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Перехід до поновлювальних джерел енергії 
набуває особливої актуальності в різних кра-
їнах світу, проте ще залишається сферою 
з нерозкритим потенціалом для України. 
У статті визначено поняття конверген-
ції Причорноморського регіону в просторі 
європейської інтеграції. Проаналізовано 
шляхи державного стимулювання політики 
зупинки еміграції та зростання економіки 
Причорноморського регіону. Обґрунтовано, 
що для зміцнення потенціалу Причорно-
морському регіону необхідні постійна співп-
раця із зовнішніми ринками, максимальне 
використання власних унікальних можли-
востей, освоєння нових сегментів ринків 
світу, формування гнучкої сучасної моделі 
розвитку підприємництва. Проаналізовано 
головні вектори економічного розвитку та 
впровадження «зелених» нанотехнологій у 
провідних країнах світу. Визначено, що При-
чорноморський регіон володіє колосальними 
поновлювальними джерелами енергії, але 
поки тільки починає освоювати їх.
Ключові слова: європейська інтеграція, 
«зелені» нанотехнології, конвергенція, роз-
виток Причорноморського регіону, співро-
бітництво.

Переход к возобновляемым источникам 
энергии приобретает особую актуаль-

ность в различных странах мира, тем 
не менее еще остается сферой с нерас-
крытым потенциалом для Украины. В 
статье определено понятие конверген-
ции Причерноморского региона в про-
странстве европейской интеграции. 
Проанализированы пути государствен-
ного стимулирования политики оста-
новки эмиграции и роста экономики 
Причерноморского региона. Обосно-
вано, что для укрепления потенциала 
Причерноморского региона необходимы 
постоянное сотрудничество с внеш-
ними рынками, максимальное исполь-
зование собственных уникальных воз-
можностей, формирование гибкой 
современной модели развития предпри-
нимательства. Проанализированы глав-
ные векторы экономического развития 
и внедрения «зеленых» нано технологий 
в ведущих странах мира. Определено, 
что Причерноморский регион обладает 
колоссальными возобновляемыми источ-
никами энергии, но пока только начи-
нает осваивать их.
Ключевые слова: европейская интеграция, 
«зеленые» нано технологии, конверген-
ция, развитие Причерноморского региона, 
сотрудничество.

The transition to renewable sources of energy and adoption of “green” nanotechnology is of particular relevance in the various countries of the world. 
However, still remains an area with untapped potential for Ukraine. The article defines the notion of convergence of the black sea region in the space of 
European integration. Analyzes the main vectors of the policy of state incentives for stopping emigration and the growth of the economy of the black sea 
region. It is proved that for capacity-building in the black sea region should: a constant cooperation with the foreign markets, the maximum use of their own 
unique possibilities and the development of new segments of the markets of the world, to create a flexible contemporary model of business development 
in the space of European integration focused on external and internal supply and demand. Convergence of the black sea region in the space of European 
integration should provide for a high level of comfort, safety, environmental and economic equality. These activities should consist of the modernization of 
the system and to ensure the formation of a strong competitive state. Convergence of the black sea region in the space of European integration should 
be based on the strengthening of democratic foundations in society, the increase in the index of human development (level of comfort of living, literacy 
and longevity), on political stability, peaceful development and fruitful cooperation with well-chosen partners, the open access to the free flow of technol-
ogy, ideas and highly skilled professionals. The article analyzes the main vectors of economic development of renewable energy and adoption of “green” 
nanotechnology in the leading countries of the world. Determined that the black sea region has tremendous regenerative sources of energy, but until just 
beginning to learn them. Proposed innovative solutions and modern infrastructure development the black sea region in the space of European integration 
and the policy of stopping immigration and economic growth. Identified and presented potential recommendations for the convergence of the black sea 
region in the space of European integration.
Key words: European integration, “green” nanotechnology, convergence, development of the Black Sea region, cooperation.

КОНВЕРГЕНЦІЯ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ  
В ПРОСТОРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
CONVENTION OF THE BLACK SEA REGION  
TOWARDS EUROPEAN INTEGRATION

Постановка проблеми. Розроблення та впро-
вадження нових стратегій розвитку Причорномор-
ського регіону в просторі європейської інтеграції 
відбуваються в масштабі інтенсивних глобаліза-
ційно-трансформаційних змін.

Країни нового покоління активно завойовують 
світові ринки й споживачів своєю досконалістю, 
високими вимогами до якості життя та переходом 
від економічного спаду до економічного зростання.

Сучасні можливості використання інфраструк-
турного та транзитного потенціалу, становлення 
подальшого сталого інноваційно-інвестиційного 
розвитку, модифікація та поява нових форм між-
регіонального й транскордонного співробітництва, 

перехід від старих схем роботи до нових, впро-
вадження «зелених» нанотехнологій, перехід до 
поновлювальних джерел енергії набувають масш-
табної популярності як у різних країнах світу, так і 
для Причорноморського регіону в просторі євро-
пейської інтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням наближення України до ЄС приділяли 
увагу багато українських дослідників. Слід відзна-
чити публікації С. Архірєєва, І. Бабець, З. Варналія, 
В. Геєця, Б. Данилишина, І. Журби, Л. Корольчук, 
М. Мальського, І. Михасюка, А. Мокія, Н. Павліхи, 
Х. Притули, А. Сищука, Ю. Стадницького, А. Стель-
мащука, І. Студеннікова, І. Тимечко, В. Чужикова 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

118 Випуск 49. 2020

Таблиця 1
Шляхи державного стимулювання переходу провідних країн світу  

від економічного спаду до економічного зростання
Провідні 

країни світу Шляхи державного стимулювання

США – Програми відновлення міської економіки та згуртованості через соціальні інновації;
– мікрокредитування для покращення умов життя;
– пільгове оподаткування та пільговий режим амортизаційних відрахувань;
– створення сприятливого інвестиційного режиму для модернізації економіки країни та міської 
економіки, а також сприяння міському розвитку цільового асигнування з бюджету;
– інвестиційний податковий кредит;
– міжнародне співробітництво в інноваційній діяльності;
– зміцнення державно-приватного партнерства;
– венчурне фінансування;
– розвиток наукової інфраструктури;
– створення технологічних парків;
– спрощення адміністративних процедур;
– програма відновлення міської економіки та згуртованості міського населення через соціальні 
інновації.

Японія – Надання пільгових кредитів;
– пільгове оподаткування;
– розроблення та реалізація регіональних стратегій інвест-іміджу країни;
– інноваційна кооперація;
– активне розроблення та впровадження інноваційних продуктів;
– розвиток наукової інфраструктури;
– розвиток державно-приватного партнерства міжнародного співробітництва.

та інших дослідників, праці яких розглянуті під час 
аналізування запропонованої теми.

Серед закордонних дослідників, які розгляда-
ють питання конвергенції, доцільно відзначити 
Й. Андреасіка, Р. Арима, Р. Барроу, Дж.К. Гелб-
рейта, К. Коверінга, Д. Сазерленда, Р. Федана.

Вихідними даними у запропонованій статті щодо 
питань конвергенції Причорноморського регіону 
в просторі європейської інтеграції, зростання еко-
номіки, моделювання політики зупинки еміграції, 
створення привабливого міжнародного іміджу При-
чорноморського регіону були праці таких науковців, 
як А. Берко, Ю. Гладко, Л. Губерський, В. Дібська, 
Б. Дем’яненко, Б. Лавровська, В. Кармазін, Г. Лав-
риненко, О. Онопрієнко, І. Новак, Є. Тихомиров.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення конструктивного підходу до моделювання 
політики розвитку та політики зупинки еміграції 
Причорноморського регіону в просторі європей-
ської інтеграції, а саме розгляд терміна «кон-
вергенція Причорноморського регіону в просторі 
європейської інтеграції», виявлення конструктив-
ного підходу та впливу конвергенції на розвиток 
Причорноморського регіону в просторі європей-
ської інтеграції, забезпечення сталого інвест-імі-
джу, аналіз сучасних підходів до зростання еко-
номіки Причорноморського регіону в просторі 
європейської інтеграції, розроблення та обґрунту-
вання стратегічного плану дій оптимізації потенці-
алу інфраструктури Причорноморського регіону, 
моделювання політики зупинки еміграції, визна-
чення принципів міжрегіонального й транскордон-
ного співробітництва Причорноморського регіону 

в просторі європейської інтеграції, розроблення 
стратегій щодо можливості використання інф-
раструктурного та транзитного потенціалу При-
чорноморського регіону в просторі європейської 
інтеграції та його подальшого сталого розвитку в 
умовах глобального простору й створення бездо-
ганного міжнародного іміджу з орієнтацією на інно-
ваційність та ексклюзивність.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Власний потенціал та зручне розташування При-
чорноморського регіону – це основні умови того, 
щоби стати одним з провідних регіонів України. 
Водночас бездоганний розвиток та ефективне 
використання всіх можливостей Причорномор-
ського регіону дають унікальну змогу всій Укра-
їні сформувати привабливий інвест-імідж, стати 
однією з провідних країн світу.

Розроблення нових стратегій щодо можливості 
використання інфраструктурного та транзитного 
потенціалу, перехід від економічного спаду до 
економічного зростання, міжрегіональне й тран-
скордонне співробітництво, становлення подаль-
шого інноваційно сталого розвитку, впровадження 
«зелених» нанотехнологій, перехід до поновлю-
вальних джерел енергії набувають масштабної 
популярності в різних країнах світу.

Конвергенція будь-якої країни світу – це процес 
перетворення або наближення її діючого її стану 
до сучасного міжнародного рівня, стимулювання 
політики зупинки еміграції та зростання економіки, 
вирівнювання регіональних економік до єдиної 
рівня темпів зростання, перехід від економічного 
спаду до економічного зростання.
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Норвегія – Спрощення адміністративних процедур;
– власна інноваційна стратегія й активна участь в інноваційних програмах ЄС;
– надання пільгових кредитів;
– розроблення та реалізація регіональних стратегій інвест-іміджу країни;
– створення «розумних мереж» у міській інфраструктурі та управлінні;
– комплекс програм побудови «зеленої» економіки;
– побудова екоміст;
– програми переходу міської інфраструктури та житлового сектору на альтернативне джерело 
енергії (енергію біомаси та сонячну енергію).

Великобританія – Власна інноваційна стратегія й активна участь в інноваційних програмах ЄС;
– пільгове оподаткування;
– кредитні гарантії, розроблення та реалізація регіональних стратегій інноваційного  
інвест-іміджу власних територій;
– інноваційна кооперація.

Франція – Створення «розумних мереж» у міській інфраструктурі та управлінні;
– інформаційна програма забезпечення прав споживача;
– дистанційне управління міською інфраструктурою;
– дотації та субсидії;
– програми технічної модернізації та перепрофілювання застарілих виробництв;
– отримання додаткового дослідницького кредиту;
– довгострокові позики, податкові кредити й кредитні гарантії на інвестиції, що здійснюються в 
інноваційну сферу;
– пільгове оподаткування організацій, які здійснюють наукові розробки;
– інформаційна програма забезпечення прав споживачів;
– пільги для суб’єктів економічної діяльності;
– створення наукової інфраструктури у регіонах.

Німеччина – Залучення інвестицій для фінансування інноваційної діяльності;
– оплата витрат на технічну експертизу;
– система страхування кредитів;
– створення інфраструктури для розвитку інноваційної діяльності, податкові стимули;
– прискорена амортизація, цільові банківські кредити, надання державних грантів;
– пряме державне фінансування (цільові безоплатні субсидії, пільгові кредити);
– особливі схеми підтримки ризикового фінансування;
– екологічна реабілітація та підвищення стандартів життя.

Канада – Комплекс програм побудови «зеленої» економіки;
– податкові стимули;
– залучення інвестицій для фінансування інноваційної діяльності;
– система страхування кредитів;
– підвищення екологічної відповідальності;
– залучення ІТ-технологій до системи надання соціальних послуг;
– програми мультиджерельного фінансування міського розвитку;
– створення «розумних мереж».

Китай – Програми мультиджерельного фінансування міського розвитку;
– програми вдосконалення системи водовідведення на засадах державно-приватного партнерства;
– розвиток наукової інфраструктури;
– побудова екоміст;
– програми переходу міської інфраструктури та житлового сектору на альтернативне джерело 
енергії (енергію біомаси та сонячну енергію);
– створення «розумних мереж».

Аналіз шляхів державного стимулювання пере-
ходу від економічного спаду до економічного зрос-
тання провідних країн світу, а саме США, Японії, 
Норвегії, Великобританії, Франції, Німеччини, 
Канада, Китаю, дає змогу виділити такі основні 
вектори їх економічного розвитку:

– використання поновлювальних джерел енер-
гії та впровадження «зелених» нанотехнологій;

– екологічна реабілітація та підвищення стан-
дартів життя;

– перехід від економічного спаду до економіч-
ного зростання;

– нові форми співпраці у вигляді моделю-
вання та випереджаючого мислення;

– системний підхід до політики зупинки еміграції;
– процес перетворення або зближення дію-

чого стану розвитку регіонів до сучасного міжна-
родного рівня;

– розвиток інформаційно-комунікаційних та 
цифрових технологій;

– побудова екоміст та застосування передо-
вих проєктів “smart city”;

– формування сучасних економічних відносин;
– поява нових інноваційно-інвестиційних форм 

міжнародного бізнесу;
– нові конкурентні та бізнес-стратегії.
Саме реалізація Концепції сучасних інструмен-

тів менеджменту означає синхронізацію основних 

Закінчення табл. 1
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Таблиця 3
SWOT-аналіз Концепції сучасних інструментів менеджменту  

Причорноморського регіону в просторі європейської інтеграції
Внутрішні 
фактори

Сильні сторони (Strengh) Слабкі сторони (Weaksnesses)
– Зручне стратегічне розташування;
– можливість макроекономічного розвитку;
– високий рівень потенціалу та розвитку 
інфраструктури;
– екологічність;
– участь громадськості;
– співробітництво між зацікавленими сторонами;
– наявність деяких проєктів “smart city”;
– вигідне становище для розвитку туристичних зон.

– Висока вартість деяких проєктів;
– тривалість виконання деяких проєктів;
– недостатнє фінансування або слабка 
підтримка з боку держави;
– нестача знань та методів для 
розроблення нових технологій і 
впровадження інноваційних рішень.

Зовнішні 
фактори

Можливості (Opportunities) Загрози (Theats)
– Колосальний потенціал для ефективного 
використання територій регіону;
– підтримка туристичного потенціалу;
– впровадження інтелектуальних транспортних та 
логістичних систем;
– залучення іноземних фахівців.

– Складність пошуку інвесторів;
– відсутність довіри між різними 
зацікавленими сторонами;
– складності законодавства України;
– нестача фахівців для реалізації проєктів;
– великий термін окупності.

Таблиця 2
Концепція сучасних інструментів менеджменту Причорноморського регіону  

в просторі європейської інтеграції
Концепція сучасних інструментів менеджменту Причорноморського регіону  

в просторі європейської інтеграції
– Активізація інвест-іміджу України та її регіонів;
– перехід від економічного спаду до економічного зростання;
– поліпшення інвестиційного клімату;
– активна участь в інноваційних проєктах ЄС та світових інноваційних проєктах;
– створення інноваційних кластерів нового покоління;
– власна інноваційна стратегія й активна участь в інноваційних програмах ЄС.
– Створення інфраструктури розвитку малого та середнього бізнесу;
– безперервний діалог влади з підприємцями;
– розвиток державно-приватного партнерства міжнародного співробітництва;
– процес перетворення діючого стану розвитку регіону на сучасний міжнародний рівень або зближення до нього;
– спрощення адміністративних процедур;
– податкові стимули.
– Вдосконалення нормативно-правової бази;
– розвиток цифрової економіки;
– активна зовнішньоекономічна співпраця;
– відкритість та прозорість влади;
– фінансово-кредитна підтримка підприємництва;
– науково-технологічна кооперація;
– мультифункціональна оптимізація регіонального управління;
– залучення іноземних фахівців.
– Комплекс програм побудови «зеленої» економіки;
– концепція «розумного» уряду, надання державних послуг через Інтернет широкому колу осіб та оптимізація 
роботи різних департаментів, розвиток бізнесу;
– налагодження прозорої IT-інфраструктури;
– смарт-логістика;
– створення «розумних мереж» у міській інфраструктурі та управлінні.
– Громадська безпека, сучасний інноваційний розвиток комфорту для населення та оптимізація життя міст;
– програми мультиджерельного фінансування міського розвитку;
– програми переходу міської інфраструктури та житлового сектору на альтернативне джерело енергії (енергію 
біомаси та сонячну енергію);
– побудова екоміст.
– Застосування передових проєктів “smart city”;
– створення та модернізація будівель, у яких усі інженерні та інформаційні системи інтегровані в єдину систему 
управління (building management system, BMS).
Розвиток інтелектуальних транспортних та логістичних систем.
– Охорона навколишнього середовища, контроль якості повітря, води;
– раціональна й екологічна переробка відходів;
– екологічна реабілітація та підвищення стандартів життя;
– використання поновлювальних джерел енергії та впровадження «зелених» нанотехнологій.
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макроекономічних параметрів, вирівнює стан регі-
ональних економік до єдиного рівня темпів зрос-
тання провідних країн світу, адаптує до розвитку 
економічних систем нового покоління.

Реалізація Концепції сучасних інструментів 
менеджменту Причорноморського регіону в про-
сторі європейської інтеграції дає змогу Україні 
стати однією з провідних країн світу.

Під час моделювання Концепції сучасних 
інструментів менеджменту Причорноморського 
регіону в просторі європейської інтеграції, вирів-
нювання економічного розвитку, зміцнення потен-
ціалу її регіонів, екологічної реабілітації та під-
вищення стандартів життя найважливішими є 
аспект усвідомлення стану еволюції людства, 
моделювання сучасної політики розвитку держави 
та покращення інфраструктури, використання уні-
кальних можливостей та освоєння нових сегментів 
ринків світу, співпраці із зовнішніми ринками, фор-
мування гнучкої моделі, орієнтованої на зовнішній 
та внутрішній попит і пропозиції.

Методами Концепції сучасних інструментів 
менеджменту Причорноморського регіону в про-
сторі європейської інтеграції є аналіз та ідеалі-
зація головних векторів економічного розвитку 
використання поновлювальних джерел енергії та 
впровадження «зелених» нанотехнологій провід-
них країн світу.

Нові форми співпраці у вигляді моделювання 
й системний підхід до політики зупинки еміграції 
та зростання економіки, розвитку інформаційно-
комунікаційних та цифрових технологій мають 
вплив на формування сучасних економічних від-
носин, появу нових інноваційно-інвестиційних 
форм міжнародного бізнесу, нових конкурентних 
та бізнес-стратегій.

Підсекції Концепції сучасних інструментів 
менеджменту Причорноморського регіону в про-
сторі європейської інтеграції повинні реалізову-
вати таке:

– підвищення стандартів життя;
– високоефективне керування;
– екологічна реабілітація;
– оптимізація використання ресурсів;
– економічне зростання.
Для цього необхідно виконати завдання SWOT-

аналізу Концепції сучасних інструментів менедж-
менту Причорноморського регіону в просторі 
європейської інтеграції, де сильні сторони роз-
глядаються як переваги, а слабкі – як фактори, які 
необхідно моделювати.

Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що 
впливають на реалізацію Концепції сучасних 
інструментів менеджменту Причорноморського 
регіону в просторі європейської інтеграції, пока-
зує, що найбільш важливими перевагами є участь 
громадськості, співробітництво між різними заці-
кавленими сторонами та екологічна реабілітація, 

а також підвищення стандартів життя Причорно-
морського регіону в просторі європейської інте-
грації із застосуванням передових проєктів “smart 
city”. Основними недоліками проєктів є нестача 
знань та методів для розроблення нових техноло-
гій та впровадження інноваційних рішень.

Відповідно до сучасних тенденцій розвитку 
європейського суспільства Причорноморський 
регіон забезпечений великою різноманітністю 
ресурсів, має достатній потенціал, зручне розта-
шування та всі сприятливі умови для покращення 
економіки та використання поновлювальних дже-
рел енергії.

Використання поновлювальних джерел енер-
гії допомагає збереженню довкілля. У світовому 
вимірі використання поновлювальних джерел 
енергії та впровадження «зелених» нанотехноло-
гій з мінімальним впливом на природу тільки зрос-
тає. Більшість поновлювальних джерел енергії 
безкоштовні й необмежені.

Поновлювальні джерела енергії отримують з 
води, вітру, сонячного світла, геотермічної або 
відновленої сировини. Існує низка технологій, які 
використовуються для використання поновлю-
вальних джерел енергії.

Перехід до поновлювальних джерел енергії та 
впровадження зелених нанотехнологій Причорно-
морського регіону у просторі європейської інтегра-
ції повинен включати реалізацію сучасних проєк-
тів «зеленої» енергетики.

Наприклад, Одеська, Миколаївська, Херсон-
ська області вже стали лідерами з побудови 
запланованих сучасних об’єктів поновлювальних 
джерел енергії.

Хвильові електростанції – це станції, які роз-
ташовуються у водному природному середовищі 
задля отримання електроенергії з кінетичної енер-
гії водних мас. Причорноморський регіон воло-
діє колосальними поновлювальними джерелами 
енергії, але поки тільки починає освоювати їх.

Саме це завдання включено в основу реаліза-
ції Концепції сучасних інструментів менеджменту 
Причорноморського регіону в просторі європей-
ської інтеграції.

Сьогодні потенціал хвильових електростанцій 
оцінюється у 2,0 млн. МВт. Це можна порівняти за 
потужністю з тисячею працюючих атомних стан-
цій, тому до всіх країн світу, що мають вихід на 
морське узбережжя, повертається інтерес щодо 
впровадження об’єктів «зеленої» енергії, а саме 
впровадження хвильових електростанцій.

Першим прикладом екологічної реабілітації 
та переходу Причорноморського регіону у про-
сторі європейської інтеграції до поновлювальних 
джерел енергії та впровадження «зелених» нано-
технологій може стати проєкт найбільшої у світі 
хвильової електростанції “Wave Hub” (Великобри-
танія. Вона розташована на півострові Корнуолл. 
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Рис. 3. Найефективніше у світі підприємство з переробки відходів завод  
для генерації енергії зі сміття «Копенхілл» (Copenhill) (Копенгаген, Данія)

Рис. 2. Найбільша у світі хвильова електростанція “Wave Hub” (Великобританія)

Рис. 1. Сучасні об’єкти поновлювальних джерел енергії провідних країн світу

 

   

  

Електростанція обладнана чотирма генераторами 
потужністю по 150 кВт кожен.

Другим прикладом екологічної реабілітації 
та підвищення стандартів життя Причорномор-
ського регіону в просторі європейської інтеграції 
та із застосуванням передових проєктів “smart 
city” може стати місто Копенгаген (Данія), а саме 
завод для генерації енергії зі сміття «Копенхілл» 
(Copenhill).

Місцева влада хоче зробити Копенгаген містом 
з найчистішим у світі повітрям. Планується, що до 
2025 року місто стане першою у світі столицею з 
нульовим викидом вуглецю в атмосферу.

У 2017 році в центрі Копенгагена відкрили най-
ефективніше у світі підприємство з переробки від-
ходів, футуристичну будівлю зі скла й металу, а 
саме сміттєпереробний завод під назвою «Копен-
хілл» (Copenhill).

Труби заводу випускають нетоксичний дим, 
який не має неприємного запаху. На будівлі заводу 
висотою 85 метрів прокладена лижна траса, яка 
працює весь рік і приймає по 150 лижників за 
годину. Поверхня схилу покрита переробленим 
пластиком. Такий завод палить сміття жителів 
Копенгагена, опалює місто й поставляє електро-
енергію.
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Таблиця 4
Структурно-логістична схема програми розвитку підприємництва Причорноморського регіону 

в просторі європейської інтеграції (Моделювання політики зупинки еміграції)
Моделювання політики зупинки еміграції

Реалізація комплексу програм з реструктуризації економіки,  
екологічної реабілітації та підвищення стандартів життя

Збільшення кількості малих та середніх підприємств
Збільшення робочих місць

Зупинка еміграції
Зростання економіки

Зростання інвест-іміджу України

Причорноморському регіону в просторі євро-
пейської інтеграції необхідні універсальні про-
єкти енергетичної утилізації та генерації енергії 
зі сміття.

Водночас зростаюча кількість випускників 
коледжів, університетів та зменшення перспектив 
роботи у державному й приватному секторах При-
чорноморського регіону посилюють рівень само-
зайнятості населення. Моделювання відповідної 
політики зупинки еміграції та зростання економіки 
потребує збільшення кількості малих та середніх 
підприємств у Причорноморському регіоні.

Концепція сучасних інструментів менеджменту 
Причорноморського регіону в просторі європей-
ської інтеграції – це досконала система модерні-
зації та забезпечення формування потужної кон-
курентоспроможності.

Концепція сучасних інструментів менеджменту 
Причорноморського регіону в просторі європей-
ської інтеграції повинна базуватись на:

– зміцненні демократичних засад у суспільстві;
– підвищенні індексу розвитку людського 

потенціалу (рівня комфортності життя, грамот-
ності й довголіття);

– політичної стабільності;
– забезпеченні мирного розвитку та плідного 

співробітництва з правильно підібраними партне-
рами;

– відкритості доступу до вільного потоку тех-
нологій, ідей та висококваліфікованих фахівців;

– забезпеченні максимально високого рівня 
комфорту, безпеки, екологічної реабілітації та під-
вищення стандартів життя.

Аналіз досвіду реалізації сучасних інструмен-
тів менеджменту провідних країн світу щодо зрос-
тання економіки визначає важливу роль процесу 
глобалізаційного вирівнювання й відновлення еко-
номічного розвитку країн світу, їх регіонів. Автори 
наполягають на тому, що майбутнє світової еконо-
міки буде залежати від стану:

– політичної рівноваги й прозорості;
– конвергенції країн світу та їх регіонів;
– збалансованої міграції;
– розумної економіки;

– еволюції людства;
– інтелектуального середовища;
– природного середовища;
– моделювання сучасної політики розвитку 

держав та покращення інфраструктури за допомо-
гою поновлювальних джерел енергії, які не шко-
дять довкіллю;

– мобільності;
– інтелектуального управління;
– інтелектуальних послуг.
Висновки з проведеного дослідження. 

У запропонованому дослідженні визначено 
важливу роль процесу глобалізаційного вирів-
нювання й відновлення економічного розвитку 
країн світу та їх регіонів. Розглянуто принципові 
аспекти усвідомлення стану еволюції людства, 
моделювання сучасної політики розвитку дер-
жав та покращення інфраструктури за допомо-
гою поновлювальних джерел енергії, які не шко-
дять довкіллю. Автори наполягають на тому, що 
майбутнє світової економіки багато в чому буде 
залежати від рівня політичної рівноваги й прозо-
рості, стану конвергенції країн світу та їх регіо-
нів, збалансованої міграції. В дослідженні уза-
гальнено головні чинники, на які повинен бути 
звернений вектор моделювання політики розви-
тку Причорноморського регіону в просторі євро-
пейської інтеграції.

У статті проаналізовано головні вектори дер-
жавного стимулювання політики зупинки еміграції 
та зростання економіки провідних країн світу.

Запропоновані Концепція сучасних інструмен-
тів менеджменту Причорноморського регіону в 
просторі європейської інтеграції, структурно-логіс-
тична схема програми розвитку підприємництва 
Причорноморського регіону в просторі європей-
ської інтеграції (Моделювання політики зупинки 
еміграції), інноваційні рішення сучасного розвитку 
інфраструктури Причорноморського регіону в про-
сторі європейської інтеграції та політики зупинки 
еміграції і зростання економіки. Визначені та наве-
дені потенціальні рекомендації щодо конвергенції 
Причорноморського регіону в просторі європей-
ської інтеграції.
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