оцінкою економічних благ, які можна отримати в результаті 

накопичення втілених у людині знань.  

У документі виділено два основні методи вимірювання людського 

капіталу – прямі та непрямі [387, с. 13, 24–26]:  

♦ непрямі підходи оцінюють людський капітал залишковим способом 

(уперше застосованим Світовим банком у 2006 р.), відповідно до якого 

величина людського капіталу ототожнюється з величиною усього 

нематеріального капіталу, що бере участь у створенні суспільного 

добробуту держави, та розраховується як різниця між дисконтованою 

майбутньою вартістю потоків споживання (як узагальнюючого 

індикатора сукупного добробуту) та ринкової вартості фізичного та 

природного капіталу, а також чистих зарубіжних активів; 

♦ прямі підходи дають можливість розраховувати показник запасу 

людського капіталу на основі інформації щодо його складових.  

Існують три прямі підходи до вимірювання людського капіталу: 1) 

підхід на основі витрат передбачає розрахунок вартості людського 

капіталу як поточної вартості потоку минулих інвестицій, включаючи 

інвестиції самого індивіда, його сім'ї, роботодавців та органів 

державного управління; 2) підхід на основі доходу протягом усього 

життя вимірює людський капітал шляхом підсумовування поточної 
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вартості всіх майбутніх потоків доходів, які громадяни країни, як 

очікується, отримають протягом усього їхнього життя; 3) підхід на 

основі показників оцінює людський капітал за допомогою 

характеристик випуску галузі освіти (наприклад, рівень грамотності 

дорослого населення,  ступінь охоплення освітою, середня тривалість 

освіти та ін.). 

Окрім прямих і непрямих методів оцінювання людського капіталу, 

охарактеризованих ЄЕК ООН, поширеними у міжнародній практиці також 

є синтетичні композиційні індикатори. Зокрема, Всесвітній економічний 

форум у Давосі з 2013 р. розраховує Індекс людського капіталу (WEF 

Human Capital Index), який компонується на основі таких чотирьох  

субіндексів: «освіта»; «охорона здоров'я та оздоровлення»; «робоча сила та 

зайнятість»; «сприятливе навколишнє середовище людського капіталу». 

Як бачимо, на сьогодні людський капітал має адекватні й досить 

різноманітні вимірники на національному рівні, а тому моделі зростання 

національних економік за його врахування як пояснюючої змінної 

набувають додаткової аналітичної ваги. Поряд із цим і в глобальному 

вимірі сучасного постіндустріального розвитку економіки людський 

компонент характеризується визначальною роллю у функціонуванні 

суспільного виробництва [388, с. 66].  

На нашу думку, в контексті наведеного вище не потребує додаткової 

аргументації твердження щодо розгляду людського капіталу як ключового 

чинника, тісно пов'язаного з процесами економічного зростання процесу 

соціально-економічної конвергенції держав. Зближення відповідних 

параметрів їх розвитку, що, власне, й передбачає конвергенція, можливе 

лише за умови наявності економічного зростання в країнах, що 

перебувають у процесі конвергенції. Саме тому визначальні для 

економічного зростання чинники, які характеризують людський капітал, 

були відповідно враховані у відомих розробках Т. Свана, Р. Барро, Р. 

Солоу, Х. Сала-і-Мартіна, Е. Гундлаха та ін. дослідників, що присвячені 
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економетричному моделюванню конвергенційної динаміки розвитку 

держав і регіонів світу.  

Крім того, стійкий і тісний зв'язок між обсягами людського капіталу 

та динамікою національного виробництва був доведений за допомогою 

статистико-математичних або ж економетричних методів у багатьох 

наукових працях, зокрема: Дж. Кабаллі та М. Сантоса (1993 р.) [389]; Н. 

Джемелла (1996 р.) [390]; С. Гоетца та Д. Хю (1996 р.) [391]; Дж. Сакса та 

Е. Уорнера (1997 р.) [392]; Дж. Темпля (1999 р.) [393]; Д. Хендерсона та Р. 

Рассела (2005 р.) [394]; Д. Когена та М. Сото (2007 р.) [395]; М. 

Бартковської та А. Рідля (2012 р.) [396]; Дж. Гуарісми, М. Хавітової та М. 

Лабая (2013 р.) [397]; К. Маннасоо, Х. Хейна та Р. Руубеля (2018 р.) [398]. 

Водночас вплив людського капіталу на процеси міжкраїнної 

конвергенції є більш комплексним і широким, оскільки охоплює не лише 

економічну динаміку, а й інституційні та суспільні зміни, що своєю чергою 

її детермінують та спрямовують [138, с. 162–163].  

Таким чином, у зв'язку з визначальною роллю, яку відіграє людський 

капітал у процесах економічного зростання та соціально-економічної 

конвергенції, першорядного значення набуває питання забезпечення 

ефективного впливу держави через відповідні інструменти державної 

політики на його формування, примноження та використання, тобто власне 

на процес відтворення людського капіталу. Хоча цей відтворювальний 

процес є наслідком комплексної взаємодії низки соціальних акторів, 

першорядну роль науковці відводять саме державі. При цьому 

необхідність державного втручання у процеси відтворення людського 

капіталу пояснюється об'єктивними причинами, пов'язаними з його 

високою суспільною віддачою, формуванням переважно у сферах 

«провалів ринку», а також традиційним статусом держави як гаранта 

соціального розвитку та підтримання соціальної стабільності в суспільстві 

[399, с. 86]. Крім того, саме держава відповідальна за забезпечення такої 

важливої передумови формування людського капіталу, як соціальна 
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безпека, стан якої визначає цілісність та стійкість функціонування соціуму 

загалом, забезпечення захисту життєво важливих інтересів його окремих 

учасників, а також можливості надання будь-якому члену суспільства 

можливості реалізувати свій внутрішній потенціал [400, с. 19]. Наприклад, 

соціологічне дослідження, проведене українськими фахівцями у 2017 р. на 

основі експертних оцінок, виявило такі три ключові загрози соціальній 

безпеці та, відповідно, акумуляції людського потенціалу і розвитку 

людського капіталу України [401, с. 13, 21]: 

o збройний конфлікт на сході країни; 

o відплив учених, фахівців, кваліфікованих працівників за межі країни; 

o інформаційні небезпеки, пов'язані з намаганням маніпулювати 

свідомістю людей. 

Формування та реалізація такої державної політики має здійснюватися 

з урахуванням різноманітних аспектів, пов'язаних зі специфікою 

людського капіталу та основними факторами впливу на процес його 

відтворення. Дослідники відзначають, що людський капітал як форма 

капіталу має низку іманентних особливостей, а саме таких [370, с. 7]: 

♦ по відношенню до фізичного капіталу він має мінімальну ступінь 

ліквідності, оскільки невіддільний від особистості його носія; 

♦ для людського капіталу характерна значна тривалість 

інвестиційного періоду – 12–20 років, тоді як для фізичного – 

приблизно два роки, а тому вкладення в нього мають вищий рівень 

ризику і невизначеності; 

♦ одна з ключових відмінностей людського капіталу від фізичного – 

те, що він може реалізовуватися лише у праці свого носія; 

♦ споживач, придбаваючи право на використання послуг людського 

капіталу, зобов'язаний дотримуватися основоположних і трудових 

прав людини, що обумовлює значну насиченість ринку праці 

інституціональними структурами; 
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♦ людський капітал може використовуватися його носієм для 

комбінованого поєднання належних йому факторів виробництва з 

метою отримання підприємницького доходу. 

Зазначені специфічні риси людського капіталу засвідчують, що 

державне регулювання його відтворювальних процесів має визначати 

певні пріоритети у таких сферах, як освіта, охорона здоров'я, зайнятість, і 

адекватно враховувати інвестиційні лаги при оцінці макроекономічної та 

соціальної динаміки. Важливі орієнтири для державної політики також 

визначають чинники, що здійснюють значущий вплив на відтворення 

людського капіталу на стадіях його формування та використання, а саме 

[402, с. 32]: 

• демографічні (чисельність і статево-вікова структура населення; 

очікувана тривалість життя при народженні); 

• інституціональні (законодавчі акти, що регулюють демографічні 

процеси; законодавчі акти, що регулюють соціально-трудову сферу; 

державна політика у сфері соціального та людського розвитку); 

• інтеграційні (рівень співпраці з іншими державами світу; рівень 

поширення транснаціональних компаній; підтримка населенням країни 

глобалізаційних процесів); 

• економічні (номінальні та реальні доходи населення; показники 

бідності; доступність товарів і послуг; рівень інфляції; кредитно-

фінансовий механізм; податкова система; рівень спеціалізації та 

кооперації виробництва); 

• екологічні (екологічний стан; якість питної води та продуктів 

харчування; природно-кліматичні умови; санітарно-гігієнічні умови 

праці); 

• виробничі (ринок праці, попит на робочу силу; умови використання 

робочої сили; підвищення кваліфікації; соціальний розвиток 

персоналу). 
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Головні чинники, що детермінують використання людського капіталу, 

оцінюють за результативністю впливу, виділяючи серед них внутрішні та 

зовнішні (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 
Головні чинники, що детермінують використання людського капіталу 

Чинники Сприятливі ефективному 
використанню людського капіталу 

Лімітуючі ефективне 
використання людського капіталу 

Внутрішні 

o підготовка 

висококваліфікованих 

фахівців, здатних створювати 

нові методи праці;  

o використання досвіду старших 

поколінь;  

o принципове оновлення всієї 

системи трудових відносин. 

o перевищення годин простою 

над відпрацьованим часом;  

o невиконання планових 

завдань;  

o зниження якості роботи; 

порушення кооперативних 

зв'язків по горизонталі та по 

вертикалі між 

співробітниками. 

Зовнішні 

o усунення бар'єрів, що 

перешкоджають професійній і 

територіальній мобільності;  

o розробка та впровадження 

нової техніки та технологій, 

проведення наукових 

досліджень;  

o створення середовища, 

необхідного для виробництва 

інновацій 

o неузгодженість між 

структурою попиту та 

пропозиції на ринку праці;  

o невідповідність між 

сформованим типом 

зайнятості та типом 

економічного розвитку;  

o незадовільне соціально-

економічне положення фірм і 

організацій 

Джерело:  [402, с. 41]. 
 

Наведений у  табл. 4.1 перелік потенційних джерел, що зумовлюють 

неефективне використання людського капіталу та мають блокуватися 

відповідними інструментами державного регулювання, звичайно, не є 
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вичерпним. Окремо слід виділити такий чинник, як якість інституційного 

середовища країни. Як вважаэ нобелівський лауреат Дуглас Норт, умовою 

успішності економічних трансформацій є «…точне розуміння змін, що 

відбуваються у людському оточенні, врахування цього розуміння в нашій 

системі уявлень і відповідна зміна інститутів» [403, с. 167]. 

Досліджуючи стан трансформаційних процесів у державах 

перехідного типу, до числа яких належить і Україна, Європейський банк 

реконструкції та розвитку довів, що людський капітал більш ефективно 

використовується у країнах з більш якісними економічними та правовими 

інститутами. Більш високий рівень інституційного розвитку також впливає 

на зростання економіки, визначаючи форми використання наявного 

людського капіталу, забезпечуючи більш високу трудову винагороду 

висококваліфікованій робочій силі, коригуючи потоки трудової міграції та 

блокуючи канали «відпливу мізків». Важливим для країн перехідного типу 

є те, що розвиток людського капіталу та вдосконалення інститутів взаємно 

доповнюють один одного, а тому їх державна політика повинна 

переслідувати обидві ці цілі одночасно [404, с. 138; 159–160].  

Рекомендації ЄБРР підтверджуються й результатами нещодавніх 

досліджень хорватських учених, які за допомогою економетричних 

моделей, побудованих за даними періоду 1995–2015 рр. для 25 країн 

Центральної та Східної Європи з перехідною економікою, довели 

значимий вплив на зростання їх ВВП у довгостроковій перспективі таких 

факторів, як рівень акумуляції людського капіталу, якість внутрішнього 

інституційного середовища, ступінь торговельної відкритості економіки та 

ефективність державного регулювання ринку [405, с. 12–14; 16–17].  

Загалом у Європейському Союзі серед держав-учасниць 

спостерігається неоднорідність характеристик формування та реалізації 

людського капіталу. Використовуючи методи композиційних індикаторів 

та кластерного аналізу, литовські дослідники розподілили 26 країн 

Євросоюзу (ЄС-28 за винятком Данії та Хорватії) на шість кластерів (табл. 
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4.2), кожен з яких характеризується певним рівнем соціально-

демографічної та інноваційної ефективності, а також потенціалу розвитку 

національного людського капіталу [406, с. 1644–1647]. 

Таблиця 4.2 
Показники кластеризації держав ЄС з урахуванням рівня соціально-

демографічної та інноваційної ефективності, а також потенціалу розвитку 

національного людського капіталу 

Кластер  Характеристика кластера Склад  

1 Країни з високою соціально-демографічною 
ефективністю та низьким потенціалом розвитку 
людського капіталу 

Нідерланди; Італія; 
Фінляндія  

2 Країни з високими рівнями інноваційного 
розвитку та соціально-демографічної 
ефективності людського капіталу 

Німеччина; Франція; 
Австрія; Мальта; Чехія; 
Румунія 

3 Країни з відносно високою соціально-
демографічною ефективністю  та відносно 
низьким рівнем інноваційного розвитку 
людського капіталу 

Іспанія; Словенія; 
Словаччина; Португалія; 
Греція 

4 Країни з домінуючим потенціалом розвитку 
людського капіталу 

Бельгія; Кіпр; Болгарія 

5 Країни з відносно високим потенціалом 
розвитку та відносно низькою соціально-
демографічною ефективністю людського 
капіталу 

Люксембург;  Польща; 
Литва; Латвія; Естонія 

6 Країни з відносно високим рівнем 
інноваційного розвитку та відносно низькою 
соціально-демографічною ефективністю 
людського капіталу 

Велика Британія; Швеція; 
Ірландія; Угорщина 

Джерело: [406, с. 1645-1646]. 

 
Очевидно, що наведені в таблиці шість груп країн – членів ЄС мають 

різні моделі розвитку людського капіталу, що свідчить про існування 

додаткових джерел ризику для сталості конвергенційних процесів у 

об'єднаній Європі. Ураховуючи, що зазначені кластери одночасно 

включають як старих, так і нових держав – учасниць ЄС, немає підстав 

твердити про слабку ефективність моделей розвитку людського капіталу 

саме новоінтегрованих країн. Однак у контексті соціально-економічної 

конвергенції актуальним для всіх без винятку держав Євросоюзу є 
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завдання подальшої акумуляції, розвитку та підвищення ефективності 

використання людського капіталу. 

Цей підхід дістає підтвердження у поточній політиці Європейської 

Комісії, яка в рамках бюджетного процесу наприкінці 2017 р. наголосила, 

що людський капітал є ключовим фактором підвищення продуктивності 

праці та, відповідно,  зростання економік ЄС, а також життєво важливим 

компонентом забезпечення їх стійкості. А тому принципове питання для 

Євросоюзу полягає у забезпеченні високоякісних державних інвестицій у 

людський капітал (насамперед у розвиток систем освіти), що має на меті 

посилення наукомісткого та стійкого зростання ЄС, – особливо зважаючи 

на існуючі виклики, що виникають через соціальні зміни, глобалізацію 

та/або негативні аспекти цифровізації економік [407, с. 1; 7].   

Слід звернути увагу, що й у глобальному вимірі соціальні аспекти 

розвитку, у тому числі розвитку людського капіталу, на сьогодні 

відіграють критично важливу роль і на них звертають дедалі більшу увагу  

профільні міжнародні структури. Зокрема, ними вироблено низку 

рекомендацій щодо упровадження заходів соціальної політики, 

спрямованої на прискорення людського розвитку, які передбачають [40, с. 

8]: активну співпрацю з метою забезпечення зростання, орієнтованого на 

зайнятість і соціальну солідарність; сприяння активній політиці на ринку 

праці з метою зменшення безробіття, підвищення рівня кваліфікації та 

забезпечення відповідності робочих місць потребам ринку; забезпечення 

усталеності та ефективності систем соціального захисту в ролі двигунів 

довіри і, як результат, економічного зростання та зайнятості. Таким чином, 

на глобальному рівні інституціоналізується вплив соціальних чинників, 

безпосередньо пов'язаних з формуванням людського капіталу, на процеси 

економічного зростання та конвергенції країн. 

Резюмуючи викладене у цьому параграфі, зауважимо, що політика 

держави у сфері відтворення та реалізації людського капіталу з 

об'єктивних причин є людиноцентричною, основні її напрями стосуються 
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відповідних демографічних, соціальних, освітніх, наукових, культурних та 

інших аспектів суспільного розвитку. На наш погляд, у такому контексті та 

з урахуванням завдань інтеграції і соціально-економічної конвергенції 

України та Європейського Союзу, особлива увага в нашій державі має 

бути приділена саме соціальній політиці, що сприятиме одночасно 

забезпеченню розвитку національного людського капіталу та 

стимулюванню зазначених інтеграційних і конвергентних  процесів.  

 

4.2. Проблеми соціальної дивергенції та оновлення соціального 

виміру Європейського Союзу 

Процеси євроінтеграції України та інших держав, які претендують на 

отримання членства в Євросоюзі, обумовлюють для них необхідність 

слідувати актуальному порядку денному його розвитку, в тому числі 

соціального. Першочергово він асоціюється з соціальними цілями, 

пов'язаними з ухваленням у 2010 р. нової європейської Стратегії зростання 

та зайнятості «Європа-2020». Зазначені цілі стосуються підвищення рівнів 

зайнятості та освіти населення, боротьби з бідністю, розбудови систем 

соціального захисту, а також досягнення соціальної згуртованості, що 

кількісно відображено чотирма стратегічними орієнтирами у розвитку ЄС 

на 2020 р.: 1) підвищення до 75% рівня зайнятості населення у віці 20–64 

роки; 2) скорочення до 10% частки учнів, які залишили школу, не 

завершивши навчання; 3) збільшення частки молоді з вищою освітою до 

40%; 4) зменшення на 20 млн. чисельності осіб, які ризикують опинитися 

за межею бідності та соціальної ізоляції. 

Однак в останні роки соціальний порядок денний для ЄС зазнав 

помітних змін, пов'язаних з процесами інтеграції, впливами цілої низки 

внутрішніх і зовнішніх криз та необхідністю адекватно реагувати на 

існуючі виклики. Зростаюча неоднорідність соціального розвитку 

Євросоюзу, поряд зі зміцненням тенденцій загальноєвропейської 

дезінтеграції, слабкою резистентністю більшості країн-членів до 
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ендогенних і екзогенних шоків, гальмуванням їх соціально-економічної 

конвергенції, посиленням демографічних проблем і соціальної 

напруженості, а також іншими факторами, призвели до деформації 

Європейської соціальної моделі та усвідомлення необхідності оновлення 

соціального виміру єдиної Європи. Щодалі зростаючий суспільний запит 

на нову модель Соціальної Європи, яка дозволить ефективно урегулювати 

найгостріші соціальні проблеми (у т.ч. такі, як міграція, безробіття, 

постаріння населення, соціальна нерівність), й одночасно підвищити 

рівень добробуту та соціального захисту населення, з одного боку, та 

ініційовані Брекзитом загрози збереженню інтеграційного проекту ЄС – з 

іншого, спонукали його керівництво перейти до пошуку нового 

соціального виміру Євросоюзу. Результати цих пошуків відіграють 

важливу роль для реалізації соціальної складової Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС і загалом для перспектив євроінтеграції нашої держави. 

На початку березня 2017 р., напередодні святкування 60-річчя 

підписання Римських договорів, що заклали фундамент функціонування 

ЄС, Єврокомісія оприлюднила доповідь «Біла книга про майбутнє Європи: 

шляхи збереження єдності в рамках Союзу 27 країн», у якій представлено 

п'ять альтернативних сценаріїв розвитку ЄС (без Великої Британії) на 

період до 2025 р., побудованих з урахуванням його можливостей та 

основних викликів, що постали перед ним [408]. Такими викликами 

визначено:  

 зміну місця Європи в еволюціонуючому світі (скорочення частки 

населення та економічної могутності ЄС у міжнародному масштабі);  

 нові технології (вплив розширення використання сучасних 

технологій та автоматизації на стан ринку праці та промисловості);  

 загрози безпеці (нарощування військ біля східних кордонів ЄС, війна 

та тероризм на Близькому Сході та в Африці);  

 зміни клімату (необхідність активізації ринку екологічних 

інновацій);  
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 міграція (захист кордонів при збереженні права на вільне 

пересування людей усередині Європи);  

 наслідки економічної кризи (довгострокове безробіття, безробіття 

серед молоді, а також високий рівень державного та приватного 

боргу); 

 постаріння населення (необхідність модернізації систем соціального 

та пенсійного забезпечення);  

 посилення популістської та націоналістичної риторики 

(необхідність відновити довіру людей, виправдати їх очікування та 

досягти консенсусу між країнами – членами ЄС) [178, с. 8–13].  

Примітно, що ці виклики, охарактеризовані як «драйвери 

майбутнього» для ЄС, переважно мають широкий соціальний вимір, 

включаючи демографічні, міграційні, екологічні, інституційні аспекти, а 

також проблеми зайнятості, соціального забезпечення, соціальної 

справедливості, залученості та згуртованості. Соціальні питання стали для 

Європейського Союзу одними з пріоритетних у посткризовому порядку 

денному, і  цьому вбачається кілька головних причин.    

По-перше, це криза моделі держави загального добробуту та, зокрема, 

Європейської соціальної моделі, яку експерти називають «душею» Європи 

та її соціальної ринкової економіки. На їх думку, на сьогодні існує реальна 

загроза «загубити цю душу», оскільки з'являється дедалі більше ознак її 

кризових змін – таких як загострення соціальних конфліктів; пригнічення 

внутрішнього попиту через занадто повільне зростання заробітних плат; 

скорочення людського капіталу у зв'язку із погіршенням стану та умов 

зайнятості, а також урізанням державних витрат на соціальні потреби; 

швидке зростання бідності та відчуження з відповідним скороченням 

частки середнього класу в європейських суспільствах [409].  

Інші зарубіжні експерти наголошують на тому, що саме модель 

держави загального добробуту призвела до фінансової та боргової кризи в 

Євросоюзі і зупинила зростання європейської економіки, яка більше 
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неспроможна забезпечувати  надмірні бюджетні витрати для надання 

високого рівня соціальної підтримки зростаючій кількості пенсіонерів, 

безробітних, іммігрантів та інших соціально уразливих верств населення в 

країнах ЄС [410, с. 5–7]. З цієї точки зору можемо вважати за ознаку кризи 

держави загального добробуту її функціональну деформацію та 

перетворення з «генератора суспільного добробуту» на «генератор криз» в 

об'єднаній Європі, що закономірно веде до пошуків причин таких 

неочікуваних змін. 

Поступовий відхід від моделі держави загального добробуту 

(соціальної держави) учені розглядають як результат загальносвітової 

трансформації моделей державного управління на рубежі ХХ–ХХІ ст. [411, 

с. 8, 9], а одним із визначальних чинників кризового стану цієї моделі 

називають глобалізаційні впливи.  Ще більш важливим на сьогодні є 

питання можливостей подолання кризи соціальної держави та пошуків 

альтернативних моделей, що мають прийти їй на заміну. Справедливо 

відзначається, що в сучасних умовах для подолання цієї кризи недостатньо 

простого усунення бюрократичного і ринкового тиску на соціальну сферу, 

а необхідні системні перетворення моделі соціальної держави, які 

передбачають організаційно-інституційне, політичне та соціальне 

оформлення підпорядкування всього суспільного виробництва завданням 

розвитку людського потенціалу країни [412, с. 211].  

Хоча кризовий стан моделі соціальної держави негативно 

позначається на суспільній динаміці багатьох розвинених і 

трансформаційних країн, вимагаючи активних дій їх урядів, однак 

формування дієвої альтернативної моделі на практиці виявляється вкрай 

складним завданням. Зокрема, це доводить досвід Європейського Союзу 

останніх двох десятирічь, коли на заміну моделі держави загального 

добробуту в суспільно-політичному дискурсі розглядалися (часто зі 

спробами часткового упровадження) концепції «держави добробуту 

трудящих», «великого суспільства», «економіки сумісного користування», 
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«суспільства участі», «безумовного базового доходу», «держави 

соціального інвестування» та інші, проте жодна з цих концепцій поки так і 

не отримала необхідної підтримки суспільства та національних урядів 

країн – учасниць ЄС [413, с. 182–187]. 

Фактично ЄС нині не готовий відмовитися від свого головного 

надбання – Європейської соціальної моделі, яка, за справедливим 

визначенням експертів, забезпечуючи високий рівень соціального розвитку 

та соціальної згуртованості в європейських суспільствах, стала однією зі 

складових «м'якої сили» Євросоюзу, джерелом його привабливості для 

інших країн [414, с. 62]. А тому не дивно, що деформація Європейської 

соціальної моделі наразі є настільки значущою проблемою, що змушує 

сторони розширеного соціального діалогу в ЄС вимагати його 

реорганізації та перетворення у «більш справедливу та більш соціальну 

Європу» [415], а також наполягати на необхідності побудови нової 

соціальної моделі, яка забезпечить «повну підтримку всім працівникам, 

усім споживачам й усім жителям Євросоюзу» [416].  

Слід зазначити, що єдиного бачення нової соціальної моделі ЄС на 

сьогодні не вироблено й дискусії з цього питання тривають не перший рік 

– як у науково-експертних осередках, так і в рамках розширеного 

соціального діалогу. Узагальнюючи найпоширеніші підходи, можна 

назвати характерні риси потенційної нової моделі соціального розвитку 

Євросоюзу, що відрізняють її від діючої охопленої кризою моделі [417]; 

[418, с. 5-14]; [419]; [420,с. 348-368]: 

 відмова від неоліберальних засад у соціальній політиці, що дасть 

державі змогу здійснювати перерозподіл доходів у суспільстві таким 

чином, щоб забезпечувати рівновагу між економічною ефективністю 

та соціальною справедливістю, скорочуючи бідність, соціальну 

ексклюзію і нерівність; 

 збалансованість соціальних зобов'язань і фінансово-економічних 

можливостей держави, особливо зважаючи на прогнози щодо 
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тривалості рецесії в економіці ЄС і необхідність підвищення її 

глобальної конкурентоспроможності; 

 пріоритетність забезпечення соціального добробуту та екологічної 

збалансованості, що відповідатиме парадигмі сталого розвитку; 

 готовність адекватно реагувати на нові виклики часу, зокрема такі, як 

цифровізація економіки, що веде до значної реструктуризації ринків 

праці та появи і поширення нових форм зайнятості; 

 спроможність вирішити демографічні, міграційні та культурно-етнічні 

проблеми, проблеми соціального згуртування та солідарності в ЄС, не 

поступаючись принципами демократії та  поглиблюючи 

внутрішньоєвропейські інтеграційні процеси.  

Підходи щодо побудови «нової соціальної Європи» не є 

однозначними. У той час як наукова спільнота та європейська 

громадськість говорять переважно про необхідність нової моделі 

соціального розвитку ЄС, його керівні інституції налаштовані на 

модернізацію моделі діючої. Так, наприклад, у резолюції Європарламенту, 

прийнятій 19.01.2017 р., чітко зазначається, що сьогодні Євросоюз 

потребує не демонтажу, а подальшого розвитку Європейської соціальної 

моделі, яка дійсно: 

• націлена на забезпечення повної зайнятості, адекватного 

соціального захисту та якісних соціальних послуг для всіх;  

• протистоїть економічної нерівності;  

• розширює можливості людей у ситуаціях уразливості;  

• бореться з бідністю та соціальною ізоляцією;  

• розширює участь у громадському та політичному житті, а також  

• підвищує рівень життя для всіх громадян ЄС [421].  

По-друге, причиною актуалізації соціального порядку денного для ЄС 

стала недосконалість діючої моделі розширення Євросоюзу – моделі 

гнучкої інтеграції, що дозволяє отримати єврочленство навіть при 

неготовності до інтеграції окремих сфер розвитку країни-претендента. 
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Майже двократне збільшення кількості країн – учасниць ЄС протягом 

2004–2007 рр. без відповідної готовності багатьох новоінтегрованих 

держав зумовило необхідність підвищення рівня життя в країнах-

реципієнтах за рахунок країн-донорів (за критерієм балансу відрахованих 

до бюджету ЄС та отриманих з нього коштів) і відповідного звуження 

можливостей соціальної підтримки населення останніх.  

Експерти обґрунтовано стверджують, що сьогодні «нова» Європа 

перебуває на повному утриманні у «старої», що викликає дедалі більше 

роздратування у західних європейців – за підсумками 2014 р. у списку з 18 

країн-реципієнтів значилися всі 11 новоінтегрованих держав ЄС зі Східної 

та Центральної Європи [422, с. 60].  

При цьому ресурсні диспропорції між найбільшими бюджетними 

донорами та реципієнтами в ЄС досягли вражаючих масштабів: якщо за 

зазначений період Німеччина перерахувала до бюджету ЄС на 15,5 млрд 

євро більше, ніж отримала звідти, то Польща, навпаки, отримала із 

загальноєвропейського бюджету на 13,7 млрд євро більше, ніж 

перерахувала туди (рис. 4.1).  

Така недосконала модель євроінтеграції обумовила критичне 

посилення дезінтеграційних тенденцій, піком яких стало рішення Великої 

Британії про вихід зі складу Євросоюзу (Брекзит), ухвалене на 

загальнонародному референдумі у червні 2016 року. Саме соціально-

економічні причини, як зазначають вчені, стали одними з вирішальних при 

ухваленні цього рішення. Сім років «жорсткої економії» після фінансової 

кризи 2008 року (підвищення податків і скорочення соціальних витрат, 

зниження життєвого рівня та стагнуючі зарплати, звуження можливостей 

для соціальної мобільності) вплинули на вибір британців – багато з тих, 

хто голосував за Брекзит, негативно сприймають падіння рівня своїх 

доходів й усвідомлення того, що їх діти житимуть гірше, ніж вони [423, с. 

32–33]. 
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Рис. 4.1. Різниця між отриманими з бюджету ЄС та сплаченими до нього 

коштами для країн-учасниць, що є найбільшими бюджетними донорами та 
реципієнтами, 2014 р., млрд євро   

Джерело: [422, с. 59].  
 

По-третє, посилення гостроти соціальної проблематики в ЄС 

пов'язано з розгортанням процесів соціальної дивергенції (тобто 

розходження соціальних параметрів розвитку) країн-учасниць, що прямо 

суперечить цілям забезпечення їх всебічної інтеграції та соціальної 

згуртованості.  

Під впливом низки криз, які переживає Євросоюз у останні роки, у 

т.ч. інституційної, економічної, фінансово-боргової, демографічної, 

міграційної,  значимо змінилася його соціальна динаміка. Скорочення 

соціальних програм у межах реалізації ЄС антикризової політики жорсткої 

економії за одночасного посилення навантаження на системи соціального 

захисту населення (під впливом тривалої економічної рецесії та 

пов'язаного з цим безробіття та скорочення бюджетних і персональних 

доходів, загострення демографічних і міграційних проблем) призвели до 
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зниження рівня життя пересічних європейців і подальшої соціальної 

фрагментації об'єднаної Європи. 

 За даними Євростату, у 2017 р. за показником реального ВВП на 

душу населення (за ПКС) розрив між найбагатшою і найбіднішою 

країнами ЄС перевищив 5,1 раза – якщо відповідний показник 

Люксембургу (75,8 тис. євро) відносно середньоєвропейського рівня (29,9 

тис. євро) становив 253%, то показник Болгарії (14,7 тис. євро) – лише 49% 

(рис. 4.2).  

 
Рис. 4.2.  Рівень реального ВВП на душу населення (за ПКС) у країнах 

Євросоюзу у 2017 р., ЄС-28=100 

Джерело: [317]. 
 

Показник частки населення, яка зазнає ризику бідності та соціального 

відторгнення, у 2017 р. коливався від 38,9% в Болгарії, 35,5% у Румунії та 

34,8% у Греції, до 15,7% у Фінляндії та 12,2% в Чехії, тобто «розкид» сягав 

2–3 рази.  

Різниця показників соціальної нерівності (квінтильних коефіцієнтів 

розподілу доходів, що є співвідношенням доходів 20% найбагатших і 20% 
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найбідніших громадян) за підсумками 2017 р. також була вагомою: якщо у 

Чехії, Словаччині, Словенії та Фінляндії це співвідношення становило 3,4–

3,6 раза, то у Греції, Литві, Іспанії та Румунії – 6,1–7,1 раза, а в  Болгарії – 

навіть 8,2 раза [317].  

Очевидно, що головною причиною масштабних розривів у 

соціальному розвитку держав – учасниць ЄС є ресурсна неспроможність 

більшості з них забезпечити наближення до рівня соціального добробуту, 

досягнутого найбільш розвиненими європейськими країнами. За 

підсумками 2015 р. частка державних бюджетних витрат на соціальних 

захист населення (у т.ч.  витрат на допомогу по безробіттю, тимчасовій 

непрацездатності та інвалідності, підтримку сімей з дітьми та літніх людей 

(окрім пенсійних виплат) тощо) в середньому по ЄС-28 становила 19,2% 

ВВП, але її величина коливалася від 25,6% ВВП у Фінляндії до 9,6% ВВП 

в Ірландії. При цьому лише вісім країн ЄС (Фінляндія, Данія, Італія, 

Австрія, Франція, Швеція, Бельгія та Греція) спрямовували з держбюджету 

на соціальний захист населення не менше 20% ВВП, тоді як у інших 

дев'яти (Ірландії, трьох прибалтійських країнах, Румунії, Болгарії, Кіпрі, 

Мальті та Чехії) цей показник не перевищував 13,5% ВВП (рис. 4.3). 

Ще більш чіткий поділ країн ЄС-28 на «бідних» і «багатих» 

проявляється, якщо оцінювати абсолютні показники соціальних витрат. За 

останніми наявними даними Євростату, у 2015 р. витрати бюджету на 

соціальний захист населення у розрахунку на одного отримувача (за ПКС) 

у Люксембурзі сягали 18,5 тис. євро; у Данії, Нідерландах та Австрії 

становили від 10,7 до 14,7 тис. євро; у Бельгії, Німеччині, Франції, Швеції 

та Фінляндії – від 10,1 до 12,1 тис. євро; в Ірландії, Італії, Іспанії та 

Великій Британії – від 5,4 до 8,8 тис. євро; у Чехії, Греції, Угорщині, 

Португалії, Словенії, Словаччині, на Кіпрі та Мальті – від 2,2 до 4,5 тис. 

євро; у Польщі, Литві, Естонії та Хорватії – від 1,8 до 2,2 тис. євро; у 

Латвії, Румунії та Болгарії – 1,1–1,6 тис. євро [317]. Різниця між кращими 

та гіршими показниками бюджетного соціального інвестування є 9–16-
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кратною, що, відповідно, обумовлює значні міжкраїнні диспропорції у 

соціальній «віддачі» таких інвестицій в Євросоюзі. 

 
Рис.4.3. Витрати державного бюджету на соціальний захист населення в 

країнах ЄС у 2015р., % ВВП  

Джерело: [317]. 

 
Як бачимо, існуючі відмінності між країнами-лідерами та 

аутсайдерами ЄС за наведеними вище та іншими соціальними 

показниками (зокрема ринку праці) чітко окреслюють неоднорідність 

соціального ландшафту об'єднаної Європи, її значну соціальну 

фрагментацію та загрозу подальшої соціальної дивергенції країн-учасниць.  

На сьогодні ці проблеми набули такої гостроти та важливості для 

перспектив ЄС, що в рамках суспільного обговорення «Білої книги про 

майбутнє Європи» у квітні 2017 р. Єврокомісією було представлено 

доповідь «Документ для роздумів щодо соціального виміру Європи» [424]. 

У ній окреслено три можливі сценарії соціального майбутнього Євросоюзу 
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на період до 2025 року, які стали предметом обговорення на суспільних 

дебатах в Євросоюзі [424, с. 25–31]: 

 перший: «Обмеження соціального виміру лише можливістю вільного 

пересування людей» (збереження правил транскордонного руху 

громадян і визнання дипломів, відміна мінімальних соціальних 

стандартів ЄС у сфері охорони праці та соціального захисту, 

припинення фінансування на рівні ЄС програм соціального та 

регіонального розвитку країн-членів); 

 другий: «Країни, які хочуть зробити більше в соціальній сфері, 

роблять більше» (поділ ЄС на групи країн з різним рівнем соціального 

розвитку, повна відмова від цілі соціальної конвергенції держав-

учасниць); 

 третій: «Країни ЄС-27 спільно поглиблюють соціальний вимір Європи» 

(забезпечення соціальної конвергенції держав Євросоюзу, законодавче 

закріплення на рівні ЄС мінімальних соціальних стандартів, 

залишення соціальної політики у віданні національних урядів). 

Елементи цих трьох сценаріїв можуть комбінуватися та 

доповнюватися, а остаточний сценарій, вироблений за підсумками 

суспільного обговорення, буде наданий Єврокомісією у листопаді 2017 р. 

на Соціальному саміті ЄС у Швеції. Однак уже зараз можна навести кілька 

критичних зауважень щодо основних недоліків «Документу для роздумів 

щодо соціального виміру Європи».  

По-перше, у ньому представлено лише три сценарії соціального 

поступу ЄС на найближче десятиліття, хоча у «Білій книзі про майбутнє 

Європи» надано п'ять сценаріїв її загального розвитку (у яких, до речі, 

соціальні аспекти подані мінімально або й зовсім відсутні), що свідчить 

про неадекватність урахування розробниками цих стратегічно важливих 

документів соціальної проблематики та недооцінку ними соціального 

порядку денного ЄС. 
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По-друге, перший і третій сценарій соціального розвитку ЄС 

видаються недопрацьованими і малоймовірними, оскільки реалізація 

першого сценарію веде до дефрагментації Європейської соціальної моделі 

і фактичної відмови від єдиного соціального простору ЄС, що ставить під 

сумнів інтеграційний проект Євросоюзу загалом; реалізація третього 

сценарію, що має на меті повноцінну соціальну конвергенцію країн ЄС, 

нереальна через відсутність адекватних інституційних механізмів і 

ресурсних можливостей, насамперед фінансово-економічних. 

По-третє, документ щодо майбутнього соціального виміру ЄС слабо 

корелює і не містить чітких прив'язок до такого іншого стратегічно 

важливого документу, як «Європейська опора соціальних прав» [425], 

остаточний варіант якого був ухвалений на Соціальному саміті ЄС щодо 

справедливої зайнятості та економічного зростання в листопаді 2017 р. (м. 

Ґетеборг, Швеція), і є зводом 20 ключових принципів і прав, що охоплює 

сфери зайнятості, соціального та пенсійного страхування, соціального 

захисту, освіти, охорони здоров'я, соціального діалогу, соціальної інклюзії 

та ін. Слід зазначити, що документ пройшов загальноєвропейське 

обговорення, розпочате Єврокомісією в березні 2016 р., причому було 

заявлено, що Європейська опора соціальних прав має стати ідеологічною 

базою для прискорення процесу соціальних реформ в ЄС, служити 

компасом для відновлення конвергенції в єврозоні та загалом сприяти 

побудові соціально справедливої Європи [426, с. 4–5]. 

По-четверте, при побудові сценаріїв очікуваного соціального виміру 

ЄС та визначенні механізмів їх реалізації абсолютно не враховано 

застереження та рекомендації, розроблені міжнародними інституціями 

щодо відновлення соціальної конвергенції та поліпшення соціального 

стану країн-членів, зокрема, відповідних рекомендацій МОП щодо 

активізації проведення Європейським Союзом реформ, спрямованих на 

підвищення продуктивності праці, стимулювання виробничих і соціальних 

інвестицій, розвитку людського капіталу та ін. [361, с. 35–59]. 
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Усунення зазначених недоліків у запропонованих сценарних підходах 

щодо майбутнього соціального виміру ЄС допоможе зробити їх більш 

реалістичними та потенційно ефективними з точки зору реновації 

Соціальної Європи. 

Також потрібно зауважити, що охарактеризований вище соціальний 

порядок денний для Євросоюзу досить непростий і чимало експертів 

відзначають наявність серйозних бар'єрів на шляху його реалізації. У 

широкому (суспільно-ідеологічному) вимірі такими бар'єрами виступають: 

реорганізація держави всезагального добробуту; нові умови для гонитви за 

прибутком; нова система планування суспільного розвитку [427, с. 136].  

У більш вузькому (національному) вимірі бар'єри на шляху оновлення 

соціального порядку денного ЄС стосуються: 

• стійкості економічного зростання та рівня державного боргу країн – 

учасниць ЄС; 

• потреби у більш рішучих національних реформах у сфері зайнятості, 

а також соціальної та фіскальної політики; 

• оптимізації національних систем оподаткування з метою скорочення 

соціальної нерівності та міжпоколінської несправедливості [428]. 

Крім того, серйозним викликом для реалізації поточного соціального 

порядку денного в Євросоюзі постає дефіцит соціальних інвестицій, у 

тому числі інвестицій у людський капітал, сприяння зайнятості (особливо 

для молоді), розвиток соціальної інфраструктури, охорони здоров'я, 

підтримки наукових досліджень та соціальних інновацій [429, с. 2–3]. 

Зарубіжні експерти наголошують, що реалізовуваний з кінця 2014 р. 

Інвестиційний план для Європи не здатний забезпечити досягнення цілей, 

передбачених Європейською опорою соціальних прав, що обумовлено 

незначною часткою інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури ЄС, 

географічними диспропорціями реалізації та незначною соціальною 

віддачою соціально-орієнтованих інвестиційних проектів, які фінансово 

підтримує Європейський фонд стратегічних інвестицій [429, с. 14–15].  
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Видається, що подолання перелічених бар'єрів і викликів у реалізації 

соціального порядку денного ЄС та оновлення його соціального виміру – 

досить складне завдання, вирішення якого вимагає значних ресурсів, 

серйозних реформаторських змін і більш ефективних управлінських 

підходів на рівні національних урядів і Євросоюзу загалом. Від того, 

наскільки успішно ЄС зможе розв'язати це завдання, залежить, чи стане 

єдина Європа «більш соціальною та справедливою» або ж і далі  

продовжуватиме рухатися шляхом соціальної дивергенції, накопичуючи 

загрозливий потенціал дезінтеграції загальноєвропейського соціального 

простору. 

 

4.3. Політика соціального згуртування Євросоюзу як інструмент 

конвергенції країн-учасниць 

Історично політика згуртування ЄС (EU Cohesion Policy) є 

результатом трансформації його регіональної політики. Точкою відліку 

правової формалізації цього напряму європейського держрегулювання 

вважають ухвалення в 1986 р. Єдиного європейського Акту, який закріпив 

перехід до спільного внутрішнього ринку країн Європейського 

економічного співтовариства, містив завдання щодо економічного та 

соціального згуртування ЄС і підвів основу для фінансування їх реалізації 

у бюджетному періоді 1988–1993 рр. [430, с. 8]. Уважаючи, що фактично 

бюджетне фінансування програм цієї політики ЄС розпочалося з 1988 р., 

Європейська Комісія навесні 2018 р. відзначила 30-річчя упровадження 

політики згуртування, зокрема, присвятивши цій даті спеціальний 

журнальний випуск з красномовною назвою: «Політика згуртування: 30 

років інвестування у майбутнє регіонів Європейського Союзу», де  

розповідалося про 30 найбільш успішних реалізованих у державах-

учасницях проектів із демонстрацією широти та ефективності цих 

інвестицій [431]. 
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Мета сучасної європейської політики згуртування, згідно зі статтею 

174 Лісабонського договору, що дію набрав чинності 2009 р., полягає у 

сприянні загальному гармонійному розвитку Євросоюзу, зміцненню його 

економічної, соціальної та територіальної єдності. Також процес 

згуртування передбачає «стирання» соціально-економічних відмінностей 

(тобто конвергенцію) як між країнами-учасницями, так і між регіонами 

всередині них, що досягається за рахунок цілого ряду чинників, а саме 

[432, с. хі-xvii]: прискорення економічного зростання, посилення 

конкурентоспроможності та підвищення добробуту населення країн – 

членів ЄС; збільшення інвестування у сферу науки, інновацій, екології; 

розбудова інфраструктури та поліпшення транскордонної взаємодії; 

полегшення доступу до загальної та професійної освіти; підвищення рівня 

зайнятості, соціального захисту та соціальної залученості населення.   

У «Першому звіті про економічне та соціальне згуртування», 

опублікованому Єврокомісією у 1996 р., зазначалося, що розбіжності між 

державами-членами, регіонами та соціальними групами в ЄС існують уже 

тривалий час, конвергенція є повільним процесом і регіональні відмінності 

економік, як правило, скорочуються не більш ніж на 2% на рік. І в цьому 

контексті в першу чергу важливо враховувати кількісні характеристики, 

однак суть згуртування Євросоюзу полягає у більш якісних аспектах, – а  

саме, у стійкості економічного зростання та якості життя його громадян 

[433, с. 17]. 

Новітня європейська політика згуртування повністю узгоджена з 

цілями Стратегії зростання та зайнятості «Європа-2020» та її 

флагманською ініціативою, ухваленою 2010 р. Єврокомісією як 

«Європейська Платформа проти бідності та соціального виключення: 

Європейська рамкова основа для соціального та територіального 

згуртування» [434].  

Ключовими фінансовими інструментами у впровадженні цієї політики 

є:  Європейський соціальний Фонд (European Social Fund, створений у 
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1957 р.), Європейський фонд регіонального розвитку (European Regional 

Development Fund, розпочав діяльність у 1975 р.) і Фонд згуртування 

(Cohesion Fund, утворений 1994 р.). Фінансування витрат на реалізацію 

політики згуртування розвитку здійснюється за спеціальними правилами із 

зазначених структурних фондів ЄС, – зокрема, бюджети фондів 

наповнюються за рахунок коштів ЄС і національних урядів, згідно з 

такими трьома головними цілями, як: 

1) забезпечення економічної конвергенції;  

2) підвищення регіональної конкурентоспроможності та 

зайнятості; 

3) підтримка європейської територіальної кооперації, в т.ч. у 

межах прикордонного, міжрегіонального та транснаціонального 

співробітництва. 

Фінансування у межах політики згуртування охоплює усі регіони 

країн ЄС, які за статистично-територіальним поділом віднесені до групи 

NUTS-2, тобто регіони з чисельністю населення від 800 тис. до 3 млн осіб 

(на початок 2018 р. Євростат виділяв 281 такий регіон [435]).  

Рівень інвестицій зі структурних  фондів на цілі згуртування залежить 

від рівня розвитку держав – членів ЄС і регіонів у їх складі, та враховує 

таку класифікацію на основі співвідношення показників їх подушового 

ВВП (за ПКС) і аналогічного показника ЄС [436, с. viii-ix]: 

• країни-учасниці: менш розвинені (менше 75%), помірно 

розвинені (від 75 до 90%) і високорозвинені (понад 90%); 

• регіони (NUTS-2): менш розвинені (менше 75%), перехідні (від 

75 до 90%) і більш розвинені (понад 90%). 

Залежно від категорії регіону Європейський фонд регіонального 

розвитку та Європейський соціальний фонд можуть забезпечувати від 50 

до 85% загального фінансування проектів, а його залишок покривається з 

національних, регіональних або приватних джерел. Фонд згуртування 
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інвестує в проекти у державах-членах, де ВВП на душу населення нижчий 

за 90% від аналогічного середньоєвропейського показника.  

В останні роки видатки зазначених вище європейських структурних 

фондів на реалізацію політики згуртування зростали, а сама вона була 

найдорожчою з точки зору витрат загальноєвропейського бюджету, однак 

у зв'язку з майбутнім офіційним виходом Великої Британії зі складу ЄС 

(березень 2019 р.) очікуються значні зміни цієї тенденції. 

Так, протягом бюджетного періоду 2007–2013 рр. бюджет Євросоюзу 

витратив на потреби політики згуртування та регіонального розвитку 

досить значну суму – приблизно 345 млрд євро, або 35,4% 

загальноєвропейського бюджету (табл. 4.3), з яких основна частина пішла 

на реалізацію 455 тематичних програм, а в їх межах – на підтримку 

інвестиційних проектів у сферах розвитку транспортної інфраструктури 

(22%), людського капіталу (19,8%), екологічного захисту, в т.ч. розвитку 

«зеленої» енергетики (17,9%), а також науки та інновацій (17,5%) [432, с. 

204].  

Таблиця 4.3 
Витрати бюджету ЄС на реалізацію політики згуртування та регіонального 

розвитку протягом 2007–2013 рр., млрд євро 

 
 

Напрям фінансування 

 
Загалом 
з трьох 
фондів 

в т.ч.: 

Європейський 
фонд 

регіонального 
розвитку 

Європейський 
соціальний 

фонд 

Фонд 
згуртування 

Забезпечення економічної 
конвергенції  

282 160 52 70 

Підвищення регіональної 
конкурентоспроможності та 
зайнятості 

 

55 

 

31 

 

24 

 

– 

Підтримка європейської 
територіальної кооперації 

8 8 – – 

Разом: 345 199 76 70 

 Джерело: [432, с. 202].  
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За даними Єврокомісії, протягом 2007–2013 рр. політика згуртування 

та регіонального розвитку безпосередньо охоплювала майже дві третини 

населення Євросоюзу, в т.ч. за такими її напрямами [437, с. 2]:  

• «Економічна конвергенція»: 154 млн жителів у 84 регіонах країн – 

членів ЄС-27, де подушовий ВВП не перевищує 75% 

середньоєвропейського показника, а також 16,4 млн жителів у 16 

регіонах новоінтегрованих країн, де ВВП незначно перевищує цей 

поріг; 

• «Регіональна конкурентоспроможність та зайнятість»: 314 млн 

жителів у 168 регіонах і субрегіонах держав ЄС-27; 

• «Європейська територіальна кооперація»: 181,7 млн жителів 

прикордонних регіонів у країнах ЄС-27. 

Значний ступінь охоплення і досить висока ефективність заходів 

політики згуртованості Євросоюзу, що реалізовувалися, перетворила її на 

значимий чинник впливу на соціально-економічну динаміку 

інтеграційного об'єднання [438, с. 28].  

За оцінкою Європейської Комісії, інвестовані у межах політики 

згуртування за період 2007–2013 рр. кошти дали змогу створити в ЄС 1,2 

млн робочих місць, а також сприяли зростанню ВВП новоінтегрованих у 

2004 р. і 2007 р. країн та їх конвергенції з іншими державами ЄС, – 

зокрема, сумарний обсяг їх ВВП на душу населення зріс з 54% 

середньоєвропейського показника у 2006 р. до 67% у 2015 р. Крім того, у 

довгостроковій перспективі за рахунок ефекту переливу (spillover effects) 

значні вигоди від інвестицій політики згуртування отримують і ті 

високорозвинені держави-учасниці, які нею не охоплені. Єврокомісія 

вважає, що завдяки впливу інвестицій, спрямованих у проекти на цілі 

згуртування протягом 2007–2013 рр., до 2023 р. буде забезпечено 

додаткове зростання на рівні 0,12% ВВП у високорозвинених країнах ЄС, 

що не брали у них участі.  
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Цей ефект особливо виражений для високорозвинених держав-членів 

(Австрії та Німеччини) з сильними торговельними зв'язками з країнами – 

учасницями політики згуртування, або сильною загальною відкритістю 

торгівлі (Ірландії та Люксембургу). При цьому в Австрії та Люксембурзі 

більше половини оціненої величини ефекту переливу пов'язано з їх 

інвестиціями в країни-члени, охоплені політикою згуртування Євросоюзу 

[436, с. xxiii; 186]. 

Загальний обсяг асигнувань з бюджету ЄС на політику згуртування в 

бюджетному періоді 2014–2020 рр. становить 351,8 млрд євро, або майже 

третину (32,5%) його загального обсягу. З них понад половину – 182,2 

млрд євро – призначено для менш розвинених регіонів (класифікацію 

регіонів див. вище), 35 млрд євро виділено для підтримки регіонів 

перехідного періоду та 54 млрд євро – для більш розвинених регіонів 

Євросоюзу [439, с. 3]. На період 2014–2020 рр. зазначений напрям 

політики передбачає 11 тематичних завдань щодо економічного, 

соціального та територіального згуртування ЄС,  за підсумками реалізації 

яких планується [436, с. xxiii-xxiv]: 

 підтримати 1,1 млн малих і середніх підприємств, що  безпосередньо 

зумовить створення 420 тис. нових робочих місць; 

 допомогти більш ніж 7,4 млн безробітних знайти роботу та понад 8,9 

млн працівників отримати нову професійну кваліфікацію; 

 залучити до впровадження наукових проектів програм згуртування 

6,9 тис. підприємств та 1,4 тис. науково-дослідних установ; 

 розвинути соціальну інфраструктуру, завдяки чому 6,8 млн дітей 

отримають доступ до нових ( модернізованих) шкіл і дитячих 

закладів, а загалом 42 млн громадян – до поліпшення медичних 

послуг; 

 забезпечити 14,5 млн додаткових домогосподарств доступом до 

високошвидкісного широкосмугового Інтернету; 
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 підключити додатково 17 млн європейців до установок для очищення 

стічних вод, а ще 3,3 млн – до «розумних» мереж споживання 

енергії; 

 відновити понад 4,6 тис. км залізничних ліній, побудувати 2 тис. км 

нових доріг та прокласти чи покращити 750 км ліній трамваю та 

метро. 

Єврокомісія також прогнозує, що фінансування проектів політики 

згуртування у 2014–2020 рр. чинитиме довгостроковий позитивний ефект 

на економічне зростання новоінтегрованих держав ЄС.  

Очікується, що найбільший ефект отримає Хорватія, де обсяг ВВП до 

2023 р. збільшиться приблизно на 4% порівняно з тим, який був би за 

відсутності інвестицій у політику згуртування. Також значний аналогічний 

ефект прогнозується у Польщі (+3,4%), Словаччині (+3%) та Румунії 

(+2,9%). У довгостроковій перспективі – до 2030 року – найбільше 

додаткове зростання ВВП очікується в Хорватії та Польщі – понад 4% у 

кожному випадку [436, с. 186]. 

Наведені вище прогнозні оцінки Єврокомісії мають відповідне 

підґрунтя, ураховуючи, що цілий ряд новоінтегрованих країн Євросоюзу 

входить до десятки країн – найбільших отримувачів коштів бюджету ЄС, 

що спрямовуються на цілі згуртування через структурні фонди протягом 

бюджетного періоду 2014–2020 рр. При цьому Польща взагалі виступає 

найбільшим в ЄС реципієнтом бюджетних коштів політики згуртування, 

отримуючи у зазначеному періоді 36,7% видатків бюджету Фонду 

згуртування, 20,2% – Європейського фонду регіонального розвитку та 

15,4% – Європейського соціального фонду (табл. 4.4).  

Водночас слід зауважити, що, попри солідне інституційне та 

фінансове забезпечення, а також значне суспільне та територіальне 

поширення політики згуртування Європейського Союзу, очікуваних 

результатів, які б відповідали задекларованим цілям, вона досі не 

забезпечила. 
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Таблиця 4.4 
Країни – найбільші отримувачі коштів з бюджету Євросоюзу,  

що виділяються на реалізацію політики згуртування через структурні фонди ЄС 

 у 2014–2020 рр. (станом на липень 2018 р.) 

№ п/п Країна-отримувач  Сума отримуваних 
коштів, млрд євро 

Частка отримуваних 
коштів, % бюджету 

фонду, сформованого за 
рахунок коштів ЄС 

Європейський фонд регіонального розвитку 

1. Польща 40,2 20,2 

2. Італія  21,7 10,9 

3. Іспанія  20,6 10,3 

4. Чехія  11,9 6,0 

5. Португалія  10,8 5,4 

6. Німеччина  10,8 5,4 

7. Угорщина 10,8 5,4 

8. Румунія  10,7 5,3 

9. Греція  8,6 4,3 

10. Франція  8,4 4,2 

Європейський соціальний фонд 

1. Польща 12,9 15,4 

2. Італія  10,2 12,1 

3. Німеччина  7,5 8,9 

4. Португалія  7,3 8,7 

5. Іспанія  7,1 8,4 

6. Франція  5,6 6,7 

7. Велика Британія 4,7 5,6 

8. Угорщина  4,7 5,6 

9. Румунія  4,6 5,5 

10. Греція  3,9 4,6 

Фонд згуртування 

1. Польща  23,2 36,7 

2. Румунія  6,9 10,9 

3. Чехія  6,1 9,6 

4. Угорщина  6,0 9,5 

5. Словаччина  4,3 6,6 
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№ п/п Країна-отримувач  Сума отримуваних 
коштів, млрд євро 

Частка отримуваних 
коштів, % бюджету 

фонду, сформованого за 
рахунок коштів ЄС 

6. Греція  3,3 5,2 

7. Португалія  2,9 4,6 

8. Хорватія  2,5 3,9 

9. Болгарія  2,3 3,6 

10. Литва  2,0 3,2 

Примітка: загальний бюджет кожного із зазначених структурних фондів ЄС 
формується з джерел двох рівнів: загальноєвропейського (ЄС) і національного (країни-
члени). 
Джерело: [440]. 
 

Зокрема, представлений Євростатом у 2017 р. аналіз показників 

досягнення державами – членами ЄС національних цілей Стратегії 

«Європа-2020» засвідчує їх розподіл на дві групи: 

 ті, що (майже) виконали чи навіть перевиконали встановлені 

цільові орієнтири, до яких належать  країни Північної Європи та 

Бенілюксу (митно-економічного союзу Бельгії, Нідерландів і 

Люксембургу), а також більшість регіонів Німеччини, Франції, 

Австрії та Великої Британії; 

 ті, що залишаються на значній відстані від досягнення 

національних цільових орієнтирів, – країни Балтії та більшість 

регіонів на сході та півдні Євросоюзу [441, с. 26]. 

Також наведений вище висновок підтверджує оцінка відповідних 

даних Євростату, насамперед індикаторів, що характеризують ступінь 

«розшарування» ЄС-28 за рівнем добробуту та ризику соціальної 

нестабільності населення. Причому проблеми економічного та соціального 

згуртування в Євросоюзі мають місце практично на всіх рівнях: поміж 

регіонами країн-учасниць, поміж самими країнами-учасницями, а також 

поміж їх групами всередині ЄС. Так, на рівні регіонів країн-учасниць ЄС 

показовим є порівняння питомих величин регіонального ВВП у розрахунку 

на душу населення (за ПКС, дані за 2015 р. для регіонів NUTS-2) – існує 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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чіткий поділ на відносно «багаті» регіони, де зазначений показник 

перевищує аналогічний середній показник для ЄС-28, та відносно «бідні» 

регіони, де він нижчий. За оцінкою Євростату, станом на 2016 р. в 

Євросоюзі [441, с. 118–120]: 

o географічний діапазон відносно «багатих»  регіонів простягається з 

півночі Італії через Австрію та Німеччину в одному напрямі до 

країн Бенілюксу, Південної Англії та Південної Ірландії, а в іншому 

– до країн Північної Європи; 

o існують анклави відносно «багатих» регіонів, наприклад, на півдні 

Франції, на північному сході Іспанії, а також Великої Британії;  

o має місце відносно висока концентрація багатства у столичних 

регіонах, які часто виглядають як острови серед «бідних» регіонів; 

o географічні діапазони відносно «бідних» регіонів простираються 

від країн – членів Балтії через східні регіони ЄС до Греції та 

південної Італії, а потім – через Середземне море до Піренейського 

півострова. 

Окрім збереження значних регіональних диспаритетів усередині 

більшості країн ЄС, недостатня ефективність загальноєвропейської 

політики згуртування проявляється і на рівні самих держав-членів. Про це 

свідчать помітні міжкраїнні відмінності у рівнях добробуту та соціальної 

стабільності громадян об'єднаної Європи. Так, за даними Євростату [317], 

у 2016 р. середній еквівалентний наявний дохід домогосподарств3 у 

переважної кількості, а саме 17 країн-учасниць був меншим, аніж у 

середньому в ЄС (16,5 тис. євро), у т.ч. у всіх без винятку 

постсоціалістичних державах. Водночас Люксембург (33,8 тис. євро) 

                                                             
3 Згідно з визначенням Євростату, середній еквівалентний чистий (або ще – наявний) 
дохід є середнім сукупним доходом усіх домогосподарств після сплати податків та 
інших відрахувань, що є доступним для витрат (споживання) або заощаджень, 
поділеним на кількість членів домогосподарств, конвертованих у еквівалентні «дорослі 
члени домогосподарства» за відповідним ваговим коефіцієнтом з урахуванням їх віку. 
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перевищив  зазначений показник ЄС-28 удвічі, Данія (28,7 тис. євро) – в 

1,7 раза, Швеція (25,2 тис. євро) – в 1,5 раза, Австрія та Фінляндія (в обох – 

по 23,7 тис. євро) – в 1,4 раза. Показово, що різниця за величиною 

середнього еквівалентного наявного доходу між «найбіднішими» 

громадянами ЄС (румуни, 2,4 тис. євро) та «найбагатшими» 

(люксембуржці, 33,8 тис. євро) за підсумками 2016 р. становила 14 разів. 

Це свідчить про те, що Євросоюзу потрібно пройти ще дуже довгий шлях 

до соціально-економічного «вирівнювання» на основі політики 

згуртування. 

Недостатня ефективність такої політики Євросоюзу проявляється й 

за критеріями, що стосуються скорочення бідності серед європейців та 

посилення їх соціальної залученості. Зокрема, у 2016 р. частка населення, 

яке ризикує опинитися за межею бідності чи у соціальній ізоляції, в 

середньому в ЄС-28 становила 23,7%. Водночас ступінь загрози бідності 

для населення в деяких країнах-учасницях був у 1,3–1,7 раза вищим, 

становивши: в Болгарії – 40,4%, Румунії – 38,8%, Греції – 35,6%, Литві – 

30,1%, Італії – 30,0%. Серед країн з низькою питомою вагою населення, 

яке за національним виміром перебуває на межі соціальної вразливості, у 

зазначеий період була Чехія (13,3%), Фінляндія (16,6%), Нідерланди 

(16,7%) і Данія (16,8%) [317]. Зважаючи на існуючий значний розкид 

масштабів потенційної бідності та соціальної ізоляції серед держав 

Євросоюзу, досягнення цілей його згуртування вимагатиме більших 

зусиль. 

Відмінності у соціально-економічному розвитку на рівні груп країн – 

учасниць ЄС можна виявити на прикладі порівняння «старих» і «нових» 

держав – учасниць Євросоюзу – відповідні дані приведено нами у розділах 

2 і 3 при характеристиці гальмування процесів конвергенції та розвитку 

процесів дивергенції в ЄС). Отже, і на рівні регіонів, і на рівні окремих 

країн-учасниць, і на рівні їх груп чітко виявляється низька ефективність 
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сучасної політики згуртування Євросоюзу, оцінена за статистичними 

показниками.  

Крім того, недостатня ефективність цієї політики має і суб'єктивне 

відображення. За даними європейської програми моніторингу громадської 

думки «Євробарометр» за березень 2018 р., лише 16% опитаних громадян 

ЄС-28 у числі найбільших своїх цінностей назвали солідарність та 

підтримку інших людей і лише 18% респондентів вважають їх цінностями, 

що найбільше репрезентують ЄС. Водночас сучасний Євросоюз уважають 

сильно або досить згуртованим 53% опитаних європейців, тоді як для 41% 

з них він видається структурою, що значною чи певною мірою роз'єднана 

[442, с. 148, 150–151]. 

Окрім недостатньої ефективності, європейська політика згуртування 

має чимало інших недоліків і викликає низку критичних зауважень 

експертів, науковців, політиків, представників громадськості. Зокрема, у 

дослідженні європейських учених, результати якого були презентовані у 

грудні 2015 р. в Інституті Європейського інвестиційного банку, показано, 

що протягом періоду 1989–2013 рр. політика згуртування ЄС у цілому 

мала значний позитивний вплив на розвиток його регіонів, водночас 

виявлено низку недоліків у реалізації її фінансових програм: недостатнє 

стратегічне обґрунтування, слабкий контроль за інвестованими коштами, 

дисбаланс між інвестиціями державного та приватного секторів, 

недостатня увага до питань територіальної єдності регіонів (розширення 

диспропорцій) та ін. [443].  

Американські експерти вважають сучасну політику згуртування ЄС 

суперечливою, а обсяги її фінансування недостатніми для того, щоб 

зупинити політичну й економічну фрагментацію Європейського Союзу та 

допомогти державам Південної та Східної Європи вирішити свої фінансові 

та соціальні проблеми. Як показала нещодавня криза, десятиріччя 

інтеграції та багатомільярдних бюджетних інвестицій у рамках політики 

згуртування забезпечили лише обмежену єдність країн Європи, і в 
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багатьох з них корупція та внутрішні обмеження перешкоджають 

ефективному використанню коштів європейських структурних 

фондів[444].   

Французькі фахівці з Інституту Жака Делора звертають увагу на 

необхідність оптимізації поточної політики згуртування Євросоюзу, 

оскільки вона відіграє значно слабшу роль порівно з політикою, 

спрямованою на підтримку Єдиного європейського ринку, а тому під 

впливом світової фінансової кризи проявилися помітні відмінності у рівнях 

економічної та соціальної згуртованості європейців, а також виразна 

потреба у посиленні останньої [445, с. 17].   

Про проблеми соціальної згуртованості в Євросоюзі зазначають і 

дослідники з бельгійського Центру європейської політики, розглядаючи їх 

як значну перешкоду на шляху отримання об'єднаною Європою 

«найвищого рейтингу соціального розвитку» – цілі, що зазначена її 

керівництвом у «Доповіді п'яти президентів» 2015 р. Експерти впевнені, 

що політика згуртування є і залишатиметься одним з ключових 

інструментів ЄС, спрямованих на забезпечення його всеохоплюючого 

розвитку, проте у вже недалекому майбутньому – у новому бюджетному 

періоді після 2020 р. – ця політика має бути більш гнучкою та більш 

повною мірою відповідати цілям соціального прогресу Європейського 

Союзу. А це вимагатиме суттєвого збільшення вкладень у людський 

капітал, поширення соціальних інновацій, а також удосконалення системи 

державного управління Євросоюзу [446, с. 3–4].  
*ŷ   Досить показовим з точки зору оцінювання ефективності політики 

згуртування ЄС видається спеціальне дослідження «Регіоналізація 

демографічних та економічних прогнозів – сценарії «Тренд» і 

«Конвергенція» на період з 2015 до 2060 року», яке було 

підготовлене Об'єднаним дослідницьким центром при Європейській 

Комісії з метою побудови прогнозних сценаріїв щодо розвитку 
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регіонів інтеграційного об'єднання на довгострокову перспективу 

[447].  
*ŷ  Зазначені сценарії розроблено з урахуванням комплексу індикаторів, 

що характеризують динаміку ВВП, доходів, зайнятості та 

чисельності населення (як на рівні регіонів NUTS-2, так і на рівні 

країн-учасниць), і вони відповідають двом найімовірнішим 

траєкторіям регіонального розвитку Євросоюзу на період 2015–2060 

років.  

Прогнозний сценарій «Тренд» передбачає збереження існуючих 

територіальних диспропорцій, за яких більша географічна концентрація 

виробництва, зайнятості та населення спостерігається у більш розвинених 

регіонах (нагадаємо, що за класифікацією NUTS-2 такими є регіони з 

подушовим ВВП (за ПКС), вищим за 90% аналогічного показника ЄС). 

Саме цей сценарій розробники вважають базовим. 

На відміну від нього, сценарій «Конвергенція» сприяє 

збалансованішому демографічному та економічному зростанню, коли 

менш розвинені регіони (з подушовим ВВП, меншим за 75% 

середньоєвропейського показника) та перехідні регіони (з подушовим ВВП 

від 75 до 90% аналогічного показника ЄС) зростають швидше, ніж більш 

розвинені.  

Прогнозні результати цих альтернативних сценаріїв демонструють 

суттєві відмінності щодо майбутнього регіонального розвитку на період до 

2060 р.: сценарій «Тренд» передбачає посилення існуючих територіальних 

диспропорцій в Європейському Союзі, тоді як сценарій «Конвергенція» 

означає посилення його територіальної згуртованості (табл. 4.5).  

Дані табл. 4.5 показують, що порівняно з реферативним 2010 р., у 

2060 р. регіональна структура виробництва, а також чисельності населення 

та робочої сили за сценарієм «трендового» розвитку змінюється на користь 

більш розвинених регіонів ЄС, тоді як за сценарієм «конвергенційного» 

розвитку, – навпаки, на користь перехідних і менш розвинених регіонів. 
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Таблиця 4.5 
Характеристики прогнозних сценаріїв регіонального розвитку Євросоюзу  

на період до 2060 р., % 

Індикатор / Регіони за класифікацією NUTS-2 Сценарій 

«Тренд» «Конвергенція» 

Структура виробництва ВВП (за ПКС) 

Регіони  Довідково: 2010 р. 2060 р 

Більш розвинені  71  72 64 

Перехідні  14  14 18 

Менш розвинені 14 15 19  

 Структура чисельності робочої сили 

Регіони Довідково: 2010 р. 2060 р. 

Більш розвинені  62  67 63 

Перехідні  16  16 18 

Менш розвинені 22 17 19 

Структура чисельності населення 

Регіони Довідково: 2010 р. 2060 р. 

Більш розвинені  58 64 58 

Перехідні  17  16 19 

Менш розвинені 25  20  23  

Примітка: у деяких випадках сума структурних показників не дорівнює 100%, що 
пояснюється округленням окремих з них до цілого числа. 

Джерело: [447, с. 27].  
 

Крім того, реалізація прогнозних сценаріїв передбачає дві дуже 

відмінні траєкторії, що визначають довгостроковий соціально-економічний 

розвиток ЄС у цілому: 

• за сценарієм «Тренд» передбачається збільшення кількості 

регіонів NUTS-2, які класифікуються як менш розвинені, що 

компенсується зменшенням як перехідних, так і більш розвинених 

регіонів, – з 272 врахованих у прогнозах регіонів Євросоюзу загалом 61 

регіон (22% з усіх) «опуститься» у класифікації до нижчого рівня 

розвитку, – наприклад, перейде з категорії більш розвинених до 

категорії перехідних регіонів, або ж  з категорії перехідних до категорії 
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менш розвинених, тоді як 42 регіони (15%) «піднімуться» на більш 

високий рівень розвитку; 

• за сценарієм «Конвергенція» прогнозується, що лише 25 регіонів 

ЄС (9% з усіх) знизять свій рівень розвитку за класифікацією NUTS-2, а 

у 76 (28%) з них зросте співвідношення ВВП на душу населення та 

відповідного середньоєвропейського показника. 

При цьому передбачається висока ефективність саме 

конвергенційного шляху розвитку Євросоюзу: за умови реалізації 

відповідного сценарію до 2060 р. в ЄС-28 більш розвинених регіонів буде 

на 30 більше, перехідних регіонів – на 26 більше і менш розвинених 

регіонів – на 56 менше, аніж за умови реалізації прогнозного сценарію 

«Тренд» [447, с. 31–33].   

Те, що фахівці Об'єднаного дослідницького центру при Європейській 

Комісії вважають базовим сценарієм саме трендовий розвиток регіонів ЄС, 

який означає подальше посилення існуючих територіальних диспропорцій, 

ще раз підтверджує недостатню ефективність загальноєвропейської 

політики згуртування як інструменту державного впливу та потребу в її 

коригуванні.   

Відповідні пропозиції щодо модернізації політики згуртування ЄС на 

новий бюджетний період 2021–2027 рр. були подані Єврокомісією у травні 

2018 р. і значною мірою враховували положення резолюції Європейського 

парламенту № 2016/2326 «Підгрунтя для політики згуртування ЄС після 

2020 року», ухваленої у червні 2017 р., у якій наголошувалося на 

необхідності адекватного бюджетного забезпечення цього напряму 

політики, навіть незважаючи на очікуване 15% скорочення бюджетних 

доходів у зв'язку з виходом Великої Британії з ЄС, та її концентрації у 

наступному бюджетному періоді на таких пріоритетах, як скорочення 

безробіття, підтримка соціально вразливих категорій громадян, боротьба зі 

зростаючою нерівністю доходів, посилення згуртованості через інвестиції 
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в освіту, навчання та культуру, а також забезпечення прийому мігрантів і 

біженців та їх інтеграції [448, с. 10–11]. 

Маючи на меті сприяння соціально-економічній конвергенції регіонів 

і країн Євросоюзу, Єврокомісія планує протягом 2021–2027 рр. виділити на 

загальноєвропейську політику згуртування бюджет у сумі майже 330 млрд 

євро (у цінах 2018 р.), та здійснити її модернізацію за такими чотирма 

напрямами, як [449, с. 1–2]: 

1) зосередження уваги на ключових інвестиційних пріоритетах ЄС: 

інноваціях, цифровізації, МСП, модернізації промисловості; 

2) упровадження більш адаптованого підходу до регіонального 

розвитку, що передбачає розширення участі місцевих органів 

влади у розробленні та співфінансуванні проектів політики 

згуртування;  

3) упорядкування правил і формату реалізації проектів політики 

згуртування для спрощення доступу до структурних фондів; 

4) посилення ув'язки з процедурою Європейського семестру з метою 

покращення інвестиційного середовища в об'єднаній Європі. 

Як і раніше, у бюджетному періоді 2021–2027 рр. політика 

згуртування реалізовуватиметься для всіх регіонів ЄС і 

концентруватиметься на найменш розвинених регіонах і державах-

учасницях, і хоча основним критерієм розподілу коштів структурних 

фондів залишиться рівень ВВП на душу населення, планується впровадити 

нові критерії оцінювання потреб у коштах для всіх категорій регіонів, а 

саме такі як: рівень безробіття серед молоді, частка населення з низьким 

рівнем освіти, рівень шкідливих вуглецевих викидів, а також прийом і 

соціальна та економічна інтеграція мігрантів.  

На відміну від бюджетного періоду 2014–2020 рр., на який 

встановлено 11 інвестиційних пріоритетів, новими пріоритетами політики 

згуртування на наступний семирічний період Єврокомісія обрала такі 

п'ять: 
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♦ більш розумна Європа (Smarter Europe): підтримка інновацій, 

цифровізації, модернізації промисловості, малого та середнього 

бізнесу; 

♦ більш «зелена», безвуглецева Європа (Greener, carbon free Europe): 

реалізація Паризької угоди, інвестування у відновлювані джерела 

енергії, трансформація енергосистем, боротьба зі зміною клімату;   

♦ більш поєднана Європа (more Connected Europe): інвестиційна 

підтримка розвитку стратегічних транспортних і цифрових мереж у 

ЄС; 

♦ більш соціальна Європа (more Social Europe): упровадження  

Європейської опори соціальних прав, інвестування у якісну 

зайнятість, освіту, професійне навчання, соціальну інклюзію та 

рівноправний доступ населення до медичних послуг; 

♦ більш наближена до громадян Європа (more Europe closer to citizens):  

підтримка стратегій розвитку місцевих громад та сталого 

урбаністичного розвитку на всій території Європейського Союзу. 

Як планується, протягом 2021–2027 рр. левова частка інвестиційних 

коштів Європейського фонду регіонального розвитку та Фонду 

згуртування буде спрямовуватися на досягнення перших двох пріоритетів 

– «Більш розумна Європа» та «Більш «зелена», безвуглецева Європа», – 

саме на ці цілі держави ЄС інвестуватимуть, залежно від національного 

рівня добробуту, від 65 до 85% асигнувань, отриманих із зазначених 

фондів [450, с. 1]. На наш погляд, такий підхід закладає на перспективу 

значні ризики щодо забезпечення соціального згуртування ЄС та може 

стати додатковим фактором гальмування соціально-економічної 

конвергенції країн-членів. 

Запропонований Єврокомісією проект інституційної модернізації 

політики згуртування на період 2021–2027 рр. загалом був схвально 

прийнятий інституціями ЄС та національними урядами держав-учасниць. 

Єдиним каменем спотикання і центральним питанням гострих політичних 
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дебатів стали плани значного скорочення обсягів фінансування, що мають 

отримати у рамках реалізації цієї політики країни Центрально-Східної 

Європи.  

Європейська Комісія вважає, що з моменту вступу в ЄС у 2004 р. 

країни ЦСЄ отримали непропорційно масштабні вигоди від політики 

згуртування порівняно з іншими її учасниками, а тому пропонує в бюджеті 

на 2021–2027 рр. перерозподілити понад 30 млрд євро, скоротивши 

фінансування центрально- та східноєвропейських країн на 22–24% і 

одночасно збільшивши підтримку Греції (на 8%), Італії (на 6,4%) та Іспанії 

(на 5%) [451]. 

Згідно з проектом Єврокомісії, у зазначеному періоді порівняно з 

бюджетним періодом 2014–2020 рр. загальний обсяг бюджетних коштів 

ЄС, виділених з фондів згуртування, скоротиться для Угорщини, Чехії, 

Естонії та Литви на 24% для кожної, Польщі – на 23%, Словаччини – на 

22%, Латвії – на 13%, Словенії – на 9%, Хорватії – на 6%. Водночас обсяги 

фінансування Болгарії та Румунії заплановано збільшити на 8% кожній 

(табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 
Показники фінансування країн ЄС-27 зі структурних фондів Євросоюзу  

у рамках політики згуртування протягом бюджетних періодів 

2014-2020 рр. і 2021-2027 рр. 

 

№ 

 

Країна ЄС 

Обсяг виділених  бюджетних 
коштів, млрд. євро, у цінах 2018 р.  

Зміна обсягу виділених  
бюджетних коштів,  

2021-2027 рр. до 2014-2020 рр. 

2014-2020 рр.* 

(факт станом на 
травень 2018 р.) 

2021-2027 рр. 

(проект 
Єврокомісії) 

млрд. євро* % 

1. Болгарія  8,2 8,9 +0,7 +8 

2. Румунія  25,2 27,2 2,0 +8 

 3. Хорватія  9,4 8,8 –0,6 –6 

 4. Латвія  4,9 4,3 –0,6 –13 

 5. Угорщина  23,6 17,9 –5,7 –24 

 6. Греція  17,8 19,2 +1,4 +8 
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№ 

 

Країна ЄС 

Обсяг виділених  бюджетних 
коштів, млрд. євро, у цінах 2018 р.  

Зміна обсягу виділених  
бюджетних коштів,  

2021-2027 рр. до 2014-2020 рр. 

2014-2020 рр.* 

(факт станом на 
травень 2018 р.) 

2021-2027 рр. 

(проект 
Єврокомісії) 

млрд. євро* % 

 7. Польща  83,9 64,4 –19,5 –23 

 8. Литва  7,4 5,6 –1,8 –24 

 9. Естонія  3,8 2,9 –0,9 –24 

 10. Португалія  22,8 21,2 –1,6 –7 

 11. Словаччина  15,1 11,8 –3,3 –22 

 12. Кіпр  0,88 0,9 +0,02 +2 

 13. Словенія  3,4 3,1 –0,3 –9 

 14. Чехія  23,4 17,8 –5,6 –24 

 15. Іспанія  32,4 34,0 +1,6 +5 

 16. Мальта  0,79 0,6 –0,19 –24 

 17. Італія  36,4 38,6 +2,2 +6 

 18. Франція  16,9 16,0 –0,9 –5 

 19. Фінляндія  1,52 1,6 +0,08 +5 

 20. Бельгія  2,4 2,4 0 0 

 21. Швеція  2,1 2,1 0 0 

 22. Німеччина  19,9 15,7 –4,2 –21 

 23. Данія  0,6 0,6 0 0 

 24. Австрія    1,3 1,3 0 0 

 25. Нідерланди  1,4 1,4 0 0 

 26. Ірландія  1,26 1,1 –0,16 –13 

 27. Люксембург   0,1 0,1 0 0 

* Розраховано на основі даних:  [452]. 

Джерело: [452, с. 33]. 
 

Як показано в табл. 4.6, значне скорочення фінансування зі 

структурних фондів очікує також Мальту (на 24%), Німеччину (на 21%) та 

Ірландію (на 13%). Однак, ураховуючи високий рівень їх економічного 

розвитку, потенційно це не впливатиме негативно на процеси соціально-

економічної конвергенції в ЄС, на противагу запланованому скороченню 
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фінансування держав Східної та Центральної Європи. Саме на останнє як 

загрозу міжкраїнній і регіональній конвергенції в Євросоюзі, а також 

побудові «більш соціальної Європи», звертають увагу європейські 

науковці та експерти, парламентарі, профспілкові та громадські діячі [453], 

[454], [455], закликаючи Єврокомісію переглянути запропоновану нею 

модель фінансування програм політики згуртування Європейського Союзу 

на бюджетний період 2021–2027 рр.  

Підсумовуючи, зазначимо, що значний досвід реалізації європейської 

політики згуртування довів її дієвість як інструменту стимулювання 

процесів конвергенції держав-членів ЄС. Однак, сучасна політика 

згуртування ЄС потребує модернізації, оскільки в останні роки її 

ефективність знизилася, що засвідчує формування чітких тенденцій 

гальмування економічної конвергенції та посилення соціальної дивергенції 

в Євросоюзі. Сьогодні Єврокомісія має дорожню карту такої модернізації, 

але на заваді можуть стати задавнені інституційні проблеми цього 

інтеграційного об’єднання, а також негативний вплив Брекзиту, який може 

проявитися, у т.ч. в оцінюваному експертами 15%-му скороченні 

бюджетних можливостей ЄС. Скорочення фінансування країн-учасниць з 

Центрально-Східної Європи у рамках політики згуртування, яке очікується 

в бюджетному періоді 2021–2027 років, може негативно вплинути на 

динаміку їх конвергування з більш розвиненими державами Євросоюзу, а 

тому для країн ЦСЄ, що будуть змушені більше розраховувати «на власні 

сили», посилюється актуальність завдання щодо підвищення рівня їх 

міжнародної конкурентоспроможності, прискорення інституційного 

розвитку та темпів економічного зростання. 

  

4.4. Політика згладжування диспаритетів і детінізації у сфері 

зайнятості ЄС 

Як зазначалося у попередніх розділах, процес соціально-економічної 

конвергенції невіддільно пов'язаний з категоріями людського капіталу (як 



293 
 

 

основного джерела економічного та суспільного розвитку), робочої сили 

(як одного з ключових ресурсів виробництва) та продуктивності праці (як 

одного з критеріїв оцінки конвергенційної динаміки). Саме тому 

регулювання ринків праці й загалом сфера зайнятості перебувають у 

центрі уваги державної політики, орієнтованої на забезпечення 

конвергенції соціально-економічних систем регіональних чи національних 

суб'єктів.  

На сьогодні Європейський Союз, прагнучи досягти внутрішньої 

соціальної конвергенції, центральну роль відводить саме питанням 

зайнятості, яка детермінує рівень якості життя та соціальній інклюзії в 

європейському суспільстві, а також виступає одним з основних елементів 

соціальної інтеграції держав-членів [456, с. 3–4] та відновлення 

Європейської соціальної моделі, що базується на посиленні трудових прав 

та соціального захисту для всіх громадян об'єднаної Європи [457, с. 5]. 

У спеціальній доповіді МОП, виданій за підсумками дев'ятої 

Європейської регіональної наради МОП, що відбулася в Осло у квітні 2013 

р., відзначалося що високий рівень безробіття, зростаюча «трудова 

бідність» і нерівність доходів створюють серйозну загрозу європейській 

соціальній моделі та сталості економічного розвитку Євросоюзу загалом  

[458, с. 1–4]. Тому ЄС потребує реалізації єдиної політики у сфері 

зайнятості, яка б усунула значні регіональні дисбаланси та повернула 

Європу на шлях конвергенційного розвитку. І хоча, за оцінкою 

Європейської Комісії, станом на початок 2018 р. ринок праці ЄС 

продемонстрував позитивну динаміку та значний прогрес у досягненні 

цілей Стратегії «Європа-2020» [459, с. 24], зміцнюючи посткризове 

відновлення європейської економіки, у сфері зайнятості Євросоюзу 

залишається чимало проблем, що негативно впливають на процеси 

конвергенції. 

Міжкраїнні диспаритети у сфері зайнятості ЄС. Значне посилення 

внутрішньоєвропейських тенденцій до диспаритету ключових показників у 
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сфері зайнятості ЄС та їх дивергенції спостерігалося протягом декількох 

років з моменту настання світової фінансової кризи наприкінці 2008 р. 

Головно поділ європейських держав у зазначеній сфері сформувався двома 

умовними осями – «старі – нові» країни-учасниці та «північ – південь» 

Євросоюзу, і пов'язаний він із рівнем розвитку інститутів ринку праці, 

сталістю національних економік, ефективністю антикризових програм і 

посткризової політики країн ЄС. Основні диспаритети у сфері зайнятості 

держав об'єднаної Європи простежують, зокрема, за критеріями зайнятості 

та безробіття населення, оплати, продуктивності та гідності праці, а також 

освітньо-кваліфікаційного потенціалу робочої сили. Тенденції динаміки 

цих показників свідчать, що кризовий спад у сфері зайнятості 

Європейського Союзу тривав протягом 2009–2014 рр., а затим почався 

період повернення їх значень до докризового рівня і навіть його 

перевищення – переважно в 2017–2018 рр.  

Так, за даними Євростату (табл. 4.7), за підсумками І кв. 2018 р. рівень 

зайнятості населення віком 15–64 роки у середньому по всіх країнах 

Євросоюзу (ЄС-28) становив 67,8%, а у країнах євроінтеграційного ядра 

(ЄС-15) – 68,0%. Регіональні відмінності цього індикатора є надзвичайно 

високими й іноді досягають 22,9 в.п. Найнижчі рівні зайнятості в цей 

період (53,3–59,0%) характерні для Греції, Італії та Хорватії, а найвищі 

(74,2–76,2%) – для Чехії, Данії, Нідерландів, Німеччини, Великої Британії 

та Швеції. Цей показник майже відповідає рівню 2008 р., коли 

максимальний диспаритет за цим показником становив 22,4 в.п. (рівень 

зайнятості в Данії – 77,9%, натомість на Мальті – 55,5%), тоді як у 2014 р. 

диспаритет сягав 25,5 в.п. (рівень зайнятості в Швеції становив 74,9%, а в 

Греції – лише 49,4%) [317]. 

Рівень безробіття серед населення працездатного віку ЄС-28 

підвищився з 7,1% у 2008 р. до 10,3% у 2014 р., а затим знизився до 7,5% 

за підсумками І кв. 2018 р. За останній зазначений період найвище 

безробіття було зафіксовано на Кіпрі (11,0%), в Італії (11,8%), Іспанії 
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(16,8%) та Греції (21,4%); найнижче – в Угорщині (3,9%), Німеччині (3,7%) 

та Чехії (2,4%). Розрив у рівнях безробіття серед європейських країн в І кв. 

2018 р. становив 19,0 в.п., хоча ще 2014 р. сягав 21,6 в.п., натомість 2008 р. 

він був у 2,5 рази меншим. 

Значний регіональний диспаритет упродовж останніх років 

зберігається в оплаті та продуктивності праці європейських найманих 

працівників. У першому півріччі 2018 р. розмір мінімальної щомісячної 

заробітної плати в Болгарії (261 євро) і Люксембурзі (1999 євро) 

відрізнявся майже у 8 разів, а відносний рівень їх продуктивності праці 

(відповідно, 45,7 і 160,8% аналогічного середньоєвропейського показника) 

– в 3,5 рази.   

Доволі відчутним є і міжкраїнний дисбаланс за такою 

характеристикою гідної праці, як рівень «трудової  бідності». За даними 

2016 р. у групі високого ризику бідності перебувало 9,6% працюючого 

населення Євросоюзу (у віці, старшому за 18 років), чиї доходи з 

урахуванням соціальних трансфертів не перевищували 60% національного 

медіанного еквівалентного доходу в розпорядженні.   При цьому рівень 

бідності серед зайнятого населення значно варіювався: від 2,7–5,3% у 

Фінляндії, Чехії, Ірландії, Нідерландах і Данії до 11,7–17,2% в Італії, 

Люксембурзі, Греції, Іспанії та Румунії (табл. 4.7). Потрібно розуміти, що 

відповідно варіюється і ступінь соціальних ризиків, пов'язаних із 

«трудовою бідністю», на які можуть наражатися країни об'єднаної Європи, 

що визначальною мірою залежить від ефективності національних систем 

соціального захисту населення.  
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Таблиця 4.7 

Ключові показники у сфері зайнятості та функціонування ринків праці Євросоюзу (2008–2018 рр.) 

 
Країна ЄС 

Рівень зайнятості 
населення віком 
15–64 роки, % 

Рівень безробіття 
населення віком 15–

64 роки, % 

Мінімальна 
заробітна 

плата, 
євро/місяць 

Номінальна 
продуктивність 
праці на одного 

зайнятого, 
 ЄС-28=100 

Рівень бідності 
серед зайнятого 

населення, % 

Загальні витрати на 
реалізацію політики 
зайнятості, % ВВП 

Охоплення 
дорослих 

«безперервним 
навчанням», %  

2008 р. І кв. 
2018 р. 

2008 р.   І кв. 
2018 р. 

2008 р.  І півр. 
2018 р. 

2008 р. 2017 р. 2008 р. 2017 р. 2008 р. 2016 р. 2017 р. 

ЄС-28 65,7 67,8 7,1  7,5 – – 100,0 100,0 8,3* 9,6** 1,6  н.д. 10,9 

ЄС-15 67,1 68,0 7,2  8,2 – – 109,6 107,0 8,6 9,6** 1,7 н.д. 12,6 

Бельгія 62,4 63,9 7,0  6,2 1336 1563 128,2 128,9 4,8 5,0 2,7  2,3 8,5 

Болгарія 64,0 66,5 5,7  5,8 112 261 39,3 45,7 7,6 9,9 0,5  0,6 2,3 

Чехія 66,6 74,2 4,4  2,4 335 478 77,7 80,6 3,6 3,5 0,4  0,5 9,8 

Данія 77,9 74,4 3,5  5,4 н.д. н.д. 107,6 113,7 5,1 5,3 2,4  3,1 26,8 

Германія  70,1 75,4 7,6  3,7 н.д. 1498 106,8 105,8 7,1 9,5** 2,0 1,4 8,4 

Естонія  70,1 73,6 5,6  6,9 278 500 66,0 72,8 7,4 9,3 0,3 0,8 17,2 

Ірландія  67,4 67,9 6,5  5,8 1462 1614 130,3 189,3 6,3 4,8** 2,1  1,5 8,9 

Греція  61,4 53,3 7,9  21,4 794 684 98,4 79,7 14,2 12,9 0,6  0,7*** 4,5 

Іспанія  64,5 61,1 11,3  16,8 700 859 100,8 101,6 11,2 13,1 2,6  2,5*** 9,9 

Франція  64,8 64,8 7,4  9,7 1321 1498 116,4 115,4 6,5 7,9** 2,0  3,0*** 18,7 

Хорватія  60,0 59,0 8,7  10,5 380 462 70,5 71,8 н.д. 5,6** н.д.  0,7 2,3 

Італія  58,6 57,6 6,8  11,8 н.д. н.д. 114,8 106,4 9,0 11,7** 1,2  1,7*** 7,9 

Кіпр  70,9 66,2 3,8  11,0 н.д. н.д. 94,9 84,1 6,3 8,2** 0,6  0,7 6,9 

Латвія  68,2 70,9 8,0 8,4 227 430 56,1 67,2 10,6 8,8 0,5  0,6 7,5 
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Країна ЄС 

Рівень зайнятості 
населення віком 
15–64 роки, % 

Рівень безробіття 
населення віком 15–

64 роки, % 

Мінімальна 
заробітна 

плата, 
євро/місяць 

Номінальна 
продуктивність 
праці на одного 

зайнятого, 
 ЄС-28=100 

Рівень бідності 
серед зайнятого 

населення, % 

Загальні витрати на 
реалізацію політики 
зайнятості, % ВВП 

Охоплення 
дорослих 

«безперервним 
навчанням», %  

2008 р. І кв. 
2018 р. 

2008 р.   І кв. 
2018 р. 

2008 р.  І півр. 
2018 р. 

2008 р. 2017 р. 2008 р. 2017 р. 2008 р. 2016 р. 2017 р. 

Литва  64,4 70,6 5,9  7,4 232 400 65,0 75,0 9,6 8,5** 0,4 0,5 5,9 

Люксембург  63,4 67,2 5,1  5,6 1609 1999 169,5 160,8 9,4 12,0** 1,0 1,3 17,2 

Угорщина  56,4 68,7 7,9  3,9 293 445 70,5 68,1 5,8 10,2 0,7 1,2 6,2 

Мальта  55,5 68,1 6,0  4,5 617 748 93,1 96,1 5,1 5,9 0,5 0,4 10,1 

Нідерланди  77,2 76,2 2,7  4,4 1357 1578 119,5 111,2 4,7 5,6** 2,1 2,4 19,1 

Австрія  70,8 72,0 4,2  5,3 н.д. н.д. 117,5 117,0 8,6 7,7 1,8  2,3 15,8 

Польща  59,2 66,6 7,2  4,2 336 503 62,0 75,7 11,5 10,8** 0,9  0,7 4,0 

Португалія  68,0 68,9 8,0  8,2 497 677 77,4 76,0 11,4 10,9** 1,5  1,7 9,8 

Румунія  59,0 63,1 6,1  4,8 137 408 51,3 65,3 17,0 17,2 0,3 0,1 1,1 

Словенія  68,6 69,7 4,5  6,0 567 843 83,6 81,7 5,1 6,6 0,4  0,7 12,0 

Словаччина  62,3 67,1 9,5  7,2 268 480 79,3 81,1 5,8 6,5** 0,7 0,6 3,4 

Фінляндія  71,1 70,1 6,4  8,9 н.д. н.д. 115,7 108,8 5,1 2,7 2,1 2,8 27,4 

Швеція  74,3 76,2 6,3  6,8  н.д. н.д. 118,2 113,0 6,8 6,7** 1,4 1,7 30,4 

Велика 
Британія 71,5 74,6 5,7 4,2 1150 1401 106,1 99,8 8,0 8,6** 0,5  н.д. 14,3 

* Дані за 2010 р. ;   ** Дані за 2016 р.;    *** Дані за 2015 р.   

Джерело: [317]. 
 



Важливою характеристикою національних ринків праці ЄС є показник 

охоплення дорослого населення програмами «безперервного навчання», або 

«навчання впродовж усього життя» (Lifelong Learning Programmes), що 

безпосередньо впливає на конкурентоспроможність національної робочої сили. 

Міжкраїнні дисбаланси ЄС у рівні охоплення такими програмами населення 

віком 25–64 роки залишаються вкрай високими. Так, відповідний показник за 

2017 р. у Румунії становив лише 1,1%, Болгарії та Хорватії – 2,3%,  Словаччині 

– 3,4%, натомість у Данії, Фінляндії та Швеції він досяг 26,8–30,4% (табл. 4.7). 

Такий великий розрив у рівнях залучення населення країн Євросоюзу у проекти 

«безперервного навчання», своєю чергою, потенційно сприяє посиленню 

диспаритету між величинами освітньо-кваліфікаційного потенціалу, який має 

робоча сила цих країн. 

Вагомі відмінності між країнами Європи спостерігаються й у сфері 

неформальної (нереєстрованої) зайнятості, яка призводить до  цілої низки 

загроз їх загальному та конвергенційному розвитку, зокрема, таких як [460, с. 

37]: зростання масштабів тіньової економіки; ослаблення основ 

довгострокового економічного зростання; розбалансування систем соціального 

та пенсійного забезпечення; деформація моделі соціального партнерства; 

зниження професійно-освітнього та кваліфікаційного рівня робочої сили; 

бідність і маргіналізація неформально  зайнятих працівників;  деформація 

структури суспільства через зростання прекаріату – нового «соціально 

небезпечного класу». За визначенням МОП, неформально зайняті – це люди, які 

працюють поза схемами соціального захисту і загалом державного 

регулювання: самозайняті в невеликому незареєстрованому бізнесі та наймані 

працівники на незахищених (офіційних і неофіційних) робочих місцях. 

Євростат не веде офіційної статистики щодо неформальної зайнятості в ЄС, 

відповідні оціночні чи соціологічні дані розраховуються на нерегулярній основі 

окремими інституціями чи дослідниками.  

Так, за оцінкою Єврокомісії, в 2008–2009 рр. питома вага неформально 

зайнятих у загальній чисельності робочої сили у Греції становила 46,7%, 

Ірландії – 33%, Португалії – 22,4%, Іспанії – 18,8%, Німеччини і Румунії – 
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майже по 12%, у Франції – 10,3% [461, с. 89]. Дещо інший рівень неформальної 

зайнятості в ЄС показують розрахунки європейських вчених на основі методу 

затрат праці (ці затрати визначаються як зважений показник на основі 

показників попиту та пропозиції робочої сили на національному ринку праці). 

Згідно з ними у 2013 р. середній рівень неформальної зайнятості становив 

щонайменше 7,7% сумарних затрат робочої сили в економіці Євросоюзу 

загалом і 11,6% – в її корпоративному секторі. Найвищим цей показник був у 

Польщі (14,6 і 20,8% відповідно), Румунії (14,5 і 18,9%) та Литві (13,6 і 19,8%), 

а найнижчим – у Нідерландах (3,0 і 5,2%), Німеччині (2,9 і 4,4%) та Великій 

Британії (1,7 і 2,7% відповідно) [462, с. 13–14].  

Дуже значні – п'яти- та восьмикратні у наведених вище прикладах – 

розриви між індикаторами неформальної зайнятості в країнах ЄС свідчать не 

лише про різну гостроту існуючих у них проблем щодо забезпечення 

соціального захисту й обов'язковості соціальних внесків працюючих громадян, 

а й про суттєві відмінності у рівнях розвитку національних ринків праці, які 

Євросоюзу протягом останніх десятирічь подолати так і не вдалося. 

Перелік охарактеризованих вище міжкраїнних диспаритетів у 

функціонуванні ринків праці ЄС не є вичерпним. У більш поглиблених 

дослідженнях він може бути доповнений показниками трудової міграції, 

вартості робочої сили, пенсійного і соціального страхування (у тому числі 

виплат на випадок безробіття), ведення соціального діалогу влади, бізнесу і 

профспілок, а також іншими соціально-економічними індикаторами, що 

характеризують сферу зайнятості. Проте навіть декілька охарактеризованих 

диспаритетів у сфері зайнятості Євросоюзу, ураховуючи їх масштаб і 

усталеність, є достатнім свідченням збереження тенденцій дивергенції держав-

учасниць за відповідними критеріями. 

Політика Європейського Союзу, спрямована на згладжування 

міжкраїнних диспаритетів у сфері зайнятості та її детінізації. 

Ураховуючи гостроту проблем, пов'язаних з прискоренням економічного 

відновлення, збереженням європейської соціальної моделі та підвищенням 
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соціальної згуртованості в Європі, ЄС реалізує цілеспрямовану політику 

державного регулювання щодо згладжування зазначених вище та інших 

диспаритетів у сфері зайнятості. У рамках цієї політики можна виокремити такі 

основні напрями:  

1) фінансування витрат на реалізацію активних і пасивних заходів 

політики зайнятості. За нашими підрахунками на основі даних Євростату 

[317], загалом на здійснення активної (що стосується стимулювання зайнятості 

та створення робочих місць) і пасивної (орієнтованої на соціальну підтримку 

безробітних) політики зайнятості Євросоюзом 2016 р. (останні наявні дані 

станом на серпень 2018 р.) було спрямовано 233,9 млрд євро, або 1,6% ВВП. 

При цьому в регіональному розрізі фінансування політики зайнятості також є 

диспаритетним. Його рівень варіюється від 0,1–0,8% ВВП у Румунії, Чехії, 

Словенії, Словаччині та прибалтійських країнах ЄС до 2,8– 3,1% ВВП у 

Фінляндії, Франції та Данії (табл. 4.7); 

2) реалізація спеціальних флагманських ініціатив, передбачених 

ухваленою 2010 р. Стратегією зростання і зайнятості «Європа-2020» [463], а 

саме: 

• ініціативи «Молодь у русі», спрямованої на підвищення рівня 

освіти і зайнятості молоді, що передбачає щорічну підтримку в доступі на 

ринки освітніх послуг і праці понад 400 тис. молодих європейців. 

Заплановано, що це сприятиме тому, що 2020 р. 40% молоді матиме вищу 

освіту в лише 10% дітей у Європі будуть змушені залишити установи 

початкової освіти,  

• ініціативи «План розвитку нових здібностей і збільшення кількості 

робочих місць», орієнтованої на модернізацію ринків праці та підвищення 

якості і трудової мобільності робочої сили, що має забезпечити до 2020 р. 

досягнення 75% рівня зайнятості населення ЄС віком 20–64 роки; 

3) ухвалення у квітні 2012 р. нормативно-правового Пакета зайнятості 

ЄС, спрямованого на стимулювання заходів зі створення якісних робочих місць 

(насамперед у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, «зеленої» 



301 
 

 

економіки й охорони здоров'я) та інших напрямів європейської політики, що 

сприяють сталому і всеосяжному економічному зростанню ЄС [464]; 

4) схвалення Єврокомісією в лютому 2013 р. рекомендаційного Пакета 

соціальних інвестицій, що містить опис найкращих практик і норм для 

підтримки інвестування в підвищення ефективності національних систем 

соціального захисту та інші соціальні проекти держав Євросоюзу [465];  

5) реалізація з січня 2014 року Програми зайнятості та соціальних 

інновацій, спрямованої на забезпечення високоякісної та сталої зайнятості, 

гідного соціального захисту, а також ліквідацію гендерної нерівності, бідності 

та тривалого безробіття. Бюджет цієї Програми, розрахованої на 2014–2020 рр., 

дорівнює 919,5 млн євро і розподіляється на виконання трьох підпрограм: 

модернізації зайнятості та соціальної політики (61%); підвищення мобільності 

трудових ресурсів (18%); покращення можливостей мікрофінансування і 

соціального підприємництва (21%) [466, с. 10–11]. 

6) заснування в листопаді 2014 р. Фонду стратегічних інвестицій, 

призначеного для фінансування в 2015–2017 рр. соціально орієнтованих 

(насамперед на створення робочих місць) інвестпроектів за рахунок державних 

і приватних коштів загальною сумою 315 млрд євро;   

7) підтримка «Стратегії інвестування, орієнтованого на зайнятість, для 

Європи», розробленої МОП на початку 2015 р., яка за сценарієм помірного 

економічного зростання і фінансування згаданим вище Фондом стратегічних 

інвестицій соціально орієнтованих проектів у повному обсязі (315 млрд євро) 

передбачала пряме й опосередковане створення в Євросоюзі 1,8 млн робочих 

місць [467, с. 18–19]; 

8) ухвалення Єврокомісією у червні 2016 р. нового Порядку денного у сфері 

навичок для Європи (New Skills Agenda for Europe), орієнтованого на підтримку 

набуття європейцями сучасних навичок задля підвищення рівня їх зайнятості та 

конкурентоспроможності на ринку праці. Цей документ, покладений в основу 

планів національних реформ у державах – членах ЄС, передбачає три основні 

напрями діяльності: підвищення якості та актуальності формування навичок; 
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перетворення навичок і кваліфікацій на більш помітні та порівнювані; 

покращення інтелектуальних навичок та інформування для кращого вибору 

кар'єри [468, с. 3; 18]. 

9) започаткування переходу до нового «Соціального порядку денного» ЄС, 

зокрема, представлення Єврокомісією у рамках суспільного обговорення «Білої 

книги про майбутнє Європи» у квітні 2017 р. доповіді «Документ для роздумів 

щодо соціального виміру Європи», в якій окреслено три можливі сценарії 

соціального майбутнього Євросоюзу на період до 2025 р., у т.ч. щодо розвитку 

сфери зайнятості та руху робочої сили [469, с. 76–77]. 

10) проведення 17 листопада 2017 р. лідерами ЄС  Соціального саміту з 

питань справедливої зайнятості та економічного зростання (м. Гетеборг, 

Швеція), учасники якого мали єдине розуміння щодо нагальної необхідності 

«надання Європі масштабного та відчутного соціального виміру; сприяння 

конвергенції європейських економік та суспільств, – на всіх рівнях і зусиллями 

усіх соціальних партнерів; вжиття активних заходів для покращення доступу до 

ринків праці, забезпечення справедливої зайнятості, гідних умов праці та 

підтримки трудової мобільності [470, с. 1].  Головною подією Саміту стало 

прийняття спільним рішенням Європейського Парламенту, Ради ЄС та 

Єврокомісії «Європейської опори соціальних прав» –  зводу консолідованих 

принципів правового регулювання і розвитку ринків праці та соціальної сфери 

ЄС у ХХІ ст. Документ складається з трьох розділів, два з яких присвячені 

питанням зайнятості, а саме: «Рівні можливості та доступ до ринку праці» та 

«Гідні умови праці» [471].  

11) приділення посиленої уваги питанням фінансування політики 

зайнятості у проекті загального бюджету ЄС на 2021–2027 рр. Єврокомісія у 

травні 2018 р. представила проект бюджету ЄС-27 (без Великої Британії) на 

наступний семирічний період загальним обсягом 1135 млрд євро (у цінах 2018 

р.), у якому за напрямом «Зайнятість і соціальні інновації» планується 

спрямувати 761 млн євро [472, с. 14].  



303 
 

 

Також протягом останнього періоду ЄС реалізована низка заходів з 

детінізації сфери зайнятості Євросоюзу [473, с. 56–58; 64–65], зокрема: 

o на початку 2014 р. затверджено Резолюцію Європарламенту 

«Ефективні інспекції з питань праці як стратегія покращення умов зайнятості 

в Європі», де особлива роль протидії недекларованій зайнятості відводилася 

контролюючим заходам національних «трудових» інспекцій країн-учасниць; 

o у березні 2016 р. заснована Європейська платформа для посилення 

співробітництва щодо запобігання та скорочення неформальної зайнятості –  

спеціальний експертний і комунікаційний майданчик на рівні ЄС, основна 

мета діяльності якого полягає у зміцненні потенціалу країн – учасниць ЄС 

для вирішення проблем неформальної зайнятості в різних її формах, у тому 

числі фіктивної самозайнятості, а також сприянні змінам на національному 

рівні щодо покращення умов праці та підтримки офіційного 

працевлаштування. Офіційно Європлатформа розпочала роботу у травні 2016 

р., а в жовтні того ж року було ухвалено Програму її діяльності на 2017–2018 

рр., де зазначено дві ключові галузі – будівництво та транспорт, на яких 

акцентуватиметься увага експертів (при цьому також будуть досліджуватися 

інші сфери економіки, охоплені тіньовою зайнятістю); 

o у вересні 2017 р. розпочато створення єдиного Європейського 

Агентства з питань праці (European Labour Authority), яке офіційно запрацює 

з 2019 р. і має стати провідною загальноєвропейською інституцією, 

орієнтованою на вирішення питань зайнятості та трудової міграції. 

Підставою для створення Агентства стало, за даними Єврокомісії, двократне 

– до 16 млн осіб – зростання за останні десять років числа європейців, які 

працюють у ЄС поза межами країн-учасниць, громадянами яких вони є, та 

пов'язаних із цим проблем фрагментації та соціального демпінгу в сфері 

зайнятості.  

o наприкінці жовтня 2017 р. Рада ЄС підтримала проект нової 

Директиви ЄС щодо відряджених працівників у межах надання послуг. На 

відміну від прийнятої 1996 р. Директиви № 96/71/EC, яка давала державам 
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ЄС можливість оплачувати працю працівників у відрядженні з інших країн-

членів за розцінками країни прибуття (таким чином відкриваючи для 

«багатих» європейських країн широкі можливості соціального демпінгу на 

працю найманих працівників з «бідних» країн ЄС), нова Директива щодо 

відряджень працівників передбачає норми, які ставлять бар'єри на шляху 

трудового демпінгу та неформальної зайнятості, а саме: 

• оплата праці відряджених працівників згідно з трудовим законодавством і 

практикою приймаючої держави – члена ЄС; 

• однакове ставлення до місцевих працівників і тимчасових працівників, 

відряджених з інших країн ЄС (у частині режимів роботи тощо); 

• охоплення відряджених працівників універсальними колективними 

угодами в усіх секторах економіки. 

Важливим елементом політики легалізації неформальної зайнятості 

Євросоюзу залишається посилення інституційної спроможності національних 

служб зайнятості країн-учасниць [474]. Загалом реалізація політики ЄС щодо 

детінізації зайнятості є переважно дієвою – ефективність основних її заходів 

підтверджують 50–70% європейських експертів, відзначаючи  як найбільш 

ефективні стримувальні та профілактичні заходи жорсткого впливу 

(інспектування, жорсткі правила декларування праці; посилення санкцій і 

відповідальності за неформальну зайнятість, упровадження відповідних 

технологічних інновацій, спрощення регуляторних процедур тощо) [475, с. 45].  

Ефективність і перспективи реалізації політики ЄС щодо 

згладжування міжкраїнних диспаритетів у сфері зайнятості. Як засвідчила 

світова криза 2008–2009 рр., загальноєвропейська політика зайнятості 

докризового періоду не змогла убезпечити національні ринки праці від значних 

шокових впливів кризи, що підтверджує «стрибок» рівня безробіття, особливо 

молодіжного, значне поширення нестандартних форм зайнятості та затяжний 

період посткризового відновлення сфери зайнятості у переважній кількості 

країн ЄС. Лише на початку 2018 р. Єврокомісія за даними моніторингу 

комплексу індикаторів засвідчила досить стале поліпшення стану європейських 



305 
 

 

ринків праці та спрогнозувала закріплення цих позитивних тенденцій [476, с. 

11–15]. Беручи до уваги невисоку ефективність посткризової політики 

зайнятості ЄС, у 2016 р. МОП надала відповідні рекомендації щодо активізації 

проведення Євросоюзом реформ, спрямованих на підвищення продуктивності 

праці, стимулювання  виробничих і соціальних інвестицій, розвитку людського 

капіталу та ін., підкреслюючи, що саме це сприятиме соціально-економічній 

конвергенції держав-учасниць [361, с. 35–59].  

Проте у середньостроковій перспективі усунення або навіть відчутне 

згладжування існуючих сьогодні міжкраїнних відмінностей, що вже тривалий 

час зберігаються у сфері зайнятості та ринків праці ЄС, видається 

малоймовірним. Опосередковано цей висновок підкріплюють відповідні 

аналітичні та прогнозні оцінки профільних європейських інституцій. 

Зокрема, соціологічні дані Євробарометра за 2017 р. свідчать, що самі 

європейці не дуже високо оцінюють ефективність політики зайнятості, що 

проводиться їх урядами [477, с. 2]:   

o понад 8 із 10 європейських громадян вважають безробіття, соціальну 

нерівність та міграцію найголовнішими трьома викликами для 

Євросоюзу, очікуючи, що вільна ринкова економіка йтиме пліч-о-пліч з 

високим рівнем соціального захисту населення; 

o 7 із 10 європейців вважають неефективними політику зайнятості та 

соціальну політику, що реалізуються як на національному, так і на 

загальноєвропейському рівнях; 

o понад половину європейців дотримуються думки, що далеко не всі в 

ЄС мають шанс досягти успіху в житті, крім того,  для наступного 

покоління це буде складнішим. 

Європейська фундація поліпшення умов життя та праці (Єврофонд) за 

підсумками 2017 р. оприлюднила тематичний звіт, у якому відзначила як 

поліпшення ситуації на ринках праці ЄС, так і низку «соціально руйнівних» 

загроз їх сталому функціонуванню – дефіцит робочих місць для задоволення 

попиту на трудову діяльність, занадто високий рівень бідності серед 
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працюючих, значна кількість населення європейських країн, яке повністю 

відчужене від сфери зайнятості. Також експерти Єврофонду вказали на 

диспропорції серед держав ЄС, що зберігаються у сфері працевлаштування, 

безробіття та економічної неактивності, доходах та добробуті, тривалості 

трудового життя, соціальній мобільності, якості державних послуг щодо 

зайнятості та ін. Прагнучи посприяти зменшенню цих диспропорцій, Єврофонд 

розпочав реалізацію чотирирічної програми «На шляху до висхідної 

конвергенції – 2017–2020», підкреслюючи, що саме соціально-економічна 

конвергенція держав-членів є запорукою прогресу у сфері зайнятості та 

соціального розвитку Євросоюзу [478, с. 1; 80]. 

У своєму звіті «Зайнятість і соціальний розвиток в Європі» за 2018 р. 

Європейська Комісія відзначає значне покращення ситуації на європейських 

ринках праці, але зауважує, що воно не завжди зумовлює їх конвергенцію, 

оскільки вирішальний вплив мають інституційні чинники і загалом 

інституційний потенціал країн – учасниць ЄС [479, с. 44–48].   

Більш критичну оцінку конвергенційних процесів у сфері зайнятості в 

об'єднаній Європі станом на 2018 р. наводить Європейський інститут 

профспілок, що функціонує при Європейській конфедерації профспілок. 

Констатуючи, що під впливом відновлення економіки ЄС ключові показники 

ринку праці також відновлюються до докризових рівнів, фахівці інституту 

об'єктивно зазначають про «больові точки», що гальмують чи перешкоджають 

їх конвергенції. А саме [457, с. 35]:  

 недостатній попит на робочу силу та зростаюча соціальна нерівність 

між країнами ЄС та всередині них; 

 слабкість ринків праці через значне недовикористання робочої сили (за 

індикаторами МОП); 

 поширення практик, коли  роботодавці нав'язують найманим 

працівникам менш сприятливі умови праці та зайнятості; 
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 зростання нестандартної зайнятості, що становить загрозу 

довгостроковому сталому зростанню зайнятості та дії систем 

соціального захисту;  

 складна ситуація із зайнятістю молоді та її входженням на ринок праці, 

значне поширення атипових форм зайнятості серед молоді та вагома 

частка молоді, яка не охоплена роботою, освітою чи навчанням (not in 

employment, education or training – NEET); 

 вагома різниця між країнами ЄС у доступі для дорослих до програм 

навчання протягом усього життя; 

 масштабна проблема інтеграції мігрантів і біженців на європейських 

ринках праці через відсутність відповідної комплексної політики ЄС; 

 надвисока трудова мобільність працівників новоінтегрованих держав 

Євросоюзу до його західних країн і значне перевищення рівня їх 

професійної кваліфікації над рівнем робіт, які вони там виконують.   

Очевидно, що європейські інституції та дослідники наразі не мають 

особливого оптимізму щодо конвергенції ринків праці та сфер зайнятості в ЄС. 

Більш досяжним завданням на середньостроковий період видається припинення 

дивергенції окремих показників зайнятості для південних і північних, а також 

базових і новоінтегрованих країн об'єднаної Європи. Для ефективного 

розв'язання проблем, пов'язаних з усуненням міжкраїнних диспаритетів у сфері 

зайнятості ЄС, слід максимально послабити вплив низки стримуючих цей 

процес чинників.  

На наш погляд, на загальноєвропейському рівні до них належать: вплив 

тривалої економічної рецесії, обмеженість бюджетних можливостей і вплив 

інституційних проблем Євросоюзу, в тому числі пов'язаних із посиленням 

тенденцій дезінтеграції та посткризовою деформацією європейської соціальної 

моделі. На національному рівні основний лімітуючий вплив чинять чинники, 

що стосуються посилення трудової міграції, браку фінансування активної 

політики зайнятості, а також слабкості інститутів ринку праці та соціального 
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партнерства в більшості новоінтегрованих країн і у базових країнах півдня 

Європейського Союзу.  

Підсумовуючи викладене та враховуючи відповідні аналітичні оцінки [480, 

с. 114], можна зробити такі висновки:  

1. Для поточного періоду є характерним збереження 

внутрішньоєвропейських тенденцій до диспаритету ключових 

показників у сфері зайнятості ЄС, а за окремими – навіть їх 

дивергенції. Головно поділ відбувається двома умовними осями – 

«старі – нові» країни-учасниці та «північ – південь» Євросоюзу. 

2. Основні міжкраїнні диспаритети у сфері зайнятості ЄС можна 

простежити за критеріями формальної та неформальної зайнятості, а 

також безробіття населення, оплати, продуктивності та гідності праці, 

освітньо-кваліфікаційного потенціалу робочої сили. 

3. Ураховуючи гостроту проблем, пов'язаних з економічним 

відновленням, модернізацією і збереженням європейської соціальної 

моделі, підвищенням соціальної згуртованості в Європі, ЄС реалізує 

цілеспрямовану політику державного регулювання зі згладжування 

міжкраїнних диспаритетів у сфері зайнятості та її детінізації. 

4. Ефективність цього напряму європейської політики через різні 

причини інституційного, соціального і макроекономічного характеру 

можна оцінити як відносно невисоку в коротко- і середньостроковій 

перспективах. 

5. Необхідною умовою зменшення міжкраїнних диспаритетів у сфері 

зайнятості та ринків праці Євросоюзу є послаблення впливу низки 

стримуючих цей процес чинників, що викладені вище. 
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4.5. Європейська опора соціальних прав – новий інструмент 

стимулювання конвергенційних процесів     

Як зазначалося у попередніх розділах нашого дослідження, ідея створення 

Європейської опори соціальних прав – зводу ключових правил і принципів 

побудови ефективно функціонуючих і справедливих ринків праці та систем 

соціального забезпечення ЄС – уперше була висунута у вересні 2015 р. у 

посланні президента Єврокомісії до Європейського Парламенту, де його було 

презентовано як «компас відновлення процесів конвергенції» в єврозоні та 

Євросоюзі загалом. За обґрунтуванням Європейської Комісії, об'єднана Європа 

має один із найвищих рівнів добробуту населення, проте в сучасних умовах 

вона повинна адекватно реагувати на нові серйозні виклики, що виникають 

унаслідок глобалізації, цифрової революції, демографічних процесів, а також 

змін у моделях зайнятості. Саме тому в зазначеному посланні президент 

Єврокомісії Ж.-К. Юнкер заявив, що необхідно активізувати роботу для 

створення справедливого і справді пан'європейського ринку праці, і в рамках 

цих зусиль він пропонує розробити Європейську опору соціальних прав, яка 

враховуватиме зміну реальності в європейських суспільствах і сфері зайнятості 

[481]. 

Єврокомісія підготувала й у березні 2016 р. розпочала процес 

загальноєвропейського обговорення документа «Європейська опора соціальних 

прав» («European Pillar of Social Rights»), який структурно містив 20 

відповідних принципів, згрупованих у три розділи [482, с. 7–8]: 

 рівні можливості та доступ до ринку праці; 

 гідні умови праці, встановлення надійного балансу прав та обов'язків між 

працівниками та роботодавцями; 

 адекватна та стійка система соціального захисту, що передбачає:  

 доступ до високоякісних соціальних послуг, включаючи охорону 

здоров'я й догляд за дітьми, хворими, літніми людьми;  

 гарантії забезпечення гідного життя та захисту від ризиків;  
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 допомогу людям для повноцінної інтеграції у сферу зайнятості та 

суспільне життя загалом. 

Широке обговорення проекту із залученням громадянського суспільства, 

соціальних партнерів, національних парламентів країн ЄС допомогло його 

серйозно доопрацювати та отримати від більшості учасників такого 

розширеного соціального діалогу підтримку принципів, викладених у 

Європейській опорі соціальних прав [483, с. 194]. У зв'язку з цим у січні 2017 р. 

Європарламент прийняв резолюцію, в якій наголошувалося на важливості 

цього документу для модернізації Європейської соціальної моделі, підвищення 

трудових і соціальних стандартів, удосконалення системи соціально-

економічного регулювання, поглиблення соціального діалогу в ЄС, а також 

підкреслювалася необхідність забезпечення належного рівня соціальних 

інвестицій, що сприятимуть соціальному згуртуванню та економічному 

зростанню країн Європи [421].  

Своєю чергою Єврокомісія наприкінці січня 2017 р. провела у Брюсселі 

конференцію високого рівня «Європейська опора соціальних прав: разом іти 

вперед», головними темами якої стали питання соціального виміру 

Економічного і валютного союзу ЄС, а також проблеми боротьби з бідністю, 

забезпечення рівного доступу на ринки праці та справедливих умов зайнятості 

для всіх, перспектив розвитку нових форм зайнятості та модернізації систем 

соціального захисту в об'єднаній Європі. За підсумками конференції Президент 

Єврокомісії Ж.-К. Юнкер заявив, що незабаром очолювана ним інституція 

затвердить остаточну редакцію Європейської опори соціальних прав, яку в 

листопаді того ж року буде презентовано на Соціальному саміті ЄС з питань 

справедливої зайнятості  та економічного  зростання, і це  дасть  можливість  

«... поставити соціальні пріоритети туди, де вони повинні перебувати – серед 

перших пунктів порядку денного в Європі» [484, с. 1].  

Суспільне обговорення проекту Європейської опори соціальних прав 

визначило чотири ключові проблеми, які мають бути вирішені на її основі:  
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(i) соціальні наслідки кризи, включаючи поширення бідності та ексклюзії, 

соціальної нерівності та безробіття, а також низький рівні економічного 

зростання та конкурентоспроможності;  

(ii) майбутнє сфери зайнятості та формування цифрового ринку праці;  

(iii) демографічні зміни, а саме постаріння населення Європи;  

(iv) економічна дивергенція між державами – членами ЄС [485, с. 4].   

Консенсусний варіант Європейської опори соціальних прав було ухвалено 

керівниками Єврокомісії, Ради ЄС та Європарламенту 17 листопада 2017 р. на 

загальноєвропейському Соціальному саміті з питань справедливої зайнятості та 

економічного зростання (Швеція, м. Гетеборг). Документ містить 20 принципів 

(пріоритетів), класифікованих за трьома напрямами соціальної політики (табл. 

4.8). 

Таблиця 4.8 
Структура, зміст та індикатори моніторингу  

Європейської опори соціальних прав, ухваленої 17.11.2017 р.  

Розділ Принципи (пріоритети) Статистичні індикатори моніторингу 

І. Рівні можливості та доступ до ринку праці 

 1) Освіта, професійна підготовка та 

система «навчання протягом 

усього життя»; 

2) гендерна рівність; 

3) рівні можливості; 

4) активна підтримка 

працевлаштування 

• Частка учнів з незавершеною 

базовою чи професійною освітою у 

віці 18–24 роки; 

• частка дорослого населення з 

вищою освітою віком 30–34 роки; 

• частка дорослого населення, 

охопленого освітою, навчанням, 

підвищення професійної 

кваліфікації; 

• гендерний розрив у рівнях 

зайнятості осіб у віці 20–64 роки; 

• квінтільний коефіцієнт нерівності 

доходів населення; 
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Розділ Принципи (пріоритети) Статистичні індикатори моніторингу 
• частка населення, що піддається 

ризику бідності та соціальної 

ексклюзії; 

• частка молоді у віці 15–24 роки, яка 

не охоплена роботою, освітою чи 

навчанням (рівень NEET). 

ІІ. Справедливі умови праці 

 5) забезпечення безпечної та 

адаптованої зайнятості; 

6) оплата праці; 

7) інформація про умови 

працевлаштування та захист у разі 

звільнення; 

8) соціальний діалог та залучення 

працівників; 

9) баланс "робота-особисте життя"; 

10) здорове, безпечне та добре 

адаптоване робоче середовище і 

захист даних 

• рівень зайнятості осіб віком 20–64 

роки; 

• рівень безробіття осіб віком 15–74 

роки; 

 рівень молодіжного безробіття; 

 рівень довгострокового 

безробіття; 

• чисельність населення, охопленого 

державною політикою зайнятості; 

 частка працівників, які перейшли 

від тимчасових до постійних 

трудових контрактів; 

• валовий наявний дохід у 

розпорядженні в розрахунку на 

душу населення; 

• оплата праці найманого працівника 

за годину роботи; 

 частка працюючого населення, 

що піддається ризику бідності 

ІІІ. Соціальний захист та інклюзія 

 11) догляд за дітьми та соціальна 

підтримка дітей; 

• вплив соціальних трансфертів 

(окрім пенсійних виплат) на 

скорочення бідності;  
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Розділ Принципи (пріоритети) Статистичні індикатори моніторингу 
12) соціальний захист; 

13) допомога по безробіттю; 

14) мінімальний дохід; 

15) доходи та пенсії в старості; 

16) охорона здоров'я; 

 

17) інклюзія людей з обмеженими 

можливостями; 

18) довгостроковий догляд за тими, 

хто його потребує; 

19) житло та допомога для бездомних; 

20) доступ до основних соціальних 

послуг. 

 коефіцієнт заміщення заробітної 

плати пенсією; 

• частка дітей у віці до 3 років, 

охоплених послугами системи 

догляду за дітьми; 

 

• недостатній доступ населення до 

медичної допомоги, за 

самооцінкою; 

 рівень власних витрат населення 

на оплату медичних послуг; 

 очікувана тривалість здорового 

життя при народженні; 

• частка населення з цифровими 

навичками базового чи більш 

високого рівня 

Джерело: [486, с. 10-22]; [487]. 

 
Для забезпечення ефективної реалізації Європейської опори соціальних 

прав Єврокомісія запропонувала низку інструментів – як нових, так і вже 

діючих ініціатив і програм ЄС,  зокрема таких, як:  «Інвестиційний план для 

Європи», «Єдиний цифровий ринок»; «Гарантії для молоді»; «Новий Порядок 

денний у сфері навичок для Європи»; «Європейський корпус солідарності»; 

«ErasmusPro»; «Новий старт соціального діалогу»; перегляд директив щодо 

відряджених працівників, питної води, балансу «робота – особисте життя» та 

ін.; формування Європейського агентства з питань праці; модернізація 

управління системами соціального захисту; торговельні угоди; ініціативи щодо 

освіти та охорони здоров'я та інші [369, с. 6]. Також Єврокомісія запровадила 

періодичний моніторинг упровадження Європейської опори соціальних прав на 

основі «Соціального табло» (Social Scoreboard) – комплексу статистичних 
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індикаторів, який готує Євростат в ув'язці з нормами Європейського семестру 

[476, с. 16–19]. 

Крім того, запроваджений звід ключових принципів функціонування 

ринків праці та систем соціального захисту вже враховується Єврокомісією при 

розробленні спеціальних рекомендацій, що надаються кожній країні ЄС 

(Country-specific Recommendations) у межах процедури Європейського 

семестру. На період 2018–2019 рр. Єврокомісія загалом надала 73 такі 

рекомендації, 63% з яких прямо чи опосередковано стосуються соціальної 

сфери, і зосереджується на трьох напрямах реформ, пов'язаних із 

упровадженням Європейської опори соціальних прав, а саме: 1) досягнення 

належного рівня базових цифрових навичок населення, що відповідають 

вимогам сучасного ринку праці; 2) забезпечення ефективності та адекватності 

мереж соціальної безпеки; 3) покращення соціального діалогу та залучення 

соціальних партнерів до процесу розроблення державної політики та 

законодавчих процесів на національному рівні [488]. 

Відзначаючи надзвичайну важливість ухвалення Європейської опори 

соціальних прав для відновлення процесів соціально-економічної конвергенції 

в об'єднаній Європі, а також високий рівень інструментального забезпечення 

Єврокомісією її впровадження на рівні ЄС та національних урядів країн-

учасниць, важливо розуміти існуючі ризики та виклики, які можуть виникати 

при цьому. Зокрема, на думку експертів італійського Інституту соціальних 

досліджень, основні з цих викликів стосуються обумовленого впливом 

фінансово-економічної кризи дефіциту соціальних інвестицій в ЄС, у тому 

числі інвестицій у людський капітал, сприяння зайнятості (особливо для 

молоді), розвиток соціальної інфраструктури, охорону здоров'я, підтримку 

наукових досліджень та соціальних інновацій [429, с. 2–3].  

У підготовленому італійськими експертами спеціальному звіті 

зазначається, що реалізовуваний з листопада 2014 р. Інвестиційний план для 

Європи не може забезпечити досягнення цілей, передбачених Європейською 

опорою соціальних прав, незважаючи на збільшення бюджету Європейського 
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фонду стратегічних інвестицій (ЄФСІ) з 315 млрд євро на період 2015–2018 рр. 

до не менше 1,5 трлн євро на період до 2020 р.  

Причини неспроможності зазначеного Інвестиційного плану пов'язані з 

особливостями соціально орієнтованих інвестиційних проектів, які підтримує 

ЄФСІ, а саме: 

 малою питомою вагою інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури 

ЄС (лише 3% загального обсягу інвестицій);  

 географічними диспропорціями реалізації таких проектів (представлені 

лише у 9 з 28 країн ЄС);  

 неочевидністю досягнення соціального ефекту внаслідок їх реалізації 

(26,6% презентованих на порталі ЄФСІ проектів з розвитку соціальної 

інфраструктури в країнах об'єднаної Європи не містять опису будь-яких 

соціальних результатів).  

Виправлення цих недоліків пов'язано з такими першочерговими 

заходами, як [429, с. 5]: прийняття довгострокових соціально орієнтованих 

інвестиційних планів на національному та загальноєвропейському рівні, 

підвищення ефективності управління процесами соціального інвестування, а 

також більш справедливий географічний розподіл соціальних інвестиційних 

проектів в ЄС. Зауважимо, що названі європейськими експертами кроки мають 

характерну інституційну природу, а тому потребуватимуть значних зусиль і 

часу для їх реалізації, що відповідно позначиться на швидкості та результатах 

впровадження Європейської опори соціальних прав.  

Узагальнюючи викладене, можемо дійти висновку, що, бажаючи 

зміцнити позиції єврозони і забезпечити реальну конвергенцію її країн-членів, а 

також прискорити посткризове економічне відновлення і соціальний прогрес на 

всьому просторі об'єднаної Європи, останнім часом Євросоюз робить системні 

кроки щодо вироблення нової соціальної доктрини свого розвитку. Прийнятий 

лідерами ЄС наприкінці 2017 р. проект «Європейська опора соціальних прав» – 

прообраз такої доктрини, і її успішна реалізація спроможна надати відповідного 

імпульсу процесам конвергенції держав-учасниць та створення єдиного 
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соціального простору ЄС. Однак на заваді цьому може стати інституційна 

слабкість інструментів упровадження Європейської опори соціальних прав і 

дефіцит необхідних для нього фінансових ресурсів.  
 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

В умовах формування сучасного суспільства постіндустріального тобто 

інформаційно-знаннєвого типу, людський капітал відіграє визначальну роль у 

процесі суспільного відтворення, впливаючи на його якість, динаміку та 

ефективність. Зближення відповідних параметрів їх розвитку, яке власне й 

передбачає конвергенція, можливе лише за умови наявності економічного 

зростання в країнах, що знаходяться у процесі конвергенції. У зв’язку з 

визначальною роллю, яку відіграє людський капітал у процесах економічного 

зростання та соціально-економічної конвергенції, першорядного значення 

набуває питання забезпечення ефективного впливу держави через відповідні 

інструменти державної політики на його формування, примноження та 

використання, тобто власне на процес відтворення людського капіталу.  

Зважаючи, що політика держави у сфері відтворення та реалізації 

людського капіталу з об’єктивних причин є «людино-центричною», основні її 

напрями стосуються відповідних демографічних, соціальних, освітніх, 

наукових, культурних та інших аспектів суспільного розвитку. У даному 

контексті та з урахуванням завдань інтеграції та соціально-економічної 

конвергенції України та Європейського Союзу, особлива увага в нашій державі 

має бути приділена саме соціальній політиці, що сприятиме одночасно 

забезпеченню розвитку національного людського капіталу та стимулюванню 

зазначених інтеграційних і конвергентних  процесів.  

Зростаюча неоднорідність соціального розвитку Євросоюзу, поряд із 

зміцненням тенденцій загальноєвропейської дезінтеграції, слабкою 

резистентністю більшості країн-членів до ендогенних і екзогенних шоків, 

гальмуванням їх соціально-економічної конвергенції, посиленням 

демографічних проблем і соціальної напруженості, а також іншими факторами, 
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призвели до деформації Європейської соціальної моделі, соціальної дивергенції 

та усвідомлення необхідності оновлення соціального виміру єдиної Європи. 

У даному контексті значна роль відводиться соціальній конвергенції в ЄС і 

таким її основним інструментам як політика згуртування та політика 

зайнятості. Новим сучасним інструментом для стимулювання конвергенцій них 

процесів є Європейська опора соціальних прав (ухвалена наприкінці 2017 р.) – 

звід 20 ключових принципів і прав, що охоплює сфери зайнятості, соціального 

та пенсійного страхування, соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, 

соціального діалогу, соціальної інклюзії та ін. За заявою Єврокомісії, 

Європейська опора соціальних прав має стати ідеологічною базою для 

прискорення процесу соціальних реформ в ЄС, служити компасом для 

відновлення конвергенції в єврозоні та в цілому сприяти побудові соціально 

справедливої Європи. 

Ураховуючи очікувані зміни соціального порядку денного ЄС, а також 

необхідність виконання Україною соціальних зобов’язань Угоди про асоціацію 

між нею та Європейським Союзом, перед нашою державою постає низка 

складних євроінтеграційних завдань. Головним чином вони стосуються 

подолання тренду соціальної дивергенції України та Євросоюзу, що 

сформувався в останні роки.  
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РОЗДІЛ 5 

УМОВИ, СТАН І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄС 
 

5.1. Євроінтеграція та ключові чинники досягнення Україною 

конвергенційних ефектів  

Абсолютно слушно та обґрунтовано вітчизняні науковці зауважують, що 

ефективність інтеграційних процесів безпосередньо пов'язана з такими двома їх 

головними рисами, як стабільність і передбачуваність зовнішньої та 

внутрішньої політики, кожна з яких має виходити виключно з національних 

інтересів – забезпечення захищеності життєво важливих потреб людини, 

суспільства й держави, духовного та інтелектуального розвитку особистості, 

зростання добробуту населення, збалансованості освітніх, наукових та 

виробничих ресурсів, необхідного рівня інвестицій в інтелектуальну сферу, 

диверсифікації економічних зв'язків тощо [489, с. 6]. 

Історична ретроспектива показує, що Україна досить тривалий час не 

могла похвалитися стабільністю та передбачуваністю зовнішньої політики, 

помітно коливаючись між двома – "східним" (євразійським) і "західним" 

(європейським) – векторами інтеграції та намагаючись поєднати їх. Хоча таке 

поєднання у формі багатовекторної економічної інтеграції мало досить чіткі 

фінансово-економічні аргументи в інтересах забезпечення ефективної 

модернізації та конкурентоспроможності економіки України [490], держава не 

змогла його забезпечити та зі значними коливаннями то в один, то в інший бік 

інтеграції поступово зробила вибір на користь "західного" вектора. В 

інституціональному контексті глобального розвитку такі коливання зовнішньої 

політики значною мірою пояснюються специфікою процесів становлення 

демократії в пострадянських суспільствах. Експерти цілком справедливо 

зазначають, що демократизація в пострадянському східноєвропейському та 

євразійському напівпериферійному сегменті глобалізованого простору 
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відбувається своєрідно, призводячи до виникнення в більшості суспільств на 

цих теренах олігархічних демократій – малоефективних, зовнішньо залежних, 

таких, що ґрунтуються на вкрай нерівному розподілі соціальних ресурсів [491, 

с. 71]. Політичні еліти в Україні, діючи в межах моделі олігархічної демократії, 

традиційно керувалися власними економічними, а не національними 

інтересами, декларуючи то один, то інший інтеграційний курс держави. 

Після здобуття незалежності Україна ще певний час трималася "східного" 

вектора, що передбачає тісне співробітництво з Російською Федерацією 

(насамперед) та державами СНД. Затим цей вектор змінився на "західний" після 

ратифікації у 1994 р. Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами [492], що набрала 

чинності з березня 1998 року. Черговий інтеграційний реверс України 

ознаменований ратифікацією у 2004 р. із застереженнями Угоди про 

формування Єдиного економічного простору [493], до якого увійшли  Білорусь, 

Казахстан, Росія та Україна. 

 Чергове посилення "західного" вектора української інтеграційної політики 

відбулося у 2010 р. після ухвалення Закону України "Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики" [494], де у п. 2 статті 11 чітко зазначалося, що однією з 

основних засад зовнішньої політики є забезпечення інтеграції України в 

європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття 

членства в Європейському Союзі. Проте впродовж наступних кількох років в 

інтеграційному поступі України знову "хитнувся маятник" – почалося 

інтенсивне зближення з Євразійським економічним союзом, а підписання 

Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом було відкладено на 

кінець листопада 2013 р., зокрема й через потенційні значні втрати 

національної економіки, яка була б змушена функціонувати у недостатньо 

сприятливих інтеграційних умовах (прикладом однієї з комплексних оцінок 

таких потенційних втрат є дослідження Інституту економіки та прогнозування 

НАН України [495], справедливість розрахунків і висновків якого було з часом 

доведено). Затим під дією внутрішньо- та геополітичних чинників 
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інтеграційний вектор України знову змінився на європейський, і вже у березні 

2014 року було підписано першу (політичну) частину Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС і водночас узято курс на стрімке згортання економічної 

взаємодії з Російською Федерацією, хоча доцільніше було б вибудувати 

прагматичні економічні відносини задля захисту економічних інтересів України 

[496]. Важливим кроком щодо довгострокового закріплення «європейського 

вектору» України стало ухвалення Верховною Радою України 7 лютого 2019 р. 

Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» № 

2680-VIII, який набрав чинності 21.02.2019 року. 

Описані вище значні коливання України у виборі інтеграційного проекту 

вочевидь на певний час зменшили її інтеграційний і конвергенційний 

потенціал, а тому нині це потрібно відповідним чином надолужити, 

забезпечивши, насамперед: ефективність внутрішніх економічних та 

інституційних реформ [497], прискорення структурних реформ на основі 

інвестиційно-інноваційної моделі [638], [639] та ефективне використання 

наявного потенціалу сталого розвитку України [637], [640]. 

На наш погляд, саме запуск і підтримання конвергенційних процесів є 

невід'ємною умовою досягнення повноцінної європейської інтеграції України. 

Це доводить досвід як постсоціалістичних держав ЦСЄ, що вже вступили до 

Євросоюзу, так і низки балканських країн – претендентів на вступ. Окрім того, 

за умов глобальної диспропорційності й асиметричності розвитку, конвергенція 

моделей соціально-економічного розвитку країн ЄC та України посилюватиме 

антикризові можливості її розвитку [138, с. 676]. З іншого боку, як було 

показано в підрозділі 3.2 нашого дослідження, процес європейської інтеграції 

повною мірою відіграє роль стимулюючого механізму конвергенційних 

процесів у Євросоюзі й у цьому контексті забезпечення ефективної інтеграції 

України в ЄС може становити для них обопільний інтерес.  
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Знаковою подією в новітній євроінтеграційній історії нашої держави стало 

підписання у 2014 р. "Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони" (далі – Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, Угоди), одночасно ратифікованої Європарламентом [498] і 

Верховною Радою України [499]. 

Важливою є низка інших дат, пов'язаних із цією подією [500]:  

– у березні 2007 р., відповідно до Плану дій Україна–ЄС, розпочалися 

переговори між Україною та Європейським Союзом щодо укладення нової 

посиленої Угоди на зміну Угоди про партнерство та співробітництво; 

– у травні 2013 р. Колегія Європейської Комісії прийняла рішення 

рекомендувати Раді ЄС підписати Угоду та дозволити її тимчасове 

застосування до завершення процедур ратифікації країнами ЄС; 

– у серпні 2013 р. було оприлюднено проект Угоди, яка отримала остаточну 

офіційну назву: "Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони"; 

– підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в два 

етапи: у березні 2014 р. було підписано політичну частину Угоди, а у червні 

2014 р. – її економічну частину (розділ III "Юстиція, свобода та безпека"; 

розділ IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею"; розділ V "Економічне 

та галузеве співробітництво" та розділ VI "Фінансове співробітництво та 

положення щодо боротьби із шахрайством"). 

– після ратифікації у вересні 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, з 1 листопада 2014 р. вона застосовувалася тимчасово, а по завершенні 

процедур ратифікації державами – членами ЄС, з 1 вересня 2017 р., документ 

набрав чинності в повному обсязі. 

Відповідно до положень Угоди, цілі асоціації між Україною та Євросоюзом 

полягають у тому, щоб [501, с. 9]: 
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a) сприяти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних 

цінностях і тісних привілейованих зв'язках, а також поглиблюючи зв'язок 

України з політикою ЄС та її участь у програмах та агентствах;  

b)  забезпечити необхідні рамки для посиленого політичного діалогу в 

усіх сферах, які становлять взаємний інтерес;  

c) сприяти, зберігати й зміцнювати мир та стабільність у регіональному та 

міжнародному вимірах відповідно до принципів Статуту ООН i 

Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 

1975 р., а також цілей Паризької хартії для нової Європи 1990 р.;  

d) запровадити умови для посилених економічних та торговельних 

відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього 

ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої 

Зони вільної торгівлі, та підтримувати зусилля України стосовно завершення 

переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом поступової 

адаптації її законодавства до acquis ЄС;  

e) посилювати співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки з 

метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і 

основоположних свобод;  

f) запровадити умови для дедалі тіснішого співробітництва в інших 

сферах, які становлять взаємний інтерес.  

Спрямування, координацію та контроль розроблення та здійснення заходів 

з виконання Угоди, а також домовленостей між Україною та Європейським 

Союзом здійснює Кабінет Міністрів України. При цьому організаційне, 

експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення його діяльності у сфері 

європейської інтеграції здійснює Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції, офіційно створений наприкінці 2017 р. (із серпня 

2014 р. до листопада 2016 р. – Урядовий офіс із питань європейської інтеграції, 

із листопада 2016 р. до жовтня 2017 р. – Урядовий офіс із питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції). Саме він узагальнює результати та аналізує 

виконання урядових планів заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 



323 
 

 

Україною та ЄС, які передбачають внесення змін до нормативно-правових актів 

та розроблення нових із метою наближення законодавства України до права 

Європейського Союзу відповідно до зобов'язань у рамках Угоди [502].  

Варто зазначити, що застосовуваний підхід до складання та забезпечення 

виконання планів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС наразі є недостатньо системним і ефективним (про стан імплементації 

Угоди в 2017 р. див. нижче). Спочатку було затверджено відповідні плани на 

2014–2017 рр. [503] та 2017–2019 рр. [504], а згодом у жовтні 2017 р. Уряд 

скасував попередній і ухвалив новий План з імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС [505], останній термін виконання якого спливає 2030 р. 

(Завдання № 1726. Формування та імплементація політики з питань зміни 

клімату) [506]. Така непослідовність характеризує брак ефективних 

управлінсько-організаційних підходів у впроваджуваній нині вітчизняній 

політиці європейської інтеграції. У цьому зв’язку цілком слушною видається 

пропозиція щодо забезпечення поетапної імплементації Угоди з чіткою 

імперативною нормою: те чи інше положення Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС не може бути введено в дію, якщо не буде забезпечено 

конкурентоспроможного економічного зростання і підвищення інноваційного 

рівня національної економіки [644, с. 52].  

Крім того, необхідним кроком для України є створення багаторівневої 

системи управління процесом євроінтеграції – із залученням до неї 

представників профільних урядових структур, провідних всеукраїнських 

об’єднань та асоціацій бізнесу, недержавних організацій та різних секторів 

академічної сфери (НАН України, університети, недержавні дослідницькі 

організації), – яка має перетворитися на постійно діючий механізм 

двосторонньої комунікації під час підготовки ключових рішень стосовно 

розвитку євроінтеграції [646, с. 121]. 

Сьогодні більшість експертів до очевидних здобутків упровадження Угоди 

відносить початок роботи із січня 2016 р. поглибленої і всеохоплюючої Зони 

вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також надання українським 
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громадянам із червня 2017 р. права на безвізовий в'їзд до країн – членів ЄС. 

Однак соціально-економічні наслідки цих переваг євроінтеграції наразі є 

неоднозначними, з огляду на динаміку загальних обсягів зовнішньої торгівлі 

України, а також трудової міграції українців за кордон.   

Так, проти 2014 р. – року ухвалення Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, який слугує "точкою відліку" в євроінтеграційному поступі нашої держави, 

– динаміка показників зведеного зовнішньоторговельного балансу України з 

Європейським Союзом зазнала як позитивних, так і негативних змін. 

Питома вага країн ЄС у торгівлі України товарами та послугами зросла за 

експортом з 31,8% у 2014 р.4 до 40,3% у 2018 р., за імпортом – відповідно з 

39,0% до 41,8%. При цьому обсяг українського експорту товарів і послуг до 

держав ЄС спочатку різко скоротився з 20383,0 млн дол. США у 2014 р. до 

15339,5 млн дол. США у 2015 р., а потім поступово зріс до 23032,0 млн дол. 

США у 2018 р., збільшившись проти попереднього 2017 року на 14,3%. 

Відповідно, імпорт із ЄС до України зменшився з 24207,6 млн дол. США у 2014 

р. до 18075,9 млн дол. США у 2015 р., а потім значно зріс, сягнувши у 2018 р. 

26285,1 млн дол. США, що на 12,7% перевищує аналогічний показник 2017 р. 

[507, с. 8–9], [508, с. 12–14], [509].  

І хоча в останні роки спостерігається скорочення від'ємного сальдо 

зовнішньоторговельного балансу України з Євросоюзом – з 3824,6 млн дол. 

США у 2015 р. до 3253,1 млн дол. США у 2018 р. (на 14,9%), – це свідчить про 

те, що більші вигоди від посилення торгівельного співробітництва, зокрема 

функціонування Зони вільної торгівлі, на поточний момент отримує ЄС, а не 

Україна. Крім того, нарощування в 2014–2018 рр. Україною експорту товарів до 

країн об'єднаної Європи (на 3155,6 млн дол. США, з 17002,9 до 20158,5 млн 

дол. США) абсолютно не покриває катастрофічного скорочення обсягів торгівлі 

українськими товарами з країнами СНД за цей же період (на 7855,3 млн дол. 

США, з 14882,3 до 7027,0 млн дол. США) [509]. Фактично це засвідчує, що 
                                                             
4 Тут і далі: статистичні дані Держстату України за 2014–2019 рр. наведено без урахування 
тимчасово окупованих АР Крим, м. Севастополь та частини територій Донецької і 
Луганської областей. 
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протягом 2014–2018 рр. ринки близького зарубіжжя для України були значною 

мірою втрачені, а ринки Європи залишилися, як і раніше, важкодоступними. 

Незаперечні переваги безвізового режиму пересування громадян України 

та ЄС виявилися сприятливим чинником для масового відпливу українців на 

ринки праці європейських країн, насамперед, Польщі. Вже з 2014 р. 

спостерігається галопуюча трудова міграція робочої сили з України – не 

знаходячи достойних робочих місць і адекватної оплати праці вдома,  українці 

працюють на розвиток економіки держав близького й далекого зарубіжжя, а не 

власної країни (детальніше див. розділ 5.2). Разом із глибокими 

демографічними проблемами, лавиноподібна трудова міграція за межі України 

може вже в недалекому майбутньому спричинити серйозні соціальні кризи, 

пов'язані з розбалансуванням національних ринку праці та системи пенсійного 

забезпечення й, отже, стати драйвером прискорення соціальної дивергенції 

України та Євросоюзу.   

Авторитетні експерти цілком справедливо вказують на те, що процес 

інтеграційної взаємодії нашої держави з Європейським Союзом слід розглядати 

під призмою відстоювання національних інтересів України, а не інших держав 

Заходу [652, с. 6], та спрямовувати його в межах теоретичної парадигми сталого 

розвитку [648]. На жаль, поточна вітчизняна політика у сфері євроінтеграції 

характеризується дефіцитом національного економічного патріотизму (який 

має мало спільного з економічним євроромантизмом і утопізмом) та 

відсутністю чіткого усвідомлення, що національні економічні інтереси України 

не завжди ідентичні економічним інтересам ЄС у цілому або ж його окремих 

держав-учасниць. Європейську інтеграцію України слід розглядати не як 

самоціль, а як засіб зміцнення національної економіки, і кожний 

євроінтеграційний крок повинен супроводжуватися реальним поліпшенням 

економічного становища критичної маси українських громадян, інакше досить 

ймовірне їх розчарування у “європейській мрії” [644, с. 50-51].  
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Якщо розглядати ситуацію в конвергенційному контексті, то можна 

виокремити певні проблемні моменти процесу євроінтеграції України та умов 

підписаної Угоди про асоціацію між нею та Євросоюзом.  

Найперше, ця Угода не містить жодних гарантій чи бодай констатації 

наявних можливостей щодо майбутнього отримання Україною членства в ЄС. 

У тексті Угоди лише зазначається, що "…Європейський Союз визнає 

європейські прагнення України і вітає її європейський вибір, у тому числі її 

зобов'язання розбудовувати розвинуту й сталу демократію та ринкову 

економіку", та чітко вказується, що "…ця Угода не визначатиме наперед і 

залишає відкритим майбутній розвиток відносин Україна – ЄС" [501, с. 5; 8].  

Окрім Угоди, існує й інший офіційний документ ЄС щодо відсутності 

перспектив України набути членства у його складі, що є компромісним 

рішенням для необхідної ратифікації Угоди всіма країнами-членами, при тому, 

що проти цього виступили 61% виборців Нідерландів, які у квітні 2016 р. взяли 

участь у референдумі щодо затвердження Угоди про асоціацію між 

Європейським Союзом та Україною. Для усунення такої перепони на шляху 

ратифікації Угоди 15 грудня 2016 р. глави держав і урядів ЄС узгодили 

юридично обов'язкове рішення, в якому наводиться уточнення того, що Угода 

про асоціацію з Україною не дає перспектив членства в Європейському Союзі, 

не пропонує їй колективних гарантій безпеки або військової допомоги, не 

передбачає надання українським громадянам доступу до ринків праці держав 

ЄС, не зобов'язує їх надавати фінансову допомогу Україні та підкреслює 

надзвичайну важливість боротьби з українською корупцією [510]. У цьому 

документі керівники 28 держав – учасниць ЄС на засіданні Європейської Ради 

спільним рішенням заявили: "… Маючи на меті налагодження тісних та 

тривалих відносин між сторонами Угоди, що базуються на спільних цінностях, 

Угода не надає Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу та не 

містить зобов'язань надавати їй такий статус у майбутньому" [511, с. 9]. Саме 

завдяки цьому документу Європейської Ради проект закону про ратифікацію 

Угоди Нідерландами був схвалений урядом Нідерландів (у грудні 2016 р.), а 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2016


327 
 

 

також нижньою та верхньою палатами парламенту цієї держави (відповідно, у 

лютому й травні 2017 р.).   

Після ухвалення зазначеного рішення Європейської Ради в грудні 2016 р. 

керівники та високопосадовці Євросоюзу неодноразово заявляли про 

відсутність перспектив вступу України до ЄС. Зокрема на цьому наголосив 

глава Єврокомісії Ж.-К. Юнкер після завершення саміту "Східного 

партнерства" у листопаді 2017 р. [512].  

У лютому 2018 р. Європейська Комісія ухвалила стратегію "Надійна 

перспектива розширення ЄС та його посилена взаємодія з Західними 

Балканами", у рамках якої окреслено необхідні умови та гарантії вступу до 

Євросоюзу в осяжній перспективі шести балканських держав – Сербії, 

Македонії, Албанії, Чорногорії, Боснії та Герцеговини, а також Косова, – 

причому Сербія та Чорногорія можуть стати учасницями ЄС вже в 2025 р. 

України серед офіційних претендентів увійти до найближчих хвиль 

розширення Євросоюзу не виявилося [513]. 

У травні 2018 р. глава представництва Європейського Союзу в Україні 

Х. Мінгареллі заявив, що, на відміну від Туреччини, Україна наразі не має 

перспектив членства в Євросоюзі, тож нині її увага має зосередитися на 

виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема в контексті політичної 

асоціації та економічної інтеграції [514]. 

По завершенні ювілейного, 20-го Саміту Україна-ЄС, що відбувся у липні 

2018 р., було ухвалено підсумкову резолюцію, в тексті якої знову закріплено 

чітку прив'язку євроінтеграційних перспектив України до положень Угоди про 

асоціацію з ЄС (яка, як уже зазначалося, не передбачає членства України в 

Євросоюзі): "…Ми, лідери Європейського Союзу та України, сьогодні 

зібралися, щоб підтвердити нашу постійну прихильність зміцненню політичної 

асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом на основі 

Угоди про асоціацію та наших спільних цінностей демократії, права та прав 

людини. … У цьому контексті ми визнали європейські прагнення України та 

вітали її європейський вибір, як це зазначено в Угоді про асоціацію" [515, с. 1].  
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Отже, навіть у далекій перспективі Євросоюз не бере на себе офіційних 

зобов'язань щодо прийняття України до свого складу, а це означає, що вона не 

матиме такого сприятливого механізму конвергенції, як доступ до коштів 

структурних фондів і програм політики згуртування ЄС. 

Зі свого боку Україна не докладає достатніх зусиль для виконання умов 

Угоди про асоціацію з ЄС, хоча в тексті цього документу чітко зазначено, що 

"…політична асоціація та економічна інтеграція України з Європейським 

Союзом залежатиме від прогресу в імплементації цієї Угоди, а також від 

досягнень України в забезпеченні поваги до спільних цінностей і прогресу в 

наближенні з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах" [501, с. 5]. 

У періодичному звіті Урядового офісу координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції зазначено, що у звітному 2017 році (йдеться про 

рівень виконання завдань, передбачених урядовим Планом заходів з 

імплементації Угоди) становив лише 41%, зокрема: Верховною Радою – 32%; 

центральними органами виконавчої влади – 42%; іншими органами державної 

влади України – 50%.  

За даними того ж джерела, у звітному 2018 році загальний прогрес 

виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС підвищився до 52%, у тому 

числі становивши: Верховною Радою – 40%; центральними органами 

виконавчої влади – 55%; іншими органами державної влади України – 47%. 

При цьому в розрізі сфер реалізації заходів щодо імплементації Угоди ситуація 

здається ще складнішою, оскільки рівень їх виконання коливався в широкому 

діапазоні від 13% до 89%:   

o 13% – освіта, навчання та молодь; 

o 15% – транспорт, поштові послуги; 

o 16% – державні закупівлі; 

o 22% – навколишнє природне середовище; 

o 33% – статистика та обмін інформацією; 

o 35% – наука, технології та інновації, космос; 

o 36% – митні питання; 
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o 39% – енергоефективність та ЖКГ; 

o 41% – юстиція, свобода, безпека та права людини; 

o 50% – політичний діалог, національна безпека та оборона; 

o 59% – енергетика, зокрема ядерна; 

o 64% – санітарні та фітосанітарні заходи; 

o 67% – фінансовий сектор; 

o 70% – соціальна політика й трудові відносини; 

o 70% – технічні бар'єри в торгівлі; 

o 86% – сільське господарство; 

o 89% – підприємництво [516, с. 5–6]. 

 За таких показників щодо результативності імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС процес їх інтеграції та конвергенції може 

розтягнутися на десятиріччя, або й узагалі загальмуватися.  

На наш погляд, сьогодні на шляху виконання Угоди та євроінтеграційного 

просування України можна виділити щонайменше три види бар'єрів: 

структурні; інституційні; соціальні. 

Структурні бар'єри євроінтеграції в межах, визначених Угодою, детально 

охарактеризовані у спеціальній науковій доповіді Інституту економіки та 

прогнозування. що вийшла друком у 2016 року. На думку фахівців Інституту, 

окремі положення Угоди суперечать завданням державної структурної 

політики, зокрема щодо оптимізації структури та посилення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки [517, с. 36–38]:   

o по-перше, діяльність з початку 2016 р. Зони вільної торгівлі в 

короткостроковій перспективі може посилити асиметрію торгівлі між 

Україною та ЄС через невисоку конкурентоспроможність українських 

товарів переробних галузей [518], що ускладнить фінансово-економічне 

становище вітчизняних підприємств і зменшить їхні можливості щодо 

оновлення структури випуску продукції; 

o по-друге, Угода не передбачає можливості проведення Україною 

активних протекціоністських заходів щодо започаткування випуску 
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нових видів товарів і послуг, які в перспективі могли б замістити імпортні 

аналоги на внутрішньому ринку, а це фактично гальмуватиме структурну 

трансформацію внутрішнього виробництва на користь інноваційної та 

якіснішої продукції; 

o по-третє, Угода обмежує дії українського уряду щодо надання державної 

допомоги підприємствам, які реалізують свою продукцію на внутрішніх 

ринках поряд із європейськими виробниками, та передбачає єдиний 

інструмент підтримки виробників вітчизняної продукції –  іноземні 

інвестиції, які з високою ймовірністю сприятимуть посиленню 

технологічної залежності України від розвинених країн світу (зазвичай 

інвестор "приносить" технології із собою, а не вкладає кошти в розвиток 

науки й технологій країни-реципієнта). 

Інституційні бар'єри євроінтеграції є дуже значущими, і успіх їх 

подолання, як справедливо зазначають українські експерти, залежить від 

збалансованого підходу до державної інтеграційної політики, що вимагає не 

тільки концентруватися на побудові або трансформації відповідних 

формальних інститутів (таких як законодавство, органи управління, судової 

влади та ін.), а й впливати на інститути неформальні (наприклад, такі як 

корупція, тіньова економіка, неформальна зайнятість) [519], [520], [642]. Як 

показує досвід країн Центральної та Східної Європи, саме від еволюції 

неформальних інститутів, які "...спираються на норми моралі та етики 

взаємовідносин, традицій і звичаїв, стереотипів громадської думки, поширені 

форми добровільної взаємодії", істотно залежить динаміка процесів 

європейської інтеграції [521, с. 15]. Абсолютно виправданим, на наше 

переконання, буде такий підхід і для України. 

Однак при цьому необхідно враховувати, що в процесі так званої 

"інституціональної трансплантації" – запозичення європейських інститутів 

країнами, які інтегруються до ЄС, – часто відбувається їх відторгнення, 

обумовлене специфікою формування формальних і неформальних інститутів. 

Спеціалісти акцентують увагу на тому, що досить часто нові формальні 
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інститути після "пересадки" не працюють, бо опиняються в оточенні 

неформальних, що збереглися в попередньому вигляді, і справедливо 

зазначають, що проведення інституційних реформ в Україні на основі 

трансплантації європейських зразків може бути невдалим, доки не буде 

синхронізоване з вітчизняним соціокультурним, політичним та економічним 

середовищем [522, с. 26–27]. 

Як показує досвід новоінтегрованих країн Центральної та Східної Європи, 

саме соціальні чинники істотно впливають на динаміку процесу європейської 

інтеграції [519, с. 37]. Ураховуючи це, соціальні бар'єри євроінтеграції України 

обґрунтовані нами в наукових працях [523], [524]. Насамперед йдеться про 

інституційні й регуляторні проблеми функціонування національного ринку 

праці, тривалу деформацію системи соціального захисту населення та систем 

соціального й пенсійного страхування, зростання рівня й масштабів бідності, 

посилення соціальної нерівності та несправедливості розподілу суспільного 

доходу. Для подолання цих бар'єрів і досягнення соціальних цілей Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС здається доцільним, спираючись на досвід 

європейських країн, перейти у вітчизняному державному регулюванні від 

традиційної соціальної політики до політики соціальної якості, яка 

спиратиметься на засади інклюзивного зростання та соціальної справедливості 

(детальніше див. розділ 5.4). 

Загалом, для досягнення цілей євроінтеграції та соціально-економічної 

конвергенції з Європейським Союзом державна політика України має 

будуватися й упроваджуватися з урахуванням найвагоміших ризиків 

ендогенного та екзогенного походження [525, с. 36–37], [526, с. 12]. До 

основних ендогенних (внутрішніх) ризиків забезпечення соціально-економічної 

конвергенції України та ЄС, на нашу думку, слід віднести:      

• негативні наслідки глибокої внутрішньої соціально-економічної 

кризи, що виникла наприкінці 2013 р. й чіткі ознаки виходу з якої 

з'явилися лише у 2017 р., та зниження під її впливом міжнародної 

конкурентоспроможності України; 
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• низькі темпи економічного відновлення та складність виходу країни 

на траєкторію сталого зростання; 

• слабкий потенціал України для заміщення у зовнішній торгівлі 

втрачених ринків СНД і розширення присутності на ринках ЄС; 

• неурегульованість воєнного конфлікту та масштабність надзвичайно 

складної соціально-гуманітарної ситуації на Донбасі, гострота 

проблем, пов'язаних із соціальною підтримкою, працевлаштуванням, 

соціальною адаптацією та реінтеграцією 1,4 млн. внутрішньо 

переміщених осіб; 

• розвиток негативних демографічних процесів, пов'язаних із 

постарінням і скороченням населення; 

• слабкість чи деформованість інститутів, необхідних для успішної 

конвергенції української та європейської систем соціального 

розвитку, насамперед інститутів державного регулювання та 

стратегічного планування, інститутів ринків соціального профілю – 

ринку праці, ринку соціальних послуг та ін., інститутів пенсійного та 

соціального страхування, інститутів соціального забезпечення та 

захисту, інститутів соціального партнерства та громадського 

контролю. 

 Серед головних екзогенних (зовнішніх) ризиків варто виділити такі:  

• посилення турбулентності глобальної економіки, частоти її кризових 

станів; 

• відсутність офіційно закріплених чітких перспектив вступу України 

до ЄС, що унеможливлює її доступ у майбутньому до такого 

механізму конвергенції, як підтримка за допомогою  структурних 

фондів і програм політики згуртування Євросоюзу; 

• формування гіперзалежності України від зовнішнього фінансування 

(кредитних коштів МВФ та інших міжнародних фінансових 

організацій);  
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• ресурсна обмеженість Євросоюзу для прискорення інтеграції країн-

претендентів; 

• наростання тенденцій дезінтеграції в Європі після ухвалення 

Великою Британією рішення про вихід зі складу ЄС (офіційно має 

бути завершений у 2019 р.); 

• значна трансформація Європейської соціальної моделі, з якою 

експерти пов'язують інтеграційну єдність, ефективне посткризове 

відновлення та стабільне економічне зростання ЄС [527, с. 9–52]; 

• пріоритет економічної інтеграції в ЄС над соціальною, що 

обумовлює ситуацію, за якої нові країни-учасниці з низькими 

соціальними стандартами стають більш конкурентоспроможними за 

критерієм виробничих витрат [528, с. 53], що є для них  

демотиватором до підвищення державних соціальних стандартів. 

 

5.2. Ризики формування пастки дивергентності в процесі європейської 

інтеграції України 

Інтеграційні економічні об'єднання, навіть в умовах зростаючих викликів 

світу, що глобалізується, й надалі зберігають свої переваги, не лише сприяючи 

інтенсивності товарних, фінансових і людських потоків у загальному 

інтеграційному просторі, а й забезпечуючи країнам-учасницям певні механізми 

взаємної підтримки, що підвищують їхню стійкість до зовнішніх шоків і 

проявів макроциклічної волатильності. З огляду на це міжнародні інституції 

зазначають, що, попри вплив глобальної фінансової кризи, економічна 

інтеграція, як і раніше, залишається основним компонентом стратегії розвитку 

як розвинених країн, так і країн, що розвиваються [529]. Для України, яка в 

процесах міжнародного виробництва й обміну має, на жаль, лише 

периферійний статус, обумовлений значними структурними перекосами 

національної економіки, – а саме завищеною часткою приватного споживання й 

критично низькими рівнями капіталовкладень [530, с. 38], – інтеграційна 

політика відіграє особливу роль. Очікується, що реальна інтеграція з 
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Євросоюзом допоможе країні істотно підвищити рівень свого соціально-

економічного розвитку та міжнародної конкурентоспроможності. 

Ратифікація Україною у вересні 2014 р. Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом стала відправною точкою для інституційного 

прискорення її просування шляхом євроінтеграції. Досвід інших країн 

Центральної та Східної Європи, які вже стали членами Євросоюзу, свідчить, що 

на цьому шляху є серйозні бар'єри та ризики, які потрібно долати, 

забезпечуючи роботу механізму конвергенції – поетапного зближення з ЄС за 

ключовими параметрами розвитку [531]. 

На думку експертів Світового банку, цей механізм має першорядне 

значення, оскільки саме "машина конвергенції" (convergence machine) – так 

вони назвали унікальну європейську економічну модель, – у період після 

Другої світової війни дозволила об'єднаній Європі вийти на один з найвищих у 

світі рівнів добробуту та якості життя населення. Останніми роками, під 

впливом нещодавньої глобальної й низки тривалих внутрішніх криз, 

конвергентні процеси в Євросоюзі сповільнилися, а за певними показниками 

розриви між його країнами-учасницями зростають, тобто фактично має місце 

соціально-економічна дивергенція [532]. Світовий банк вважає, що виходом із 

ситуації може стати модернізація європейської "машини конвергенції". Цей 

процес має, по-перше, передбачати двовимірне розширення можливостей – для 

людей (професійні навички й освіта) і для фірм (інновації), а, по-друге, 

забезпечувати рівні умови для такого розширення за допомогою 

флексик'юризації ринків праці та підтримки сприятливого бізнес-середовища 

[360, с. 134–135]. 

Примітно, що в посткризовий період ідея перезапуску соціально-

економічної конвергенції підтримується й на найвищому рівні керівництва ЄС. 

Так, у Римській Декларації, ухваленій у березні 2017 р. лідерами Євросоюзу й 

27 країн-членів, чітко зафіксовано їхнє зобов'язання працювати над створенням 

багатої, стабільної та соціальної Європи – як Союзу, в якому економіки 

конвергують і який на основі сталого розвитку сприяє економічному та 
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соціальному прогресу, згуртованості й конвергенції [365, с. 1]. Передусім такий 

підхід свідчить про визнання керівництвом ЄС ключової ролі механізму 

конвергенції у відновленні стійкого зростання економіки, підвищенні 

добробуту громадян, а також посиленні інтеграційних процесів у Євросоюзі та 

його міжнародній конкурентоспроможності. 

Для України це означає рівно те, що завдання забезпечення соціально-

економічної конвергенції з Європейським Союзом є пріоритетним у контексті 

його стратегічного євроінтеграційного розвитку. Проте, з огляду на нинішні 

реалії, це завдання є важкодосяжним і вимагає масштабних інституційних змін. 

І насамперед для того, щоб порушити тенденцію щодо розходження динаміки 

розвитку ЄС і України, яка посилюється останніми роками. Очевидні ознаки 

посилення дивергенції їхніх соціально-економічних систем – насамперед за 

критеріями добробуту населення та продуктивності праці, – помітні з 2014 р., 

ознаменованого виникненням воєнного конфлікту на Донбасі та глибокої кризи 

в економічній і соціальній сфері розвитку українського суспільства. 

За період 2014–2015 рр. реальний ВВП України сумарно зменшився на 

16,1%, і його зростання на 2,3% у 2016 р., на 2,5% у 2017 р. і на 2,8% у ІІІ 

кварталі 2018 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року [509] 

видається недостатнім для необхідної компенсації витрат і виходу на 

траєкторію сталості, а характерні макроекономічні дисбаланси розвитку країни 

[533, с. 223–224] зберігаються і навіть посилюються. 

Та якщо в економічній сфері України статистика фіксує повільне 

посткризове відновлення, то її соціальна сфера, як свідчать основні індикатори 

доходів, зайнятості та якості життя населення, досі у стані стагнації. Так, за 

останні п’ять років середня зарплата українців, виражена у валютному 

еквіваленті, зменшилася у 1,3 раза – з 408 дол. США (3265 грн) у 2013 р. до 326 

дол. США (8865 грн) у січні-грудні 2018 р., а середня пенсія – практично удвічі, 

– відповідно, з 191 дол. США (1526 грн) до 97 дол. США (2645 грн) [509]. 

Високий рівень споживчої інфляції (за 2014–2018 рр. ціни зросли в 2,5 

раза) і непропорційно низьке номінальне підвищення базових соціальних 
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стандартів (за винятком мінімальної зарплати) зумовили помітне зменшення 

платоспроможності українців. Тільки за період 2014–2016 рр., згідно з даними 

Держстату України, реальні наявні доходи населення країни зменшилися на 

30,7%, і це не абсолютно компенсовано зростанням цього показника на 6,0% у 

2017 р. і на 10,0% у ІІІ кварталі 2018 р. порівняно з аналогічним періодом 

попереднього року. 

Відповідно, стрімко знизився рівень життя людей і збільшилися масштаби 

бідності. Згідно з офіційними даними, кількість населення із 

середньодушовими загальними доходами на місяць, нижчими за фактичний 

прожитковий мінімум, збільшилася з 6,3 млн осіб у 2014 р. до 19,8 млн осіб у 

2016 р. або – з 16,7 до 51,1%, якщо оцінювати в процентному відношенні до 

загальної чисельності населення України. Хоча цей показник бідності українців 

(за абсолютним критерієм за доходами) зменшився до 32% у І півріччі 2018 

року [509] він залишається неприйнятно високим у контексті соціально-

орієнтованого розвитку.  

Як показано в дослідженні Держстату [534, с. 6], за результатами 2017 

року понад 57% українського населення потерпало, принаймні, від однієї з 

трьох форм бідності, які оцінює Державна статистична служба України 

(відповідно, за відносним критерієм за витратами; за доходами нижчими за 

фактичний прожитковий мінімум; за ознаками депривації населення). З іншого 

боку, за встановленою під час соціологічних досліджень самооцінкою 

українських домогосподарств, на початку 2018 р. майже 71% від їхньої 

загальної кількості оцінювали свій матеріально-фінансовий стан як "бідність" 

[535, с. 12]. 

Також стрімко збільшилася кількість українців, які потребують соціальної 

підтримки держави. Згідно з інформацією Держстату України, на початок 2018 

року 9,6 млн українських домогосподарств, або майже 2/3 (!) від їхньої 

загальної кількості, були фінансово неспроможні самостійно оплатити 

житлово-комунальні послуги (в містах) або придбати зріджений газ чи 

побутове паливо (в селах), а тому змушені були оформити житлові субсидії. 
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Ураховуючи, що з 1 травня 2018 р. на основі постанови Кабінету Міністрів 

України № 329 від 27.04.2018 р. були запроваджені більш жорсткі умови 

надання житлових субсидій і вкотре скорочені соціальні норми споживання 

енергоресурсів і комунальних послуг, чисельність малозабезпечених сімей, 

яким було призначено субсидії на оплату послуг ЖКГ і побутового палива, за 

підсумками 2018 р. склала 7,2 млн або 48% усіх домогосподарств країни. Для 

порівняння, за підсумками 2014 р. такі субсидії сумарно отримували лише 1,8 

млн домогосподарств, тобир в 3,6 раза менше [509]. 

На поширення бідності в Україні значно впливає погіршення стану 

національного ринку праці та галопуюча трудова міграція до країн ЄС і Росії. 

Обчислений за методологією МОП рівень безробіття серед населення віком 15–

70 років за підсумками січня-вересня 2018р. підвищився до 9,0%, хоча ще 

наприкінці 2013 р. становив 7,3%. Ця та інші причини провокують масовий 

відплив українців за кордон у пошуках роботи та загалом "кращої долі". Згідно 

з даними Євростату, за підсумками 2017 р. громадяни України залишалися на 

першому місці в Євросоюзі за кількістю отриманих первинних посвідок на 

проживання – із 3 млн усіх виданих ЄС іноземцям документів такого роду 662 

тис. припадало на українців (88% видано в Польщі), що майже втричі 

перевищує кількість посвідок на проживання, отриманих біженцями із Сирії – 

223 тис. При цьому Євростат зазначає, що загалом найбільша кількість посвідок 

на проживання (майже третина) видається з метою працевлаштування, а серед 

приймаючих мігрантів країн ЄС саме Польща найчастіше видає такі документи 

із зазначеною метою [536].  

За різними експертними оцінками, нині за кордоном працює від 4 до 8 млн 

українців (із 17,2 млн осіб економічно активного населення працездатного віку, 

зареєстрованого Держстатом України). Відповідно до оцінок, наведених 

Мінсоцполітики в липні 2018 р., на постійній основі за кордоном працюють 3,2 

млн українських "заробітчан", тоді як масштаби сезонної трудової міграції з 

країни перевищують 9 млн осіб [537]. Згідно з даними Національного банку 

України (НБУ), впродовж останніх трьох років (2015–2017 рр.) трудові 
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мігранти щороку пересилали в Україну кошти на рівні 7,0–9,3 млрд дол. США 

або 7,6–8,4% ВВП країни [538, с. 14], що характерно для бідних країн із 

слаборозвиненими ринками праці. Через відсутність адекватної державної 

політики зайнятості негативна тенденція масового відтоку трудових ресурсів із 

України лише посилюється – НБУ зафіксував різке зростання грошових 

переказів українських заробітчан до 11,0 млрд. дол. США в 2018 р. і прогнозує 

їх величину на рівні 12,2 млрд. дол. США в 2019 році, пов'язуючи це, 

насамперед, із посиленням трудової міграції [539]. 

Слабка конкурентоспроможність вітчизняного ринку праці безпосередньо 

пов'язана з низьким рівнем і недостатніми гарантіями оплати праці. На 2018 рік 

мінімальна зарплата в Україні була законодавчо встановлена на рівні 3723 грн 

(117,4 євро за поточним обмінним курсом), що вдвічі нижче, ніж у найбіднішій 

країні Євросоюзу – Болгарії (260,8 євро), учетверо – ніж в Естонії (500,0 євро) 

та Польщі (502,6 євро), у 5,5 раза – ніж у Португалії (676,7 євро) та Греції 

(683,8 євро), у 12 разів – ніж у Німеччині (1497,8 євро) та Франції (1498,5 євро) 

і в 13 разів менше, ніж у Нідерландах (1578,0 євро) та Ірландії (1614,0 євро) 

[278, с. 3–4]. 

Окрім низького рівня оплати праці, гострою проблемою в Україні 

залишається акумуляція заборгованості з виплати офіційно нарахованої 

заробітної плати – явище, практично немислиме в умовах ЄС. Станом на 1 

січня 2019 р. загальна величина цієї заборгованості сягнула 2645,1 млн грн, 

збільшившись, як порівняти з початком 2014 р. (753,0 млн грн), у 3,5 раза [509]. 

Як справедливо зазначають вітчизняні науковці, навіть частковий аналіз 

проблеми адаптації України до умов Євросоюзу в соціальній сфері показує 

значні відмінності майже за всіма параметрами соціального розвитку в 

порівнянні як зі «старими», так і з «новими» членами Співтовариства [645, с. 7]. 

Звісно, охарактеризовані вище проблеми дають вельми неповне уявлення 

про "вузлові питання" соціально-економічного розвитку України, без 

розв'язання яких неможливе її успішне просування до цілей Угоди про 

асоціацію з ЄС. Однак у цьому контексті вони дають змогу об'єктивніше 
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оцінити можливості й перспективи конвергенції України та Євросоюзу, і 

спробувати обґрунтувати таку тезу. На нашу думку, якщо збережеться 

негативна соціальна динаміка й не зміняться соціально-економічні пріоритети 

держави, в процесі євроінтеграції Україна ризикує потрапити в "пастку 

дивергентності", яку можна розглядати як синтез двох відомих в економічній 

теорії явищ – "пастки бідності" та "пастки неконвергентності". Коротко 

викладемо їхній зміст і відповідну прив'язку до українських реалій. 

Економічний феномен пастки бідності (poverty trap) або ж пастки низьких 

доходів (low-income trap) описує ситуацію слаборозвинених країн, у яких із 

огляду на низку взаємопов'язаних причин відбувається довгострокова 

консервація бідності на макрорівні. Цю ситуацію також описано в моделях 

зачарованого кола бідності, що їх іще з 1950-х років розробляли економісти-

теоретики, які досліджували різні аспекти проблеми капіталізації економіки. 

Найвідомішою є модель зачарованого кола бідності Р. Нурксе, що описує 

циклічну схему: «низький рівень доходів → слабка купівельна спроможність → 

недостатній стимул до інвестування → нестача капіталу → низька 

продуктивність праці → низький рівень доходів», а також інтерпретації цієї 

моделі в роботах Х. Лейбенстайна, Б. Кналла та авторів кейнсіанського 

напряму [540, с. 61]. 

Подолання пасток бідності є серйозним викликом для державної політики 

багатьох країн і вимагає чіткого розуміння причин, що призводять до 

потрапляння в такі пастки. Найпоширенішими серед цих причин міжнародні 

експерти називають такі [541, с. 140–143]: 

• міжгалузеві переливи надлишкового попиту (за нестачі 

капіталовкладень в одній із взаємозалежних галузей із 

взаємообумовленим попитом); 

• дія ефекту масштабу виробництва та екзогенних чинників, пов'язаних 

із людським капіталом, науковим потенціалом і технологіями; 

• наявність субоптимальних (неефективних) інститутів.   
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Усі три ситуації, що ініціюють потрапляння в пастку бідності, 

спостерігалися в Україні в різні моменти її історії як незалежної держави, а 

деякі – насамперед функціонування неефективних і низки деструктивних 

інституцій (надвисока корупція, масштабна тіньова економіка), – мають місце й 

нині. Пошук ефективної стратегії і механізмів виходу України з пастки бідності 

має будуватися на адекватній оцінці її масштабів і динаміки, а також порівнянні 

з показниками бідності інших країн, передусім країн –  «маяків», якими можуть 

слугувати постсоціалістичні держави Євросоюзу. 

Досить повне уявлення про бідність в Україні та Європі дають відповідні 

оцінки авторитетних міжнародних структур. Так, МВФ розраховує такий 

традиційний міжнародний індикатор рівня добробуту, як величину 

номінального ВВП на душу населення, виражену у валютному еквіваленті 

[243]. Згідно з даними МВФ, показник ВВП на душу населення України 

збільшився за період 1991–2016 рр. в півтора раза, але досягнувши максимуму в 

2013 році (3969 дол. США), потім дуже відчутно обвалився й може повернутися 

на ці позиції лише як мінімум через десятиліття – приблизно до 2023 року 

(табл. 5.1). 

 Таблиця 5.1 
Динаміка ВВП на душу населення країн ЄС і України за 1991–2016 рр. (факт)  

і 2017–2023 рр. (оцінка), дол. США, у поточних цінах 

Країна  1991  2000  2010  2013  2016  2017  2023  
Данія 27053 30799 58177 61326 53774 56444 77408 
Франція 22517 23313 42249 44105 38205 39869 53839 
Чехія нд 5998 19831 19913 18506 20152 33623 
Латвія нд 3334 11228 14952 14009 15547 25716 
Угорщина 3350 4628 13074 13645 15531 15531 21980 
Польща 2101 4476 12602 13777 13823 13823 20980 
Румунія 1249 1670 8212 9568 10757 10757 18521 
Болгарія 224 1614 6744 7696 7496 8064 12166 
Україна  1490 664 2983 3969 2199 2583 4216 
Співвідношення показників України та:  

Франції, % 6,6 2,8 7,1 9,0 5,8 6,5 7,8 
Польщі, % 70,9 14,8 23,7 28,8 15,9 18,7 20,1 

Джерело: [243]; розрахунки автора. 
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Порівняльна оцінка показує, що розриви подушного доходу України та 

окремих країн ЄС скорочувалися з 2000 р. до 2013 р. включно, потім в Україні 

відбувся різкий стрибок рівня бідності й за підсумками 2017 року величина її 

ВВП на душу населення становила лише 6,5% від аналогічного показника 

Франції і 18,7% – від показника Польщі. Очевидно, що Україні потрібно буде 

подолати досить довгий конвергенційний шлях для відчутного зближення і з 

новоінтегрованими країнами ЄС, і тим паче – з його високорозвиненими 

державами. 

Макрорівневий зріз бідності також можна визначити за величиною 

добробуту домогосподарств, яку дослідний інститут фінансового консорціуму 

"Credit Suisse" оцінює за розміром ринкової вартості активів, що припадає на 

одного повнолітнього учасника домогосподарства [542, с. 4–8].  

Упродовж останніх чотирьох років Україна перебуває серед лідерів країн 

Європи за рівнем бідності домогосподарств, а порівняльний аналіз даних за 

2010–2017 рр. засвідчує, що з моменту стрімкого зростання бідності в Україні, а 

саме з 2014 р., рівень добробуту вітчизняних домогосподарств опустився до 

позначки 0,4 і 4,3% від аналогічних показників Франції та Польщі (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 
Динаміка добробуту домогосподарств у Франції, Польщі та Україні  

у 2010–2017 рр., тис. дол. США на одного повнолітнього 

 
Роки 

 
Франція 

 
Польща 

 
Україна 

Співвідношення показників України та: 
Франції, % Польщі, % 

2010 281,9 26,0 2,9 1,0 11,2 
2011 279,2 23,3 3,6 1,3 15,5 
2012 275,3 27,1 3,6 1,3 13,3 
2013 286,6 30,7 3,6 1,2 11,7 
2014 255,5 26,0 1,8 0,7 6,9 
2015 237,0 23,4 1,3 0,5 5,6 
2016 244,6 23,8 1,2 0,5 5,0 
2017 263,4 28,1 1,2 0,4 4,3 

Джерело: [542, с. 33-56,73-104]; розрахунки автора. 
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Прискорення динаміки збільшення масштабів бідності в Україні фіксують і 

експерти ПРООН, які оцінюють їх на основі частки населення, сукупні доходи 

якої на місяць не перевищують національної межі бідності – фактичного 

прожиткового мінімуму5. Згідно з даними ПРООН, рівень бідності в Україні, 

визначений за цим критерієм, знизився з 71,2% у 2000 р. до 22,1% у 2013 р. 

[543, с. 19], а потім різко зріс до майже 60% за підсумками 2016 р. [544].У 2017 

і 2018 роках рівень бідності в державі залишається високим і така динаміка, 

крім іншого, вказує на необхідність серйозного коригування національної 

Стратегії подолання бідності, затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 161-р від 16 березня 2016 р., в якій відповідний цільовий 

показник бідності на 2020 р. установлений на рівні 15% і є об'єктивно 

недосяжним. 

Нинішнє перебування України в пастці бідності є очевидним і, здається, не 

вимагає додаткового обґрунтування. Вітчизняні фахівці наголошують: саме 

знаходження України в пастці бідності ініціює низку загроз для національної 

безпеки нашої держави [647]. На сьогодні головним питанням (на жаль, 

переважно в науково-експертній спільноті) є визначення шляхів і механізмів 

подолання цієї пастки, особливо з огляду на стабільні ризики переходу України 

до моделі асоціальної держави [545]. На наш погляд, відправною точкою в 

цьому випадку можуть бути відповідні рекомендації, напрацьовані як 

зарубіжними, так і українськими вченими й експертами. 

На думку аналітиків Світового банку, подолання негативних тенденцій 

бідності в Україні пов'язане, передусім, із урегулюванням конфлікту на 

Донбасі, коригуванням ринку праці та системи оплати праці, а також 

поліпшенням якості державного управління і створенням антикорупційних 

інституцій [546, с. 21–34]. 

                                                             
5 В Україні фактичний прожитковий мінімум розраховує Міністерство соціальної політики 
виключно в аналітичних цілях. У січні 2019 р. його розмір у розрахунку на душу населення, з 
урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб, становив 3952 грн, тоді як розмір 
офіційно встановленого прожиткового мінімуму для цієї категорії – всього 1853 грн., тобто в 
2,1 раза менше. 
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Про надзвичайну важливість позитивних інституційних змін для виходу з 

пастки бідності кажуть і експерти Економічної та Соціальної Ради ООН, 

вважаючи, що інституційні реформи в цьому випадку мають бути спрямовані 

на формування дієздатного незалежного державного апарату, націленого на 

обслуговування всіх громадян; розширення простору суспільної довіри; 

створення інституцій, що сприяють довгостроковому зростанню економіки, а 

також демонтаж корупційних структур, які несправедливо розподіляють його 

плоди [541, с. 241].  

Аналітики МВФ традиційно пов'язують зменшення бідності з політикою 

вирівнювання доходів у суспільстві та справедливістю їх розподілу. У 

дослідженнях МВФ економетрично обґрунтовано, що нерівність доходів 

негативно позначається на економічному зростанні та його сталості, а більш 

справедливий розподіл доходів є вкрай важливим для прискорення зростання 

економіки, а саме [547]: 

• підвищення добробуту багатих на 1 відсотковий пункт (в.п.) призведе 

до того, що впродовж наступних п'ятьох років темпи зростання ВВП у 

країні знизяться на 0,08 в.п., а  

• підвищення рівня добробуту бідних і середнього класу на 1 в.п. може 

призвести до підвищення темпів зростання ВВП на цілих 0,38 в.п. – 

інакше кажучи, сприяння зростанню доходів бідних і середнього класу 

може сприяти поліпшенню перспектив зростання для економік, що 

перебувають у пастці бідності.  

Також фахівці МВФ запропонували рецепти подолання пастки бідності 

для країн із високим рівнем держборгу, що стосується й України, де на початок 

2018 р. державний і гарантований державою борг сягнув 71,8% ВВП. Зокрема 

ці рецепти пов'язані зі зміцненням фінансової стабільності, зменшенням тягаря 

державного боргу й застосуванням відповідального підходу уряду до позичання 

коштів [548, с. 17].  



344 
 

 

У свою чергу, українські вчені вважають, що за нинішніх умов 

необхідними кроками для подолання Україною пастки бідності та її переходу 

до моделі самоприскореного розвитку є [549]: 

• впровадження оптимального механізму остаточного закріплення прав 

власності й недопущення нових перерозподілів власності;  

• розділення бізнесу й державної влади, прискорене формування соціально 

відповідальної держави та бізнесу; 

• реалізація нової економічної стратегії, націленої на перехід до 

високотехнологічної економіки та розширення індустріалізації; 

• розвиток фінансової системи як інструмента досягнення цілей зазначеної 

стратегії. 

Отже, ми прояснили основні ознаки перебування України в пастці бідності 

та потенційні способи вирватися з неї. Проте, як нам уявляється, це лише одна 

частина вирішення проблеми пастки дивергентності, що загрожує розвитку 

України. Друга частина пов'язана з пасткою неконвергентності (non-

convergence trap), ефект якої в рамках неошумпетеріанської парадигми описали 

вчені Ф. Агійон і Ч. Біркан [355] на основі так званої пастки середнього доходу 

(middle-income trap).  

Сутність пастки неконвергентності полягає у втраті державами із середнім 

рівнем доходів6 можливості конвергенційно зближуватися з 

високорозвиненими державами, оскільки перші не можуть підтримувати 

високих темпів економічного зростання, перебуваючи в пастці середнього 

доходу – ситуації, коли після його досягнення (в розрахунку на душу 

населення) зростання економіки сповільнюється і, врешті-решт, майже 

припиняється. 
                                                             
6 Згідно з класифікацією Світового банку, в 2018 фінансовому році за критерієм рівня 
доходів (ВНД на душу населення за підсумками 2016 р.) країни світу розподіляються таким 
чином: країни з низьким рівнем доходів – 1005 дол. США і менше; країни з рівнем доходів, 
нижчим за середній, – від 1006 до 3955 дол. США; країни з рівнем доходів, вищим за середній, – 
від 3956 до 12 235 дол. США; країни з високим рівнем доходів – 12 236 дол. США і більше. Країни з 
низьким і середнім рівнем доходів іноді називають країнами, що розвиваються. Детальніше див.: 
World Bank Country and Lending Groups / World Bank. 2018. URL: 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
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Така проблема виникає у разі, коли країни з низьким рівнем доходів 

певний час демонструють високі темпи екстенсивного зростання економіки – 

тобто їхня сукупна факторна продуктивність залежить від накопичення 

ресурсів робочої сили й капіталу, – і, нарешті, досягають середнього рівня 

доходів. А потім на цьому рівні «застряють», оскільки через зростання 

заробітної плати та зниження цінової конкурентоспроможності вони не в змозі 

конкурувати як із розвиненими країнами з інтенсивним типом зростання (в 

яких сукупна факторна продуктивність залежить від технологій, інновацій, 

освітньо-кваліфікаційного рівня працівників, ефективніших бізнес-процесів), 

так і з державами з низьким рівнем доходів, які характеризуються низьким 

рівнем заробітної плати та загалом нижчими витратами виробництва. На думку 

експертів, країни із середнім рівнем доходів ризикують потрапити в пастку 

неконвергентності в тому випадку, якщо їхні економіки не прогресуватимуть 

від екстенсивного до інтенсивного типу зростання. 

Вважається, що в контексті забезпечення конвергенції з розвиненішими 

економіками, країни із середнім і низьким рівнем подушного доходу мають 

проводити економічні та політичні реформи, націлені на генерування й 

підтримку інновацій. Без здійснення таких реформ ці країни значною мірою 

ризикують потрапити, відповідно, в пастку середнього доходу (пастку 

неконвергентності) та пастку низького доходу (пастку бідності) [550, с. 18–21].  

На нашу думку, розгляд руху України як країни з низьким (нижчим за 

середній) рівнем доходів дозволяє припустити наявність «пастки 

дивергентності» на шляху її соціально-економічної конвергенції з ЄС. У цьому 

конкретному випадку пасткою дивергентності ми вважаємо теоретичну 

конструкцію, яка на певному часовому проміжку характеризує 

макроекономічну та інституційну неспроможність України забезпечувати 

конвергенцію і, через вплив різних обмежувачів економічного зростання, її 

перебування в стані дивергенції з Європейським Союзом. 

У більш загальному випадку, до пастки дивергентності ризикує потрапити 

країна, яка вже перебуває у пастці бідності та з огляду на дію обмежувачів її 

економічного зростання не здатна до конвергенції з розвиненішими країнами. 
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Якщо припустити, що останні демонструють відсутність обмежувачів 

зростання і прискорення його темпів, між менш і більш розвиненими країнами 

матиме місце соціально-економічна дивергенція. 

Першим кроком до потрапляння в пастку дивергентності є потрапляння 

країни в пастку бідності, а другим – формування умов неконвергентності 

(нездатності забезпечувати конвергенцію), безпосередньо пов'язаних із дією 

штучних або об'єктивно існуючих обмежувачів зростання її економіки. 

Схематично пастка дивергентності зображена на рис. 5.1 нижче. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 5.1. Формування пастки дивергентності на основі пасток бідності й 
неконвергентності 

Джерело: розробка автора. 

 

Європейський досвід і, насамперед, досвід новоінтегрованих 

постсоціалістичних країн Євросоюзу, наразі не дає прикладів їх потрапляння до 

пастки дивергентності. І хоча такі країни-учасниці, як Болгарія і Румунія, є 

найменш розвиненими в ЄС за рівнем національного добробуту, і за окремими 

ознаками можуть вважатися такими, що перебувають у пастці бідності, на 

сьогодні їм вдалося усунути "сильнодіючі" обмежувачі зростання економіки 

(зокрема пов'язані з борговим навантаженням, акумуляцією основного капіталу, 

Пастка бідності 

(великий масштаб бідності, низький 
рівень добробуту населення, низький 

рівень продуктивності праці) 

Пастка неконвергентності 

 

 (нездатність генерувати високі 
темпи зростання економіки, зокрема 
через штучні обмежувачі зростання) 

Пастка дивергентності 

(об'єктивно обумовлений тренд 
розходження за соціально-

економічними параметрами з 
розвиненими країнами, що 

підтримують вищі темпи зростання) 
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інноваційно-інвестиційним розвитком, трудовою міграцією) і в такий спосіб не 

допустити потрапляння до пастки неконвергентності. 
В українських реаліях ризики виникнення пастки дивергентності, 

насамперед, мають інституційне підґрунтя. На наш погляд, цей феномен варто 

розглядати як один із проявів деформацій національного інституційного 

простору. Відштовхуючись від того факту, що ця пастка "виростає" з пастки 

бідності, логічно припустити, що ці деформації пов'язані, по-перше, з низькою 

якістю системи державного управління, а, по-друге, зі слабкою 

інституціоналізацією системи розподілу в трансформаційній економіці 

України, що характеризується як дефіцитом соціальної справедливості, так і 

низьким рівнем соціальної захищеності й добробуту населення [551, с. 447–450; 

819–821]. 

Інтегральною оцінкою змін як національного інституційного середовища, 

так і його системоутворюючого елемента – інституту держави, може слугувати 

Індекс слабкості держав (Fragile States Index), який розраховують американські 

Фонд миру і журнал Foreign Policy. Це комплексний показник здатності влади 

країни контролювати цілісність своєї території, політичну, економічну, 

соціальну й демографічну ситуацію в країні, а також стійкість її державних 

інституцій [552]. Поняття "слабка держава" є оціночним і за змістом близьке до 

поняття "держава, яка не відбулася (недієздатна)" (Failed State). 

У світовому рейтингу 2014 року [553, с. 5] за Індексом слабкості держав 

Україна посідала 113-ю позицію з-поміж 178 країн світу, а в аналогічному 

рейтингу 2018 р. [554, с. 41], який очолили інституційно найслабші держави 

світу Південний Судан, Сомалі та Ємен, – вже лише 86-ту, сусідячи з ПАР і 

Габоном. Такий істотний ступінь інституційної деградації України за останні 

кілька років пояснюється не лише чинником військового конфлікту в двох 

східних регіонах країни, що триває з 2014 р. Важливу роль зіграло й досягнення 

гіпертрофованих розмірів такою глибоко деструктивною інституцією, як 

корупція, – саме такий висновок можна зробити з огляду на низку нещодавно 

опублікованих міжнародних оцінок. 
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Наприклад, у березні 2018 р. Світовий банк презентував доповідь, 

присвячену українському феномену "кумівського капіталізму" – специфічної 

моделі управління економікою, за якої тісний зв'язок влади (політикуму) та 

власників великого бізнесу ("олігархів") дає змогу обом цим групам отримувати 

досить вагому економічну та корупційну ренту. Як наголошується, основний 

негатив "кумівського капіталізму" проявляється в тому, що під його впливом 

держава неефективно розподіляє ресурси, обмежує конкуренцію, збільшує 

витрати, а також сприяє зростанню соціальної нерівності в суспільстві. Саме це 

і спостерігається в Україні, де, за оцінкою Світового банку, частка "кумівського 

капіталізму" в економіці за параметрами зайнятості та обігу становить від 15 до 

20%. За умови усунення цієї деструктивної моделі зростання української 

економіки могло б прискоритися на 1–2% [555, с. 2; 11–12]. 

Іншим прикладом є публікація у серпні 2018 р. результатів розслідування 

німецького видання Süddeutsche Zeitung, яке стверджувало, що "корупція 

руйнує Україну" [556]. Німецькі експерти вражені масштабами цього явища – 

за їхньою оцінкою, лише через корупцію в митних органах український бюджет 

щороку недоотримує близько 4,8 млрд дол. США, що перевищує 10% усіх його 

доходів і є вдвічі більшою сумою за ту, яку Україна розраховувала позичити у 

2018 р. у МВФ, Євросоюзу та Світового банку. 

Слід зауважити, що критиці піддається не лише надзвичайно високий 

рівень корупціїї в сучасній Ураїні, але й небажання влади викорінювати цей 

деструктивний інститут. Так, Рішенням Конституційного суду України від 26 

лютого 2019 р. №1-р/2019 було визнано неконституційною статтю 3682 

Кримінального кодексу України, яка передбачала притягнення до кримінальної 

відповідальності чиновників за незаконне збагачення (ця норма була введена в 

2015 р. на виконання умов Євросоюзу щодо надання безвізового режиму та 

умов МВФ щодо фінансової співпраці). Відміна вказаної статті мала гучний 

резонанс: у спільній заяві Группа семи (G7) і Світового банку від 4 березня 

2019 р. рішення Конституційного суду України про визнання статті про 

незаконне збагачення чиновників неконституційною було названо «глибокою 
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поразкою України в боротьбі з корупцією», яка суперечить принципам ООН, 

ОЕСР і Європейського суду з прав людини, і через яку була ослаблена вся 

антикорупційна архітектура держави та знижена здатність розслідувати 

корупцію серед вищих ешелонів влади [634]. 

Ці приклади – лише незначна частка свідчень про наявність серйозних 

інституційних бар'єрів на заявленому Україною шляху до ЄС. А отже, лише 

здійснення глибоких інституційних реформ, що допоможуть їй «вписатися» в 

загальний нормативно-ціннісний простір об'єднаної Європи, може забезпечити 

успішність проходження цього шляху [557]. І, як цілком справедливо 

зазначають вітчизняні експерти [558], успішна європейська інтеграція України 

в епоху глобалізації вимагає адекватного інституційного сприйняття сучасних 

ціннісних установок, смислів, пріоритетів і особливостей цивілізаційного 

розвитку. 

Передумови потрапляння України до пастки дивергентності. 

Передумовою для посилення ризиків потрапляння України до пастки 

дивергентності є характерні ознаки посилення останніми роками тенденцій до її 

дивергенції з ЄС, а також наявності вагомих чинників збереження цих 

тенденцій у досить тривалій перспективі. Як уже згадувалося, традиційним 

індикатором для оцінювання соціально-економічної конвергенції (дивергенції) 

між країнами є обсяг подушного ВВП. Однак у межах парадигми сталого 

розвитку адекватнішим для такого оцінювання є показник національного 

добробуту, що розраховується з огляду на людський капітал за методологією 

Світового банку. У доповіді "Зміна рівня добробуту націй" за 2018 р. [559], а 

також відкритій електронній базі даних Світового банку [560], національні 

показники сукупного добробуту представлені за період 1995–2014 рр. і 

визначені як сума чотирьох компонентів: природного, виробничого, людського 

капіталу і чистих іноземних активів. Автори доповіді також відзначають 

аналітичні переваги індикатора національного добробуту проти індикатора 

ВВП: його зниження в розрахунку на душу населення є маркером потенційного 

виснаження ресурсів, необхідних для формування майбутніх доходів у 
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суспільстві, тоді як показник зростання ВВП не дає змоги відобразити цей факт 

[561]. 

Порівняна динаміка рівня добробуту в Україні та окремих державах ЄС за 

1995–2014 рр. свідчить про збільшення "розривів" між ними, що є чіткою 

ознакою соціально-економічної дивергенції (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3  
Динаміка національного добробуту в розрахунку на душу населення в Україні  

й окремих країнах ЄС у 1995–2014 рр., тис. дол. США, у базових цінах 2014 р.  

Країна 1995 р. 2005 р. 2010 р. 2014 р. Різниця з показником України 
2005 р. 2010 р. 2014 р. 

Україна  54,9 52,5 61,4 56,1 х х х 
Болгарія 34,6 56,9 68,9 81,9 4,4 7,5 25,8 
Румунія 76,0 96,5 101,4 107,0 44,0 40,0 50,9 
Польща 82,2 109,4 146,6 154,9 56,9 85,2 98,8 
Угорщина  107,2 137,3 141,8 165,5 84,8 80,4 109,4 
Латвія 98,4 172,7 178,9 236,9 120,2 117,5 180,8 
Естонія 156,8 203,2 211,7 258,9 150,7 150,3 202,8 
Франція 510,8 582,2 618,1 641,7 529,7 556,7 585,6 
Німеччина  524,5 531,4 641,3 729,1 478,9 579,9 673,0 
Данія 663,3 799,3 819,4 854,3 746,8 758,0 798,2 

Джерело: [559, с. 226-232]; [560]; розрахунки автора. 
 

Як свідчать дані табл. 5.3, середній рівень добробуту українців у 2014 р. 

оцінювався Світовим банком у 56,1 тис. дол. США. Його зниження проти 2010 

р. на 8,6% і "відкочування" за абсолютною величиною практично на рівень 

1995 р. свідчить про серйозні ризики втрати потенціалу сталого розвитку й 

підвищення рівня життя населення. 

У контексті євроінтеграції варто зазначити, що на сьогодні за питомою 

величиною добробуту Україна демонструє колосальне відставання від країн 

Євросоюзу: від найбідніших держав (Румунії і Болгарії) у 1,5–2 рази; від країн 

із достатком, нижчим за середній (Угорщини, Польщі) – утричі; від держав 

середнього достатку (Латвії, Естонії) – у 4–5 разів; від розвинених країн 

(наприклад, Франції, Німеччини й Данії) – в 11–15 разів. Однак загроза для 

євроінтеграційного поступу України полягає не стільки у величині її 

соціального "розриву" з європейськими державами, скільки в тому, що цей 
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"розрив" неухильно зростає, навіть як порівняти з найбіднішими країнами-

членами ЄС. За період 2005–2014 рр. різниця між показниками питомої 

величини добробуту України й Естонії, Угорщини, Латвії, Польщі зросла в 1,3–

2 рази, України й Болгарії – уп'ятеро (табл. 5.3). 

Надзвичайну гостроту проблеми соціально-економічної дивергенції України 

та Євросоюзу відмічають міжнародні експерти. На презентації на початку 

лютого 2019 р. звіту Світового банку "Розвиток України: Минуле, сьогодення і 

майбутнє", його фахівці навели результати розрахунків, згідно з якими Україні 

знадобиться від 50 років до 100 років, щоб досягти рівня розвитку 

європейських країн при збереженні нинішніх темпів економічного зростання, 

які ледве перевищують 3% в рік. На думку Світового банку, для виходу на 

поточний рівень доходів (ВВП на душу населення) Німеччини Україні 

знадобиться майже 100 років, а Польщі – приблизно 50 років [562]. 

Все вище вказане свідчить про формування негативного тренду 

дивергенції між соціально-економічними системами України та Євросоюзу, і 

складність полягає в тому, що певні чинники сприяють посиленню цього 

тренду в довгостроковому періоді. Насамперед вони пов'язані з посиленням 

інститутів деструкції, зокрема корупції й тінізації економіки, поглибленням 

деіндустріалізації, а також зі станом ринку праці та макрофінансової системи 

України. З огляду на це, на наш погляд, нині можна виокремити п'ять 

основних чинників, що закріплюють дивергенцію України та ЄС у 

довгостроковій перспективі, і, по суті, обумовлюють надвисокі ризики 

потрапляння України в пастку дивергентності: 

1) прийняття Україною у 2015 р. умов реструктуризації частини 

держборгу, що істотно обмежують її економічне зростання; 

2) неприйнятно низькі в контексті забезпечення конвергенції рівні 

капіталізації національної економіки; 

3) незначна вага інноваційно-технологічного чинника в макроекономічному 

розвитку держави; 
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4) галопуюча трудова міграція з України, що обумовлює значущі втрати 

внутрішнього потенціалу зростання ВВП;  

5) масштабна демографічна криза, що неухильно поглиблюється і, за 

оцінками ООН, до 2050 р. перетворить українців на одну з націй світу, 

що найстрімкіше вимирають. 

Розгляньмо детальніше кожен із наведених вище чинників дивергентності 

України та Євросоюзу. 

Прийняття Україною у 2015 р. умов реструктуризації частини 

державного боргу, що істотно обмежують її економічне зростання. Як 

зазначають багато дослідників, саме високі темпи економічного зростання 

"країн-аутсайдерів" є необхідною умовою їхньої конвергенції з "країнами- 

лідерами". Зокрема це підтверджується досвідом постсоціалістичних країн, які 

вступили до Євросоюзу в першій декаді 2000-х років [336], і річний приріст 

реального ВВП яких у докризовий період становив у середньому 7–9%.  

Досягнення Україною таких темпів розвитку стає об'єктивно недоцільним 

(а з огляду на пастку бідності – й неможливим) через здійснення українським 

урядом наприкінці 2015 р. реструктуризації частини державного боргу за умов, 

що жорстко прив'язують зростання ВВП країни до розміру її виплат із 

держборгу. Такі норми, що дестимулюють зростання економіки, закріплені 

постановою Кабінету Міністрів України № 912 від 11 листопада 2015 р. (зі 

змінами) «Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим 

державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання». Цим 

документом передбачено, що протягом двадцятирічного періоду – з 31 травня 

2021 р. до 31 травня 2040 р. – в разі досягнення річного обсягу номінального 

ВВП країни в розмірі 125,4 млрд дол. США, Україна зобов'язана виплачувати за 

державними деривативами реструктуровану частину боргу за таких умов: 

• якщо річний приріст реального ВВП становитиме менш як 3%, то виплати 

здійснено не буде; 

• якщо річний приріст реального ВВП становитиме від 3 до 4%, кредиторам 

виплатять 15% від величини перевищення 3% порогу приросту;  
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• якщо річний приріст реального ВВП перевищить 4%, то буде виплачено 

40% від величини такого перевищення + виплату за попереднім варіантом 

(тобто ще 15% від величини, що відповідає 1% приросту реального ВВП).  

Так, якщо реальний ВВП України зросте за рік на 7%, то сумарні виплати 

кредиторам у межах лише цієї схеми становитимуть: (0,40*(7–4)+0,15*1)% =  

(0,40*3+0,15*1)% = 1,35% від його загальної величини.  

Багато фахівців справедливо називають описані умови реструктуризації 

держборгу кабальними для України, адже вони фактично змушують її 

відмовитися від прискореного розвитку й орієнтуватися на зростання ВВП не 

вище за 3–4%. Саме такі темпи зростання української економіки прогнозує 

МВФ на найближчі п'ять років: 3,19% у 2018 р., 3,26% у 2019 р., 3,46% у 2020 

р., 3,68% у 2021 р., 4,00% у 2022 р. і 4,02% у 2023 р. [243]. Схожими 

прогнозними показниками оперує й Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України, зазначивши у своєму "Консенсус-прогнозі" за вересень 2018 

р. [563, с. 8], що очікуване зростання реального ВВП країни становитиме 3,1% у 

2018 р., 3,0% у 2019 р., 3,1% у 2020 р. і 3,9% у 2021 році. 

Однак варто зазначити, що Національний банк України на найближчі два 

роки дає більш песимістичні оцінки темпів зростання вітчизняного ВВП – а 

саме, 3,4% у 2018 р., 2,5% у 2019 р. і 2,9% у 2020 р., – і прямо зазначає 

наявність ризиків погіршення цього прогнозу, що стосуються подальшого 

погіршення інфляційних очікувань (з огляду на входження України до нового 

політичного циклу), а також зовнішніх умов (зниження світових цін на 

сировинні товари, подальше подорожчання енергоносіїв на світових ринках, 

відтік капіталу з країни тощо) [564].    

Проте зазначені темпи економічної динаміки визначають не лише 

подальше перебування України у пастці бідності [565] та її помітне 

макроекономічне відставання навіть від таких, далеко не найрозвиненіших 

країн ЄС, як Польща [566], що підтверджують експерти Світового банку, а й її 

подальшу дивергенцію з Євросоюзом – тобто потрапляння в пастку 

дивергентності.  
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Якщо говорити в ширшому контексті, то значущим чинником поточної 

соціально-економічної динаміки України є співпраця з міжнародними 

організаціями-кредиторами, насамперед МВФ. З одного боку, допомога, яку 

вони надають, дозволяє підтримувати курс національної валюти і 

макрофінансове збалансування загалом. Та з іншого, і, на наш погляд, набагато 

вагомішого боку, проведення низки жорстких реформ, що їх нав'язують 

міжнародні кредитори, – зокрема повального скасування соціальних гарантій і 

пільг, урізання соціальних програм, шокового підвищення цін і тарифів на 

енергоносії та послуги ЖКГ, зменшення кількості одержувачів академічних 

стипендій, різке посилення умов виходу на пенсію, фактичний перехід на 

повсюдно платну медицину та ін., – вже має тяжкі соціальні наслідки для 

України у вигляді зростання рівня безробіття та бідності, посилення соціальної 

нерівності, прискорення трудової міграції, зниження рівня життя й доступності 

для українців систем соціального захисту, освіти, охорони здоров'я. А в 

середньо- й довгостроковій перспективі, враховуючи дію механізмів 

споживчого попиту, розподілу доходів, соціального забезпечення, ринків праці 

та освітніх послуг тощо, цей чинник фактично перешкоджає виходу України з 

пастки бідності. 

На думку деяких експертів [567], нинішня Україна може повторити історію 

окремих країн, які потрапили у стійку залежність від кредитування МВФ, 

виконавши десятки програм співпраці з ним "в обмін на жорсткі соціальні 

реформи", але так і не спромігшись подолати бідність і посилити потенціал 

своєї економіки. Ефективність вітчизняних соціальних і економічних реформ, 

що здійснюються останніми роками, теж поки невисока. Згідно з оцінкою 

незалежного експерта ООН з питань зовнішньої заборгованості та прав людини 

Х. Богославскі, який інспектував Україну в травні 2018 р., незважаючи на її 

прогрес у боротьбі з незаконними фінансовими потоками, в країні 

поглиблюється соціальна нерівність, а проведення реформ без чітких гарантій 

прав людини може лише посилити нерівність і бідність [568]. Отже, ризики 



355 
 

 

"застрягання" України в пастці бідності, як і ризики її потрапляння в пастку 

дивергентності, наразі лишаються досить високими. 

Неприйнятно низькі в контексті забезпечення конвергенції рівні 

капіталізації національної економіки. В процесі зближення з ЄС Україна має 

адаптуватися до реалій так званої нової конвергенції, яка, на думку експертів 

Брукінгського інституту [569, с. 12], притаманна сучасному світові й 

визначається трьома чинниками:  

1) глобалізацією, що посилює торгівельні й інвестиційні потоки і 

таким чином прискорює темпи зростання "наздоганяючих" економік, які 

активно нарощують імпорт ноу-хау й технологій країн-лідерів;  

2) демографічною динамікою більшості країн із ринком, що 

формується (сповільнення приросту населення), що сприяє підвищенню 

капіталомісткості економіки й прискоренню темпів зростання подушного 

ВВП; 

3) зростанням інвестованої частки доходів у "наздоганяючих" країнах до 

27,0% ВВП за останнє десятиліття проти 20,5% у розвинених країнах. Це 

дає конвергенційний імпульс, з огляду на те, що інвестиції не лише 

підвищують продуктивність праці, а й можуть підвищувати сукупну 

факторну продуктивність, впроваджуючи нові знання й технології 

виробництва і тим самим прискорюючи темпи зростання економіки. 

    Примітно, що всі три зазначених чинники, так чи інакше, "зав'язані" на 

рівень капіталізації країни, яка відіграє роль "наздоганяючої" в процесі 

соціально-економічної конвергенції. І що він вищий, то успішніше, за інших 

рівних умов, відбувається конвергенційне зближення з економічно 

розвиненішими державами. Це, наприклад, показує досвід країн Вишеградської 

групи, які успішно прямують шляхом конвергенції з розвиненою Європою, – 

упродовж десятирічного періоду до (1995–2004 рр.) і такого ж періоду після 

(2005–2014 рр.) їхнього вступу до ЄС питома вага валового нагромадження 

основного капіталу у ВВП становила [570]: у Чехії – 28,1–33,9% і 25,1–29,5%; у 
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Словаччині – 25,0–37,1% і 20,7–27,3%; в Угорщині – 21,7–25,4% і 19,3–23,8%; у 

Польщі – 17,4–24,3% і 18,9–23,1% відповідно. 

Як порівняти із зазначеними новоінтегрованими країнами ЄС, Україна за 

цим критерієм демонструє майже дворазове відставання, а отже, і слабкі 

можливості конвергенції. Науковці справедливо називають динаміку рівнів 

капіталоутворення в Україні абсолютно аномальною – цей показник стрімко 

зменшився з 27,1% у 1992 р. до 13,5% у 2015 р., згодом незначно збільшившись 

до 15,1% у 2016 р., – і саме процес "проїдання" наявного капіталу нашої країни 

лежить в основі зниження потенціалу її економічного розвитку, стримування 

технологічної модернізації, а також консервації низької міжнародної 

конкурентоспроможності [530, с. 56–57]. З огляду на розрахунки Інституту 

економіки та прогнозування НАН України, згідно з якими у 2018–2019 рр. 

рівень капіталоутворення у вітчизняній економіці не перевищить 16,3% ВВП, а 

для її переходу в режим модернізації він має бути не нижчим за 20–25% ВВП 

[571, с. 66, 73], Україна наразі має вкрай обмежені перспективи конвергенції з 

Європейським Союзом. 

Незначна вага інноваційно-технологічного чинника в 

макроекономічному розвитку України. Подолання конвергенційного розриву, 

як аргументовано показав Д. Родрік із Гарвардської школи ім. Кеннеді, вимагає 

подолання наздоганяючою країною так званого розриву ВВП (відставання 

реального ВВП від потенційно можливого), і провідну роль у цьому відіграє 

саме інноваційно-технологічний чинник [572, с. 5]. Варто зазначити, що в 

сьогоднішніх умовах цифровізації суспільства роль цього чинника неухильно 

зростає. Це пов'язано з тим, що інноваційно-обумовлений потенціал створення і 

поширення передових технологій, зокрема автоматизації, робототехніки, 

технологій використання відновлюваних джерел енергії, електромобілів, 

біотехнологій і штучного інтелекту, є чинником прямої дії для збільшення вже 

наявного технологічного та соціально-економічного розриву між країнами світу 

[573, с. 10–11].  
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Застосовуючи цей підхід до України, ми стикаємося з її потенційною 

неможливістю найближчими роками подолати конвергенційний розрив, а 

фактично – дивергенцію, з Євросоюзом. Про це свідчать результати 

економетричного аналізу, який здійснили науковці Інституту економіки та 

прогнозування НАН України, встановивши «надзвичайно малу, майже 

незначну» вагу інноваційно-технологічного чинника у ВВП країни та 

спрогнозувавши збереження в найближчій перспективі досить вагомого 

розриву ВВП – на рівні 20–25% [571, с. 64–66, 73]. Практично це свідчить про 

відсутність у нинішніх умовах у України головного – інноваційно-

технологічного чинника для подолання її конвергенційного розриву з ЄС. 

Високими залишаються ризики усунення цього розриву й у довгостроковому 

періоді, з огляду на динаміку зближення обсягів реального та потенційного 

ВВП нашої країни. 

У рамках економетричного моделювання експерти довели її жорстку 

залежність від циклічних змін у динаміці світової економіки, кон'юнктури й цін 

на світових ринках, умов торгівлі з країнами СНД і ефектів внутрішньої 

монетарної політики, а також обґрунтували необхідність проведення глибоких 

структурних реформ, які стимулюють зростання капітальних вкладень і 

зайнятості в Україні, і тим самим дозволяють їй скорочувати розрив ВВП, 

адекватно реагуючи на вплив глобальних трендів розвитку [574, с. 23–27]. 

Наявний дефіцит таких реформ, особливо інноваційно спрямованих, і значний 

лаг прояву їх очікуваних результатів у разі успішної реалізації свідчать про 

довгостроковий характер ризиків подолання як розриву ВВП України, так і її 

конвергенційного розриву з Євросоюзом. 

На жаль, останніми роками розрив у рівнях інноваційного розвитку 

України та ЄС лише посилюється. Згідно з розрахунками експертів, 

співвідношення зведених інноваційних індексів України за період 2010–2016 

рр. і Євросоюзу за 2010 р. зменшилося з 33,1 до 28,9% [575, с. 145–146]. 

Українські дослідники абсолютно точно зазначають, що наша країна 

сьогодні характеризується значним ослабленням її науково-освітнього та 
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інноваційного потенціалу, що сприяє посиленню структурного спрощення 

вітчизняної економіки, яке відбулося за період державної незалежності, – 

зокрема пов'язаного зі стрімким занепадом промислового виробництва, 

особливо обробної промисловості, виробництва машин і устаткування, та 

непропорційним розростанням аграрного сектора й сектора з виробництва 

продовольства, – та її наближенню до структурних характеристик найменш 

розвинених економік світу. Кричуще відставання України від розвинених країн 

за рівнем продуктивності праці спричиняє неминучу деградацію національної 

конкурентоспроможності та є прямим наслідком тривалого ігнорування 

значення таких ключових чинників сучасного соціально-економічного 

розвитку, як освіта, наука та інновації [37, с. 82, 108, 130].  

З огляду на це вкрай важливо, щоб одним із імперативів соціально-

економічних реформ в Україні було визначено створення 

конкурентоспроможної національної техніко-економічної системи на основі 

ендогенної неоіндустріалізації та інноваційно-інвестиційних проривів, що в 

нинішніх умовах вимагає від держави забезпечення випереджального розвитку 

національного людського капіталу [576, с. 26]. 

Галопуюча трудова міграція з України, що обумовлює значущі втрати 

внутрішнього потенціалу зростання ВВП. Чинник відпливу трудових 

ресурсів відчутно впливає на динаміку економічного зростання країн-

аутсайдерів і, отже, на перспективи їхньої конвергенції з країнами-лідерами. 

Досвід країн – нових членів Євросоюзу засвідчує, що лише за період 2004–2009 

рр. втрати їх потенційного ВВП унаслідок трудової міграції до старих країн ЄС 

були значними і становили в середньому від 0,2% у Чехії до 5,4% у Болгарії, 

6,0% у Литві та 10,6% у Румунії [577, с. 31–39]. Неминучі втрати потенційного 

ВВП країнами – експортерами трудових ресурсів (тобто країнами, що 

характеризуються масштабною трудовою міграцією за кордон) 

підтверджуються й економетричними оцінками трудової міграції у 

центральноазіатських країнах СНД [578].  
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На жаль, здійснити релевантну оцінку впливу трудової міграції на 

потенційний ВВП України нині практично неможливо – з огляду на відсутність 

точних даних про її масштаби. Так, Представництво Міжнародної організації з 

міграції (МОМ) в Україні у середині 2017 р. оцінювало кількість українців, які 

легально та нелегально працювали за кордоном, на рівні 915 тис. осіб [579]. 

Згідно з даними Держслужби статистики України, у 2015–2017 рр. загальні 

обсяги зовнішньої трудової міграції з країни становили 1 млн 303,3 тис. осіб 

[509]. А за різними експертними оцінками, як уже зазначалося, нині за 

кордоном на постійній основі працює від 4 млн [580] до 8 млн [581] трудових 

мігрантів із України, або ж від 23 до 46% економічно активного населення 

працездатного віку, зафіксованого Держстатом за підсумками 9 місяців 2018 

року (17,3 млн осіб). При цьому треба зазначити, що негативний вплив на 

потенціал зростання ВВП України з боку зовнішньої трудової міграції 

останніми роками значно посилився, оскільки через події на Донбасі, вплив 

соціально-економічної кризи (зокрема значне зростання реального безробіття) і 

неефективну антикризову політику держави, вона набула галопуючих темпів. І 

головна проблема полягає в тому, що, згідно з оцінкою Міністерства соціальної 

політики України, трудова міграція з країни в найближчий період лише 

зростатиме, створюючи загрози для економічної безпеки держави [582].  

Важливим елементом економічної безпеки країни є системи соціального та 

пенсійного страхування. І тому, на нашу думку, абсолютно невиправданою з 

погляду інтересів української держави є ситуація, коли українські трудові 

мігранти, не знайшовши вдома можливостей для гідного працевлаштування та 

конкурентних зарплат, змушені працювати задля збалансування ринку праці та 

стабілізації пенсійних систем сусідніх держав. Наприклад, Польща знайшла 

рішення своїх демографічних проблем, пов'язаних із нестачею робочої сили, 

залучивши українських працівників, кількість яких, за різними оцінками, на 

сьогодні становить 1,5–2 млн осіб. Зарубіжні та вітчизняні експерти вважають, 

що істотний приплив трудових мігрантів із України забезпечив необхідний 

запас робочої сили на польському ринку, що, у свою чергу, дає змогу Польщі 
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ефективніше освоювати дотації Європейського Союзу й підтримувати високі 

темпи зростання економіки [583]. Згідно з опублікованими наприкінці 2018 р. 

прогнозами польського Об'єднання підприємців і роботодавців, їхня країна 

може втратити 1,6% ВВП від очікуваного зростання ВВП на рівні 5% унаслідок 

можливого відпливу з Польщі понад 0,5 млн українських заробітчан, які 

виїжджають на захід Європи в пошуках вищих зарплат [584].  

Зазначимо, що Польща – це лише один із прикладів, і загалом проведення 

реформ в Україні (найперше пенсійної) не матиме необхідного соціального та 

фінансово-економічного ефекту без урахування проблеми масштабного 

відпливу вітчизняних трудових мігрантів за кордон і загрози незворотної 

втрати національного людського та соціального капіталу [585, с. 142]. 

Масштабна демографічна криза, що неухильно поглиблюється і, за 

оцінками ООН, до 2050 р. перетворить українців на одну з націй світу, що 

найстрімкіше вимирають. Процеси конвергенції/дивергенції між країнами 

зазнають відчутного впливу демографічного чинника, оскільки відтворювальна 

динаміка ресурсу праці, як і динаміка людського капіталу, вкрай важливі для 

темпів економічного зростання. Безперечно, ключовою характеристикою при 

цьому залишається продуктивність праці, але для країн трансформаційного 

типу з недостатньо розвиненою і конкурентоспроможною економікою важливу 

роль відіграють темпи зростання робочої сили і населення. Демографічний 

спад, що розпочався в Україні ще на початку 1990-х, на сьогодні перетворився 

на глибоку демографічну кризу, за якої смертність уже практично вдвічі 

перевищує народжуваність – якщо у 2014 р. в країні на 100 померлих 

припадало 74 народжених живими, то у 2017 р. – 63, а за підсумками 2018 р. – 

вже лише 57 [509]. За офіційними даними Держстату, з моменту здобуття 

незалежності демографічні втрати України вже наближаються до 

десятимільйонної позначки – кількість постійного населення країни 

зменшилася з 51,6 млн осіб на початок 1991 р. до 42,1 на початок 2019 року. 

Незалежні експерти зазначають, що за оцінки непрямими методами населення 

України зменшилося значно масштабніше – наприклад, згідно з 
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альтернативними розрахунками на основі динаміки споживання населенням 

хліба та хлібобулочних виробів, фактична кількість громадян, які проживають у 

нашій країні, на сьогодні не перевищує 25 млн осіб [586].  

Проте найсерйозніша загроза полягає в тому, що негативний 

демографічний тренд в Україні найближчими десятиліттями помітно 

посилюватиметься і, згідно з демографічними прогнозами ООН, до 2050 р. 

наша країна вийде на четверту позицію у світовому рейтингу націй, які 

найшвидше вимирають (кількість її населення скоротиться до рівня 2017 р. на 

18%), а гіршими аналогічними показниками в світі на той період 

характеризуватимуться лише Молдова (19%), Латвія (22%) і Болгарія (23%) 

[587, с. 11–13; 23–27].  

Реальних передумов для зміни цього негативного тренду, як і ефективних 

зусиль уряду з упровадження активної демографічної політики, останніми 

роками в Україні не спостерігається. При цьому зберігається переважання 

смертності над народжуваністю у більш як півтора раза – згідно з даними 

Держстату, у 2017 р. загальний коефіцієнт народжуваності українців (кількість 

живонароджених у розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення) становив 9,4, 

тоді як загальний коефіцієнт їх смертності (кількість померлих у розрахунку на 

1 тис. осіб наявного населення) дорівнював 14,5. 

Імовірно, вже в середньостроковій перспективі прискорене зменшення 

кількості населення країни призведе до втрат людського капіталу і, отже, – до 

відчутного звуження потенціалу соціально-економічного зростання та 

конвергенції з Європейським Союзом. А це, разом із впливом інших 

охарактеризованих вище чинників, формує високі ризики потрапляння України 

до пастки дивергентності. І в цьому контексті здається необхідним 

концептуально окреслити основні напрями державної політики, необхідної для 

нівелювання зазначених ризиків і, відповідно, уникнення країною пастки 

дивергентності. 

Концептуальні підходи державної політики для уникнення Україною 

пастки дивергентності. На наш погляд, загальною ключовою умовою 
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виконання завдань задля уникнення пастки дивергентності потрібно вважати 

перехід України від наявної екзогенно залежної моделі її соціально-економічної 

трансформації до ендогенно орієнтованої моделі розвитку, нагальну 

необхідність якого обґрунтували вчені Інституту економіки та прогнозування 

НАН України [588], [589]. Саме ця модель дає змогу елімінувати неминучий 

вплив зовнішніх і внутрішніх чинників макроекономічної нестабільності в 

розвитку нашої країни [590, с. 121–122], і передбачає, що внутрішній кінцевий 

попит, розширення внутрішнього ринку, посилення внутрішньої конкуренції 

мають бути визначальними в забезпеченні динаміки економічного зростання в 

довгостроковій перспективі, для чого необхідно забезпечити [591, с. 116]: 

узгодження і гармонізацію цільових орієнтирів стійкого зростання, поліпшення 

антикризового регулювання, ефективність інституційних перетворень, 

прискорення інноваційно-інвестиційної модернізації та структурно-

технологічного оновлення, а також суттєвого підвищення якості життя 

населення. 

Окрім забезпечення переходу країни до ендогенно орієнтованої моделі 

соціально-економічного розвитку як ключової умови для уникнення її 

потрапляння до пастки дивергентності, також необхідно виконати завдання, 

безпосередньо пов'язані зі структурними особливостями цієї пастки. А саме, 

завдання щодо подолання пасток бідності й неконвергентності, що є основними 

компонентами пастки дивергентності (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Концептуальні підходи державної політики для уникнення Україною 

пастки дивергентності 

Умови і шляхи виконання завдань щодо уникнення пастки дивергентності 
Загальна ключова 

умова: 
Перехід України до ендогенно орієнтованої моделі соціально-
економічного розвитку 

Завдання 1.  Подолання пастки бідності 
 
 
 
 

• проведення інституціональних реформ, спрямованих на 
формування дієздатного незалежного державного апарату, 
поліпшення якості державного управління, розширення 
простору суспільної довіри, демонтаж корупційних структур 
і створення антикорупційних інституцій; 
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Умови і шляхи виконання завдань щодо уникнення пастки дивергентності 
Основні способи 
вирішення: 

• прискорене формування соціально відповідальної держави та 
бізнесу; 

• стимулювання інвестиційного попиту, впровадження 
механізмів підвищення продуктивності праці; 

• стимулювання внутрішнього споживацького попиту, зокрема 
за рахунок: 

– зростання реальних заробітних плат в ув'язці зі 
зростанням продуктивності праці; 
– підвищення державних соціальних стандартів; 
– розвитку сучасних форм і підвищення доступності 
споживацького кредитування; 

• удосконалення системи оплати праці й розвиток сфери 
соціально-трудових відносин на основі розробленої МОП 
концепції гідної праці; 

• забезпечення справедливішого розподілу доходів у 
суспільстві, збільшення частки середнього класу; 

• урегулювання воєнного конфлікту на Донбасі, забезпечення 
постконфліктного соціально-економічного розвитку 
постраждалих територій, посилення соціальної підтримки 
внутрішньо переміщених осіб. 

Завдання 2.  Подолання пастки неконвергентності (мінімізація впливу основних чинників, 
що обмежують економічне зростання) 
Чинники, що обмежують економічне зростання: 
борговий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основні 
шляхи 

вирішення: 

• забезпечення макрофінансової стабільності;  
• реструктуризація державних боргових зобов'язань; 
• зменшення державного боргу; 

капіталізаційний • модернізація законодавчої бази в таких напрямах 
регулятивної діяльності держави, як податковий, 
митний, земельні відносини, антимонопольна 
політика; 

• кардинальна перебудова наявної формальної 
системи державних гарантій захисту приватних 
інвестицій; 

• впровадження фінансових інструментів для 
здешевлення інвестиційних ресурсів у сферах 
ресурсо-, енергозбереження та 
високотехнологічних видів діяльності; 

• активізація впровадження інноваційно-
інвестиційних проектів; 

• стимулювання внутрішнього та зовнішнього 
інвестиційного попиту; 

• залучення прямих іноземних інвестицій; 
• підвищення рівня інвестування в основний 

капітал; 
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Умови і шляхи виконання завдань щодо уникнення пастки дивергентності 
інноваційно-
технологічний 

• активізація впровадження інноваційно-
інвестиційних проектів; 

• стимулювання науково-технічного розвитку; 
• стимулювання цифровізації національної 

економіки та суспільства; 
• підтримка (зокрема в межах державно-приватного 

партнерства) створення та впровадження 
інновацій, включно із соціальними інноваціями; 

чинник трудової 
міграції 

• створення умов зайнятості та рівнів оплати праці, 
конкурентних, як порівняти з аналогічними 
показниками країн-реципієнтів українських 
трудових мігрантів; 

• активізація створення нових робочих місць в 
економіці, що відповідають концепції гідної праці; 

• підтримка програм перенавчання і підвищення 
професійно-кваліфікаційного рівня найманих 
працівників; 

• реалізація державної програми реструктуризації 
зайнятості в межах інноваційно-інвестиційної 
модернізації; 

демографічний • затвердження Національної демографічної 
стратегії на довгострокову перспективу; 

• зниження рівня смертності, підвищення рівня 
народжуваності з допомогою кардинального 
підвищення ефективності системи охорони 
здоров'я та системи соціального захисту 
населення; 

• посилення державної соціальної підтримки 
молодих сімей, малозабезпечених і багатодітних 
сімей, а також дітей, які потребують особливої 
уваги суспільства; 

• зміцнення захисту інтересів і прав дітей, підлітків 
та молоді; 

• посилення державної підтримки 
працевлаштування молоді; 

• зменшення питомої ваги молоді не в зайнятості та 
не в освіті й навчанні. 

Джерело: складено автором на основі: [592, с. 182-197]; [541, с. 241]; [547]; [546, с. 21-34]; 

[549]; [593, с. 92]; [594]; [595]; [596]; [640], [641], [651]. 

 

У табл. 5.4 у загальному вигляді окреслено напрями державної політики, 

реалізація якої дасть змогу Україні мінімізувати ризики потрапляння до пастки 

дивергентності шляхом подолання пасток бідності та неконвергентності. 
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Окрім того, для подолання суперечностей соціально-економічної 

конвергенції України та Європейського Союзу, а також уникнення Україною 

пастки дивергентності необхідним видається внесення відповідних коректив до 

законодавчих і нормативно-правових актів, а саме до: 

1) Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 275-р від 

03.04.2017 р., – в частині визначення забезпечення соціально-

економічної конвергенції України та ЄС як пріоритетного напряму 

діяльності Уряду; 

2) Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1106 від 

25.10.2017 р., – в частині імплементації до вітчизняного законодавства 

норм щодо розробки національних програм соціально-економічної 

конвергенції з ЄС, визначених документом «Технічні характеристики 

реалізації Пакту стабільності і зростання та керівні принципи щодо 

форми та змісту Програм стабільності та конвергенції», який схвалено 

Радою міністрів Євросоюзу з питань економіки та фінансів (ECOFIN) у 

вересні 2010 р. (на основі Регламентів Ради ЄС № 1466/97 від 07.07.1997 

р. та № 1055/2005 від 27.06.2005 р.); 

3) Стратегії подолання бідності, затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 161-р від 16.03.2016 р., – в частині коригування 

цільових показників бідності в Україні на період до 2020 року і заходів 

державної політики щодо досягнення скоригованих показників, а також 

пролонгації самої Стратегії подолання бідності на довгостроковий 

(щонайменше десятирічний) період; 

4) Положення про Державну службу статистики України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 481 від 23.09.2014 р., – в 

частині доповнення переліку завдань, покладених на Державну службу 
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статистики України, завданням такого змісту: «організація та 

проведення статистичних спостережень за процесом соціально-

економічної конвергенції України та Європейського Союзу»;  

5) Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» № 2411 

від 01.07.2010 р., – в частині визначення соціально-економічної 

конвергенції України та Європейського Союзу як однієї з ключових 

засад внутрішньої політики держави; 

6) Закону України «Про національну безпеку України» № 2469 від 

21.06.2018 р., – в частині законодавчого закріплення категорій 

«демографічна безпека держави» та «соціальна безпека держави», а 

також регламентації державного регулювання процесів, пов’язаних із 

забезпеченням вказаних видів безпеки держави; 

7) Закону України «Про державні цільові програми» № 1621 від 18.03.2004 

р. – в частині розширення класифікації державних цільових програм за 

рахунок демографічних програм, що  передбачають  розв'язання  

проблем, пов’язаних із подоланням негативного демографічного тренду 

розвитку України; 

8) Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» № 761 від 05.11.2015 

р. – в частині розширення переліку напрямів державної політики 

України у сфері зовнішньої трудової міграції за рахунок такого напряму 

як: «здійснення заходів із запобігання неконтрольованої динаміки 

зовнішньої трудової міграції та досягнення нею обсягів, які становлять 

загрозу нарощенню трудового та економічного потенціалу держави, а 

також досягненню сценарних показників Прогнозів економічного і 

соціального розвитку України, схвалених Урядом»; 

9) постанови Кабінету Міністрів України «Про здійснення у 2015 році 

правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою 

його реструктуризації і часткового списання» № 912 від 11.11.2015 р., – 

в частині перегляду умов реструктуризації частини державного боргу 

України, зокрема, вилучення умов, що жорстко прив'язують зростання 
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обсягів ВВП країни до розміру її виплат з державного боргу, і таким 

чином дестимулють забезпечення високих темпів зростання 

національної економіки.  

 

5.3. Економетрична оцінка конвергенції соціально-економічних систем 

України та Євросоюзу   

Кількісна статистична та економетрична оцінка конвергенційних процесів 

між Україною та Європейським Союзом становить інтерес для багатьох 

науковців, передусім вітчизняних. Зокрема в роботі Ю. Бажала [597] вказується 

на проблеми економічної конвергенції України та ЄС у контексті 

постіндустріальних викликів, що впливають на рівень технічного та 

інноваційного розвитку держав. Подолання Україною відповідних викликів 

значною мірою сприяло б її зближенню з країнами об'єднаної Європи, яке 

ускладнилося через кризовий розвиток світової економіки. 

Наукове дослідження С. Архієреєва [598] полягає у з'ясуванні (на основі 

зіставлення національних таблиць "витрати–випуск") характеристик 

конвергенції структури проміжного споживання між Україною та Німеччиною, 

що розглядається як структурно-технологічна конвергенція. За допомогою 

авторської методики показано, що така конвергенція має місце, але є досить 

слабкою, і загалом Україна орієнтована на "наздоганяючий розвиток", що, 

зокрема, свідчить про невирішеність проблеми конвергенційного зближення 

посттрансформаційної економіки України та розвинених ринкових економік 

Європейського Союзу. 

Аналізу умов та визначенню періоду конвергенції української та 

європейської економік присвячена наукова розвідка Д. Єфремова [599]. 

Науковець здійснив відповідні економетричні розрахунки за даними першого 

десятиріччя ХХІ ст. і встановив, що лише приблизно через 60 років – у 2068 р. – 

Україна зможе подолати конвергенційний розрив із країнами ЄС-27 за 

критерієм ВВП на душу населення. Водночас автор наголошує, що цей 

сценарій варто вважати умовно-оптимістичним, оскільки він не враховує такого 
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суттєвого чинника, як кризові впливи на економічну динаміку досліджуваних 

держав.  

 Дисертаційне дослідження О. Верстяк [600] стосується проблематики  

торговельно-економічної конвергенції України та Євросоюзу. Використовуючи 

методи економіко-математичного моделювання для аналізу динаміки ВВП на 

душу населення за період 1992–2009 рр., автор доводить існування конвергенції 

між Україною та державами ЄС за цей період, але зазначає, що між ними 

існують "окремі дивергентні процеси". 

Дослідники Б. Шелегеда та М. Корнєв [601] за допомогою 

економетричного інструментарію проаналізували динаміку макроіндикаторів 

ВВП та інфляції в Україні та ЄС за період 1996–2009 рр. Вони виявили 

відсутність чіткого та сталого тренду конвергенції між державами, що 

пояснюється неефективністю структури ВВП України. Автори також показали, 

що за період 2001–2008 рр. за зростання попиту на український експорт, 

обумовленого сприятливою кон'юнктурою на світовому ринку, спостерігалася 

прискорена конвергенція української та європейської економік, проте вона мала 

нестійкий характер.  

М. Корнєв у своїй статті [602], застосувавши метод розрахунку 

диференціалу показників ВВП та інфляції, виявляє у період 1993–2010 рр. 

значні відхилення (тобто дивергенцію) української економіки від 

європейського тренду через неефективну структуру її ВВП, що спричиняє 

інфляцію і дисбаланс на вітчизняному грошовому ринку. 

На вивченні перспектив євроінтеграції України в контексті економічної 

конвергенції країн – учасниць Євросоюзу сконцентрована увага учених О.В. 

Вертелєвої та О.О. Вертелєвої [603]. Дослідниці на основі економетричного 

моделювання даних ВВП на душу населення за ретроспективний період 2003–

2013 рр. установили, що між державами ЄС-28 відбувається досить інтенсивне 

конвергенційне зближення. І якщо розрив між ними за зазначеним індикатором 

і надалі щороку скорочуватиметься в середньому на 2,8%, то за відсутності 

сильних екзогенних шоків конвергенційний розрив між країнами ЄС до 2030 р. 
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скоротиться вдвічі. Також на основі припущення про подібність соціально-

економічних моделей України та Польщі, а також прибалтійських країн 

Євросоюзу, вчені зробили висновок щодо можливості конвергенційного 

зближення держав Європейського Союзу та України після її офіційного вступу 

до лав цього інтеграційного об'єднання.  

Охарактеризовані вище наукові напрацювання мають важливе значення 

для аналізу та більш комплексного розуміння проблем і специфіки розвитку 

конвергенційних (дивергенційних) процесів між соціально-економічними 

системами України та Євросоюзу. Враховуючи їхні результати, для оцінки 

конвергенції соціально-економічних систем України та Євросоюзу ми 

здійснили власні статистичні та економетричні розрахунки (із застосуванням 

пакетів Eviews 8.0 і Microsoft Excel 2010) на основі даних соціально-

економічного й демографічного розвитку України, ЄС-28 загалом та його 

окремих країн-учасниць. Для розрахунків використано дані Держстату та 

Євростату за ретроспективний період 2000–2017 рр. При цьому 2000 р. обрано 

точкою відліку як дату виходу економіки України з тривалої трансформаційної 

кризи 1990-х років, її стабілізації та відновлення зростання, що є очевидною 

необхідною  передумовою для формування конвергенційного тренду. 

Методологічним підґрунтям розрахунків ми використали економетричні 

підходи, викладені в наукових розвідках [32], [604], [24], [605].  

Ураховуючи наявність і співставність даних Держстату та Євростату, ми 

оцінили за відповідними формулами, наведеними у розділі 1 цього 

дослідження, два види конвергенції України та ЄС:   

1) β-конвергенцію, яка характеризує швидкість наближення економік до 

рівноважного стану, та передбачає в середньому вищі темпи зростання 

у менш розвинених із них; 

2) σ-конвергенцію, яка передбачає, що розрив параметрів розвитку економік, 

які конвергуються, постійно скорочується (у статистико-

математичному сенсі це означає зменшення дисперсії або варіативності 

відповідних показників цих економік). 
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У першому випадку наявність β-конвергенції чи дивергенції визначалася за 

допомогою економетричного моделювання на основі лог-лінійної регресії 

показника ВВП на душу населення (базові ціни), оціненого в євро (для України 

відповідні дані були скориговані з урахуванням середньорічного офіційного 

обмінного курсу євро, що обчислюється НБУ). Пояснюючою змінною 

регресійної залежності є рівень зазначеного показника в 2000 р. (початковій 

точці періоду), а залежною – середньорічні темпи його зростання. При цьому 

оцінювалися процеси конвергенційного зближення для двох випадків: України 

та ЄС-28 загалом; України та країн ЄС-13 – новоінтегрованих держав ЄС, що 

отримали членство в 2004–2013 рр. Також оцінка конвергування передбачала 

розгляд двох періодів: 2000–2017 рр. та 2014–2017 рр., ураховуючи значний 

кризовий спад і слабке відновлення ВВП України в останній зазначений період 

(табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 
Основні результати моделювання β-конвергенції (дивергенції) 

 між Україною та ЄС за період 2000–2017 рр. 

 
Період  

Україна та ЄС-28 Україна та ЄС-13 
β--коефіцієнт 

(значення t-
статистики) 

R2 
регресійної 

моделі 
(надійність) 

Тип 
конвергенції/ 
дивергенції 

β-коефіцієнт 
(значення t-

статистики) 

R2 
регресійної 

моделі 

Тип 
конвергенції/ 
дивергенції 

2000–
2017 
рр. 

–0,0198 
(–4,53) 

0,4327 
(43,3%) 

Дуже слабка 
конвергенція 

–0,0268 
(–4,11) 

0,6015 
(60,2%) 

Слабка  
конвергенція 

2014–
2017 
рр. 

0,0532 
(9,67) 

0,7762 
(77,6%) 

Чітка 
дивергенція  

0,0471 
(2,81) 

0,4399 
(44,0%) 

Слабка 
дивергенція  

Примітка: економетричні розрахунки зроблено з 95%-м рівнем статистичної значущості 
коефіцієнтів моделі. Формалізацію результатів розрахунків здійснено з урахуванням: [604, с. 
63]. 
Джерело: розрахунки автора згідно з даними Держстату, НБУ та Євростату. 

 

Дані наведеної вище таблиці засвідчують, що протягом періоду 2000–2017 

рр. між українською та європейською економіками відбувалася конвергенція 

(оскільки β-коефіцієнт від'ємний, тоді як у випадку дивергенції він має додатне 

значення), проте вона була дуже слабкою, оскільки змодельовані зв'язки 
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статистично незначущі й модель прогностично ненадійна – коефіцієнт 

детермінації становить лише 43%, а надійними зазвичай вважаються моделі з 

аналогічним параметром не нижче 70%. Також розрахунки показують за цей 

самий період наявність слабкої конвергенції між Україною та 

новоінтегрованими державами ЄС (більшість із них є постсоціалістичними 

країнами ЦСЄ), що пояснюється "спільним інституційним минулим" їхніх 

економічних моделей, як порівняти з країнами Західної та Північної Європи.  

Період 2014–2017 рр. характеризується ознаками β-дивергенції, лише у 

випадку України та ЄС-28 вона є абсолютно чіткою (модель високонадійна на 

рівні 78%), а у випадку України та ЄС-13 – слабкою (модель достовірна лише 

на 44%). Причина виникнення дивергенційних тенденцій полягає в значному 

економічному спаді української економіки у 2014–2015 рр. 

Звертаємо увагу, що вищезгадані  економетричні моделі ми побудували 

саме в аналітичних, а не прогностичних цілях, а тому вони цілком придатні для 

подальшого з'ясування специфіки конвергенційних процесів між Україною та 

Європейським Союзом. 

З огляду на те, що випадок β-конвергенції для іншого показника, окрім 

подушового ВВП (інколи – показника продуктивності праці на макрорівні) не 

має теоретичного обґрунтування, подальші розрахунки ми здійснили стосовно 

випадку σ-конвергенції. Для визначення її наявності чи відсутності між 

Україною та ЄС-28 зроблено обчислення відповідних коефіцієнтів варіації як 

міри "розкиду" низки індикаторів економічного, соціального та демографічного 

характеру (табл. 5.6, додатки 3–6). Під час визначення характеристик σ-

конвергенції чи σ-дивергенції брався до уваги коефіцієнт варіації між 

відповідними показниками України та ЄС – перевищення ним порогу в 33% 

свідчить про абсолютну неоднорідність  траєкторії конвергування і ставить під 

сумнів існування самого процесу. 

Зміст процесу визначається тенденцією динаміки коефіцієнту варіації: 

якщо вона спадна, то відбувається конвергенція, якщо зростаюча – відповідно, 
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дивергенція. Стійкими (нестійкими) ці процеси вважаються, якщо 

спостерігається чітка (нечітка) тенденція в динаміці значень коефіцієнта. 

Таблиця 5.6 
Розрахункові показники σ-конвергенції (дивергенції) між Україною та ЄС-28  

за період 2001–2017 рр. 

 
 

Індикатор  

Період  
 2001–2017 рр.  2014–2017 рр. 

Динаміка  
коефіцієнта 
варіації за 

період 

Різниця між 
показниками 

ЄС-28 і 
України, 

разів 

Тип 
конвергенції
/ дивергенції 

Динаміка  
коефіцієнта 
варіації за 

період 

Різниця між 
показниками 

ЄС-28 і 
України, 

разів 

Тип 
конвергенції
/ дивергенції 

Номінальна 
продуктив-
ність праці 
одного 
зайнятого, 
євро 

скорочення  
з 23,9 до 

17,3% 

 
2001 р.:  22,8 
2017 р.:  11,3 

 
нестійка 

конверген-
ція 

зростання  
з 15,6 до 

17,3% 

 
2013 р.:  9,0 
2017 р.:  11,3 

 
нестійка      

дивергенція 

Номінальна 
оплата праці 
одного 
зайнятого, 
євро/рік 
 

скорочення  
з 33,1 до 

19,5% 

 
2001 р.:  34,8 
2017 р.:  12,7 

 
нестійка 

конверген-
ція 

зростання  
з 16,9 до 

19,5% 

 
2013 р.:  9,2 
2017 р.:  12,7 

 
нестійка      

дивергенція 

Номінальна 
середньо-
місячна 
пенсійна 
виплата, 
євро/рік 

скорочення 
варіації при 
одночасно 

надвисоких її 
значеннях 

 
2001 р.:  
119,6 
2017 р.:  34,9 

 
нестійка 

конверген-
ція 

зростання  
з 31,7 до 

40,6% 

 
2013 р.:  17,6 
2017 р.:  34,9 

 
стійка        

дивергенція 

Показник 
перевищення 
смертності над 
народжував-
ністю, разів 

скорочення 
варіації при 
одночасно 

надвисоких її 
значеннях 

 
2001р.:  2,09 
2017р.:  1,48 

 
нестійка 

конверген-
ція 

зростання  
з 31,7 до 

40,6% 

 
2013 р.:   1,33 
2017 р.:  1,48 

 
стійка        

дивергенція 

Примітка: Реальна продуктивність праці в ЄС була розрахована на основі даних Євростату, 
оскільки в абсолютних одиницях (євро) вона Євростатом не оцінюється, лише у темпах зміни 
за відповідний період. Реальна продуктивність праці одного зайнятого в ЄС розрахована як 
співвідношення номінального ВВП у фактичних цінах до дефлятора ВВП (2010 р.=100) та 
чисельності зайнятих.  

Показники продуктивності праці одного зайнятого в Україні за 2001–2015 рр. (у постійних 
цінах 2010 р.) взято на основі даних Мінекономрозвитку: [606, с. 2]. 

Показники реальної продуктивності праці одного українського працівника за 2016 р. і 2017 р.  
розраховано згідно з даними Держстату України стосовно обсягів номінального ВВП у 
постійних цінах 2010 р. [607, с. 68] та середньорічної чисельності зайнятого населення у віці 
15–70 років за відповідні періоди. 

Джерело: [606]; [607]; [509]; [317]; розрахунки автора. 
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Дані табл. 5.6  свідчать, що за номінальними показниками продуктивності 

праці, оплати праці, розміру середньої пенсійної виплати, а також за 

показником перевищення смертності над народжуваністю протягом періоду 

2001–2017 рр. між Україною та ЄС спостерігалася нестійка і дуже незначуща 

конвергенція, яка змінилася в 2014–2017 рр. дивергенцією, що наразі теж має 

нестійкий характер.  

Зважаючи, що всі зазначені показники мають безпосереднє відношення до 

соціально-трудової або ж демографічної сфери, доцільним здається висновок 

про те, що саме сфера соціального розвитку (у широкому розумінні) є 

осередком дивергентних процесів у взаємодії країни та Євросоюзу. Цей 

висновок цілком корелює з висунутим у попередньому розділі припущенням 

щодо пастки дивергентності України, яка початково виникає з пастки бідності.  

Для подолання соціальних і демографічних ризиків поглиблення 

дивергенційних тенденцій у взаєморозвитку України та ЄС, вочевидь, 

необхідною є концентрація відповідної уваги в державному регулюванні на 

соціальній політиці та чинниках соціальної і демографічної динаміки. 

 

5.4. Соціальна політика як інструмент конвергенційного зближення 

України та ЄС с умовах посткризової відтворювальної динаміки 

Сучасний посткризовий період історії Європейського Союзу наочно 

продемонстрував значущість соціального вектора конвергенційного розвитку та 

пов'язаних із ним чинників, насамперед людського капіталу, соціальних 

інвестицій та державної соціальної політики, тож це є важливим уроком для 

України. Експерти цілком слушно зазначають, що у комплексі складних 

проблем, які постають перед Україною в контексті реалізації Угоди про 

асоціацію з Євросоюзом проблеми соціальної адаптації до умов членства в 

Співтоваристві є одними з найважливіших, і Україні ще доведеться пройти 

тривалий шлях задля досягнення відповідного рівня життєвих стандартів 

громадян [645, с. 4]. 
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Ураховуючи викладене у попередніх розділах нашого дослідження, для 

забезпечення її соціально-економічної конвергенції з ЄС та уникнення ризиків 

потрапляння до пастки дивергентності, необхідним і першочерговим кроком 

убачається вихід нашої держави з пастки бідності. З цією метою державна 

політика України має зазнати перегляду та коригування, передусім стосовно: 

o формування відповідного "вікна макроекономічних можливостей"; 

o стабілізації соціального розвитку та забезпечення соціального 

прогресу. 

Перший зазначений напрям – формування "вікна макроекономічних 

можливостей", – є надзвичайно комплексною темою та потребує окремих 

наукових розвідок, які винесено за межі цього дослідження. 

За другим пріоритетним напрямом необхідних коректив у вітчизняному 

держрегулюванні вбачається доцільним реалізувати кроки державної політики, 

що пов'язані:   

– по-перше, з переходом до нового соціального порядку денного держави, 

орієнтованого на інклюзивне зростання та соціальний прогрес; 

– по-друге, з упровадженням в Україні підходів політики соціальної якості, 

ураховуючи відповідний досвід Євросоюзу. 

Більш змістовно ці кроки охарактеризовані нижче. 

Перехід України до нового соціального порядку денного, орієнтованого 

на інклюзивне економічне зростання та соціальний прогрес. На сьогодні 

значна частина розвинених держав світу, і, зокрема, Європейського Союзу,  

шукає новий соціальний порядок денний. Причиною цих пошуків стала криза 

моделі соціальної держави та побудова її нової моделі на фундаменті 

капіталізації людського капіталу, яка є запорукою успішного використання 

соціальних чинників економічного зростання та підвищення соціальної 

справедливості – щодо не тільки підвищення рівня життя, а й доступу до 

управління державою, тобто влади для багатьох, а не для окремих 

представників [608, с. 16]. Якщо оцінювати формування поточного соціального 

порядку денного в політиці України та ЄС, стає очевидною наявність істотних 
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відмінностей між ними, як у змісті самого порядку, так і в підходах до 

дотримання принципів соціальної справедливості. Незважаючи на цілі й 

завдання, визначені в "соціальному блоці" Угоди про асоціацію між Україною 

та Євросоюзом, зазначені помітні відмінності, пов'язані із соціальним порядком 

денним у їхньому суспільному розвитку, на сьогодні не лише зберігаються, а 

навіть і поглиблюються [609, с. 263].  

Причини поглиблення зазначених відмінностей мають, насамперед, 

інституційну природу. Так, на сьогодні в Україні соціальний порядок денний на 

державному рівні досі не артикульований – у держави досі немає затвердженої 

Стратегії соціального розвитку на середньо- та довгострокову перспективу, а в 

Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", ухваленій Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, єдиний соціальний індикатор визначено 

так: "Україна спільно зі Світовим банком розробить показник добробуту 

громадян, визначиться з його цільовим значенням і проводитиме моніторинг 

змін такого показника". Тобто в цьому стратегічному документі цільових 

індикаторів соціального розвитку практично немає, що не потребує додаткових 

коментарів. 

Навпаки, ЄС сьогодні використовує геть інші інституціональні підходи до 

формування соціального порядку денного. Базовими в ньому залишаються 

соціальні пріоритети (4 критерії щодо скорочення бідності та соціальної 

ізоляції, підвищення рівня зайнятості й освіти населення), зазначені в 

затвердженій в 2010 р. загальноєвропейській Стратегії зростання і зайнятості 

"Європа-2020". Поточний соціальний порядок денний ЄС було розширено з 

огляду на ухвалення Єврокомісією в квітні 2017 р. Європейської опори 

соціальних прав, що включає 20 основних законодавчо-управлінських 

принципів і прав, які стосуються сфер зайнятості, соціального і пенсійного 

страхування, соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, соціального 

діалогу, соціальної інклюзії тощо [425, с. 2]. 

Крім того, подальша актуалізація соціального порядку ЄС здійснюється з 

кінця 2017 р., коли за підсумками громадського обговорення було представлено 
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єдиний узгоджений сценарій соціального майбутнього Євросоюзу на період до 

2025 р. Його сформували на основі трьох можливих сценаріїв, запропонованих 

у доповіді Єврокомісії "Документ для роздумів щодо соціального виміру 

Європи": 1) обмеження соціальної інтеграції в ЄС тільки можливістю вільного 

пересування людей; 2) поділ ЄС на групи країн із різним рівнем соціального 

розвитку та повна відмова від мети їх соціальної конвергенції; 3) забезпечення 

соціальної конвергенції країн-членів і законодавче закріплення на рівні ЄС 

мінімальних соціальних стандартів [424, с. 25–31].   

В умовах сьогодення соціальний порядок денний розвинених держав світу 

спрямований на вирішення такої багатовимірної проблеми, як подолання 

соціальної несправедливості, що потребує комплексних стратегій вирішення з 

акцентом на посилення соціального захисту населення, стимулювання 

продуктивної зайнятості, підвищення ефективності державного управління, а 

також забезпечення інклюзивного економічного зростання як основи 

розширення соціальних можливостей суспільства [610, с. 189]. Широкі 

можливості для боротьби із соціальною несправедливістю на глобальному й 

національному рівні передбачені в межах досягнення схвалених ООН Цілей 

сталого розвитку7 на період до 2030 р., які прийшли на зміну Цілям розвитку 

тисячоліття, що ставилися на 2000–2015 рр. Глобальні Цілі сталого розвитку 

(табл. 5.7) віддзеркалюють соціальну справедливість як цінність, що 

проявляється у всезагальності й досяжності: належного рівня та якості життя 

людей, повної зайнятості та гідної праці, сталого інноваційно орієнтованого 

зростання економік, енергетично забезпеченого та екологічно прийнятного 

розвитку суспільств, а також міждержавного співробітництва в інтересах усіх. 

 

 

                                                             
7 Відштовхуючись від офіційних матеріалів Конференції ООН з навколишнього середовища і 
розвитку (1992 р.), сталий розвиток збалансовано поєднує екологічний, економічний і 
соціальний складник і характеризує такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби 
нинішніх поколінь, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти 
власні потреби. 
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Таблиця 5.7 

Цілі сталого розвитку на період до 2030 р.,  

схвалені Генасамблеєю ООН  

Ціль 1. Повсюдна ліквідація бідності в усіх її 
формах 

Ціль 2. Ліквідація голоду, забезпечення 
продовольчої безпеки і поліпшення 
харчування та сприяння сталому розвитку 
сільського господарства 

Ціль 3. Забезпечення здорового способу 
життя та сприяння благополуччю для всіх у 
будь-якому віці 
Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої та 
справедливої якісної освіти і заохочення 
можливості навчання протягом усього життя 
для всіх 
Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок і 
дівчат 

Ціль 6. Забезпечення наявності та 
раціонального використання водних ресурсів 
та санітарії для всіх 
Ціль 7. Забезпечення загального доступу до 
недорогих, надійних, сталих і сучасних 
джерел енергії для всіх 

Ціль 8. Сприяння поступальному, 
всеохоплюючому та сталому економічному 
зростанню, повній і продуктивній зайнятості 
та гідній праці для всіх 

Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, 
сприяння всеохоплюючій і сталій 
індустріалізації та інноваціям  

Ціль 10. Скорочення нерівності всередині 
країн та між ними 

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, 
живучості та екологічної сталості міст і 
населених пунктів 
Ціль 12. Забезпечення переходу до 
раціональних моделей споживання 
Ціль 13. Вжиття термінових заходів для 
боротьби зі зміною клімату та її наслідками 
Ціль 14. Збереження й раціональне 
використання океанів, морів і морських 
ресурсів в інтересах сталого розвитку 

Ціль 15. Захист і відновлення екосистем 
суші та сприяння їх раціональному 
використанню, раціональне 
лісокористування, боротьба з 
опустелюванням, припинення і повернення 
назад процесу деградації земель і 
припинення процесу втрати біорозмаїття 
Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного та 
відкритого суспільства в інтересах сталого 
розвитку, забезпечення доступу до 
правосуддя для всіх і створення ефективних, 
підзвітних і заснованих на широкій участі 
установ на всіх рівнях 
Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення та 
активізація роботи у рамках Глобального 
партнерства в інтересах сталого розвитку 

Джерело: [611, с. 17].  
 

Україна, враховуючи власну специфіку, розробила національну систему 

Цілей сталого розвитку, що містить 86 завдань національного розвитку, 172 

індикатори для їх моніторингу та відповідні бенчмаркінгові орієнтири за період 

2015–2030 рр. [612].  Зокрема досягнення в Україні такої цілі, як "Подолання 

бідності", передбачає реалізацію трьох ключових завдань (табл. 5.8): 
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1) зменшення рівня бідності в 4 рази (передбачено, що частка населення, 

середньодушові сукупні витрати якого не перевищують фактичний 

розмір прожиткового мінімуму, зменшиться з 58,3% у 2015 р. до 15,0% 

у 2030 р., а частка осіб, добове споживання яких є нижчим за 5,05 дол. 

США за ПКС, зменшиться з 2,2% у 2015 р. до нульового значення в 

2030 р.); 

2) збільшення охоплення бідного населення адресними програмами 

соціальної підтримки (планується, що частка бідних, охоплених 

державною соціальною підтримкою, в загальній чисельності бідного 

населення, зросте з 56,3% у 2015 р. до 85,0% у 2030 р.); 

3) підвищення життєстійкості соціально вразливих верств населення 

(зокрема передбачено, що частка витрат на харчування в сукупних 

витратах домогосподарств зменшиться з 54,6% у 2015 р. до 30,0% у 

2030 р.). 

У 2016 р. Україна ратифікувала Конвенцію МОП № 102 про мінімальні 

норми соціального забезпечення [613], взявши на себе міжнародні зобов'язання 

за 9-ма її розділами:  

• "Медичне обслуговування";  

• "Допомога у зв'язку з хворобою";  

• "Допомога у зв'язку з безробіттям";  

• "Допомога у зв'язку зі старістю";  

• "Допомога у випадку трудового каліцтва або професійного 

захворювання";  

• "Родинна допомога";  

• "Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами";  

• "Допомога у зв'язку з інвалідністю";  

• "Допомога у зв'язку з втратою годувальника".  

Однак існує реальна загроза формального виконання Конвенції, оскільки 

проблема полягає в адекватності встановлюваних державою мінімальних 

соціальних стандартів, а не у факті їх дотримання. 
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Таблиця 5.8 

Національні завдання України для досягнення 

Цілі сталого розвитку № 1 "Подолання бідності"  

Ціль 1. Подолання бідності 

 Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові  
значення 

1.1 Скоротити в 4 рази 
рівень бідності, 
зокрема шляхом 
ліквідації її крайніх 
форм 

1.1.1. Частка 
населення, чиї 
середньодушові 
еквівалентні сукупні 
витрати є нижчими за 
фактичний 
(розрахунковий) 
прожитковий 
мінімум, % 

• За віком 
(до 18 років, 18–34 роки, 
35–59 років, понад 60 
років) 

• За статтю 
• За наявністю дітей у 

домогосподарстві 

2015 р. – 58,3 
2020 р. – 30,0 
2025 р. – 20,0 
2030 р. – 15,0 

1.1.2. Частка осіб, 
добове споживання 
яких є нижчим за 5,05 
дол. США за ПКС, % 

 2015 р. – 2,2 
2020 р. – 0,5 
2025 р. – 0,0 
2030р. – 0,0 

1.2 Збільшити 
охоплення бідного 
населення 
адресними 
програмами 
соціальної 
підтримки 

1.2.1. Частка бідних, 
охоплених державною 
соціальною 
підтримкою, в 
загальній 
чисельності 
бідного населення, % 

• За віком (до 18 років, 18–34 
роки, 35–59 років, понад 60 
років) 

• За статтю 
• За наявністю дітей у 

домогосподарстві 

2015 р. – 56,3 
2020 р. – 65,0 
2025 р. – 75,0 
2030 р. – 85,0 

1.3 Підвищити 
життєстійкість 
соціально вразливих 
верств населення 

1.3.1. Співвідношення 
рівнів бідності 
домогосподарств із 
дітьми та 
домогосподарств без 
дітей, рази 

• За типом місцевості 
проживання (міська / 
сільська) 

• За статтю голови 
домогосподарства 

2015 р. – 1,77 
2020 р. – 1,60 
2025 р. – 1,40 
2030 р. – 1,27 

1.3.2. Частка витрат 
на харчування в 
сукупних витратах 
домогосподарств, 
% 

• За типом місцевості 
проживання (міська / 
сільська) 

• За децильними групами 

2015 р. – 54,6 
2020 р. – 50,0 
2025 р. – 40,0 
2030 р. – 30,0 

Джерело: [612, c. 128]. 
 

Наприклад, абсолютно соціально несправедливою є ситуація, коли на 

сьогодні в Україні розмір офіційно встановленого прожиткового мінімуму 

(саме цей показник враховується під час визначення розмірів низки соціальних 

виплат і допомог) у середньому вдвічі нижчий, аніж фактичний, що 

розраховується Мінсоцполітики, та в 3,6 раза нижчий за "необхідний" 
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прожитковий мінімум, визначений на основі суб'єктивних соціологічних оцінок 

українців (табл. 5.9). 

У будь-якому випадку на сьогодні більшість держав світу – як високо-, так 

і менш розвинених, потребує впровадження ефективних підходів державної 

політики, орієнтованих на прискорення (забезпечення) інклюзивного розвитку 

[617, с. 102]. Поняття інклюзивного розвитку означає такий розвиток держав у 

світогосподарських зв'язках, який дає можливість включити в нього й розкрити 

внутрішній потенціал усіх елементів, усіх суб'єктів соціально-економічної 

системи країни і забезпечити її збалансованість [618, с. 24]. 

Найчастіше рекомендації щодо державної політики, орієнтованої на 

інклюзивне зростання, стосуються двох аспектів – проведення структурних 

реформ і збільшення інвестицій у людський капітал, особливо в частині 

розвитку освіти та ринку праці. Більш глобальний і комплексний підхід до 

вирішення питань, що стосуються інклюзивного розвитку, викладено в 

підготовленій ПРООН Доповіді про людський розвиток за 2016 р. "Людський 

розвиток для всіх і кожного" [619].  

Особливу увагу в ньому приділено категорії знедолених людей – у 

широкому розумінні, до неї віднесено всіх (незалежно від причини) обділених 

здобутками прогресу в галузі людського розвитку, позбавлених необхідного 

людей, у т.ч. бідні та соціально відчужені верстви населення, зокрема етнічні 

меншини, корінні народи, інвалідів, біженців, жінок. Саме ця узагальнена 

категорія найбільше потерпає від соціальної несправедливості та піддається 

соціальній ексклюзії.  

Так, згідно з даними зазначеної Доповіді, сьогодні серед населення світу 

кожен дев’ятий страждає від голоду, а кожен третій – від незадовільного 

харчування. Безліч людей проживає в умовах крайньої бідності, водночас 46% 

світового багатства належить лише 1% населення планети.  

Понад 1 млрд осіб у світі мають інвалідність і часто належать до найбільш 

відчужених верств населення. Також найбільш соціально вразливими 

категоріями, що зазнають найбільшої несправедливості, залишаються жінки, 

діти та люди похилого віку. 
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Таблиця 5.9 

Розміри офіційно встановленого, фактичного та суб'єктивно необхідного 

прожиткового мінімуму для основних соціально-демографічних груп населення 

України станом на червень 2018 р. 

Розрахунок за 
категоріями 

Офіційно 
встановлений 
прожитковий 

мінімум,  
грн/міс. 

Фактичний 
прожитковий 

мінімум, 
розрахований 

Мінсоцполітики 
у цінах червня 

2018 р.,  
грн/міс. 

Суб'єктивно  
необхідний 

прожитковий 
мінімум, 

визначений за 
соціологічними 
опитуваннями у 
червні 2018 р., 

грн/міс. 

Різниця 

між 
фактичним і 

офіційно 
встановленим 
прожитковим 

мінімумом 

між 
суб'єктивно 

необхідним і  
офіційно 

встановленим 
прожитковим 

мінімумом 
грн разів грн разів 

на одну особу 1700 3327 6136* 1627 2,0 4436 3,6 
на одну особу (з 
урахуванням суми 
податку на 
доходи фізичних 
осіб) 

х 3818 6136* х х х х 

для дітей віком до 
6 років 1492 3142 6136* 1650 2,1 4644 4,1 

для дітей віком 
від 6 до 18 років 1860 3842 6136* 1982 2,1 4276 3,3 

для працездатних 
осіб 1762 3455 6136* 1693 2,0 4374 3,5 

для працездатних 
осіб (з 
урахуванням суми 
податку на 
доходи фізичних 
осіб) 

х 4293 6136* х х х х 

для осіб, які 
втратили 
працездатність 

1373 2796 6136* 1423 2,0 4763 4,5 

* Під час соціологічних опитувань не уточнювалися питання включення до складу 
необхідного прожиткового мінімуму податку на доходи фізичних осіб або залежності його 
розміру від соціально-демографічної групи респондентів. 
Джерело: [614]; [615]; [616, c. 119]. 

 
 

Для відновлення соціальної справедливості й забезпечення інклюзії через 

всебічну підтримку тих, хто залишився обділеним, ПРООН пропонує 

впроваджувати чотирикомпонентну стратегію національної політики:  
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1) реалізувати універсальні політичні заходи для охоплення тих, хто 

виявився обділеним, шляхом: забезпечення інклюзивного зростання; 

розширення можливостей для жінок; стимулюючого впливу на людський 

потенціал протягом усього життєвого циклу; мобілізації ресурсів для 

вирішення пріоритетних завдань людського розвитку; 

2) послідовно втілювати в життя заходи, які охоплюють групи людей з 

особливими потребами (наприклад, інфікованих ВІЛ/СНІДом, інвалідів, жінок) 

шляхом використання механізму квотування, а також сприяння людському 

розвитку соціально маргіналізованих груп; 

3) забезпечувати життєстійкість людського розвитку шляхом: 

сприяння розширення соціального захисту; боротьби зі змінами клімату, 

епідеміями та ризиками; боротьби проти насильства; забезпечення захищеності 

людей; підтримки благополуччя людей у постконфліктних ситуаціях;  

4) розширити права й можливості обділених людей шляхом: захисту прав 

людини; забезпечення доступу до правосуддя; сприяння соціальній інклюзії 

(залучення); забезпечення підзвітності у питаннях, що стосуються зазначених 

проблем. 

У запропонованій ПРООН чотирикомпонентній стратегії особливо 

закцентовано на заходах щодо розширення соціального захисту знедолених, які 

включають реалізацію програм соціального захисту, їхнє поєднання з певними 

стратегіями трудової діяльності, а також надання гарантованого базового 

доходу, який не залежить від ринку праці. 

Окрім того, найважливішим інституційним інструментом для сприяння 

інклюзивному розвитку та зниження рівня соціальної несправедливості в 

суспільстві залишається система державного управління. У своїй Доповіді про 

світовий розвиток за 2017 р. "Державне управління та закон" Світовий банк 

зазначає, що підвищення ефективності державного управління має вирішальне 

значення для країн, що розвиваються, оскільки відповідні реформи сприяють 

ліквідації корупції і більш справедливому розподілу влади в суспільстві, а 

зрештою – посиленню економічного зростання, соціальної інклюзії та 
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соціальної справедливості [620]. При цьому ефективність реформ державного 

управління вимагає дотримання трьох необхідних умов: відданості, координації 

та співробітництва. Згідно з позицією Світового банку, для досягнення кращих 

результатів державним інституціям необхідно ефективно виконувати три 

основні функції: 

 зміцнювати відданість реалізації політики в мінливих умовах 

суспільного розвитку; 

 підвищувати ефективність координації, щоб впливати на очікування та 

стимулювати всіх членів суспільства до соціально корисних дій; 

 стимулювати співпрацю, а для вирішення проблем, які перешкоджають 

співробітництву, необхідно забезпечити виконання прийнятих зобов'язань 

усіма акторами системи державного управління (що є найскладнішим). 

З огляду на все вищевикладене, варто зауважити, що Україна має нагально 

вирішувати перелічені завдання щодо забезпечення соціальної та економічної 

інклюзії, аби не допустити реалізації негативного сценарію, що передбачає 

масштабний відхід від принципів соціальної справедливості, який у перспективі 

може призвести до деформації соціальних інституцій, демонтажу моделі 

соціальної держави та повторного (після 1990-х років) отримання українським 

суспільством "соціальної травми" трансформацій.  

За визначенням видатного польського соціолога П. Штомпки – автора 

концепції "соціальної травми", – це поняття пов'язане з явищем соціальних 

криз, і спричиняється соціальними змінами, які можуть підривати нормальний 

хід суспільного життя, завдавати членам суспільства своєрідний удар, 

спричиняти стрес і породжувати стан своєрідної травми [621, с. 472]. Учений 

виділяє такі п'ять симптомів "соціальної травми": 

• синдром відсутності (або нестачі) довіри громадян як до соціальних 

інститутів, так і до інших громадян, який можна визначити за 

поведінковими ознаками (наприклад, за стратегіями заощадження або 

інвестування коштів), за вербальними (наприклад, за висловлюваними 

думками про політиків і політику), а також за появою функціональних 
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субінститутів довіри, таких як корупція або надмірна формалізація правил 

ведення бізнесу; 

• пасивність, апатія, відчуття власного безсилля громадянами 

(показником тут може служити відмова від участі у виборах або 

відсутність інтересу до суспільних справ); 

• орієнтація на сьогоднішній день і скорочення часової перспективи 

стосовно минулого;  

• ностальгія за минулим, ідеалізація дій власної групи, особливо як 

протиставлення поточній кризовій ситуації; 

• невизначений стан занепокоєння, комплекс побоювань, страхів, 

тривожний настрій людей; 

• поява "моральної паніки" – гарячих масових дискусій, суперечок, а 

також мобілізація соціальних рухів як реакції на кризові "травмуючі" події 

[621, с. 484].  

Варто зазначити, що практично всі ознаки руйнівної "соціальної травми" 

спостерігаються в сьогоднішніх умовах – в постмайданній Україні 2014–2018 

рр., тоді як українське суспільство ще не повною мірою залікувало не менш 

значну попередню "соціальну травму" 1990-х років. 

Упровадження в Україні підходів політики соціальної якості, 

враховуючи відповідний досвід Євросоюзу. Як вже зазначалося раніше, 

соціальна конвергенція України та ЄС є одним з найбільш значущих аспектів 

євроінтеграції нашої держави, що у загальному вигляді передбачає поступове 

зближення інститутів, механізмів і рівнів соціального забезпечення, 

соціального захисту, соціального партнерства та громадської активності у 

соціальній сфері. Значущість цього аспекту пов'язана з важливістю досягнення 

високих стандартів соціального розвитку, підвищення рівня та якості життя, з 

якими в українців переважно асоціюється процес європейської інтеграції. 

Досягти цих цілей можливо, виробивши ефективний інструментарій 

державного регулювання – нові підходи вітчизняної соціальної політики, що 
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враховують завдання та існуючі ризики інтеграції України до соціального 

простору Європейського Союзу.  

На сьогодні фактичний соціальний вимір євроінтеграції України 

насамперед стосується інституційного впровадження ключових елементів 

Європейської соціальної моделі – зокрема таких як [622], [623]: 

1) Гарантування фундаментальних соціальних прав, визначених 

Хартією Співтовариства про основні соціальні права працівників (1989 р.) та 

Європейською соціальною хартією (переглянутою у 1996 р.). Зокрема права 

на гідне соціальне забезпечення, в т.ч. охорону здоров'я, освіту, соціальні 

послуги; належний соціальний захист, у т.ч. трудящих; справедливі, гідні та 

безпечні умови праці, свободу об'єднань і трудових договорів, доступ до 

ринку праці; відсутність дискримінації, у т.ч. гендерної; залучення інвалідів 

до повноцінного суспільного життя; захист дітей, підтримку молоді та літніх 

людей;  

2) Дотримання спільних соціальних цінностей: соціальної рівності, 

солідарності, субсидіарності. Забезпечення більш справедливого розподілу  

доходів у суспільстві, скорочення соціальної нерівності, недопущення 

крайньої бідності та маргіналізації населення в об'єднаній Європі – 

практичне досягнення цих цілей ґрунтується на збереженні соціальної 

рівності як імперативу загальноєвропейської соціальної політики. Соціальна 

солідарність в ЄС дозволяє створити ефективну систему соціального захисту 

та розподілу суспільних благ, що фінансується через високий рівень 

оподаткування та відрахувань на соціальне страхування, у т.ч. пенсійне. 

Принцип субсидіарності в соціальному контексті є противагою принципу 

патерналізму, й означає пріоритетність автономності та ініціативи людини, 

для реалізації та гідного життя якої держава має створити можливості, і 

втручатися лише за умови, якщо соціальні проблеми людини не може 

вирішити вона сама, її сім'я чи місцева громада. 

 



386 
 

 

3) Універсальні високі соціальні стандарти. Гідні за якістю та рівнем і 

схожі стандарти життя для всіх громадян ЄС досягаються завдяки: розвитку 

соціальної інфраструктури; широкому доступу до соціальних послуг, освіти 

й охорони здоров'я; високому рівню соціального захисту; гарантованому 

гідному мінімуму оплати праці; гідними житловими умовами та умовами 

праці тощо. Показово, що ціль постійного підвищення стандартів життя та 

умов праці громадян Євросоюзу закріплена на найвищому законодавчо-

правовому рівні ЄС – в установчих договорах цього об'єднання. 

4) Активна політика зайнятості, націлена на створення гідних 

робочих місць, підвищення професійно-освітнього рівня учасників ринку 

праці, полегшення доступу до нього, підтримку цінності роботи як способу 

самореалізації та досягнення гідного рівня життя людини. 

5) Соціальний діалог і соціальна активність. Ефективна традиційна 

модель соціального партнерства між владою, бізнесом і профспілками в ЄС 

доповнюється високим рівнем громадської активності населення щодо 

обстоювання своїх соціальних прав та вирішення проблем соціально-

економічного й екологічного розвитку – на регіональному та національному 

рівні країн-учасниць. 

6) Інклюзивність суспільного життя як філософія зміцнення та 

згуртування європейського суспільства, що полягає в наданні людям 

максимально рівних можливостей для розвитку, самореалізації та гідного 

життя, незалежно від їхніх фізичних, соціальних, культурно-етнічних та 

інших відмінностей. А також як орієнтир соціальної політики ЄС, що 

передбачає залучення (повернення) до повноцінного суспільного життя 

людей з інвалідністю, людей похилого віку, маргіналізованих осіб тощо.  

7) Вагома роль державної соціальної політики, що проявляється у 

високому рівні соціальних витрат консолідованого бюджету, активних 

заходах держави щодо формування людського та соціального капіталу, а 

також забезпеченні  соціального прогресу суспільства.   
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Європейські експерти зазначають, що закріплений у договорах ЄС 

принцип соціальної ринкової економіки був і залишається рамковим елементом 

Європейської соціальної моделі як об'єднаної, комбінованої системи 

економічного розвитку, безпеки та соціального прогресу. Попри те, що ця 

модель по-різному реалізується державами-учасницями, у будь-якому випадку 

вона будується на спільних принципах, цінностях, з урахуванням практики та 

досвіду євроінтеграційного проекту, а тому, відповідно до визначення 

Європарламенту (2006 р.), може бути інтерпретована як "єдність цінностей за 

розмаїття систем" [427, с. 132–133].  

Варто зазначити, що для більшості постсоціалістичних країн Євросоюзу 

процес їхньої євроінтеграції та впровадження Європейської соціальної моделі 

на початковому етапі (який мав різну тривалість для різних країн) 

супроводжувався низкою соціальних ризиків і загроз: загостренням 

демографічних проблем, зростанням безробіття, поширенням бідності, 

поглибленням соціальної диференціації суспільства за рівнем доходів 

населення та ін. [624], [625]. Усі зазначені соціальні ризики на сьогодні є 

актуальними й для України, вони зумовлені як трансформаційними 

зрушеннями, що почалися з реалізацією Угоди, так і глибокою соціально-

економічною кризою, яку Україна переживала з кінця 2013 р. до початку 2017 

року. Мінімізація зазначених соціальних ризиків – одне з пріоритетних завдань 

вітчизняної державної політики, вирішення якого значною мірою впливає на 

успішність євроінтеграційного  просування країни.  

Очевидно, що досягнення соціальних цілей, визначених Угодою про 

асоціацію між Україною та Євросоюзом, мінімізація соціальних ризиків, які 

супроводжують її виконання, а також забезпечення реальної євроінтеграції 

нашої держави у соціальній сфері через упровадження ключових елементів 

Європейської соціальної моделі вимагає застосування адекватних інструментів 

державного регулювання. За їх основу доцільно взяти сучасні підходи 

соціальної політики ЄС, які ґрунтуються на концепціях соціального миру, 
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соціального вирівнювання, соціальної справедливості [624, с. 73], а також 

соціального добробуту та якості життя.  

Інтегральною щодо перелічених концепцій та домінуючою на сьогодні в 

європейській соціальній політиці є концепція соціальної якості, яка виникла 

наприкінці 1990-х рр. як ідеологічна основа державного управління соціальним 

розвитком Європейського Союзу. За визначенням основоположників зазначеної 

концепції, політика соціальної якості держави спрямована на формування 

такого стану, за якого громадяни мають можливість брати участь у соціальному 

та економічному житті суспільства в умовах підвищення власного добробуту та 

особистісного потенціалу [626, с. 6–7].  

Узагальнено кажучи, реалізація Євросоюзом політики соціальної якості 

покликана забезпечувати одночасно високу якість життя (в традиційному 

розумінні високих соціальних стандартів) і "соціальну якість" європейського 

суспільства. Останнє передбачає високий рівень людського та соціального 

капіталу, соціальної згуртованості та залученості (інклюзії), широких 

соціальних можливостей громадян, зокрема тих, що реалізуються за допомогою 

механізмів соціальних ліфтів, суспільно-громадських об'єднань, соціальних 

мереж (сім'я, друзі тощо), інформаційно-комунікаційних технологій та ін.  

Розробники зазначеної концепції представляють її як одну із сучасних 

концепцій соціального добробуту, що спирається на концепцію якості життя та 

ідею забезпечення соціальної якості суспільства. Варто зазначити, що хоча 

концепції соціальної якості та якості життя тісно пов'язані, проте між ними 

існують чіткі та досить суттєві відмінності (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10 

Характерні відмінності між концепціями якості життя 

 та соціальної якості 
№ Критерій  Концепція якості життя Концепція соціальної якості 

1 Рівень оцінки явищ і 
процесів 

Мікрорівень (людина) Макрорівень (соціум) 

2 Характер оцінки явищ 
і процесів 

Суб'єктивний характер: 
оцінюється індивідуальний 
добробут людини, який 

Суспільний характер: оцінюються 
суспільні процеси, пов'язані з 
функціонуванням соціальних 



389 
 

 

№ Критерій  Концепція якості життя Концепція соціальної якості 
стосується умов зайнятості, 
рівня доходів, соціального та 
матеріального забезпечення, 
житлових умов, задоволеності 
власним життям та ін. 
 

інституцій, соціальною взаємодією 
людей, їх персональною соціальною 
інтегрованістю та ін. 

3 Фокус дослідження  Рівень та якість життя людини  Самореалізація в соціумі, що дає 
змогу підвищувати рівень і якість 
життя, а також накопичувати та 
реалізовувати особистісний 
потенціал людини 
 

4 Ключові індикатори Кількісні, одномірні: 
 очікувана тривалість життя,  
 рівень доходів, 
 прожитковий мінімум та ін. 
соціальні стандарти, 
 рівень споживання,  
 якість житла, 
 рівень забезпеченості 
житлом, 
 рівень зайнятості, 
 рівень бідності та ін. 
 

Якісні, багатовимірні: 
 людський капітал, 
 соціальний капітал, 
 соціальна залученість (інклюзія), 
 соціальна згуртованість, 
 соціальні контракти, 
 соціальні можливості та ін. 

5 Сфера прикладного 
застосування 

Соціологічні дослідження Державне управління  

Джерело: складено автором з урахуванням: [627, с. 115-120]; [628, с. 146-147]. 
 

На сьогодні провідною інституцією, яка займається теоретико-

методологічним розвитком концепції соціальної якості, а також розробкою та 

вдосконаленням підходів відповідного напряму державної політики, є 

Міжнародна асоціація соціальної якості, що знаходиться в Нідерландах. 

Фахівці цієї інституції виділяють три групи чинників, які визначають сучасні 

параметри соціальної якості життя людей і, відповідно, мають враховуватися 

під час розробки державної політики, спрямованої на її забезпечення [629]: 

• перша група: чинники соціальної якості, що передбачають когнітивну 

та/або суб'єктивно-психологічну оцінку: особиста безпека, суспільне визнання, 

соціальна реакція, персональні здібності людини. 



390 
 

 

• друга група: чинники, що характеризують норми соціальної якості: 

соціальна справедливість; соціальна солідарність; рівність підходів соціальної 

оцінки; людська гідність.  

• третя група: чинники, що визначають умови соціальної якості: соціально-

економічна безпека, соціальна згуртованість, соціальна інклюзія, соціальні 

можливості людей. 

Остання зазначена група чинників визначає умови соціально-якісного 

функціонування суспільства, яке проявляється через взаємозалежність 

самореалізації окремих осіб та рівня розвитку суспільних відносин [628, с. 145]: 

• люди мають доступ до необхідної матеріальної бази і соціально-

економічних благ (соціально-економічний захист населення, пов'язаний із 

працевлаштуванням, соціальними гарантіями, освітою, охороною здоров'я, 

особистою безпекою та ін.); 

• люди мають можливість взаємодіяти одне з одним (розширення прав і 

можливостей, яке означає можливість громадян реалізувати 

індивідуальний потенціал, контролювати власне життя та користуватися 

всіма його можливостями); 

• люди мають доступ до необхідних суспільних інститутів, зокрема таких як 

школа, ринок праці, громадські організації тощо (інклюзія); 

• люди дотримуються норм і зберігають суспільні цінності (соціальна 

згуртованість і партнерство). 

Названі вище чинники відіграють важливу роль для побудови системи 

моніторингу та оцінювання політики соціальної якості, що реалізується на 

державному рівні. Наприклад, в ЄС ще на початку 2000-х рр. створено 

Європейську мережу індикаторів соціальної якості, яка містить понад 90 

статистичних і соціологічних показників та структурно включає чотири розділи 

– згідно із зазначеними вище чинниками третьої групи, кожен із яких, у свою 

чергу, охоплює декілька підрозділів [630, с. 17–22]: 
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• підгрупи індикаторів соціально-економічної безпеки: фінансові ресурси 

людини; житло та навколишнє середовище; охорона здоров'я та соціальні 

послуги; освіта; трудова діяльність людини;  

• підгрупи індикаторів соціальної згуртованості: довіра; інші об'єднуючі 

норми та цінності (альтруїзм, толерантність тощо); соціальні мережі; 

самоідентифікація;  

• підгрупи індикаторів соціальної інклюзії: громадянські права; ринок праці; 

соціальні послуги; соціальні мережі;  

• підгрупи індикаторів соціальних можливостей людей: базис знань; ринок 

праці; відкритість і підтримка інституцій; громадянське суспільство; 

персональні взаємозв'язки. 

Можна обґрунтовано вважати, що саме політика соціальної якості на 

сьогодні є одним із пріоритетних напрямів державного регулювання 

соціального розвитку Євросоюзу. Це необхідно відповідним чином враховувати 

у вітчизняній соціальній та євроінтеграційній політиці, зокрема орієнтованій на 

виконання "соціального складника" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а 

також забезпечення реальної соціально-економічної конвергенції між ними.  

Для України відновлення та подальша акумуляція людського і соціального 

капіталу є особливо актуальними завданнями, оскільки протягом останнього 

періоду у нашій країні формується макрорівнева тенденція до значного 

виснаження їхнього обсягу. Ця тенденція має великий соціально-негативний 

потенціал, здебільшого обумовлений впливом воєнного конфлікту на Донбасі, а 

також глибокої соціально-економічної кризи, в якій Україна перебуває з кінця 

2013 року. Крім того, як уже зазначалося, саме політика соціальної якості може 

стати дієвим інструментом для запобігання загрозам і мінімізації соціальних 

ризиків, пов'язаних як із кризою, так і з суспільними трансформаціями, що 

стануть наслідком виконання соціально орієнтованих завдань Угоди про 

асоціацію між Україною та Євросоюзом. 

Ураховуючи відповідну європейську практику та слідуючи цілям 

зазначеної Угоди, наша держава потребує нового формату та сучасних підходів 
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у соціальній політиці, а саме поетапного переходу в державному управлінні до 

політики соціальної якості. І насамперед для цього необхідне відповідне 

макроекономічне підґрунтя, що характеризується високим рівнем 

продуктивності праці та структурними пропорціями економіки, притаманними 

розвиненим країнам. 

Слід визнати, що на сьогодні Україна має досить мале макроекономічне 

"вікно можливостей" для формування суспільства, яке функціонує на основі 

принципу соціальної якості. З огляду на це, перехід до політики соціальної 

якості в її державному управлінні потребує вирішення одночасно двох 

ключових проблем: 

1) розширення макроекономічного "вікна можливостей", пов'язане зі 

структурною оптимізацією та підвищенням рівня продуктивності 

національної економіки; 

2) створення інституційного середовища, необхідного для реалізації 

концепції соціальної якості.  

Не торкаючись розгляду першої зазначеної проблеми, яка потребує 

окремого дослідження, вважаємо за доцільне окреслити підходи щодо 

вирішення другої проблеми, а саме – створення в Україні інституційного 

середовища, необхідного для реалізації концепції соціальної якості.  

На наш погляд, першочергові інституційні кроки щодо формування й 

упровадження політики соціальної якості в Україні та її реалізації на засадах 

інклюзивного зростання та соціальної справедливості, мають бути спрямовані 

на вирішення таких завдань.  

По-перше, це вдосконалення системи державного управління, зокрема 

посилення функції державного стратегічного планування соціального розвитку 

країни. Розроблення та ухвалення Національної стратегії соціального розвитку 

або ж Соціальної доктрини України дозволить закласти фундамент вітчизняної 

політики соціальної якості на довгострокову перспективу й інституційно 

окреслити ключові вектори її реалізації. На нашу думку, цей стратегічний 

документ має враховувати: 
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1) положення Конвенції МОП від 6 червня 1962 р. № 117 "Про основні 

цілі та норми соціальної політики", яка ратифікована Верховною Радою 

України 16 вересня 2015 року. Зокрема, ст. 1 цієї Конвенції чітко 

визначає, що соціальна політика держави має передусім бути спрямована 

на досягнення добробуту й розвитку населення, а також на заохочення 

його прагнення соціального прогресу. 

2) основні пріоритети розвитку України після 2015 р., визначені в 

процесі національних консультацій щодо Порядку денного глобального 

розвитку після 2015 р., які були проведені за підтримки ПРООН в 

Україні. І, зокрема, такі соціально-орієнтовані пріоритети, як [631]:   

o рівність можливостей і соціальна справедливість (розбудова 

справедливого соціально інтегрованого суспільства, де неможливі 

відторгнення та маргіналізація); 

o ефективна охорона здоров'я (зростання тривалості здорового 

життя);  

o доступна та якісна освіта (духовний розвиток і конкурентність на 

ринку праці); 

o гідна праця (сприяння людському розвитку й реалізації людського 

потенціалу); 

o розвинена інфраструктура (подолання територіальної нерівності); 

o здорове довкілля (збереження і розвиток екологічного потенціалу 

територій). 

3) соціальні цілі та завдання, визначені у главі 21 "Співробітництво у 

галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей" Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованої у вересні 2014 р. 

Необхідним за цим напрямом також здається перегляд Стратегії подолання 

бідності, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 

березня 2016 р. № 161-р (термін її реалізації спливає 2020 р.) в частині 

коригування цільових орієнтирів рівня бідності, а також пролонгація зазначеної 

Стратегії на період після 2020 року. 
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Для вирішення надзвичайно гострої проблеми масштабного відтоку 

трудових ресурсів за кордон, необхідною є розроблення й ухвалення Стратегії 

регулювання трудової міграції з України та подолання її негативних соціально-

економічних наслідків, а також відповідного комплексного плану заходів щодо 

її реалізації.  

По-друге, – зміна ідеології та підходів державного соціального 

програмування та програмно-цільового бюджетування у соціальній сфері 

України. Зокрема нинішня ідеологія, яка поєднує убезпечення людини від 

основних соціальних ризиків (втрати працездатності, збідніння тощо) та 

частково – соціальний патерналізм, має бути переглянута в контексті 

охарактеризованої вище концепції соціальної якості. А вдосконалення дієвих 

підходів соціального програмування варто розпочати з концентрації на 

розробці й виконанні основоположних для соціального розвитку державних 

цільових програм, що реалізуються в контексті внутрішньої та міжнародної 

соціальної проблематики. 

На жаль, попри високу актуальність державних цільових соціальних  

програм, більшість їх завдань лишаються досі не реалізованими – здебільшого 

через інституційну та ресурсну неспроможність структур – головних 

виконавців. Слід зауважити, що без усунення цього недоліку впровадження 

нового управлінського підходу на основі соціальної якості також може 

виявитися малорезультативним. А тому необхідною передумовою для 

реалізації політики соціальної якості в Україні є інституційне вдосконалення 

системи її державного управління з урахуванням сучасних європейських 

практик. 

По-третє, перехід України до політики соціальної якості потребує 

корекції вітчизняної прогнозно-моніторингової системи виконання 

різнорівневих програм соціального розвитку, в т.ч. державних цільових 

соціальних програм. Першим кроком має стати внесення відповідних змін (в 

частині застосування індикаторів соціальної якості) до Методики проведення 

моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0508-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0508-13
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населення, яка затверджена спільним наказом Мінсоцполітики, Мінфіну, 

Мінекономрозвитку, Держстату та НАН України від 12 березня 2013 р. № 

114/242/392/85/85. Подальші кроки з удосконалення зазначеної прогнозно-

моніторингової системи можливо зробити з урахуванням відповідних розробок 

і рекомендацій фахівців Інституту економіки та прогнозування [632], а також 

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України 

[633]. 

По-четверте, вкрай важливо створити законодавче підґрунтя, необхідне 

для впровадження політики соціальної якості в Україні, що має бути 

гармонізоване із законодавчо-правовою базою ЄС і профільних міжнародних 

організацій. У цьому контексті доцільним є внесення відповідних змін (у 

частині завдань соціальної політики) до Плану заходів з імплементації Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

25 жовтня 2017 р. № 1106. 

Ураховуючи пріоритетну роль, яку відіграють питання сфери зайнятості та 

ринку праці для реаліза ції політики соціальної якості, необхідним є ухвалення 

нового Трудового кодексу на заміну чинного Кодексу законів про працю 

України, ухваленого ще у 1971 р. Очевидно, що цей документ має бути 

розроблений з урахуванням нових соціально-економічних реалій і завдань 

забезпечення соціальної якості в розвитку українського суспільства. Варто 

зазначити, що проект Трудового кодексу (реєстр. № 1658 від 27 грудня 2014 р.), 

який після доопрацювання 5 листопада 2015 р. було ухвалено в першому 

читанні парламентом України і який станом на березень 2019 р. досі очікує на 

друге читання, цим критеріям не відповідає і справедливо піддається критиці з 

боку експертів і профспілок. Новий Трудовий кодекс України має бути 

збалансованим з погляду дотримання інтересів усіх учасників соціального 

діалогу, а також відображати сучасні реалії у сфері соціально-трудових 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0508-13
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відносин, зокрема щодо регулювання нових форм зайнятості та впливу 

цифровізації економіки. 

Також має бути проведена відповідна, дуже значна підготовча робота щодо 

проходження процедури ратифікації Україною ключових міжнародних 

документів у сфері соціальної політики. Приєднання до числа країн-підписантів 

вимагає готовності виконувати передбачені цими документами норми та 

правила щодо регулювання соціального розвитку та впроваджувати відповідні 

соціальні стандарти, що забезпечують високі рівень і якість життя людей. 

Пріоритетними завданнями тут вбачаються: 

а) ухвалення нормативно-правових актів та реалізація заходів державної 

політики, необхідних для дієвого упровадження Конвенцій МОП "Про основні 

цілі та норми соціальної політики" № 117 та "Про мінімальні норми 

соціального забезпечення» № 102, ратифікованих нашою країною відповідно у 

2015 та 2016 рр., а також Європейського кодексу соціального забезпечення 

(переглянутого), підписаного Україною 10  листопада 2016 р.; 

б) ратифікація нашою державою ще не ратифікованих статей і пунктів 

частини II Європейської соціальної хартії (переглянутої), окремі елементи якої 

були ратифіковані Україною 14 вересня 2006 р., та низки Конвенцій МОП, 

інституційно важливих для реалізації політики соціальної якості, а саме:  

• "Про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі 

соціального забезпечення" № 157; 

• "Конвенція про перегляд Конвенції (переглянутої) 1952 року про 

охорону материнства" № 183, 

• "Про сприяння зайнятості та захист від безробіття" № 168, 

• "Про працівників-мігрантів" № 97; 

• "Про роботу на умовах неповного робочого часу" № 175, 

• "Про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці" № 187, 

• "Про допомоги у випадках виробничого травматизму" № 121; 

• "Про організацію служби зайнятості" № 88;  

• "Про приватні агентства зайнятості" № 181; 

http://zakon.rada.gov.ua/go/993_515
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• частини III "Захист вимог працівників установою-гарантом" 

Конвенції МОП "Про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця" № 173. 

Також, ураховуючи дуже високу частку тіньової економіки в Україні (за 

офіційними оцінками Мінекономрозвитку, за підсумками  2017 р. вона сягала 

від 20 до 47% ВВП, залежно від методу оцінювання), у контексті формування 

політики соціальної якості нагальним для нашої держави є практичне 

застосування Рекомендації МОП "Про перехід від неформальної до формальної 

економіки", ухваленої в червні 2015 р. і спрямованої на вирішення проблем 

легалізації неофіційної зайнятості та оплати праці. Крім того, формування в 

Україні сприятливого для реалізації політики соціальної якості інституційного 

середовища вимагатиме ефективних кроків щодо:  

• збільшення реальних обсягів загального соціального бюджету 

(до його складу відносимо соціально орієнтовані статті зведеного 

бюджету держави та бюджети фондів загальнообов'язкового 

державного соціального страхування);  

• перегляду всіх без винятку державних соціальних стандартів 

для їх наближення до розмірів фактичного прожиткового мінімуму, 

що розраховується Мінсоцполітики для відповідних соціально-

демографічних груп; 

• удосконалення систем пенсійного забезпечення та 

соціального страхування, зокрема функціонування фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

• створення конкурентного ринку соціальних послуг та 

затвердження повного переліку державних стандартів соціальних 

послуг із адекватним урахуванням відповідних європейських 

підходів; 

• розбудови системи соціального інвестування та формування 

конкурентного ринку соціальних інновацій;  
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• забезпечення ефективного соціального захисту та соціально-

економічної реінтеграції внутрішньо переміщених осіб;  

• відновлення економіки та соціальної інфраструктури 

підконтрольних територій, постраждалих унаслідок воєнного 

конфлікту на Донбасі;  

• належного прорахунку довгострокових демографічних і 

соціальних наслідків упровадження, набуття достатньої суспільної 

підтримки (отримання бодай мінімального "кредиту довіри" від 

українського суспільства) за реалізації базових соціальних реформ – 

освітньої, медичної та реформи системи пенсійного забезпечення в 

Україні.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

Процес європейської інтеграції повною мірою відіграє роль стимулюючого 

механізму конвергенційних процесів у Євросоюзі, і в цьому контексті 

забезпечення ефективної інтеграції України в ЄС має вирішальне значення. 

Знаковими подіями у новітній євроінтеграційній історії нашої держави 

стали ратифікація у вересні 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, започаткування з січня 2016 р. поглибленої і 

всеохоплюючої Зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також 

надання українським громадянам з червня 2017 р. права на безвізовий в'їзд до 

країн-членів ЄС.  

Однак соціально-економічні наслідки цих переваг євроінтеграції поки є 

неоднозначними, зважаючи на динаміку загальних обсягів зовнішньої торгівлі 

України, а також галопуючу трудову міграцію українців за кордон.   

Сьогодні на шляху виконання Угоди та євроінтеграційного просування 

України, можна виділити щонайменше три види бар’єрів: структурні; 

інституційні; соціальні. Одним із найскладніших інституційних бар’єрів є те, 

що Євросоюз не бере на себе офіційних зобов’язань щодо прийняття України 

до свого складу, а це означає, що вона не матиме такого сприятливого 
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механізму конвергенції як доступ до коштів структурних фондів і програм 

політики згуртування ЄС. 

При збереженні негативної соціальної динаміки і незмінності соціально-

економічних пріоритетів держави, в процесі євроінтеграції України ризикує 

потрапити в пастку дивергентності, яку можна розглядати як синтез пастки 

бідності і пастки неконвергентності. У загальному випадку, в пастку 

дивергентності ризикує потрапити країна, що вже знаходиться в пастці 

бідності, та, в силу дії обмежувачів її економічного зростання, не здатна 

конвертувати з більш розвиненими державами. На сьогодні можна виділити 

п’ять основних факторів, що закріплюють дивергенцію України та ЄС у 

довгостроковій перспективі, і, по суті, обумовлюють надвисокі ризики 

потрапляння України в пастку дивергентності: борговий; капіталізаційний; 

інноваційно-технологічний; демографічний і фактор трудової міграції. 

Економетрична оцінка конвергенції соціально-економічних систем 

України та Євросоюзу доводить, що саме соціальні чинники роблять значущий 

вплив на динаміку процесу європейської інтеграції. Аналогічні висновки 

показує і відповідний досвід ново-інтегрованих країн Центральної та Східної 

Європи. Це підтверджує тезу стосовно того, що вітчизняна соціальна політика 

повинна розглядатися як важливий інструмент конвергенційного зближення 

України та ЄС в умовах посткризової відтворювальної динаміки. Для задіяння  

цього інструменту конвергування та досягнення соціальних цілей Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, видається доцільним, ураховуючи досвід 

європейських країн, перейти у вітчизняному  державному регулюванні від 

традиційної соціальної політики до політики соціальної якості, яка 

спиратиметься на засади інклюзивного зростання та соціальної справедливості. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на основі теоретичних узагальнень здійснено 

розв’язання важливої науково-прикладної проблеми щодо розкриття теоретико-

методологічних засад і розроблення практичних механізмів управління 

національним господарством України, спрямованих на забезпечення соціально-

економічної конвергенції з Європейським Союзом. Це дало змогу 

сформулювати такі висновки концептуально-теоретичного, методологічного та 

науково-практичного характеру. 

1). Регулювання соціально-економічної конвергенції України у 

процесі її євроінтеграції перебуває у стадії становлення. Реалізація 

ефективної для України соціально-економічної конвергенції з ЄС потребує 

теоретико-методологічних обґрунтувань та дієвих механізмів для 

ухвалення якісних управлінських рішень у цій сфері. Пізнання сутності, 

змісту та особливостей соціально-економічної конвергенції, оцінка 

відповідних управлінських механізмів її забезпечення, є необхідними 

вимогами реалізації національних економічних інтересів у процесі 

євроінтеграції. 

Теорія соціально-економічної конвергенції була започаткована у 40-х 

роках ХХ ст. працями видатного російсько-американського ученого 

Питирима Сорокіна, її ретроспективна періодизація за критерієм 

пріоритетності факторів конвергенції дає можливість виділити чотири 

етапи її формування та розвитку: перший, що припадає на середину 1940-х 

років – 1950-ті роки; другий етап, що охоплює 1960-ті – 1970-ті рр.; третій 

етап – 1980-ті – 1990-ті рр.; четвертий етап, який розпочався з 2000-х рр. 

Акценти у регулюванні конвергенційних процесів розставляються з 

урахуванням притаманних кожному етапу визначальних чинників і 

відповідних їм механізмів соціально-економічної конвергенції. За своєю 

суттю соціально-економічна конвергенція представляє собою процес, що 
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характеризує зближення параметрів соціально-економічного розвитку 

різних геоекономічних суб’єктів (регіонів однієї держави, країн або ж 

регіонів світу), що відбувається в контексті руху суб’єктів-аутсайдерів до 

більш високих стандартів і норм, які демонструють суб’єкти-лідери. При 

цьому протилежним за змістом зазначеному явищу є процес соціально-

економічної дивергенції, який, відповідно, передбачає розходження 

параметрів їх соціально-економічного розвитку. 

2). Державна політика повинна спрямовуватися на врахування 

конвергенційно-дивергенційної природи глобалізації на етапі 

постіндустріального розвитку. Саме постіндустріальна глобалізація 

породжує нові загрози та виклики для національних соціально-

економічних систем, особливо трансформаційного типу, які лише через 

механізми інтеграції та використання інтеграційних переваг можуть 

зберігати (посилювати) свою міжнародну конкурентоспроможність і 

потенціал розвитку. Попередження та мінімізація цих загроз та надання 

гідних відповідей на виклики досягається використанням комплексних 

інтеграційних переваг, стимулюванням розвитку та зміцненням 

міжнародних конкурентних позицій країн-учасниць виступає їх соціально-

економічна конвергенція. Забезпечення соціально-економічної 

конвергенції з Євросоюзом є невід’ємною умовою повноцінної 

європейської інтеграції України, що 2014 р. ратифікувала Угоду про 

асоціацію з Європейським Союзом, а 2019 р. конституційно закріпила 

стратегічний курс держави на набуття повноправного членства в цьому 

інтеграційному об’єднанні. 

3). Національні стратегічні пріоритети повинні враховувати зміст, 

специфіку, механізми реалізації та ефективність упровадження 

європейських стратегій розвитку. Реалізація довгострокових Стратегій 

зростання і зайнятості ЄС (а саме Лісабонської стратегії та Стратегії 

«Європа-2020») і таких спеціальних інструментів євроінтеграції, як 

політика розширення (Enlargement Policy) та політика згуртування 
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(Cohesion Policy) сприяли значній економічній, фінансовій, технологічній і 

помітній інституційній конвергенції країн – членів ЄС, проте у більшості 

випадків не забезпечили їх соціальної конвергенції. Подолати цю 

конвергенційну «прогалину» планується за рахунок упровадження 

Європейської опори соціальних прав (з кінця 2017 р.), модернізації 

політики згуртування та задіяння інших інструментів оновлення 

соціального виміру Євросоюзу.  

4). Для України при формуванні державного регулювання 

євроінтеграційних процесів доцільно встановити межі його ефективності 

та врахувати взаємодію таких чинників, як: значна диференціація рівнів і 

потенціалів соціально-економічного розвитку держав – учасниць ЄС; 

соціальна конфліктогенність процесів імплементації західноєвропейських 

цінностей у країнах ЦСЄ; негативні глобалізаційні та інші впливи, що 

обумовлюють зниження конкурентоспроможності країн-членів і 

Євросоюзу загалом; неефективність діючої моделі гнучкої інтеграції, що  

веде до посилення неоднорідності, порушення внутрішньої солідарності та 

формування дезінтеграційних тенденцій у Європейському Союзі; вплив 

внутрішніх інституційних деформацій (тіньова економіка, корупція тощо), 

що нівелює позитивну дію євроінтеграції як інституту розвитку; 

відсутність законодавчо закріплених на рівні ЄС єдиних соціальних 

стандартів, що значимо впливає на соціальну дезінтеграцію країн-

учасниць.  

Одночасно необхідно забезпечити формування акомодаційної 

політики України, спрямованої на обмеження: застосування 

адміністративних заходів у антиінфляційній політиці; подолання 

залежності від зовнішнього фінансування; мінімізацію зовнішніх 

запозичень вітчизняного корпоративного сектора та держави; 

обґрунтування темпів зростання зарплат, що співвідносяться з темпами 

зростання продуктивності праці; помірне зростання цін на основні 
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енергоресурси та пролонгація достатнього адаптаційного періоду для їх 

споживачів.  

5). При формуванні Україною державних стратегій підтримки 

соціально-економічної конвергенції доцільно використати консолідований 

підхід міжнародних інституцій (Міжнародного валютного фонду, 

Світового банку, Міжнародної організації праці) та Європейської Комісії 

щодо реалізації основних напрямів посткризового перезапуску 

конвергенційних процесів у об’єднаній Європі. Ними мають стати 

інституційний, макрофінансовий, інноваційний та соціальний напрями, 

причому забезпечення/прискорення конвергенції у соціальній сфері 

розвитку є пріоритетним.  

Головними причинами проконвергенційного перегляду соціального 

порядку денного ЄС та оновлення його соціального виміру слід вважати: 

по-перше, кризу моделі держави загального добробуту та, зокрема, 

Європейської соціальної моделі; по-друге – недосконалість діючої моделі 

розширення Євросоюзу, а саме моделі гнучкої інтеграції, що дає 

можливість отримати єврочленство навіть за неготовності окремих сфер 

розвитку країни-претендента до інтеграції; по-третє, це розгортання 

процесів соціальної дивергенції (тобто розходження соціальних параметрів 

розвитку) країн-учасниць, що прямо суперечить цілям забезпечення їх 

всебічної інтеграції та соціальної згуртованості. 

6). У контексті досягнення цілей Угоди про асоціацію між Україною 

та Євросоюзом, а також конституційно закріпленої мети набуття 

єврочленства, одним з пріоритетів вітчизняної державної політики 

виступає забезпечення соціально-економічної конвергенції України та ЄС. 

При цьому слід враховувати чинники, які синергетично генерують основні 

ризики виконання цього пріоритету, а саме: 

• чинники ендогенного походження, зокрема: низькі темпи 

економічного відновлення та складність виходу України на 

траєкторію сталого зростання; слабкий потенціал України для 
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заміщення у зовнішній торгівлі втрачених ринків СНД і розширення 

присутності на ринках Європейського Союзу; довготривалість 

воєнного конфлікту та масштабність надзвичайно складної 

соціально-гуманітарної ситуації на Донбасі; розвиток демографічних 

процесів, пов’язаних з постарінням і скороченням населення; 

слабкість чи деформованість інститутів соціального розвитку; 

• чинники екзогенного походження: посилення турбулентності 

глобальної економіки, частоти її кризових станів; відсутність 

офіційно закріплених чітких перспектив вступу України до ЄС; 

формування залежності України від зовнішнього фінансування; 

ресурсна обмеженість Європейського Союзу для прискорення 

інтеграції країн-претендентів; пріоритет економічної інтеграції в ЄС 

над соціальною. 

7). У переліку державних пріоритетів України, визначених планами 

дій українського уряду, є людський капітал – найбільш дієвий чинник 

соціально-економічної конвергенції у постіндустріальному суспільстві за 

впливом на процеси економічного зростання, а також на інституційні та 

суспільні зміни. Побудовані на цьому підґрунті економіко-математичні 

моделі конвергенції соціально-економічних систем України та Євросоюзу 

підтверджують вагому дію соціальної складової конвергенційних процесів 

та існування соціальної дивергенції між Україною і ЄС, а також доводять 

необхідність забезпечення ефективного впливу держави через відповідні 

інструменти державної політики на посилення соціальної складової, а 

також подолання соціальної дивергенції України та Євросоюзу. 

8). При формуванні державної політики, орієнтованої на 

забезпечення соціально-економічної конвергенції України та ЄС, доцільно 

використовувати механізм переходу України від традиційної соціальної 

політики до політики соціальної якості, який включає дві ключові ланки: 

по-перше, розширення макроекономічного «вікна можливостей», 

пов’язане зі структурною оптимізацією та підвищенням рівня 
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продуктивності національної економіки; по-друге, створення 

інституційного середовища, необхідного для реалізації концепції 

соціальної якості, що передбачає такі першочергові кроки: удосконалення 

системи державного управління, у т. ч. посилення функції державного 

стратегічного планування соціального розвитку країни; зміну ідеології та 

підходів державного соціального програмування та програмно-цільового 

бюджетування у соціальній сфері України; корекцію вітчизняної 

прогнозно-моніторингової системи виконання різнорівневих програм 

соціального розвитку, у т. ч. державних цільових соціальних програм; 

створення законодавчого підґрунтя, необхідного для упровадження 

політики соціальної якості в Україні, яке має бути гармонізоване із 

законодавчо-правовою базою ЄС і профільних міжнародних організацій; 

та інше; 

9). Для попередження попадання України в пастку дивергентності, 

що визначається поєднанням пасток бідності та неконвергентності та 

ґрунтується на взаємообумовленості бідності та низьких темпів зростання 

економік і взаємозапереченні бідності та високих темпів економічної 

динаміки, необхідно мінімізувати дію тих чинників, які закріплюють 

тенденцію соціально-економічної дивергенції України та ЄС у 

довгостроковій перспективі. Серед них доцільно виокремити такі: 

борговий, капіталізаційний, інноваційно-технологічний, демографічний та 

чинник трудової міграції. Саме з урахуванням їх дії та потенційних 

наслідків слід формувати та впроваджувати механізми регулювання, що 

має забезпечити уникнення Україною пастки дивергентності та, таким 

чином, сприяти її конвергуванню з ЄС. 

10).  Ключовою умовою уникнення пастки дивергентності вбачається 

перехід України від наявної екзогенно залежної моделі її соціально-

економічної трансформації до ендогенно орієнтованої моделі розвитку, що 

передбачає орієнтацію на внутрішній кінцевий попит, розширення 

внутрішнього ринку, посилення внутрішньої конкуренції та потребує, 
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зокрема, узгодження і гармонізації цільових орієнтирів стійкого соціально-

економічного зростання, поліпшення антикризового регулювання, 

ефективності інституційних перетворень, прискорення інноваційно-

інвестиційної модернізації і структурно-технологічного оновлення, а також 

суттєвого підвищення якості життя населення. 

11). При формуванні вітчизняної проконвергенційної державної 

політики доцільно застосовувати науково обґрунтовані підходи, 

спрямовані на подолання суперечностей соціально-економічної 

конвергенції України та Європейського Союзу, а також мінімізації ризиків 

потрапляння країни до пастки дивергентності (шляхом подолання пасток 

бідності та неконвергентності), що передбачають відповідне коригування 

законодавчо-правових та організаційно-управлінських важелів державного 

регулювання. 
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Додаток 2 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 
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Додаток 3 

 

Розрахункові показники номінальної продуктивності праці в Україні та ЄС-28  

у 2001–2017 рр. 

 Роки 
 

Продуктив-
ність праці 

одного 
зайнятого в 
Україні, у 
фактичних 

цінах, 
 грн 

Середньо-
річний 

офіційний 
курс євро,  

грн 

Продуктив-
ність праці 

одного 
зайнятого в 
Україні, у 
фактичних 

цінах, 
  Євро 

Продуктив-
ність праці 

одного 
зайнятого в 

ЄС-28, у 
фактичних 
цінах, євро 

Номінальний 
ВВП ЄС-28,  

млн євро 

Чисельність 
зайнятих у 

ЄС-28,  
млн осіб 

Співвідно-
шення 

номінальної 
продуктивно

сті праці в 
ЄС-28 та 
Україні, 

разів 

2001 10574,0 4,81 2198,3 50060,6 10059280 200,942 22,8 

2002 11654,0 5,03 2316,9 51473,7 10427128 202,572 22,2 

2003 13756,0 6,02 2285,0 51865,9 10584635 204,077 22,7 

2004 17616,0 6,60 2669,1 54028,7 11110355 205,638 20,2 

2005 22114,0 6,39 3460,7 55617,3 11605045 208,659 16,1 

2006 27256,0 6,34 4299,1 57712,1 12272815 212,656 13,4 

2007 35929,0 6,92 5192,1 60035,8 13006272 216,642 11,6 

2008 47245,0 7,71 6127,8 59753,0 13085613 218,995 9,8 

2009 46902,0 10,87 4314,8 57336,0 12329191 215,034 13,3 

2010 56274,0 10,53 5344,2 60535,5 12841455 212,131 11,3 

2011 67598,0 11,09 6095,4 62326,8 13217636 212,070 10,2 

2012 72927,0 10,27 7101,0 63787,0 13484067 211,392 9,0 

2013 75861,0 10,61 7150,0 64486,8 13596457 210,841 9,0 

2014 87804,0 15,72 5585,5 66090,2 14071395 212,912 11,8 

2015 120382,0 24,23 4968,3 68877,3 14824590 215,232 13,9 

2016 146550,3 28,29 5180,3 68399,3 14937111 218,381 13,2 

2017 183495,3 30,00 6116,5 69330,0 15350566 221,413 11,3 

Джерело: Продуктивність праці та продуктивність капіталу (2001–2015 рр.). Київ, Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, 2016. 11 с.; Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 
2010–2017 роки. стат. зб / Державна служба статистики України. 2018. 147 с.; Офіційний курс гривні до 
іноземних валют / Національний банк України. 2018. URL: 
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080; Статистична інформація / Державна служба 
статистики України. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ ; Eurostat. Database / Eurostat. 2019. URL: 
http://ec.europa.eu/eurostat/; розрахунки автора. 
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Додаток 4 

 

Розрахункові показники номінальної оплати праці одного зайнятого  

в Україні та ЄС-28 у 2001–2017 рр. 

Роки 
 
 
 

Середня оплата 
праці одного 
зайнятого в 
Україні, у 

фактичних цінах, 
грн/рік 

Середньо-
річний 

офіційний курс 
євро, 
грн 

Середня оплата праці 
одного зайнятого в 

Україні, у фактичних 
цінах, 

євро/рік 

Середня оплата 
праці одного 

зайнятого в ЄС-28, 
у фактичних цінах, 

євро/рік 

Співвідношення 
середньої оплати праці 

одного зайнятого в 
ЄС-28 та Україні, разів 

2001 3732 4,81 776 26968 34,8 

2002 4512 5,03 897 27661 30,8 

2003 5544 6,02 921 27950 30,3 

2004 7080 6,60 1073 28750 26,8 

2005 9672 6,39 1514 29532 19,5 

2006 12492 6,34 1970 30421 15,4 

2007 16212 6,92 2343 31418 13,4 

2008 21672 7,71 2811 31575 11,2 

2009 22872 10,87 2104 31264 14,9 

2010 27000 10,53 2564 32440 12,7 

2011 31776 11,09 2865 33045 11,5 

2012 36492 10,27 3553 33991 9,6 

2013 39384 10,61 3712 34307 9,2 

2014 41760 15,72 2656 34929 13,1 

2015 50340 24,23 2078 36059 17,4 

2016 62196 28,29 2199 35872 16,3 

2017 85248 30,00 2842 36216 12,7 

Джерело:  Праця України у 2017 році: стат. зб. / Державна служба статистики України. 2018. 281 с.; Праця 
України 2008: стат. зб. / Державний комітет статистики України. 2009. 309 с.; Офіційний курс гривні до 
іноземних валют / Національний банк України. 2018. URL: 
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080; Статистична інформація / Державна служба 
статистики України. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ ; Eurostat. Database / Eurostat. 2019. URL: 
http://ec.europa.eu/eurostat/; розрахунки автора. 
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Додаток 5 

 

Розрахункові показники розміру середньої пенсійної виплати в Україні та ЄС-28  

у 2001–2017 рр. 

Роки  
 
  

Середня 
пенсійна 
виплата в 
Україні, у 
поточних 

цінах, 
грн/міс. 

Серед-
ньоріч-

ний курс 
євро, грн 

Середня 
пенсійна 
виплата в 
Україні, у 
поточних 

цінах, 
євро/міс. 

Середня 
пенсійна 

виплата в ЄС-
28 у постійних 
цінах 2010 р., 

євро/міс. 

Дефлятор 
ВВП ЄС-28, 
2010 р.=100 

Середня 
пенсійна 
виплата в 
ЄС-28 у 

поточних 
цінах, 

євро/міс. 

Співвідно-
шення 

середньої 
пенсійної 
виплати у 
поточних 

цінах в ЄС-
28 

 і Україні, 
 разів 

2001 84 4,81 17,5 2347* 89,0 2089 119,4 

2002 123 5,03 24,5 2379* 90,2 2146 87,6 

2003 137 6,02 22,8 2427* 91,4 2218 97,3 

2004 316 6,60 47,9 2472* 93,7 2316 48,4 

2005 407 6,39 63,7 2439* 95,7 2334 36,6 

2006 478 6,34 75,4 2469* 98,8 2439 32,4 

2007 751 6,92 108,5 2552* 101,9 2600 24,0 

2008 898 7,71 116,5 2173 102,4 2225 19,1 

2009 999 10,87 91,9 2289 98,0 2243 24,4 

2010 1057 10,53 100,4 2334 100,0 2334 23,3 

2011 1152 11,09 103,9 2376 101,8 2419 23,3 

2012 1430 10,27 139,2 2429 101,3 2461 17,7 

2013 1526 10,61 143,8 2487 101,6 2527 17,6 

2014 1582 15,72 100,6 2538 103,5 2627 26,1 

2015 1700 24,23 70,2 2581** 105,8 2731 38,9 

2016 1828 28,29 64,6 2604** 107,9 2810 43,5 

2017 2480 30,00 82,7 2627** 110,6 2888 34,9 

*Дані для ЄС-15; **оцінка. 

Джерело:   Дані про середній розмір пенсійної виплати / Пенсійний фонд України. 2019. URL: 
https://www.pfu.gov.ua/; Соціальні індикатори рівня життя населення – 2009: стат. зб. / Державний комітет 
статистики України. 2010. 220 с.; Соціальні індикатори рівня життя населення – 2016: стат. зб. / Державна 
служба статистики України. 2017. 197 с.;  Статистична інформація / Державна служба статистики України. 
2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ ; Eurostat. Database / Eurostat. 2019. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/; 
розрахунки автора. 
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Додаток 6 

 

Розрахункові показники перевищення смертності над народжуваністю  

в Україні та ЄС-28 у 2001–2017 рр. 

Роки  
 
  

Рівень 
народжува-
ності в ЄС-
28, осіб на 1 

тис. осіб 
наявного 
населення 

Рівень 
смертності в 
ЄС-28, осіб 

на 1 тис. 
осіб 

наявного 
населення 

Перевищення 
смертності 

над 
народжуваніс
тю в ЄС-28, 

разів 

Рівень 
народжував-

ності в Україні, 
осіб на 1 тис. 
осіб наявного 

населення 

Рівень 
смертності в 
Україні, осіб 

на 1 тис. 
осіб 

наявного 
населення 

Перевищення 
смертності 

над 
народжува-

ністю в 
Україні, разів 

Відношення 
перевищень 
смертності 

над 
народжува-

ністю в 
Україні та 

ЄС-28, разів 

2001 10,4 9,9 0,95 7,7 15,3 1,99 2,09 

2002 10,3 10,0 0,97 8,1 15,7 1,94 2,00 

2003 10,3 10,1 0,98 8,5 16,0 1,88 1,92 

2004 10,4 9,7 0,93 9,0 16,0 1,78 1,91 

2005 10,4 9,8 0,94 9,0 16,6 1,84 1,96 

2006 10,6 9,7 0,92 9,8 16,2 1,65 1,81 

2007 10,7 9,6 0,90 10,2 16,4 1,61 1,79 

2008 10,9 9,7 0,89 11,0 16,3 1,48 1,67 

2009 10,8 9,8 0,91 11,1 15,3 1,38 1,52 

2010 10,7 9,7 0,91 10,8 15,2 1,41 1,55 

2011 10,5 9,7 0,92 11,0 14,5 1,32 1,43 

2012 10,4 9,9 0,95 11,4 14,5 1,27 1,34 

2013 10,0 9,9 0,99 11,1 14,6 1,32 1,33 

2014 10,1 9,7 0,96 10,8 14,7 1,36 1,42 

2015 10,0 10,2 1,02 10,7 14,9 1,39 1,37 

2016 10,1 10,0 0,99 10,3 14,7 1,43 1,44 

2017 9,9 10,3 1,04 9,4 14,5 1,54 1,48 

Джерело:   Населення України / Державна служба статистики України,  Інститут демографії та соціальних 
досліджень імені М.В. Птухи НАН України. 2018. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/;  
Статистична інформація / Державна служба статистики України. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/; Eurostat. 
Database / Eurostat. 2018. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/; розрахунки автора. 
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Додаток 7 

Окремі характеристики країн-учасниць Європейського Союзу 

 

№ Країна  
(столиця) 

Дата 
набуття 
членства 

в ЄС 

Націо-
нальна 
валюта  

Офіційна 
мова 

Населенн, 
млн осіб, 
станом на 
01.01.2018 

ВВП на душу 
населення, 
тис. євро у 
поточних 

цінах, 2017 р. 

Обсяг 
коштів, 

отриманих з 
бюджету 
ЄС, млрд 

євро, 2016р. 

Обсяг 
коштів, 

наданих до 
бюджету 
ЄС, тис. 

євро, 2016р. 
1.  Австрія 

(м. Відень) 
1 січня 
1995 р. 

євро, з 1 
січня 
1999 р. 

німецька 8,8 42,0 1,940  2,763  

2.  Бельгія  
(м. Брюссель) 

1 січня 
1958 р. 

євро, з 1 
січня 
1999 р. 

голландська, 
французька, 
німецька 

11,4 38,5 7,333  
 

3,611 
 

3.  Болгарія 
(м. Софія) 

1 січня 
2007 р. 

болгар-
ський 
лев 

болгарська 7,1 7,1 2,345 0,382 

4.  Хорватія 
(м. Загреб) 

1 липня 
2013 р. 

хорват-
ський 
кун 

хорватська 4,1 11,8 0,921 0,391 

5.  Кіпр 
(м. Нікосія) 

1 травня 
2004 р. 

євро, з 1 
січня 
2008 р. 

грецька 0,9 22,4  0,185 0,520 

6.  Чехія 
(м. Прага) 

1 травня 
2004 р. 

чеська 
крона 

чеська 10, 6 18,1 4,690 
 

1,361 

7.  Данія 
(м. 
Копенгаген) 

1 січня 
1973 р. 

датська 
крона 

датська 5,8 50,1 1,431 2,208 

8.  Естонія 
(м. Таллінн) 

1 травня 
2004 р. 

євро, з 1 
січня 
2011 р. 

естонська 1.3 17,5 0,674  0,183 

9.  Фінляндія 
(м. Хельсінкі) 

1 січня 
1995 р. 

євро, з 1 
січня 
1999 р. 

фінська, 
швецька 

5,5 40,6 1,531 1,829 

10.  Франція 
(м. Париж) 

1 січня 
1958 р. 

євро, з 1 
січня 
1999 р. 

французька 67,2 34,2 11,275  19,476 

11.  Німеччина 
(м. Берлін) 

1 січня 
1958 р. 

євро, з 1 
січня 
1999 р. 

німецька 82,9 39,6 10,082  23,277 

12.  Греція 
(м. Афіни) 

1 січня 
1981 р. 

євро, з 1 
січня 
2001р. 

грецька  10,7 16,6 5,850  1,509 

13.  Угорщина 
(м. 
Будапешт) 

1 травня 
2004 р. 

угор-
ський 
форинт 

угорська 9,8 12,6  4,546  0,924 

14.  Ірландія 
(м. Дублін) 

1 січня 
1973 р. 

євро, з 1 
січня 
1999 р. 

ірландська, 
англійська 

4,8 61,2 2.,38  1,675 

15.  Італія 
(м. Рим) 

1 січня 
1958 р. 

євро, з 1 
січня 
1999 р. 

італійська 60,5 28,4 11,592  13,940 
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№ Країна  
(столиця) 

Дата 
набуття 
членства 

в ЄС 

Націо-
нальна 
валюта  

Офіційна 
мова 

Населенн, 
млн осіб, 
станом на 
01.01.2018 

ВВП на душу 
населення, 
тис. євро у 
поточних 

цінах, 2017 р. 

Обсяг 
коштів, 

отриманих з 
бюджету 
ЄС, млрд 

євро, 2016р. 

Обсяг 
коштів, 

наданих до 
бюджету 
ЄС, тис. 

євро, 2016р. 
16.  Латвія 

(м. Рига) 
1 травня 
2004 р. 

євро, з 1 
січня 
2014 р. 

латвійська 1,9 13,9 0,734  0,218 

17.  Литва 
(м. Вільнюс) 

1 травня 
2004 р. 

євро, з 1 
січня 
2015 р. 

литовська 2,8 18,8 1,477 0,319 

18.  Люксембург 
(м. 
Люксембург) 

1 січня 
1958 р. 

євро, з 1 
січня 
1999 р. 

французька, 
німецька  

0,6 92,8  1,788  0,311 

19.  Мальта 
(м. Валлетта) 

1 травня 
2004 р. 

євро, з 1 
січня 
2008 р. 

мальтійська, 
англійська 

0,5 23,9 0,208 0,081 

20.  Нідерланди 
(м. 
Амстердам) 

1 січня 
1958 р. 

євро, з 1 
січня 
1999 р. 

голландська 17,1 43,0  2,289  4,343 

21.  Польща 
(м. Варшава) 
 

1 травня 
2004 р. 

поль-
ський 
злотий 

польська  38,0 12,1 10,638  3,553 

22.  Португалія 
(м. Лісабон) 

 

1 січня 
1986 р. 

євро, з 1 
січня 
1999 р. 

португальсь
ка 

10,3 18,7 
 

3,384  
 
 

1,598 

23.  Румунія 
(м. Бухарест) 

1 січня 
2007 р. 

румун-
ський 
лей 

румунська 19,5 9,6 7,360  1,374 

24.  Словаччина 
(м. 
Братислава) 

1 травня 
2004 р. 

євро, з 1 
січня 
2009 р. 

словацька 5,4 15,6 2,663  0,646  

25.  Словенія 
(м. Любляна) 

1 травня 
2004 р. 

євро, з 1 
січня 
2007 р. 

словенська 2,1 21,0 0,545  
 

 0,340  

26.  Іспанія 
(м. Мадрид) 

1 січня 
1986 р. 

євро, з 1 
січня 
1999 р. 

іспанська 46,7 25,0 11,593 9,564 

27.  Швеція 
(м. 
Стокгольм) 

1 січня 
1995 р. 

швед-
ська 
крона 

шведська 10,1 47,4 1,712  3,313 

28.  Велика 
Британія 
(м. Лондон)  

1 січня 
1973 р. 
 

фунт 
стер-
лінга 

англійська 66,2 35,2 7,052  12,760 

Джерело:  EU member countries in brief  / European Union. 2018. URL: https://europa.eu/european-union/about-
eu/countries/member-countries_en;  Eurostat. Database / Eurostat. 2018. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/ 
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