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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та 

процеси» (052 – політологія; 05 – соціальні та поведінкові науки). – 

Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України, 

Маріуполь, 2019. 

Дисертація присвячена аналізу регіональної політики Європейського 

Союзу на сучасному етапі. Хронологічні межі роботи 2008-2018 рр., при 

цьому акцент зроблений на період 2014-2018 рр., що пов’язане з реалізацією 

чергового семирічного плану розвитку регіональної політики на 2014-

2020 рр. Охарактеризовані основні теоретичні підходи до вивчення 

регіональної політики, визначені такі поняття як «регіон», «регіоналізм», 

подано типологію останнього. Показано, що регіональна політика ЄС, що 

отримала з 1988 року офіційний статус структурної політики «Політики 

згуртування» є явищем більш складним та багатоплановим, ніж класичне 

визначення регіональної політики. 

Досліджені рівень наукового вивчення та джерельна база проблеми 

Політики згуртування. Подано систематизацію наукової літератури, джерел,  

аналіз загальних та спеціальних методів наукового пізнання, сформована 

методологічна база дослідження. На основі аналізу літератури, а також 

нормативно-правової бази регіональної політики виділні етапи її розвитку, 

систематизовані фактори, під впливом яких відбувалися процеси її 

становлення, модернізації, розробки її концептуальних основ. Особливий 

акцент зроблено на факторах та моделях її розвитку в контексті реалізації 

цілей та завдань що витікають з Стратегії розвитку ЄС «Європа - 2020». На 

основі систематизації факторів та аналізу зміни якісних та кількісних 

параметрів регіональної політики були розроблені критерії, які лягли у 

основу її періодизації. Було обґрунтовано наявність чотирьох етапів у її 



 

 

розвитку. Це перший етап – 1951-1988 рр., другий етап – 1988-2000 рр., 

третій етап – 2000-2008 рр., четвертий етап – 2008 - до сьогодні.  

Детально розглядається четвертий етап, регіональна політика ЄС на 

якому реалізується в умовах масштабної системної кризи Співтовариства. 

Особливе значення для Політики згуртування мала економічна криза 2008 

року, а також міграційна криза 2014-2015 рр., які стали каталізаторами 

зростання евроскептицизму, націоналізму, сепаратизму, проявом цих 

негативних явищ став Брекзіт. В цих умовах роль Політики згуртування як 

ефективного інструменту що протистояв негативним тенденціям різко 

зростає.  

В контексті виділених етапів подано аналіз розвитку її концептуальних 

основ, особливий акцент у роботі робиться на аналізі сучасної регіональної 

політики, що реалізується у 2014-2018 рр. Показано, що дотримуючись 

спадковості ця концепція містить у собі низку нових принципових положень, 

що пов’язані з введенням нової типології регіонів, укладанням партнерських 

угод Єврокомісією з країнами членами ЄС, жорсткою ув’язкою національних 

регіональних політик з Політикою згуртування та їх націленість на 

реалізацію Стратегії розвитку ЄС «Європа 2020», а також реформуванням 

системи фінансування Політики згуртування. 

У дисертації розкривається діяльність Єврокомісії, Генерального 

Директорату з регіональної та міської політики, Комітету регіонів, як 

консультативного органу, спрямована на реалізацію Політики згуртування у 

період зростання кризових явищ. Характер їх діяльності у цей період 

свідчить про те, що Політика згуртування розглядається ними як важливий 

інструмент з подолання кризи та укріплення внутрішньої згуртованості 

Євросоюзу. Пріоритетним напрямом у їх діяльності стає подальший розвиток 

концептуальних основ Політики згуртування, перед усім пов’язаних з 

розширеним та поглибленим використанням принципу субсидіарності, як 

базового принципу регіональної політики ЄС, удосконаленням системи 

управління та системи фінансування. Пріоритетами для всіх управлінських 



 

 

структур були тематичні напрямки визначені у семирічному плані розвитку, 

Стратегії Політики згуртування 2014-2020 рр. Це – впровадження 

інноваційних технологій, проблеми молоді, клімату, впровадження 

макроекономічних стратегій. Реалізуючи ці напрями регіональної політики 

Єврокомісія спільно з  Директоратом, в умовах кризи активно шукає нові 

більш ефективні механізми їх реалізації. Прикладом можуть бути 

впровадження «Інноваційного табло», розробка методик, пов’язаних з 

можливістю оцінок ефективності діяльності структур залучених до реалізації 

Політики згуртування. Всі керівні структури діють у тісному контакті одна з 

одною. Аналіз свідчить що не маючи керівних повноважень Комітет регіонів 

бере активну участь у реалізації Політики згуртування. 

У дослідженні відмічається, що діяльність вказаних структур 

характеризується високим ступенем відкритості та прозорості. Єврокомісія 

та її Директорат в умовах зростання евроскептицизму прагнули в межах 

реалізації Політики згуртування до подолання «дефіцити демократії» 

підвищенню легітимності рішень що ними приймалися. У практиці роботи 

цих структур широко використовувались такі форми як суспільні 

консультації та дебати з актуальних проблем Політики згуртування, а також 

он-лайн опитування, з конкретних проектів, було створено потужний 

інформаційний ресурс що містив усі види медіа, від Інтернет – до 

спеціалізованих програм на каналі Європа. Особливу увагу у цей період було 

приділено підвищенню значимості Політики згуртування як іміджевого 

інструменту. З цією метою зросла кількість заходів що проводились у рамках 

Політики згуртування, і були розраховані на кожного мешканця 

Співтовариства, тим  самим формуючи позитивний імідж ЄС, як унікальної 

структури, що здатна створити найбільш сприятливі умови для життя кожної 

людини.  

Проведений аналіз досвіду реалізації регіональної політики ЄС 

показав, що її потенціал може бути використаний і в українських реаліях. 

Здійснюючи курс на формування нової регіональної політики в контексті 



 

 

євроінтеграції, в Україні надзвичайно важливо використовувати досвід 

Європейського Союзу. В дослідженні авторкою сформульовані рекомендації 

з використання цього досвіду. Це необхідність підвищення рівня 

інформованості мешканців України про регіональну політику яка сьогодні 

реалізується, зокрема, про процес децентралізації, про створення системи 

роботи з кадрами, механізми надання допомоги громадам у розробці проектів 

та програм їх розвитку, а також розробка багаторівневої  системи управління, 

що базується на принципах субсидіарності, партнерства, доповнюваності. 

Наукова новизна роботи обумовлена тим, що вперше у вітчизняній 

науковій літературі здійснено комплексний аналіз регіональної політики 

Європейського Союзу, а саме: 

уперше: 

– комплексно розглянуто взаємозв’язок регіональної Політики 

згуртування з іншими напрямами політики ЄС, розкривається її роль у 

широкому спектрі гуманітарних завдань, що виходять зі стратегії «Європа – 

2020»; 

– проаналізовано форми та методи діяльності керівних структур ЄС з 

реалізації плану стратегічного розвитку Політики згуртування на 2014-

2020 рр.; 

− в контексті розроблених критеріїв запропонована нова періодизація 

4 етапів розвитку регіональної політики ЄС: 1951-1988 рр., 1988-2000 рр., 

2000-2008 рр., 2008 р. – до сьогодні; 

удосконалено: 

− понятійно-категоріальний апарат, а саме: поняття «регіон», 

«єврорегіон», «транскордонне співробітництво», «регіональна політика», 

«Політика згуртування» у контексті нових підходів до їх трактування; 

− концептуальні основи політики згуртування в період 2014-2018 рр.; 

− концептуальне бачення принципів регіональної політики в Україні; 

отримало подальший розвиток: 



 

 

− аналіз факторів, що впливають на формування регіональної 

політики, зокрема вплив ЄС на розвиток програми «Східного партнерства» та 

роль програмних документів об’єднання на формування нових 

територіально-просторових структур; 

− розгляд політики згуртування та її ролі в контексті процесів 

регіоналізації ЄС; 

– уточнення критеріїв ефективності політики згуртування на 

сучасному етапі, значення та ролі політики згуртування у формуванні 

європейської ідентичності та привабливості іміджу ЄС.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вони дозволяють поглибити рівень наукового аналізу як ролі 

регіональної політики в цілому у розвитку сучасного суспільства, так і 

значущості політики згуртування в життєдіяльності такої складної 

багаторівневої структури, якою є Європейський Союз. Сформульовані 

рекомендації можуть бути використані під час розробки як концептуальних 

засад регіональної політики в Україні, так і її реалізації. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес 

Маріупольського державного університету на спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» під час викладання 

курсів «Роль ЄС в сучасному світі», «Політичні інститути і процеси», 

«Етнополітологія», «Міжнародні організації», «Зовнішня політика країн 

Європи», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Порівняльна 

політологія». 

Ключові слова: регіон, регіоналізм, регіональна політика, Єврорегіон, 

Політика згуртування, Єврокомісія, Комітет регіонів, Генеральний 

Директорат з регіональної та міської політики. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Grynko O.I. Regional policy of European Union. — Qualification scientific 

work on the rights of manuscript. 

Thesis meant to acquire the scientific degree of Candidate of Political 

Science (PhD) in  speciality 23.00.02 – Political institutes and processes (052 – 

Political Science; 05 – Social and Behavioral Sciences). — Mariupol State 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Mariupol, 2019. 

The thesis is devoted to the analysis of regional policy of European Union at 

the contemporary stage. Chronological frames of this work are 2008 – 2018 with 

the special emphasis on the period of 2014 - 2018 connected with fulfillment of 

seven-year plan of development of regional policy for 2014 – 2020. The author has 

characterized the basic theoretical approaches concerning studying regional 

politics, the author defined such notions as region, regionalism, its typology. It was 

shown that EU regional policy that got an official status of structural policy 

“Policy of Cohesion” in 1988  is a more complex phenomenon, multiplanned than 

classical definition of regional policy. 

The level of scientific development and resource base of the Policy of 

Cohesion have been researched. The systematization of scientific literature of the 

analyzed issue is presented. On the basis of analysis of common and special 

methods of scientific research the methodological base of research is formed. On 

the basis of literature analysis and legislature of regional policy the stages of its 

development are presented, factors under the influence of which the process of 

formation, working out and conceptualization was taking place is shown. Special 

emphasis is made on factors and models of its development in the context of 

carrying out the objectives and tasks coming from the EU Strategy of development 

“Europe – 2020”. On the basis of systematization of factors and analyzing the 

change of quality and quantity parameters of regional policy the criteria are  

worked out that were put into the essentials of its periodization. The existence of 



 

 

four stages of its development is substantiated. They are: I stage: 1951 – 1988; II 

stage: 1988 – 2000; III stage: 2000 – 2008; IV stage: 2008 – till current moment. 

The thorough characteristic of the fourth stage is given. The EU regional 

policy on this stage is being carried out in terms of large scale crisis of European 

Union. Special role for the Policy of Cohesion was played by economic crisis in 

2008 and migration crisis of 2014 – 2015 that turned out to be a catalyst of 

development of euroskepticism, nationalism, separatism. Brexit became the first 

sign of it. Under such conditions the role of Policy of Cohesion as an effective 

instrument that opposes these negative tendencies is growing rapidly. 

In the context of singling out the stages the emphasis is made on the analysis 

of contemporary conditions of regional policy that has been fulfilled within 2014 – 

2018. It was shown that this concept contains a series of new principle thesis 

connected with introducing new regional typology, signing partnership agreement 

by European Commission, with countries EU members, strong attachment of 

national regional policies and their objective to carry out the Strategy of EU 

development “Europe – 2020”, also reforming the system of financing of the 

Policy of Cohesion.  

The activity of European Commission, General Directorate on regional 

policy  and Committee of Regions is highlighted in the scientific research and how 

successful it was in terms of the crisis period. The character of their activity at that 

moment shows that the policy of cohesion was considered by them as an important 

instrument on overcoming crisis and improving internal cohesiveness. The priority 

directions in their activity are the further development of conceptual basis of the 

Policy of Cohesion, development of such an approach as subsidiarity as a basic 

principle of EU regional policy and improving the system of management and 

system of financing. Thematic priorities, defined in seven-year program, were of 

top priority for all governing structures. All governing structures act in close 

cooperation with each other. The analysis shows that without special powers the 

Committee of Regions actively participates in carrying out the Policy of Cohesion. 



 

 

It is mentioned in the thesis that activity of above mentioned structures is 

characterized by high level of transparency and openness. 

European Commission and its Directorate in terms of euroskepticism 

increase strive for overcoming the deficit of democracy of increasing legitimacy of 

decisions taken by them. These structures use such forms as social consultations 

and debates on the most actual issues of the Policy of Cohesion and also on 

specific projects, online survey, a huge informational base was created that 

includes all types of mass media starting with Internet and finishing with special 

programs on “Europe” channel. Special attention at that period was paid to 

increasing importance of the Policy of Cohesion as an image instrument. To 

achieve it they have increased the amount of image initiative events carried out in 

terms of the Policy of Cohesion. 

The carried out analysis of experience of EU policy carrying out has shown 

that its potential could be used in Ukrainian reality. Carrying out the policy of new 

regional policy formation in terms of European integration it is really important for 

Ukraine to use this experience. In this thesis the author has managed to formulate 

recommendations on using this experience. This is the necessity to increase level 

of informing local citizens of Ukraine about current regional policy, especially the 

process of decentralization, about creating the system of working with staff, 

mechanisms of providing communities with assistance concerning working out and 

carrying out different programs and carrying out the multilevel system of 

management based on principles of subsidiarity, partnership, complementary.  

The scientific novelty is determined by the fact that the thesis has made an 

attempt for the first time ever in domestic research to thoroughly analyze regional 

policy of European Union, in particular: 

for the first time: 

- the interrelation of regional politics of complementary with other directions 

of EU is thoroughly researched, its role in a broad spector of humanitarian tasks 

that are parts of the “Europe – 2020” strategy are shown; 



 

 

- forms and methods of governing structures of EU on carrying out the plan of 

complementary policy for 2014 – 2020 are analyzed; 

- a periodization of four stages of EU regional policy is proposed: 1951 – 

1988, 1988 – 2000, 2000 – 2008, 2008 – till current moment; 

the following is improved: 

- the framework of categories and concepts, in particular: such notions as 

“region”, “euroregion”, “crossborder cooperation”, “regional policy”, “ The Policy 

of Cohesion” in context of new approaches of their interpretation; 

- conceptual vision of Ukraine’s regional policy principles; 

the following was given further development: 

- the analysis of factors that affect the formation of regional policy in 

particular influence of EU on the development of the Eastern cooperation program 

and the role of statute documents on formation of new territorial structures; 

- analysis of the Policy of Cohesion and its role in the context of 

regionalization processes of EU: 

- clearing out the criteria of effectiveness of the Policy of Cohesion currently, 

importance and role of the Policy of Cohesion in terms of formation of European 

identity and attractiveness of EU image.  

The practical significance of the results of the research lies in the 

opportunity of deepening level of scientific analysis of both the role of regional 

policy in general and importance of the Policy of Cohesion in functioning of such a 

complex and multilevel structure as European Union. The recommendations could 

be used while working out conceptual directions of regional policy of Ukraine and 

its carrying out. 

The results obtained can be used in developing courses and students aids for 

the purpose of teaching disciplines of socio-political orientation, in particular “The 

role of European Union in modern world”, “Political institutes and processes”, 

“Ethnopolitology”, “International organizations”, “ Foreign policy of  European 

countries”, “ Conflictology and the theory of negotiations”, “Comparative 

politology”. 



 

 

The key words: region, regionalism, regionalization, regional policy, the policy of 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Європейський Союз сьогодні – це 

унікальна міжнародна організація, членами якої є 28 країн з населенням 

більше ніж 400 млн, на яку припадає 25% світового ВВП. Другою за 

значенням після економічної політики в діяльності ЄС є регіональна 

політика, з 1988 р. вона визначається як структурна політика, Політика 

згуртування, яка сьогодні є найважливішим інструментом розвитку 

європейського інтеграційного процесу.  

Системна криза, яку переживає ЄС на сучасному етапі, спонукає до 

дослідження Політики згуртування як основного інструменту спроможного 

ефективно діяти в напрямі подолання кризових явищ, нейтралізації і 

мінімізації проблем та викликів, які сьогодні постають перед ЄС. У 2014 р. 

була прийнята нова концепція Політики згуртування, яка визначила 

принципи, цілі, задачі, напрямки її розвитку та механізми реалізації в нових 

умовах. 

Сучасна Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським 

Союзом, вступила у період масштабної модернізації, що охопила всі сторони 

життя суспільства та держави. Кардинальна трансформація торкнулася, 

зокрема, і регіональної політики. Для України регіональна політика завжди, а 

особливо після анексії Криму та подій на Південному Сході країни, мала 

надзвичайно актуальне значення. Це пов’язано з низкою об’єктивних та 

суб’єктивних факторів, що стосуються яскраво вираженої регіональної 

специфіки. Вона відбивається на соціально-економічному розвитку регіонів, 

але у своїй основі має особливості культурно-історичного розвитку, зокрема, 

ментальності, конфесійної належності, мови, історичної пам’яті, 

національного складу. Регіональна політика, що проводиться з проголошення 

незалежності України, на наш погляд, не у повній мірі брала до уваги 

специфіку територіально-адміністративного устрою країни, з іншого боку, 

вона не змогла адекватно адаптуватися в умовах її динамічного політичного 

життя. Формування української державності об’єктивно вимагає наповнення 
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регіональної політики новим змістом, інструментами та механізмами її 

реалізації, що враховували б досвід Європейського Союзу.  

Сьогодні експерти вважають, що країни-члени ЄС мають одну з 

кращих у світі моделей регіональної політики, що ефективно реагує на 

виклики сьогодення. У рамках ЄС регіональна політика стала 

найважливішим інструментом поглиблення та розширення як інтеграційних 

процесів, так і європейського регіоналізму, формування нових просторово-

територіальних структур, що принципово змінювали геополітичний простір 

Європи.  

До цих процесів через програми транскордонного співробітництва 

залучена і Україна. Таким чином, дослідження досвіду Європейського Союзу 

у контексті його застосування в нашій країні є актуальним, особливо тоді, 

коли Україна ступила на шлях кардинальної трансформації своєї 

регіональної політики, розпочавши процес децентралізації. Це дозволить 

імплементувати досвід Політики згуртування ЄС в постійну практику 

України. Досвід ЄС цікавий і тим, що може позбавити Україну помилкових 

рішень під час розробки нормативно-правової бази здійснення регіональної 

політики, її фінансового забезпечення, зокрема у питаннях відносин між 

центром та громадами. Нарешті, аналіз досвіду ЄС дозволяє безпосередньо 

впроваджувати принципи та механізми Політики згуртування, що довели 

свою ефективність не лише на наднаціональному рівні, але й у межах досвіду 

окремих країн, де відбулася повноцінна імплементація. Таким чином, 

дослідження сутності та закономірностей формування й еволюції сучасної 

регіональної політики ЄС має важливе теоретичне та практичне значення, 

зокрема для процесу європейської інтеграції України.  

Стан наукової розробки проблеми. Міждисциплінарний характер 

регіональної політики обумовив активний інтерес до даної проблеми 

представників різних галузей знань. У той же час, попри інтерес дослідників, 

низка проблем потребує подальшого вивчення, зокрема етапи формування 

регіональної політики, аналіз її реалізації в умовах системної кризи, яку 
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переживає ЄС, а також її ефективності і можливості використання досвіду 

ЄС в Україні. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація 

виконана в рамках наукової теми кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики Маріупольського державного університету «Південно-

східний регіон України в умовах суспільно-політичної кризи» (011U000655). 

Особистий внесок автора у розробку цієї теми полягає в дослідженні 

регіональної політики ЄС, історії її становлення, концептуальної основи на 

сучасному етапі, механізмів реалізації в контексті стратегії розвитку ЄС 

«Європа-2020» з метою виявлення можливості використання досвіду ЄС в 

умовах України, в контексті реалізації її нової регіональної політики.  

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є комплексний 

аналіз становлення та модернізації регіональної політики Європейського 

Союзу в контексті вивчення потенціалу її використання в процесі 

реформування регіональної політики України. Виходячи з мети, основними 

завданнями дослідження є: 

– проаналізувати та систематизувати концептуальні підходи та 

методологічні засади до вивчення проблеми регіональної 

політики; 

– дати аналіз понятійно-категоріального апарату, пов’язаного з 

дослідженням регіональної політики; 

– розкрити сучасний стан наукової розробки проблеми, визначити 

найбільш перспективні напрямки її подальшого дослідження; 

– проаналізувати джерелознавчу базу роботи; 

– обґрунтувати періодизацію процесу її модернізації; 

– дослідити еволюцію концептуальних засад регіональної 

політики, її специфіку та тенденції розвитку на сучасному етапів 

в умовах зростання кризових явищ в ЄС;  
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– розкрити характер діяльності керівних структур ЄС з реалізації 

Стратегії розвитку Політики згуртування, в контексті досягнення 

цілей та задач Стратегії розвитку ЄС «Європа-2020»; 

– визначити можливість використання досвіду ЄС щодо реалізації 

регіональної політики ЄС в умовах модернізації сучасної України 

та виробити рекомендації до її використання. 

Об’єкт дослідження – регіональна політика як одна з форм політичної 

діяльності, її сутність, функції та завдання. 

Предмет дослідження – регіональна політика ЄС. 

Хронологічні рамки дослідження. У дисертаційному дослідженні 

розглянуто історію становлення регіональної політики, яка бере свій початок 

разом із розвитком європейських інтеграційних процесів. Враховуючи 

глибокий науковий аналіз регіональної політики, здійснений у 80-90-і рр. 

ХХ ст., в роботі робимо акцент на характеристиці регіональної політики 

(Політики згуртування) в умовах зростання кризи ЄС у 2013-2018 рр. на 

основі аналізу реалізації Стратегії її розвитку, зафіксованій у семирічному 

плані на 2014-2020 рр. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації стала 

сукупність як загальнонаукових, так і спеціальних методів, що обумовлено 

міждисциплінарним характером теми дослідження. У роботі використані як 

загальнонаукові, так і спеціальні методи, такі як: філософський, принцип 

історизму, метод структурно-функціонального аналізу, методи системного і 

компаративного аналізу.  

Наукова новизна роботи обумовлена тим, що вперше у вітчизняній 

науковій літературі здійснено комплексний аналіз регіональної політики 

Європейського Союзу, а саме: 

уперше: 

– комплексно розглянуто взаємозв’язок регіональної Політики 

згуртування з іншими напрямами політики ЄС, розкривається її 
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роль у широкому спектрі гуманітарних завдань, що виходять зі 

стратегії «Європа – 2020»; 

– проаналізовано форми та методи діяльності керівних структур ЄС з 

реалізації плану стратегічного розвитку політики згуртування на 

2014-2020 рр.; 

− в контексті розроблених критеріїв запропонована нова періодизація 

4 етапів розвитку регіональної політики ЄС: 1951-1988 рр., 1988-

2000 рр., 2000-2008 рр., 2008 р. – до сьогодні; 

удосконалено: 

− понятійно-категоріальний апарат, а саме: поняття «регіон», 

«єврорегіон», «транскордонне співробітництво», «регіональна 

політика», «Політика згуртування» у контексті нових підходів до 

їхнього трактування; 

− концептуальні основи Політики згуртування в період 2014-2018 рр.; 

− концептуальне бачення принципів регіональної політики в Україні; 

отримало подальший розвиток: 

− аналіз факторів, що впливають на формування регіональної 

політики, зокрема вплив ЄС на розвиток програми «Східного 

партнерства» та роль програмних документів об’єднання на 

формування нових територіально-просторових структур; 

− розгляд Політики згуртування та її ролі в контексті процесів 

регіоналізації ЄС; 

– уточнення критеріїв ефективності Політики згуртування на 

сучасному етапі, значення та ролі Політики згуртування у 

формуванні європейської ідентичності та привабливості іміджу ЄС.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вони дозволяють поглибити рівень наукового аналізу як ролі 

регіональної політики в цілому у розвитку сучасного суспільства, так і 

значення Політики згуртування в життєдіяльності такої складної 

багаторівневої структури, якою є Європейський Союз. Сформульовані 
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рекомендації можуть бути використані під час розробки як концептуальних 

засад регіональної політики в Україні, так і її реалізації. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес 

Маріупольського державного університету на спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» під час викладання 

курсів «Роль ЄС в сучасному світі», «Політичні інститути і процеси», 

«Етнополітологія», «Міжнародні організації», «Зовнішня політика країн 

Європи», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Порівняльна 

політологія». 

Особистий внесок автора. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням, наведені й викладені в роботі наукові результати отримані 

безпосередньо автором та є особистим внеском здобувача в розробку 

проблеми. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 

представлені на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: Міжнародна наукова конференція «Інноваційний розвиток 

суспільства за умов крос-культурних взаємодій» (м. Суми, 20-21 лютого 

2008 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна і світ: 

проблеми історії» (м. Маріуполь, 28 листопада 2008 р.), Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих вчених Українська державність: 

історія і сучасність (м. Маріуполь, 26 листопада 2009 р.), Науково-практична 

конференція викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти» 

(м. Маріуполь, 5 лютого 2010 р., 02 лютого 2018 р.), Інтернет-конференція 

«Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового 

політичного процесу» (м. Маріуполь, 2018 р.).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових статей 

загальним обсягом 7,8 д.а., надрукованих у фахових виданнях з політичних 

наук.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст 
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роботи викладено на 193 сторінках. Робота містить 7 додатків на 8 сторінках. 

Список використаних джерел охоплює 373 найменувань на 34 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Категоріально-понятійний апарат дослідження регіональної 

політики. 

Регіональна політика ЄС – це складне, багаторівневе явище, яке 

охоплює сьогодні усі сфери життєдіяльності цієї унікальної структури. При її 

дослідженні особливої актуальності набуває розробка категоріального 

апарату. Враховуючи те, що тема дослідження має міждисциплінарний 

характер, необхідним є використання категорій, які відносяться до різних 

галузей знань. Їхньою особливістю, як показує аналіз, є відсутність єдиного 

підходу до трактування, в своїй більшості вони є дискусійними. Це 

обумовлено тим, що деякі з них є універсальними і широко 

використовуються в різних науках, де їхнє трактування відображає 

специфіку даної науки. До таких категорій належать: регіон, регіоналізм, 

регіоналізація, регіональна політика, єврорегіон, транскордонна співпраця.  

Базовою категорією для нас є поняття «регіон». Поняття міцно увійшло 

в науковий обіг і використовується у низці дисциплін. Його трактування 

залежить від галузі дослідження. Відповідно, це поняття не має 

універсального визначення. Його, як зазначають українські дослідники, 

«просто не існує» [51, с.501]. Під регіоном у широкому сенсі розуміється 

певна територія, що являє собою складний територіально-економічний і 

національно-культурний комплекс, який може бути обмежений ознаками 

наявності, інтенсивності, різноманіття та взаємоповʼязаності явищ, що 

виражаються у вигляді специфічної однорідності, географічних, природних, 

економічних, соціально-історичних, національно-культурних умов, що 

служать підставою для виділення даної території [44, с.9].  

Як складне поєднання численних ланок виробничих систем і соціальної 

інфраструктури, об’єднаних єдиною територією, господарською організацією 
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й відповідними управлінськими структурами, регіон розглядається у 

соціально-економічних дисциплінах [64, с. 3-4]. 

Представники культурології визначають регіон як культурне 

утворення, основу якого визначає однорідне фізичне середовище й більш-

менш однорідна економіка, які становлять каркас громадського життя й 

загальне тло історичного й морального розвитку [64, с.6]. 

В рамках соціологічної науки під регіоном розуміється територія з 

відносно цілісною організацією соціального життя. Разом з тим, на думку 

одного з авторів, інтерпретація поняття «регіон» крім вказівки на цілісність і 

системність припускає виділення й такої якості, як його керованість. 

Розташовані тут державні й регіональні органи влади, органи місцевого 

самоврядування здійснюють керування всіх сфер і сторін життєдіяльності 

регіону [79, с.697]. 

Водночас більша частина дослідників все-таки виходить з того, що 

поняття «регіон» визначає певні територіальні межі і має географічні 

координати. Так, представник американської школи регіоналістики 

Е. Маркузен визначає регіон як компактне територіальне співтовариство, що 

історично еволюціонує, яке містить у собі фізичне оточення, 

соціоекономічне, політичне та культурне середовище, а також просторову 

структуру, відмінну від інших регіонів і територіальних одиниць, таких як 

місто або нація [325, c. 251]. 

Низка дослідників, визначаючи регіон, виводять у цьому понятті дві 

складові. Регіон – це особливий вид територій, для якого характерною є його 

специфічна цілісність, і одночасно регіон – це своєрідна соціокультурна 

«різноманітність єдності», яка забезпечує оптимальну якість життя з 

урахуванням зовнішніх та місцевих чинників [64, с.2-11]. 

На подвійність поняття регіон вказує український дослідник 

С. Маковський. На його думку регіон слід розглядати як політико-

географічну адміністративну одиницю, яка входить до складу міста і має 

адміністративні кордони, свій статус і повноваження, закріплені законодавчо; 
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і як субнаціональний рівень управління в рамках загальнодержавної 

інституційної системи організації влади [139, с. 38]. С. Маковський робить 

спробу систематизувати існуючі сьогодні підходи до трактування регіону, 

при цьому він є прибічником класичного трактування, яке було 

запропоновано Р. Б. Холом. Він визначає регіон з географічної точки зору: 

«Географічний регіон – це те, що вивчає регіональний географ». Водночас 

дослідник виокремлює три підходи до поняття «регіон»: нормативний, 

аналітичний та синтетичний [139, с. 36]. Це дозволяє узагальнити та певним 

чином систематизувати всі тлумачення, однак не дає можливості охопити всі 

існуючі дефініції.  

Офіційні підходи засновані в основному на територіально-

адміністративних аспектах і містять у собі значний вплив емпіризму, який 

об’єктивно звужує риси, що можна використовувати під час характеристики 

понття. Так, зокрема, з нормативної точки зору, регіон – одиниця 

адміністративно-територіального або статистично-планового поділу держави, 

і у даному контексті регіон є вираженням політичної волі [139, с. 37]. 

Найбільший інтерес становить виокремлення аналітичного підходу, в основу 

якого він кладе функціональні критерії, у контексті яких регіон розглядається 

як об’єкт наукового аналізу, навіть якщо його межі не збігаються з офіційно 

встановленими кордонами. Перевагу такого підходу автор бачить у 

можливості включення до орбіти аналізу ширшого набору критеріїв, що 

дозволяє досягнути об’єктивності аналізу [139, с. 38].  

У контексті аналітичного підходу, на наш погляд, можна виділити цілу 

низку підходів у залежності від сфер інтересів автора та сфери науки, яку він 

представляє. Політологічні аспекти поняття «регіон» підкреслені і визначені 

в роботах багатьох вчених. Так, відомий дослідник регіональної політики в 

ЄС А. Ландбасо акцентує увагу на тому, що сьогодні регіон у своїй основі 

ідеократичний, до того ж він характеризується антропоцентризмом і, 

водночас, відходом від так званих загальнонаціональних ідей та доктрин. 

Владно-правовий контекст, в якому існує цей регіон, настільки важливий, що 
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може переважувати навіть матеріальні домінанти національної економіки 

[130, с. 133]. 

Американський вчений А. Хюррел зазначає, що, по-перше, «регіон – це 

природний, органічний принцип територіальної організації соціальних 

політичних, економічних та культурних аспектів життєдіяльності людських 

спільнот» [307, с. 333].  

Державно-правовий підхід є характерним для С. Шаталіна, який 

характеризує регіон як певний соціально-економічний організм, структура 

якого повинна забезпечити підвищення ефективності використання 

суспільних фондів споживання, розвитку соціальної та виробничої 

інфраструктур [231]. 

Серед дослідників достатньо широкий вжиток отримало трактування 

регіону у контексті регіонального інституціоналізму. Його представники 

розуміють регіон як частину інституційної системи, клапоть економічних 

інституцій, просторовий інститут, актора інституційної конкуренції [142, 

с. 16]. Особливістю такого підходу є бачення регіону багатоаспектно: як 

складової частини інституціональної системи економічних інститутів, як 

просторовий інститут і актор інституційної конкуренції [224]. Це дає 

можливість розкрити характер факторів, що впливають на формування 

регіональної політики. 

На наш погляд, у рамках розуміння сутності сучасної регіональної 

політики ЄС актуальним є трактування регіону на основі концептуального 

підходу Е. Гідденса та Кайельса як соціального простору. Прихильники цієї 

теорії трактують регіон як структуру, в основі якої не стільки влада 

політична або адміністративна, скільки спеціальні процеси, в рамках яких 

відбувається локалізація та регіоналізація простору, а також нормативна 

влада, яка дозволяє існувати настільки складним децентралізованим 

структурам. У такому контексті розглядає регіон український вчений 

І. Гладій [49, с 64]. 
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Нам представляються цікавими підходи до розуміння цього терміну у 

контексті функціональної теорії Р. Мертона, Т. Парсонса та Н. Лумана, що 

змінює наші уявлення про територіально-просторовий устрій світу. 

Прибічник цієї концепції, спеціаліст в області європейської регіоналістики 

М. Кітінг трактує регіон як особливе утворення, яке, перебуваючи у зв’язку з 

територією, у такій же мірі пов’язане з культурними, політичними, етнічними 

функціями, які переважають у даному регіоні. Будь-яка система одночасно є 

територіальною та функціональною [108, с. 11]. Саме тому в рамках аналізу 

процесів європейського розвитку у цілому та регіональної політики зокрема 

регіон виступає як соціальна конструкція.  

Прибічником функціонального підходу є І. Айзінова, яка вважає, що 

дефініція «регіон» зникає, варто лише заглибитися у чисто просторове 

теоретизування. Вона визначає, що «ієрархію регіонів визначає тільки 

наукова проблема, регіон детермінований досліджуваним питанням» [2, 

с. 78]. Французький вчений А Ландабасо, у свою чергу, вважає, що: «Регіон – 

це визначена функціональна цілісність, що є сферою діяльності для центру 

(найчастіше це велике місто), яка виступає джерелом інформації, місцем 

зосередження товарів, організації праці і споживання, де пропонуються 

послуги» [130, с. 133]. 

Прихильники цього підходу дають наступну класифікацію регіонів: 

функціональний, культурний, адміністративний. Сутність функціонального 

регіону має вузьку специфічну мету взаємодії у рамках певного сектора. 

Культурний регіон, маючи спільну історію, мову, традиції, формує 

орієнтовану однорідність на певній території. Адміністративний регіон 

співвідноситься з державною адміністративною структурою [371].  

Російська дослідниця І. Бєлобородова розглядає «регіон» в контексті 

історико-етнографічного підходу [19, с. 211]. Такий підхід, на наш погляд, 

надзвичайно цікавий і виправданий в контексті аналізу формування регіонів 

у рамках ЄС і дає можливість більш детально дослідити регіональну 

політику. 
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Низка дослідників намагається осмислити сутність феномену регіону 

на основі дескриптивного підходу. У контексті цього підходу регіон треба 

розглядати попри ті конкретні інтереси, що рухаються світовими та 

регіональними державами не як особливий об’єкт, а як певне системне 

утворення, яке виникає у результаті взаємодії багатьох факторів. Звідси 

прихильники такого підходу роблять, на наш погляд, дуже важливий 

висновок, актуальний для розуміння суті регіональної політики. Це те, що 

регіон не є чимось непорушним і вічним, він динамічний і його межі можуть 

змінюватися [106, с. 123]. Звідси випливає, що механізми появи нових 

регіонів можуть бути настільки різними, що необхідно в кожному 

конкретному випадку аналізувати причини виникнення регіональних 

товариств [106, с. 123]. 

Інтерес представляє синтетичний підхід, що поєднує вищевказані 

підходи при визначенні поняття «регіон», які спостерігаються як у 

закордонних, так і українських дослідників. Серед західних він є найбільш 

характерним для П. Шмітта-Егнера, за яким «регіон – це просторова частина 

одиниці середнього розлому та проміжного (посередницького) характеру, 

чий матеріальний субстрат заснований на території». Парадигмами регіону 

дослідник визначає: простір, розмір, функції та територію [351, с. 1810]. 

Такий же підхід або надзвичайно близький до нього характеризує розуміння 

регіону у роботах В. Дергачова та І. Левяша, де це питання визначається як 

«територіальна цивілізаційна сукупність істотних, стійких та динамічних рис 

життєдіяльності людей» [133, с. 9]. 

Таким чином, на сьогоднішній день можна говорити про наявність 

безлічі тлумачень цього терміна.  

З точки зору політичної регіоналістики основою регіональної 

організації суспільства є політичний регіон. Політичний регіон, починаючи з 

адміністративного району, має власну політичну систему, основні інститути 

влади і управління соціально-економічними процесами, має багато рис 
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загальної системи, але при цьому проблеми регіону не відображають 

проблем системи [220, с. 66]. 

Регіон, таким чином, розуміється як унікальне поєднання політичних 

характеристик, які беруть участь у формуванні цілісного соціального 

організму. У цьому зв’язку може бути введено поняття «політичний регіон», 

що і означає територію, що володіє системною єдністю політичних 

особливостей. З точки зору суб’єкта політичного процесу «регіон» можна 

розглядати з двох позицій. По-перше, регіон як об’єкт державного 

управління, що має єдиний територіальний простір, який відрізняється 

певними ознаками (географічними, економічними, історичними, етичними та 

ін.), і як адміністративно-територіальна одиниця. По-друге, регіон 

визначається як просторово-організований суб’єкт самоврядування і 

самостійний фактор політичного тиску [220, с.65-66]. 

У той же час слід зазначити, що сам регіон є не лише географічною 

категорією, тобто не можна ототожнювати це поняття з територією. 

Територіальна складова важлива для будь-якого регіону, оскільки вона є 

базисом як для його формування, так й існування. Будь-який регіон являє 

собою територію, але однієї територіальної складової недостатньо, щоб 

назвати територію регіоном. Необхідним для його формування є особливості 

економічного складу та організації. 

Сьогодні дослідники згідні з тим, що регіон є динамічною структурою, 

при аналізі якої необхідний конкретно-історичний підхід. Особливо це 

важливо враховувати, розглядаючи регіональну політику ЄС. Особливістю 

сучасного розвитку є те, що регіони сьогодні вступили в новий період 

розвитку, який характеризується тим, що вони виходять за рамки 

міжрегіонального співробітництва всередині країни і починають виступати 

як актори міжнародних відносин та суб’єкти взаємодії з регіонами сусідніх 

країн. По-друге, особливістю ЄС, з одного боку, є те, що він являє собою 

регіональну структуру, яка об’єднує держави, а з іншого він є сукупністю 

безлічі регіонів. У ньому тісно переплетені як вектори централізаторського 
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етатистського тренду, так і вектори так званого «нового регіоналізму». Ця 

особливість безумовно є фактором, який впливає на формування регіональної 

політики ЄС [139, с. 40]. 

У контексті зазначених особливостей ЄС, формуючи і реалізуючи свою 

регіональну політику, повинен був чітко визначитися з поняттям «регіон», 

враховуючи всі особливості своєї територіально-державної та регіональної 

структури, вважаючи, що майбутнє союзу тісно пов’язане з процесами 

інтеграції та регіоналізації.  

4 грудня 1996 р. Асамблея регіонів прийняла «Декларацію щодо 

регіоналізму в Європі», де було надано визначення поняттю «регіон» в його 

європейському баченні. Преамбула Декларації визначає, що регіон є 

адекватним рівнем влади для ефективного втілення принципу субсидіарності 

враховуючи як процес європейської інтеграції, так і внутрішнього устрою 

держав, що беруть участь у даному процесі. Так Ст. 8, п. 1. даного документу 

проголошує: «У сферах, що належать до їх компетенції, регіони повинні мати 

право вести діяльність з питань міжрегіонального і транскордонного 

співробітництва» [10]. У контексті дослідження доцільним є визначення, 

запропоноване Асамблеєю європейських регіонів: «Регіон – це територіальне 

утворення, яке сформоване в законодавчому порядку на рівні безпосередньо 

нижчому від загальнодержавного, і, яке наділене політичним 

самоврядуванням» [10]. 

Під цим терміном розуміється культурний, економічний, соціальний, 

адміністративний регіон. У рамках регіональної структурної політики і 

політики конвергенції під регіоном найчастіше розуміється адміністративний 

регіон, тобто область, об’єднана за управлінським принципом, і така, що 

володіє єдиними повноваженнями. Цілком можна погодитися з наступною 

тезою, що з точки зору оцінки регіоналізації в європейському контексті, 

субʼєктом та обʼєктом регіоналізації в Європі є саме адміністративний 

регіон [10]. Також вважаємо, що важливою рисою поняття «регіон» в 

європейському контексті є адміністративно-політична цілісність.  
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Як показує аналіз літератури поняття «регіон» є багаторівневим. Це: 1) 

місто і його округи; 2) район і його області; 3) краї, республіки, автономні 

округи; 4) держава і її райони; 5) міжнародне регіональне співтовариство і 

держави, що входять до нього, великі регіони світового співтовариства. 

Це характерно і для Європейського Союзу. Аналіз регіональної 

політики не буде повним, якщо в ході його не будуть враховуватися 

особливості регіонів, обумовлені процесом їх формування. 

Найважливішими прикладами характеристики регіональної політики 

ЄС є такі поняття як «Єврорегіон» та «транснаціональне співробітництво». 

Поняття «Єврорегіон» виникло в рамках концепції «Європа регіонів», яка 

сформувалася у 90-і рр. ХХ ст. Дане поняття визначає чинні реалії та 

перспективи розвитку Союзу як унікальної структури у політичному та 

територіальному контекстах. Разом із тим ця дефініція має яскраво 

виражений дискусійний характер, повʼязаний з практичною сферою її 

втілення. Існує ціла низка підходів до трактування цього поняття. Найбільш 

поширеним є той, що пов’язує його появу з принципом субсидіарності. Так, 

російський дослідник В. Дергачов зауважує: «Єврорегіон – це прикордонні 

спільноти міжнародного транскордонного співробітництва європейських 

країн в області економіки, культури, освіти, транспорту, екології та ін., 

створені на основі принципів субсидіарності» [65]. З таким твердженням 

погоджуються дослідники, які вважають Єврорегіон формою 

трансрегіонального співробітництва, де зосереджуються різні потенціали 

[60]. У свою чергу, низка вчених визначає Єврорегіон як форму 

транскордонного співробітництва [216]. В цілому українські дослідники 

погоджуються з таким підходом, але більш чітко характеризують його 

особливості, зокрема, рівень взаємодії з міжнародними організаціями [186, 

с. 15-16].  

Разом із тим український вчений Н. Мікула вважає, що вони є 

основною формою транскордонного співробітництва, яке, у свою чергу, 
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сприяє реалізації переходу від «Європи держав» - «Європи регіонів» [147, 

с. 7].  

На думку українського вченого В. Лагно єврорегіони – це уніфікована 

структура, яка координує співпрацю і у багатьох випадках виконує роль 

організаційно-фінансового центру реалізації транскордонного проекту [129]. 

Представник російської школи А. Кузнєцов вважає, що абсолютно 

неправильно трактувати єврорегіон виключно тільки як форму 

транскордонного співробітництва. Він, на його думку, в широкому сенсі 

повʼязаний з будь-яким видом добровільної середньо- або довгострокової 

транскордонної співпраці за участі муніципальних утворень або цілих 

районів сусідніх країн, юридичне оформлення якої базується на принципах 

Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво 

територіальних громад та влади від 1980 р. [124, с. 50-51]. 

Найбільш вдалим, на наш погляд, є трактування єврорегіону, що 

сформулювали Л. Язько і В. Бєлов. «Єврорегіон – це територіальні 

утворення, що ставлять основною метою розробку і реалізацію спільної 

стратегії соціально-економічного регіонального розвитку» [20, с. 622]. Вони 

можуть функціонувати і структуруватися не тільки як форма 

транснаціонального співробітництва, але й як євроокруги, євродискрипти та 

створювати регіональні агломерації. 

Враховуючи наведені вище тлумачення, панівним серед підходів до 

визначення Єврорегіону залишається його розуміння у контексті 

транскордонного співробітництва. 

Особливістю сутності транскордонного регіону є те, що він не є 

територією, яка склалася природно і такою, що оформлена з самого початку 

(таку рису мають внутрішньодержавні регіони). Звичайно, «природність» 

того чи іншого транскордонного регіону визначається або схожими 

географічними чи культурними параметрами, або тим, що він спочатку 

з’являється як політичний проект чи ідея, але надалі «оформлюється» 

економічними зв’язками. Іншими словами, транскордонний регіон може бути 
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спочатку штучним утворенням. Надалі він набуває тих рис, які йому 

надають, починає розвиватися за схемою, складеною транскордонними 

спільнотами. Утворюючись штучно як політичний проект, транскордонний 

регіон набуває економічного наповнення. Формування регіонів відбувається 

під впливом цілого ряду факторів, серед яких панівним все ж є економічний, 

також велике значення мають спільність культури, політичний фактор, 

етнографічний і т.д. Процес формування єврорегіонів детально досліджено в 

роботах українського дослідника Н. Мікули, а також в роботах західних 

авторів.  

Процес формування єврорегіонів в Європі базується на Європейській 

рамковій конвенції про транскордонне співробітництво територіальних 

громад та влади. У Протоколі № 2 до Конвенції в контексті 

міжтериторіальної співпраці зазначено: «У цьому протоколі під терміном 

«міжтериторіальне співробітництво» розуміється будь-яка форма узгоджених 

дій з метою встановлення відносин між місцевими органами самоврядування 

або владою двох або декількох договірних сторін» [194].  

Процеси регіоналізації та інтеграції, реалізація регіональної політики 

ЄС ведуть до зміни простору, конструюючи і створюючи нові просторові 

структури, які вимагають чіткого визначення. Таким першим поняттям став 

термін «транскордонне співробітництво», який був введений у Європейській 

рамковій конвенції про транскордонне співробітництво територіальними 

громадами або владами, прийнятій у 1980 р. Зокрема, транскордонне 

співробітництво визначається як «...будь-які спільні дії, спрямовані на 

посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними 

громадами або органами влади, що знаходяться під юрисдикцією двох або 

декількох договірних сторін, а також укладання з цією метою будь-яких 

необхідних угод або досягнення домовленостей» [88]. У цьому ж документі 

уточнюється поняття «територіальні громади» або «органи влади» як 

«громади або органи, які здійснюють місцеві та регіональні функції та 

визначаються як такі внутрішнім законодавством кожної держави» [88]. 
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Окремі дослідники вважають, що дане визначення є абсолютно адекватним 

для характеристики і розуміння сутності транскордонного співробітництва і 

на сучасному етапі [105]. 

Ґрунтуючись на цих підходах, дослідники, аналізуючи практику 

транскордонного співробітництва, особливостей формування просторових 

структур як один із результатів такого співробітництва, відзначають, що 

вищевказані трактування цього поняття не дають повного поняття про 

сутність і характеристики явища. Йде пошук нових визначень поняття. Так, 

білоруський дослідник М. Бєлицький розглядає транскордонне 

співробітництво як «специфічну сферу зовнішньоекономічної, політичної, 

екологічної, культурно-освітньої та інших видів міжнародної діяльності, яка 

здійснюється на регіональному рівні у всіх формах» [18]. 

У свою чергу, український дослідник Ю. Макогон виокремлює у 

понятті «транскордонне співробітництво» дві складові: емпіричну та 

юридичну. Перша характеризує таку співпрацю як будь-які колективні 

прикордонні відносини, які здійснюються будь-якими суб’єктами 

регіонального прикордонного співробітництва, що визнані офіційною 

владою. Друга складова дає визначення транскордонного співробітництва як 

міжнародних відносин у прикордонних регіонах [141, с. 115-116]. 

Відзначаючи роль транскордонного співробітництва як одного з 

ефективних видів регіоналізації, дослідники вважають, що воно веде до зміни 

архітектоніки всього євроінтеграційного простору [86, с. 50]. 

У контексті розробки методології дослідження регіональної політики 

особливий інтерес представляє підхід, який розглядає транскордонне 

співробітництво як форму транснаціонального регіоналізму, тобто, 

прагнення просувати внутрішню регіональну політику за рахунок 

зовнішнього співробітництва (транскордонного та міжрегіонального). А 

транскордонний регіоналізм, у свою чергу, подається як сума різноманітних 

формальних і неформальних мереж співробітництва та механізмів вирішення 
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проблем, які повʼязують прикордонні субдержавні спільності у 

транскордонні режими [275].  

Широке трактування цього явища характерне для західних дослідників, 

які акцентують увагу на тому, що «транскордонна співпраця – це будь-який 

тип узгоджених дій між державами, громадськими або приватними 

установами. Це співробітництво являє собою складне явище й розвивається 

та існує під впливом цілої низки факторів» [269]. 

Представники української школи схильні розглядати транскордонну 

співпрацю з одного боку як інструмент, що формує механізми регіонального 

розвитку, а з іншого, воно вже само по собі є результатом реалізації 

регіональної політики ЄС. Сьогодні в рамках ЄС діють більше ніж 220 

Єврорегіонів, в рамках функціонування низки з них бере участь 

Україна [109]. 

Досліджуючи процеси становлення, розвитку, реалізації регіональної 

політики ЄС, ми в першу чергу будемо орієнтуватися на категорії, які 

присутні в документах Європейського Союзу, Комісії ЄС, матеріалах 

Комітету Регіонів, рішеннях Асамблеї європейських регіонів та інших 

структур. Водночас слід враховувати ті підходи, які вироблені експертами та 

дослідниками, які працюють у цій сфері. При цьому визначальним фактором 

при аналізі взаємозалежності між регіональною політикою та 

транскордонним співробітництвом є положення, зафіксоване в «Хартії 

європейських прикордонних та транскордонних регіонів»: «Транскордонна 

співпраця стає неминучою, бо служить втіленню у життя принципів 

міжнародного права в чітко визначеному регіональному аспекті» [284].  

Дослідження регіональної політики, практично неможливе без чіткого 

визначення таких наукових категорій як «регіоналізація» і «регіоналізм». Без 

аналізу і врахування ступеня реалізації цих понять (категорій) у процесі 

інтеграції в рамках Європейського Союзу практично неможливо вибрати 

адекватні та ефективні моделі (інструменти) регіональної політики, а так 

само їх інституційне забезпечення. 



23 

 

 

Як і поняття регіон, регіоналізм і регіоналізація не мають однозначних 

трактувань і носять яскраво виражений дискусійний характер, інтенсивно 

вивчаючись, починаючи з кінця ХХ ст. Інтерес до цієї проблеми виник 

раніше і був повʼязаний з початком розвитку інтеграційних процесів в 

Європі. Як вважає А. Мурадян, до початку глибокого вивчення регіоналізму 

під ним розумілася філософсько-історична концепція, яка передбачала 

можливість інтеграційних процесів у межах регіону. При цьому регіоналізм 

трактувався як певна група країн, обʼєднаних спільним географічним 

положенням та спільними рисами культури з властивим відповідній групі 

статусом субʼєкта історичного та політичного процесу. В історії політичної 

думки ця концепція отримала назву «старого регіоналізму» [152, с. 86]. 

На сьогоднішній день історіографія проблематики регіоналізму та 

регіоналізації налічує тисячі робіт. Цією проблемою широко займаються як 

на заході, так і в Україні та країнах СНД. Так, український дослідник 

С. Маковський зробив спробу систематизувати чинні сьогодні підходи до 

цих двох понять, з якими можна погодитися з певними доповненнями та 

уточненнями. Він виділяє три принципово відмінних підходи до розуміння 

цих дефініцій [139, с 40]. 

Перший підхід характерний для низки авторів, які вважають 

регіоналізм та регіоналізацію явищами одного порядку. Сутність якого, як 

вважає американський політолог Л. Снайдер є «…визначенням стану або 

процесу розподілу країни на окремі частини та утворення комбінацій кількох 

держав, що діють як єдине ціле» [321, с. 98]. Такої точки зору дотримується і 

український дослідник Н. Прохоренко [195, с. 20]. До другої групи авторів 

С. Маковський відніс дослідників, у роботах яких описано одні і ті самі 

явища, але в двох варіантах з різними векторами. Як приклад, він наводить 

трактування П. Шмітта-Эгнера, який вважає, «що регіоналізм – є 

регіоналізація зверху, а регіоналізація – регіоналізм знизу» [351, с. 186]. 

Третя група авторів, на думку С. Маковського, розглядає регіоналізм та 

регіоналізацію як феномен і, відповідно, його практичний вплив на процес. 
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Як приклад він наводить трактування Л. Росетта: «Якщо регіоналізм є або 

політикою, або проектом, то регіоналізація є водночас і проектом, і 

процесом» [139, с 40]. Фактично різниця полягає у тому, що, на відміну від 

регіоналізму, регіоналізація неможлива в абстракції від динаміки, від 

часового виміру. 

В цілому погоджуючись з такою градацією підходів в оцінці чинних 

концепцій трактування регіоналізму і регіоналізації, необхідно зазначити, що 

вона не в повній мірі охоплює сучасні тлумачення подібних феноменів і 

характер їхньої взаємозалежності. 

Значна частина дослідників розглядають ці два феномени як два зовсім 

різних поняття, що характеризують абсолютно різні явища. Значна частина 

дослідників трактує регіоналізм як ідеологію. Такий підхід відрізняють 

роботи М. Кітінга. Визначаючи регіоналізм як форму ідеології, він говорить 

про висхідний і низхідний регіоналізм. Висхідний регіоналізм в його 

трактуванні – це форма ідеології регіональних еліт європейських держав, що 

прагнуть до більшої регіональної автономії. Низхідний регіоналізм, у свою 

чергу, передбачає політику децентралізації, яку проводить центр [320, с. 14-

15].  

Приблизно таке ж тлумачення висхідного і спадного регіоналізму 

дають дослідники Університету Ка Фоскари (Венеція), згідно з якими 

висхідний регіоналізм – мобілізація периферії на її власний розвиток, 

перетворення нейтральної території у політично значущу. Спадний, на думку 

дослідників, має таку ж наповнюваність, але відрізняється авторством. В 

останньому випадку автором є держава або наддержавна структура [343]. 

Такий підхід поділяє значна частина дослідників, зокрема 

С. Маковський, який вважає, що «регіоналізм – це ідеологія, теорія і 

практика набуття регіонами субʼєктності у формі повноважень, сфер 

відповідності, рівня управління в рамках системи державної влади в країні» 

[140, с. 8]. 
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Низка дослідників визначає регіоналізм як суспільно-політичний рух, 

або як систему ідеологічних орієнтацій, метою яких є утвердження регіонів 

як субʼєктів політичних та управлінських відносин, розширення повноважень 

регіональних органів влади [216, с. 107].  

Російський дослідник А. Макаричев говорить про дві сутності 

регіоналізму, розглядаючи його вираження як у пасивній регіоналізації, яка 

визначається спільною ідентичністю, культурою, історією, географією, так і 

у цілеспрямованій та активній діяльності зі створення регіональних 

політичних інститутів, як під впливом уряду, так і субнаціональних 

управлінсько-адміністративних одиниць. У контексті такого підходу він 

виділяє два типи регіоналізму. Це інтегративний, що передбачає об’єднання 

сусідніх територій з економічних, культурних, політичних або військових 

міркувань, і дисоціативний регіоналізм, пов’язаний з такими поняттями, як 

децентралізація, територіальна ідентичність, локалізм, регіональна автономія 

[138, с. 98-99]. 

З точки зору частини дослідників регіоналізм – це практика 

перерозподілу повноважень центральної влади з метою передання 

територіальним інституціям проміжного статусу між центральним і місцевим 

рівнем. Таким чином, регіоналізм, в їхньому розумінні, йде з периферії [146]. 

Зкордонні автори, розглядаючи регіоналізм в широкому і вузькому 

сенсі, визначають його як систему особливих привілеїв, які надаються 

окремим регіонам, та заходів з самостійного управління [372, с. 128].  

Низка авторів відзначають подвійну природу регіоналізму. З одного 

боку це прагнення інтегруватися, а з іншого – відмежуватися [104; 45, с. 15]. 

В останні десятиліття дослідники займаються проблемами 

регіоналістики і, оперуючи поняттям «регіоналізм», почали вводити нові 

його характеристики, щоб показати новий рівень розвитку. Так, у 80-і рр. 

ХХ ст. зʼявилося поняття «новий регіоналізм», «відкритий» та «закритий 

регіоналізм», а також поняття «економічний регіоналізм». 
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Докладно риси «старого» та «нового» регіоналізму у своїх роботах 

розкрили британські дослідники в праці «Глобалізм та новий регіоналізм» за 

редакцією Б. Хеттне [304].  

В оцінках сутності «нового» і «старого» регіоналізму думки і підходи 

дослідників не завжди збігаються. Так З. Маршанія розглядає «старий 

регіоналізм» лише як міждержавне співробітництво, «новий», або 

«постбіполярний регіоналізм» має, на його думку, більш виражений 

комплексний характер [144, с. 35]. З цим згідна В. Панова, його появу вона 

повʼязує з посиленням міжрегіонального та внутрішнього співробітництва, 

це явище є багатовимірним, реалізується в різних формах під впливом 

глобалізації, а за своєю суттю це є ніщо інше, ніж саморозвиток регіонів 

[183]. 

А. Макаричев бачить в «новому регіоналізмі» інструмент, за допомоги 

якого окраїни держави уникають потенційного перетворення в соціально-

культурну і політичну периферію через свою віддаленість від центру 

прийняття рішень [137, с. 73].  

У контексті нашої роботи необхідно враховувати всі аспекти і оцінки, 

які сьогодні характеризують це явище. Але базовим поняттям регіоналізації, 

покладеним в основу аналізу регіональної політики, буде розуміння 

регіоналізації, надане українським дослідником С. Маковським. Отже, в 

контексті європейської регіоналізації регіоналізм – це ідеологія, теорія і 

практика набуття регіонами субʼєктності: з одного боку, в формі 

повноважень, сфер відповідальності та особливої ролі в загальному контексті 

держави і, з іншого боку, у формі виділення регіонального рівня управління в 

рамках системи державної влади в країні. Стороною, що просуває 

перетворення в дусі політики регіоналізму, може бути центр (національна 

держава) або самі регіони [140, с. 7]. 

Ефективне здійснення регіональної політики, формування її принципів 

та механізмів неможливе без визначення самого поняття «регіональна 

політика», яке з’явилося відносно нещодавно. Його витоки частина 
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дослідників відносить до першої половини ХХ ст. Так, у 1920-і рр. термін 

«регіональна політика» широко використовувався на заході і був 

легалізований у 1930-і рр., ставши об’єктом наукового вивчення. У 

післявоєнний період він увійшов до управлінської практики у більшості 

західних країн [8, с. 3]. Деякі дослідники відносять становлення регіональної 

політики до другої половини ХХ ст., одразу ж після Другої світової війни [1, 

с. 185]. З моменту свого виникнення регіональна політика пройшла цілу 

низку етапів у своєму розвитку. Якщо на етапі свого зародження та 

становлення вона стала об’єктом вивчення з боку представників економічної 

науки, які бачили в ній насамперед інструмент втручання держави в 

економіку [89], то пізніше підходи до розуміння сутності, ролі та змісту 

почали змінюватися [40]. До її вивчення приєдналися представники 

практично всіх соціально-гуманітарних дисциплін – політології, соціології, 

культурології, демографії, державного управління тощо. Особливо 

інтенсивно регіональна політика почала вивчатися з початком розвитку 

європейських інтеграційних процесів. Ці тенденції свідчили про розширення 

сфер впровадження регіональної політики, яка на початок ХХІ ст. охопила 

практично всі сфери життя суспільства: від економіки, фінансів до 

демографії та культури. Все це вимагало переходу до комплексного 

міждисциплінарного підходу при аналізі сутності регіональної політики.  

Як і у випадку з поняттям «регіон», не існує єдиного підходу до 

визначення терміну «регіональна політика». Частина дослідників, зокрема 

російські регіонознавці Н. Ларіна та А. Кисельников, бачать сутність 

регіональної політики як «… засобу державного регулювання соціально-

економічних процесів у проблемних регіонах і зняття за його допомоги 

соціальної напруги» [132, с. 47]. Інші дослідники розуміють під регіональною 

політикою «такі напрями діяльності держави, у яких досягнення просторових 

цілей свідомо поставлено на перше місце» [8, с. 3]. З таким підходом 

погоджується І. Гладкий, пов’язуючи проблему актуальності подальшого 

просторового розвитку ЄС з його регіональною політикою [49, с. 65]. 
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Низка авторів під регіональною політикою розуміє систему намірів та 

дій, що реалізує інтереси держави щодо регіонів, а також інтереси самих 

регіонів методами та засобами, що враховують природу сучасних 

регіональних процесів. Регіональна політика здійснює все вищезазначене 

переважно у структурі між- та внутрішньорегіональних звʼязків [134, с. 13-

14]. 

Також існує кілька інших підходів до визначення поняття «регіональна 

політика». На думку українського дослідника С. Вовканича регіональна 

політика – це насамперед формування і реалізація державної 

загальнонаціональної концепції щодо розвитку регіональних суспільних 

систем [41, с. 34]. У свою чергу, І. Бусигіна вважає, що у широкому сенсі під 

нею необхідно сприймати політику центру стосовно регіонів [33, с. 95].  

Такий широкий спектр підходів та трактувань поняття «регіональна 

політика» обумовлений складністю та багато спрямованістю її структури. 

Звідси і така багатоманітність підходів до сутності термін, яка на наш погляд, 

достатньо чітко відображена у визначенні Ю. Гладкого та А. Чистобаєва: 

«Серцевина регіональної політики – це реалізація економічних цілей  завдань 

державної влади» [50, с. 82]. Із зауваженнями можна погодитися з точкою 

зору С. Артоболевського, який вважає, що регіональна політика – це 

«незалежний» напрям діяльності держави нарівні з економічною, 

соціальною, зовнішньою, екологічною та іншими політиками. Це 

усвідомлена інтервенція держави для розв'язання просторових проблем, 

зокрема, тоді, коли вони становляться «неприйнятними» [8, с. 3].  

Підсумовуючи всі вище надані підходи до розуміння сутності 

регіональної політики, можна зробити низку висновків. Насамперед, дане 

поняття розглядається як частина загальної політики держави з 

перерозподілу доходів у суспільстві, в особливості там, де економіка 

соціально орієнтована, оскільки неможливо забезпечити скорочення розриву 

у прибутках та рівні життя населення без скорочення відмінностей урівні 

економічного розвитку регіонів. Таким чином, регіональна політика 
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спрямована забезпечення використання потенціалу всіх регіонів країни, 

оскільки лише в таких умовах можна забезпечити максимально високі темпи 

економічного зростання.  

Впровадження регіональної політики диктується необхідністю 

вирішувати проблеми соціально-економічної асиметрії у розвитку регіонів і 

культурно-гуманітарного, світоглядного дискурсу, що є певною перепоною у 

формуванні національної ідентичності і може створювати умови для 

виникнення радикального націоналізму або сепаратистських настроїв.  

Регіональну політику можна представити як систему завдань та дій, які 

будуть реалізовуватися державою у контексті власних інтересів по 

відношенню до регіонів з одного боку. З іншого – ця політика має 

враховувати інтереси самих територій і здійснюватися методами та засобами, 

що є адекватними до сучасних регіональних процесів. Об’єднавчою ідеєю як 

державної, так і місцевої регіональної політики може і повинна стати 

стійкість та стабільність між- і внутрішньорегіональних відносин [89]. 

Регіональна політика поряд з конкретними цілями має і конкретні функції, 

які докладно будуть розглянуті у другому розділі роботи. 

При аналізі регіональної політики необхідно враховувати її риси й 

особливості в системі відносин суб’єктів та об’єктів політичних відносин. 

Слід зазначити, що сама регіональна політика держави – це її цільові дії, 

спрямовані на збалансування умов та результатів діяльності адміністративно-

територіальних одиниць, підвищення ефективності використання сукупних 

ресурсів і можливостей окремих територій [307, с. 333].  

Дослідники виокремлюють наступні ознаки регіональної політики. Це 

орієнтація на розв'язання проблем загальнонаціонального рівня; 

спрямованість функціонування зверху до низу; необхідність взаємодії з 

іншими політиками держави, багаторівневість у залежності від устрою 

держави. Крім того, регіональна політика має мати власні інститути, закони, 

фінанси та інструменти [8, с. 4].  
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На наш погляд, в теорії регіональної політики цікавим є підхід 

російського дослідника А. Куклінського, який виокремив два види 

регіональної політики. Це – соціальна регіональна політика, сутність якої 

полягає у спрямованості її уваги на найбільш бідні кризові території. І 

глобальна регіональна політика, реалізація якої дозволяє стимулювати 

«райони-локомотиви», що підвищують конкурентоздатність країни в цілому. 

Такий підхід, що використовувався при дослідженні регіональної політики 

Європейського Союзу, дозволяє більш глибоко усвідомити її сутність.  

Регіональна політика має свої цілі та функції, які сьогодні чітко 

визначені дослідниками. В контексті вирішення соціально-економічних 

завдань дослідники виділяють сьогодні три моделі регіональної політики: 

– патерналістську, спрямовану на підвищення однорідності соціально-

економічного розвитку країни; 

– конкурентну, спрямовану на задіяння механізмів саморозвитку 

регіонів і створення рівних умов конкуренції; 

– змішану, яка різниться пропорціями, в яких поєднуються перший і 

другий підходи [11, с. 30-31]. 

Низку підходів до визначення сутності регіональної політики, її цілей і 

функцій, вказаних вище, можна віднести до регіональної політики ЄС. В той 

же час вона має яскраво виражену специфіку, що витікає зі специфіки ЄС як 

унікальної міжнародної організації. Вона є багаторівневою, реалізуючись на 

наднаціональному, національному, регіональному та місцевому рівнях. Її 

реалізація передбачає тісну взаємодію і гармонізацію з національними 

регіональними політиками, урахування багатоманітності специфіки не тільки 

на національному, але і на регіональному рівні. Її відмінною рисою є 

множинна парадигма: різноманіття цілей, об’єктів, рівнів управління [140].  

Дослідниками виділяються наступні основні цілі регіональної політики 

в ЄС: створення та зміцнення єдиного економічного простору, забезпечення 

економічних, соціальних, правових і організаційних основ ЄС; відносне 

вирівнювання умов соціально-економічного розвитку регіонів; максимальне 
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використання природних, зокрема, ресурсних особливостей регіонів; 

комплексний екологічний захист регіонів [236, с. 12]. 

Новий підхід до розуміння цілей і завдань регіональної політики був 

закладений в Єдиному Європейському акті 1986 р., де в окремому розділі 

було зазначено необхідність економічної і соціальної єдності, чим були 

закладені підвалини для проведення регіональної політики, заснованої на 

солідарності [75, с. 108]. В контексті такого підходу була реалізована 

реформа регіональної політики, після чого офіційно вона отримала статус 

«Політики згуртування», тридцятирічний ювілей якої широко святкувався в 

ЄС в 2018 р. 

Сьогодні регіональна політика ЄС отримала статус структурної. На 

думку І. Бусигіної структурна політика – це створення спеціальних 

механізмів, які сприяють регіональному розвитку з метою не лише 

вирівнювання соціально-економічного розвитку територій, але й підтримки 

реструктуризації економіки [34, с. 34]. Її особливістю є також те, що поряд з 

фінансовою допомогою ЄС вона передбачає мобілізацію внутрішнього 

потенціалу регіону та його ефективне використання за допомоги ресурсів 

інших двох рівнів – державного та загальноєвропейського, а також 

спрямованість на зміну структури регіональної економіки. Таким чином, 

автор погоджується з частиною дослідників, що структурна політика робить 

ставку на структурний характер реформ, що передбачає зміну інститутів 

механізмів регіональної політики навідміну від традиційної моделі, 

заснованої на принципі перерозподілу. 

З цього часу вона має цілеспрямований комплексний характер, 

спираючись при цьому на чітку систему механізмів та інструментів 

фінансової підтримки [17; 120]. Ці принципи лягли в основу регіональної 

політики і надалі вдосконалювалися, однак фактично залишаються 

незмінними і на сьогодні. До таких базових принципів відносяться: 

компліментарність, субсидіарність, децентралізація, партнерство, 

програмування, концентрація, додатковість. На сьогодні вони доповнені 
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принципом моніторингу. Більш детальний аналіз цих принципів буде надано 

у другому розділі роботи.  

При цьому слід відзначити, що ця політика формувалася й 

проводилася, наповнюючись новим змістом у процесі становлення ЄС як 

регіонального утворення. Регіональна політика в ЄС вже пройшла через 

низку етапів свого розвитку. Її важливою особливістю є, з одного боку, 

розвиток самих інтеграційних процесів, а з іншого – опора на теоретичні 

розробки в даній області. На думку О. Реута, «ніколи не існувало єдиної й 

незмінної концепції того, як єврорегіон повинен виникати, які стадії свого 

розвитку повинен еволюційно проходити і як повинен (або може) припинити 

існування» [200].  

Політика згуртування сьогодні – це широке поняття, яке може бути 

представлене, на наш погляд, як політика, що має більш масштабні цілі ніж 

просто регіональна політика. Вона націлена не лише на вирішення соціально-

економічних проблем розвитку регіонів, але й формування європейської 

ідентичності, сприяння гармонічному розвитку ЄС, являючи собою гаранта 

стабільності та єдності в Євросоюзі. Її особливістю є тісна взаємодія, 

імплементація в інші напрями політик ЄС, в першу чергу, у зовнішню, 

молодіжну, культурну.  

Принциповою особливістю регіональної політики Європейського 

Союзу є те, що вона реалізується не лише в рамках обʼєднання, але й на 

територіях, що не входять до нього. Призначення такої політики – 

вирівнювання соціально-економічного становища регіонів та ефективний 

економічний розвиток на всій території співтовариства як основи політичної 

та соціальної стабільності, культурного розвитку та процвітання Євросоюзу. 

Її формування пройшло низку етапів і проходило під впливом комплексу 

факторів.  
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1.2. Стан наукової розробки, джерела та методи дослідження 

Проблеми, що пов’язані з регіональною політикою в цілому та 

Європейського Союзу зокрема, активно досліджуються в рамках цілої низки 

дисциплін. Значна частина літератури з цієї проблеми, що нараховує сотні 

монографій та статей, належить економістам. Їхні роботи у своїй більшості 

досліджують моделі, тенденції, перспективи регіонального розвитку в рамках 

Європейського Союзу крізь призму відповідної політики, що реалізується на 

національному та наднаціональному рівнях. Так, у першу чергу, 

досліджуються параметри, пов’язані з економічним та, частково, соціальним 

розвитком регіонів, механізмами фінансування та обранням тієї чи іншої 

моделі розвитку територій. Значна кількість робіт з проблем регіональної 

політики належить соціологам, культурологам, історикам, в яких акценти 

зроблені на дослідженні суспільно-гуманітарної складової. Останнім часом 

інтерес до вивчення цієї проблематики почали проявляти психологи, 

демографи, етнографи. В першу чергу їх цікавить вплив регіональної 

політики на зміни у свідомості населення як на рівні окремих територій, так і 

країни в цілому. Якщо мова йде про ЄС, то предметом дослідження стає 

проблема європейської ідентичності, національної та регіональної 

самосвідомості.  

В рамках нашої роботи було зроблено акцент на дослідженнях 

політологів, які були надруковані наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Це 

пов’язано у першу чергу з тим, що було завершено процес формування ЄС у 

тому вигляді, в якому він існує і зараз. Наприкінці ХХ ст. було здійснено 

останню на сьогодні велику реформу об’єднання, внаслідок якої вона 

отримала якісно нові характеристики та параметри. Нас буде цікавити досвід 

її реалізації у контексті розширення ЄС за рахунок постсоціалістичних країн, 

що стали на шлях європейської інтеграції.  

Регіональна політика ЄС інтенсивно вивчається вченими та експертами 

як з країн-членів ЄС, так і пострадянського простору. Свої школи 

регіоналістики сформувалися у Білорусі, Росії та Україні, в рамках яких 



34 

 

 

активно відбувається процес вивчення досвіду реалізації регіональної 

політики ЄС та національних держав. На наш погляд, українська наукова 

школа регіоналістики робить значний внесок у дослідження проблеми, що 

нас цікавить.  

Значний обсяг літератури з даної тематики та обмежені можливості 

дисертаційної роботи вимагають систематизації та відбору тих досліджень, 

які найбільш близько співвідносяться з поставленими цілями та задачами. 

Під час систематизації літератури, що має міждисциплінарний характер, 

нами виокремлено кілька груп, в рамках яких вона буде проаналізована.  

Серед робіт, присвячених процесам інтеграції, по-перше, слід 

виокремити ті, що пов’язані зі становленням Європейського Союзу, 

характеристиками їхньої сутності та діяльності на сучасному етапі. 

Регіональна політика ЄС є одним з ключових напрямів у його діяльності, 

формуючись під впливом тих процесів, що визначали та визначають 

розвиток цього унікального утворення. Серед робіт, які досліджують 

інтеграційні процеси, особливий інтерес представляє низка фундаментальних 

робіт. Це дослідження Н. Арбатової [6; 122] Ф. Барановського [16], А. Борко 

[24], О. Буторина [26; 35], В. Копійки, Т. Шинкаренко [90] Ю. Шишкова та 

інших.  

Аналіз практично всіх сторін діяльності ЄС на сучасному етапі, 

тенденції та перспективи його розвитку у ХХІ ст., а також труднощі та 

проблеми, що існують, знайшли відображення у низці фундаментальних 

комплексних досліджень, серед яких: «Велика Європа: ідеї, реальність, 

перспективи» [20; 20; 35; 234]; «Європейський Союз у пошуках глобальної 

ролі» [85], «Європейський Союз у ХХІ ст.: час випробовувань» [84], «Криза 

ЄС та перспективи європейської інтеграції (політичні аспекти)» [122]. 

Цінність цих робіт полягає у глибокому аналізі тих тенденцій, характерних 

для сучасного інтеграційного процесу в рамках Європейського Союзу, 

перспектив його розвитку у контексті проблем, з якими зіткнулася 

організація.  
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На основі аналізу та висновків, зроблених авторами вищевказаних 

робіт, виникає можливість з одного боку показати наскільки глибоко 

імплементована регіональна політика у таку складну систему як ЄС; з іншого 

– наскільки її можливості здатні впливати на організацію. Низка робіт, у 

свою чергу, присвячені процесам становлення європейської інтеграції, 

етапам її розвитку, що також важливо для осмислення та розуміння процесу 

становлення регіональної політики. 

Серед цієї групи робіт необхідно відзначити колективну монографію 

під редакцією Г. Гуменюка та С. Шергіна «Глобалізація і сучасний 

міжнародний процес» [51]. Для нас значний інтерес представляє аналіз 

європейської інтеграції на сучасному етапі, особливості регіоналізації в ЄС, 

типологія регіонів, яку надають автори. Також значення цієї роботи полягає у 

тому, що дослідники розглядають Європейський Союз та процеси всередині 

нього у контексті глобалізації. Цікавою є також колективна монографія 

«Європейська інтеграція. Велика Гуманістична Європа й культура» [82], у 

центрі уваги якої, насамперед, цивілізаційна основа інтеграційних процесів, 

проблеми стабільності і безпеки у контексті моральної безпеки, гуманізму, 

культурно-релігійного фактору тощо. Провідне місце в рамках дослідження 

було приділено культурі та релігії як провідній сполучній ланці інтеграції. 

Необхідно відзначити і роботу Ю. Борко та О. Буторіна, в якій автори 

докладно аналізують рівень розвитку ЄС на початок ХХІ ст., розкривають 

особливості інтеграційних процесів, визначаючи роль регіональної політики 

в них [26].  

Аналіз вищенаведеної літератури свідчить про те, що ЄС сьогодні 

переживає надзвичайно складний період, який характеризується масштабною 

системною кризою цієї структури. Аналіз цих явищ знайшов відображення в 

окремих роботах, зокрема, раніше згаданих колективних монографіях. Це 

роботи Н. Арбатової [6; 7], В. Мартинова, І. Сазонової [143], Є. Рябінін [205; 

206], І. Горобець, А. Мартинова [57] і т.д. 
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Значний інтерес для більш глибокого розуміння сутності процесів, що 

відбуваються в ЄС, представляє дослідження І. Погорської, в якому вони 

аналізуються у контексті широкого дискурсу проблеми безпеки обʼєднання 

[187]. 

Серед західних дослідників увагу проблематиці даної групи наукових 

досліджень приділив англійський вчений Д. Дайнена у роботі «Дедалі 

міцніший союз. Курс європейської інтеграції», в якій розглянуто історію 

створення обʼєднання, аналіз його діяльності на сучасному етапі, формування 

його зовнішньої та внутрішньої, зокрема, регіональної політики [63]. 

Великий фактичний матеріал підданий глибокому аналізу, який дає 

можливості чітко представити не лише історію створення, але й глибше 

зрозуміти причини та умови, в яких відбувалося визрівання формування 

регіональної політики ЄС. Крім того, до таких робіт слід віднести 

дослідження, В. Вайденфельда [37].  

Особлива цінність досліджень західних авторів полягає у тому, що 

вони базуються на джерелах, які часто недоступні для вчених з країн Східної 

Європи, крім того, відрізняється методологія, що застосовується. Це дозволяє 

актуалізувати увагу на таких сторонах та тенденціях діяльності ЄС, що 

знаходяться поза увагою вчених з країн СНД.  

Інтеграційні процеси тісно повʼязані з таким поняттям як регіоналізація 

і отримали новий імпульс після розвитку процесу глобалізації. Своє втілення 

вони віднайшли у появі самого Європейського Союзу. Без глибокого аналізу 

процесів європейського регіоналізму, розуміння його сутності, особливостей, 

форм реалізації та проявів, надзвичайно складно зрозуміти цілі і завдання 

регіональної політики. Аналіз концептуальних засад сучасного регіоналізму 

та специфіки його розвитку у рамках європейського інтеграційного процесу 

міститься у роботах, що складають другу групу у нашій систематизації. Ця 

група є достатньо великою і різноманітною за своїми характеристиками. 

Серед них слід виокремити дослідження, де узагальнено теоретичні підходи 

до розуміння сутності регіоналізму та регіональної політики. Це роботи 



37 

 

 

Ю. Волкова [43], В. Дергачова [65], Ю. Гладкого, А. Чистобаєва [50] і т.д., а 

також низку колективних монографій зокрема. Так, серед них вже згадувана 

«Глобалізація і сучасний міжнародний процес» під редакцією Г. Гуменюка та 

С. Шергіна, в якій у контексті новітніх досягнень розкриті особливості 

сучасного регіоналізму, надана його типологія. Автори дають також власне 

трактування сутності регіональної політики у сучасних умовах [51]. Слід 

також відзначити колективну монографію «Схід – Захід. Регіональні 

підсистеми та регіональні проблеми міжнародних відносин» під редакцією 

О. Воскресенського, в якій досліджуються проблеми сучасного регіоналізму, 

його специфіку в окремих регіонах світу, зокрема в Європі [44]. Загальні 

принципи регіональної політики, взаємозвʼязок між регіональною політикою 

та регіональним розвитком знайшли відображення у дослідженнях 

О. Бабінової [12] та Г. Дробот [77].  

Значний внесок українські вчені зробили у розкриття сутності 

європейського регіоналізму, його особливостей, а також визначенні основних 

векторів розвитку в рамках Європейського Союзу. Найбільший інтерес в 

даному плані представляють роботи М. Багмета [13], С. Маковського [140], 

О. Молодцова [149], В. Панова [183], М. Долішнього, В. Симоненка [76] та 

інших.  

Серед західних дослідників особливо слід відзначити роботи М. Кітінга 

[320], Дж. Лахлін [324], Ч. Джефері, Б. Хеттне [304] та інших дослідників. 

Зокрема, в них достатньо глибоко розкрита сутність регіоналізму, його роль в 

рамках європейської інтеграції, потенціал та можливості. 

У даній групі наукової літератури, що досліджує проблему 

регіоналізму та регіоналізації необхідно відзначити роботи, у яких 

досліджуються конкретні результати цього процесу, повʼязані з формуванням 

єврорегіонів усіх типів. Значний внесок у розробку цієї проблеми зробили 

українські дослідники. Історіографія цієї проблеми представлена низкою 

фундаментальних монографій, серед яких зокрема дослідження Н. Мікули 

«Єврорегіони: досвід та перспективи», що містить великий фактичний 
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матеріал, а також глибокий аналіз процесу формування єврорегіонів, 

виявлення їхньої ролі у розвитку інтеграційних процесів [147]. У контексті 

цього автор говорить про роль регіональної політики ЄС.  

У свою чергу, роль єврорегіонів у розвитку інтеграційних процесів 

розглядається у роботах дослідників з країн СНД: М. Бєліцького [18], 

Н. Бєлова та А. Язьково [20], О. Гражданкіна [60], А. Кузнєцова [126]. 

У контексті дослідження теми дисертації матеріали цих робіт та 

висновки авторів, пов’язані з оцінкою єврорегіонів як інструменту 

поглиблення й розширення інтеграційних процесів, дають можливість 

оцінити ефективність регіональної політики. 

Цікавими видаються також дослідження, у яких розглядаються 

фактори, під впливом яких відбувалося формування конкретних єврорегіонів 

та їхня діяльність на сучасному етапі. Зокрема, це робота В. Кифяка 

«Функціонування єврорегіону «Верхній Прут» та його роль в інтеграційних 

процесах України» [109]. Автор акцентує увагу на можливостях єврорегіонів, 

їхньому потенціалі для України як інструменту участі в європейському 

інтеграційному процесі. Цікавий підхід до єврорегіонів демонструють 

українські дослідники В. Антошкіної та О. Кирпичова, які розглядають їх як 

складовий елемент регіональної політики та Європейської політики 

сусідства, а також бачать у них ефективний інструмент залучення України до 

процесу європейської інтеграції [5]. Роль єврорегіонів для України 

аналізується у статті Є. Ефрана, К. Брензовича, О. Глеба «Роль 

транскордонного співробітництва в системі сучасних тенденцій 

регіонального розвитку України» [86].  

Особливе значення в цій групі робіт належить західним дослідникам, 

зокрема Ж.-П. Лехнеру [322], М. Перкманну [337], Л. де Соузі [269] та 

іншим. Принципова відмінність західних дослідників полягає у тому, що при 

аналізі процесів, пов’язаних з діяльністю єврорегіонів у контексті реалізації 

регіональної політики, робиться акцент на аналізі функціональної основи, 

яка, на їхню думку, орієнтована на загальні проблеми та можливості, маючи 
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при цьому сильну політичну складову, що базується на прагненні 

регіональних політик «спроектувати себе на великому економічному 

просторі». Водночас вони більш чітко розрізняють власне транскордонне та 

прикордонне співробітництво та, власне, інтеграцію, не вважаючи частину 

єврорегіонів формою останньої, а лише проявом співпраці.  

Третя група робіт включає до себе дослідження, автори яких 

безпосередньо аналізують регіональну політику Європейського Союзу. Вона 

є найширшою, що пов’язано зі складністю та багатовекторністю самого 

поняття «регіональна політика», тією роллю, що вона відіграє у діяльності 

ЄС. Водночас через свій наднаціональний характер вона взаємодіє з 

національними політиками держав-членів ЄС та іншими напрямами 

діяльності об’єднання. Таким чином, її вивчення передбачає дослідження 

цілого комплексу проблем, пов’язаних з історією становлення, факторами, 

що впливали на формування та розвиток її концептуальних засад, механізмів 

реалізації, характер взаємодії з такими політиками ЄС, як зовнішня, 

культурна, економічна, інноваційна, сільськогосподарська та відповідними 

напрямами національних політик.  

При систематизації літератури з даної групи ми використали 

проблемний принцип. Відповідно до нього, до першої підгрупи увійшли 

роботи, що розкривають підходи до розуміння сутності сучасної регіональної 

політики, факторів її формування, моделей регіонального розвитку у 

теоретико-концептуальному дискурсі.  

Зокрема, до них відноситься колективна монографія під редакцією 

З. Варналія «Державна регіональна політика: особливості та стратегічні 

пріоритети» [66], І. Зварича «Регіональна політика: виклики та загрози» 

[104], С. Романюка «Розвиток регіонів у відкритій економіці: теорія, 

політика, практика» [203], Н. Голубʼяк «Трансформація регіональної 

політики: інтерпретація понять» [54], Н. Танчук «Концепція державної 

регіональної політики: політологічний та теоретичний дискурс» [214], 

Н. Ліби «Закордонний досвід реалізації регіональної політики» [136]. Серед 
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іноземних авторів слід відзначити дослідження Н. Ванхове та Л.Х. Клаассена 

«Регіональна політика: європейський підхід» [368], Н. Аврамчикової 

«Сучасна регіональна політика: досвід закордонних країн» [1]. 

Аналіз наведених робіт свідчить про те, що більшість дослідників чітко 

розрізняють поняття регіональної політики та регіонального розвитку. 

Сучасні концептуальні підходи трактують регіональну політику достатньо 

широко, включаючи до неї культурно-гуманітарні аспекти. 

Друга підгрупа включає до себе дослідження, безпосередньо 

присвячені регіональній політиці ЄС. Серед них слід відзначити роботи 

російської дослідниці І. Бусигіної, у яких знайшли відбиток майже всі 

аспекти регіональної політики ЄС, були визначені підходи до періодизації, 

розкриті фактори впливу на її формування [32; 33]. Цінність робіт 

дослідниці, на наш погляд, у тому, що вона зробила спробу показати вплив 

регіональної політики на настрої жителів регіонів щодо ЄС, їхню 

самосвідомість, світосприйняття, процес формування політичної культури. 

Також слід відзначити колективну монографію під редакцією Н. Шмельова 

«Європа: вчора, сьогодні, завтра» [81] та дослідження Ю. Косова й 

А. Торопигіна [120]. У даних роботах не лише розкриті етапи формування та 

розвитку регіональної політики, але й досліджуються теоретичні засади, 

аналізується подальший розвиток та перспективи. Важливим є також те, що 

проблеми регіональної політики розгладяться у контексті глобалізацій них та 

інтеграційних процесів.  

Поряд з фундаментальними роботами з регіональної політики існує 

значна кількість наукових досліджень, в яких розкриті її окремі елементи та 

аспекти. Серед них слід відзначити авторів, що досліджують принципи 

регіональної політики Європейського Союзу. Важливість цих робіт у 

контексті поставлених завдань полягає у тому, що вони дозволяють побачити 

чинні сьогодні підходи до такого фундаментального принципу регіональної 

політики як субсидіарність. Серед робіт, присвячених даній проблематиці, 

необхідно виділити дослідження І. Хохлова «Субсидіарність як принцип і 
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механізм політики Євросоюзу» [225], А. Баляна «Особливості та принципи 

здійснення регіональної політики в країнах-членах ЄС» [15], А. Гусейнова 

«Формування регіональної політики на рівні ЄС» [62], М. Стрєжнєвої 

«Наднаціональність і принцип субсидіарності в ЄС та за його межами» [212], 

І. Яковюка «Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав 

і Європейського Союзу» [236], І. Дробуш «Децентралізація і субсидіарність 

як необхідні умови реалізації соціальних прав територіальних громад на 

місцевому рівні» [78]. Аналіз даної літератури свідчить про те, що більшість 

авторів вважає принцип субсидіарності, в першу чергу, як таким, що є 

політичним, який не має чіткого правового визначення у документах ЄС. В 

цілому, досліджуючи принципи сучасної регіональної політики, науковці 

трактують їх без принципових відмінностей. Низка дослідників доповнює 

загальноприйняті принципи регіональної політики ще й таким, як 

партнерство, яке стало розумітися більш широко, включив до себе поряд з 

органами влади громадські організації. Українські автори В. Олійник та 

О. Гончарова акцентують увагу на тому, що принцип ефективності 

регіональної політики ЄС перейшов у нову якість, у зв’язку з підвищенням 

рівня та розширенням параметрів моніторингу регіонально політики [178]. 

Значний інтерес для нас представляють роботи, в яких досліджується 

процес модернізації регіональної політики та тенденції її розвитку. Серед них 

особливо необхідно виокремити роботу українського дослідника 

В. Чужикова «Модернізація регіональної політики в ЄС» [228], в якій надано 

глибокий аналіз відповідного процесу та факторів, що впливають на нього. 

Водночас аналіз зміни стратегічних пріоритетів регіональної політики ЄС 

зроблено у дослідженні М. Кушнір [127]. 

Окрему групу складає література, в якій розглядаються проблеми 

використання досвіду ЄС в області регіональної політики для України. 

Більшість з цих досліджень відноситься до 90-х рр. ХХ ст., частина написана 

до 2014 р. Автори, у першу чергу, досліджували можливість використання 

досвіду регіональної політики ЄС та окремих держав-членів об’єднання у 
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контексті європейського вектора розвитку України. Таким чином, 

відбувалося перенесення європейського досвіду у конкретні українські реалії. 

Регіональна політика України була обумовлена особливостями соціально-

економічного, політичного розвитку країни, характерними для того часу. 

Після Революції гідності Україна стала на шлях кардинальних реформ, 

зокрема і у питанні регіональної політики. Тому для нас інтерес 

представляють саме ті роботи, у яких розглядається значення досвіду ЄС у 

контексті реалізації нової регіональної політики. Дані тенденції знайшли 

відображення у роботах О. Полікарпової [188]. Проблема можливості 

використання досвіду ЄС у сфері міжрегіональної співпраці досліджується у 

роботі Б. Дубовика, де автор з одного боку розкриває наявний в Україні 

потенціал для такої співпраці, а з іншого – проблеми, що заважають на 

даному етапі використовувати цей потенціал [80]. Серед них головною автор 

вважає відсутність нормативно-правової бази. Інтерес також представляє 

робота Є. Кіш «Регіональна політика Європейського Союзу: стратегічні 

імперативи для України» [110]. В ній автор розкриває можливості 

застосування досвіду регіональної політики ЄС для України. 

У контексті реалізації регіональної політики ЄС було сформовано 

багаторівневу систему управління, досвід функціонування якої є актуальним 

для України. Відповідно, нами було досліджено наукову літературу з 

проблеми багаторівневого управління. Серед українських дослідників слід 

відзначити Б. Андросюка, який досліджував процес реалізації регіональної 

політики в умовах виборчого процесу. Також інтерес представляють 

дослідження М. Корнієнка «Обласна (регіональна) автономія: федералізація 

чи децентралізація?» [118] та П. Шаповала «Регіональний вимір державного 

управління в умовах інтеграції України в ЄС» [230], В. Горбатенка «Вплив 

регіональної політики на розвиток європейського регіоналізму» [55], 

Т. Будзінського «Регіональні тенденції в країнах європейської спільноти» 

[30], М. Їжі «Європейські моделі регіонального розвитку» [106], О. Бородіної 

«Особливості формування регіональної політики в країнах ЄС: досвід для 
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України» [27]. Глибокий аналіз механізму державного управління надано у 

дисертації В. Лагно «Механізми державного управління сталим розвитком 

регіонів на засадах регіонального та транскордонного співробітництва» [129]. 

Дослідивши дану літературу, можна побачити реальні можливості та 

потенціал регіональної політики у процесі формування системи державного 

управління. 

До четвертої групи ми включили роботи, які досліджують вплив 

Політики згуртування на національні регіональні політики. Зокрема це 

колективна монографія російських дослідників під редакцією А. Кузнєцова 

та О. Кузнєцової «Регіональна політика: закордонний досвід і російські 

реалії» [199]. Ця робота досліджує еволюцію самої політики ЄС, 

виокремлюючи її особливості на сучасному етапі, а також вплив на вибір 

моделі та реалізацію регіональних національних політик європейських країн. 

Необхідний нам матеріал, висновки та оцінки містяться також у роботах, що 

досліджують регіональну політику окремих країн-членів ЄС та можливості 

застосування їхнього досвіду в українських реаліях. Зокрема, це роботи 

О. Трофимової «Регіональна політика Португалії» [217], А. Сорокіної 

«Закордонний досвід реалізації регіональної політики на прикладі Іспанії» 

[210], Г. Понєдєлко «Регіональна політика Іспанії» [189], Н. Кірсанової 

«Іспанія у просторі та часі: проблема регіоналізму та локалізму» [107]. 

Значний інтерес представляють також роботи О. Колесніченко «Закордонний 

досвід розробки та реалізації регіональної політики» [114], Н. Аврамчикової 

«Сучасна регіональна політика: досвід закордонних країн» [1], 

С. Артоболевського «Західний досвід реалізації регіональної політики: 

можливості та обмеження практичного використання» [8]. Особливістю 

даних досліджень є розкриття сучасних підходів до розуміння сутності 

регіональної політики, її цілей та завдань в умовах глобалізації, а також 

масштабних і глибоких процесів інтеграції й регіоналізації.  

Досвід реалізації регіональної політики країн Північної Європи та 

Балтії, роль Європейського Союзу в їхній реалізації відображено у роботах 
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А. Волкова «Регіональна політика Швеції» [42], О. Бурнаєвої «Регіональна 

політика Фінляндії» [31], Д. Тулупова «Регіональна політика Данії щодо 

Гренландії та Фарерських островів на сучасному етапі» тощо. Для нас ці 

роботи цікаві у плані розкриття авторами не лише впливу регіональної 

політики ЄС на національну, але й зворотного зв’язку, коли наднаціональна 

політика була скоригована, виходячи зі специфічних завдань, що стояли 

перед національними урядами. Так, до типології європейських регіонів був 

включений новий, «периферійний», що призвело до змін напрямів діяльності 

структурного фонду у питаннях фінансування.  

Серед західних дослідників також необхідно виокремити низку робіт, 

які аналізують тенденції розвитку та історію формування регіональної 

політики окремих країн й впливу на цей процес з боку ЄС. В цьому плані 

найбільш цікавими є роботи, в яких аналізується досвід тих країн, де 

регіональна політика була практично відсутньою до входження у ЄС, 

зокрема, Греції, Кіпру тощо. Зокрема це дослідження С. Андрікопулоса [373], 

А. Сепоса і т.д. 

Для українських дослідників характерним є виправданий інтерес до 

вивчення досвіду регіональної політики країн постсоціалістичного табору. 

Особливо інтенсивно вивчається досвід Польщі і вплив регіональної 

політики ЄС на процес її формування, реалізації на національному рівні. 

Цьому присвячені роботи С. Швидюка «Регіональна політика Польщі: 

ретроспектива і погляд у майбутнє» [232], Р. Ключника «Особливості 

регіональної політики Республіки Польща» [111], І. Артьомова «Регіональна 

політика країн Вишеградської четвірки: досвід для України» [9], 

О. Пасічника «Регіональна політика країн Центрально-Східної Європи у 

контексті інтеграційних пріоритетів» [184], С. Федонюка та В. Намонюка 

«Адаптація регіональної політики Польщі до умов ЄС» [222], а також 

дисертаційне дослідження О. Савки «Європеїзація регіональної політики 

Польщі» [208]. Досвіду Угорщини в області регіональної політики та 

регіонального розвитку присвячено роботу М. Гало та Л. Алмаші 
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«Регіональна політика Угорщини та її реалізація в рамках програми 

Європейського Союзу» [46].  

П’ята група досліджень включає до себе роботи, що аналізують цілі, 

завдання, концептуальні засади нової регіональної політики України у 

контексті європейської інтеграції. Необхідність аналізу даної групи 

обумовлена підписанням документу про асоціацію України з ЄС та його 

відповідністю критеріям та параметрам, що висуваються до регіональної 

політики об’єднання. Попри невеликий строк дії угоди про асоціацію нова 

регіональна політика України стала предметом дослідження багатьох 

науковців, насамперед економістів, юристів, спеціалістів з державного 

управління. Так, зокрема, аналіз сучасної нормативно-правової бази 

регіональної політики України надано у роботі О. Стойко «Регіональна 

політика України: стан та перспективи» [211]. Аналіз сучасної регіональної 

політики у контексті європейської інтеграції викладено у дослідженні 

В. Горячука та Д. Дукова «Державна регіональна політика та угоди щодо 

регіонального розвитку в контексті європейського вибору» [58]. 

Особливістю досліджень сучасного етапу регіональної політики 

України є те, що вони головним чином присвячені проблемам 

децентралізації. Серед цих праць необхідно виділити колективне 

дослідження «Нова регіональна політика для нової України» [154], 

аналітичну записку Національного інституту стратегічних досліджень за 

авторства А. Павлюка «Формування об’єднаних територіальних громад: стан, 

проблемні питання та шляхи їх вирішення» [182], колективну працю 

науковців Українського незалежного центру політичних досліджень 

«Децентралізація в Україні: Досягнення, надії, побоювання» [68]. Практично 

всі дослідники відзначають неоднозначність цього процесу, пов’язаного, як 

вважає більшість дослідників, з недостатністю правового та фінансового 

забезпечення, відсутністю кваліфікованих кадрів. В той же час формування 

нової багаторівневої системи управління несе в собі значний потенціал, 

здатний дати регіонам імпульс для розвитку.  



46 

 

 

Проаналізувавши ступінь вивченості проблеми, необхідно відзначити 

достатньо глибокий рівень її розробки. У той же час аналіз літератури 

свідчить про те, що попри її велику кількість ціла низка проблем, на наш 

погляд, не знайшли достатнього висвітлення. Так, сьогодні не існує єдиного 

підходу дослідників до визначення хронологічних рамок становлення і 

розвитку регіональної політики ЄС. Ця проблема потребує подальшого 

уточнення. Практично не знайшла відбитку діяльність керівних структур ЄС, 

крім структурних фондів, діяльність яких достатньо глибоко розглянута. У 

більшості робіт, розкриваючи результати і процес реалізації регіональної 

політики, акцент робиться на соціально-економічній складовій, 

досліджуються параметри, пов’язані зі зростанням економіки, рівнем 

безробіття. При цьому менша увага надається на зміни якісних параметрів, 

пов’язаних з рівнем розвитку послуг, транспортною доступністю, 

поширенням Інтернету. Дослідники з пострадянського простору практично 

не аналізують взаємозв’язок та вплив регіональної політики на зміни у 

національній самосвідомості в умовах нівелювання державних кордонів 

через процеси інтеграції та регіоналізації. Сьогодні в умовах зростання 

сепаратизму та націоналізму в країнах ЄС низка експертів говорить про 

опосередкований вплив регіональної політики на ці процеси. Цікавим та 

актуальним представляється аналіз методів, що реалізуються в рамках 

Політики згуртування з метою покращення іміджу ЄС в умовах зростання 

євроскептицизму, а також процесу формування європейської ідентичності як 

основи майбутнього розвитку об’єднання. Також вимагає уточнення та 

поглибленого аналізу проблема виявлення та дослідження факторів, що 

впливають на регіональну політику ЄС. Практично не відображені в 

літературі такі аспекти регіональної політики, як її роль у формуванні нових 

просторових структур, що відбувається на основі чотирьох стратегій ЄС для 

окремих регіонів, зокрема Балтійського, Альпійського, Дунайського, а також 

регіонів Адріатичного та Іонічного морів. Розглянути ці аспекти Політики 
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згуртування на прикладі її аналізу у 2014-2017 рр. стане основним завданням 

даної роботи. 

У процесі роботи над дисертацією автором було використано широке 

коло джерел різноманітних видів та типів, які вимагають певної 

систематизації.  

Першу групу джерел складають нормативно-законодавчі акти, що 

стосуються історії розвитку інтеграційних процесів в Європі та створення й 

подальшого розвитку Європейського Союзу. Це низка установчих 

документів, зокрема: «Договір про створення Європейського об’єднання 

вугілля та сталі» [74], «Договір про створення Європейського економічного 

союзу» [73], «Єдиний Європейський Акт» [91], який запровадив значні зміни 

у Римських угодах, у першу чергу, пов’язані з розширенням функцій 

Європейського парламенту, внесенням до договору поняття «Європейське 

політичне співробітництво та згуртування», що передбачало надання 

допомоги найбіднішим регіонам країн-учасниць об’єднання. Підписання 

цього документу відкрило шлях для переходу європейського інтеграційного 

процесу на новий якісний рівень, що і відбулося у 1992 р., коли було 

підписано договір про Європейський Союз [72].  

У 1997 р. був підписаний Амстердамський договір [3], який розширив 

повноваження Європейського Союзу, включивши нові напрями його 

діяльності, зокрема імміграційна політика, політика зайнятості. Як 

Маастрихтський договір так і Амстердамський містили у собі поняття 

регіональної політики, визначаючи її мету, принципи, завдання, що виходили 

зі сформульованих в них цілей Європейського Союзу. В цих документах 

фактично були закладені підходи до принципів реалізації та напрями 

регіональної політики, визначена її роль як ключового напряму діяльності 

ЄС.  

В рамках групи джерел, що стали фундаментом для подальшого 

розвитку інтеграційного процесу та регіональної політики ЄС, великий 

інтерес представляють документи, що визначали принципи функціонування 
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та перспективи розвитку Європейського Союзу. Це, по-перше, Лісабонський 

договір, підписаний у 2008 р. після невдалої спроби прийняти Конституцію 

об’єднання. Договір посилював роль наднаціональних органів управління, 

зокрема й тих структур, що реалізували регіональну політику. По-друге, це 

документи, що визначали перспективи розвитку ЄС, його цілі та завдання, 

що стояли перед ним як організацією, вказували на шляхи подальшого 

розвитку. Це, в першу чергу, стратегія розвитку ЄС «Європа-2020» [283]. 

Саме вона багато у чому визначила концептуальні засади Політики 

згуртування.  

На формування регіональної політики також великий вплив 

спричинила низка документів, що визначили перспективи розвитку ЄС, серед 

яких, зокрема, рішення, що було прийняте у 1999 р. щодо розширення 

об’єднання за рахунок держав Центральної Європи. Відповідно, до цієї групи 

джерел необхідно віднести Римську декларацію ЄС, прийняту 25 березня 

2017 р. [201] Вона визначає пріоритети розвитку ЄС, аналіз яких дозволяє 

визначити роль регіональної політики у діяльності об’єднання.  

Друга група джерел – нормативно-правові документи, що визначили 

формування розвитку безпосередньо регіональної політики згуртування ЄС, 

а також її головних об’єктів – регіонів. Характер документів та матеріалів, а 

також їхній обсяг настільки великий, що доцільно в цій групі джерел 

виокремити підгрупи у залежності від структур, що їх приймають, а також 

змісту. 

Так, до першої підгрупи входять документи, що приймаються на рівні 

Європарламенту, які прямо чи опосередковано впливали на концептуальні 

засади регіональної політики, визначали її цілі, завдання, пріоритетні 

напрями. Серед цих документів необхідно виокремити Європейську хартію 

регіонів, де чітко визначено поняття «регіон» як головний об’єкт та суб’єкт 

регіональної політики, а також ціла низка нормативних актів, що дозволяють 

зрозуміти тенденції та напрями розвитку європейського регіоналізму. Це 

Декларація про регіоналізм у Європі [10], Європейська хартія прикордонних 
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та транскордонних регіонів [284], Європейська хартія місцевого 

самоуправління, Декларація про транскордонне співробітництво у Європі, 

Протокол № 2 до Європейської рамкової конвенції про міжтериторіальне 

співробітництво [194].  

Найважливішими документами, аналіз яких фактично дає повне 

уявлення про концептуальні засади політики, що проводиться, її цілі, 

завдання та механізми, є планові семирічні стратегії регіональної політики. 

Вони почали запроваджуватися у 1996 р., пов’язавши їх з фінансово-

бюджетними планами розвитку ЄС. Остання така Стратегія була запланована 

на 2014-2020 рр. Аналіз цих документів дозволяє дослідити, яким чином 

відбувається процес еволюції та модернізації регіональної політики, що 

отримала у 2014 р. назву «політика згуртування». Вона тісно переплетена з 

іншими політиками ЄС, гармонічно імплементуючись у соціальний та 

зовнішньополітичний вектори. У даному контексті важливу роль відіграють 

наступні документи, прийняті на рівні ЄС, зокрема «Основоположні 

принципи стійкого просторового розвитку Європейського континенту» [179] 

та «Європейська перспектива просторового розвитку» [294]. Особливістю 

цих джерел є те, що, вони є юридично необов’язковими, однак визначають 

характер взаємозв’язку для всіх політик ЄС, які мають істотний просторовий 

вплив. Це дозволяє визначити завдання Політики згуртування в рамках 

реалізації концепції просторового розвитку ЄС.  

Крім того, в рамках концепції просторового розвитку ЄС важливе 

значення мають програми, що визначають перспективи розвитку окремих 

регіонів, спрямовані на формування нових просторово-територіальних 

структур, як всередині його, так і за участі територій, що знаходяться за 

кордонами об’єднання. Це, зокрема: «Стратегія ЄС для регіонів Балтійського 

моря» (EUSBSR) [299]; «Стратегія ЄС для Альпійського регіону» (EUSALP); 

«Стратегія ЄС для регіонів ріки Дунай» (EUSDR) [300]; «Стратегія ЄС 

Адріатичного та Іонічного регіону» (EUSAIR) [281]; «Доповідь з 

імплементації макростратегії в ЄС» [346], а також доповіді з аналізом 
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реалізації Політики згуртування за іншими напрямами, зокрема, про 

діяльність структурних інвестиційних фондів [296], про перспективи 

територіального інвестування, транснаціонального співробітництва ЄС та 

прикордонного співробітництва [336].  

До третьої групи джерел відносяться звіти, резолюції та постанови, що 

стосуються регіональної політики, зокрема: про наслідки реалізації 

регіональної політики, щотижневі аналітичні доповіді, документи Комітету 

регіонів, Асоціації регіонів прикордонного співробітництва, Асоціації 

європейських регіонів. До цієї ж групи входять операційні програми, що 

затверджуються Єврокомісією, контракти про партнерство, що укладаються 

між нею та країнами-членами, які визначають взаємодію в області реалізації 

регіональної політики. 

Особливе значення в цій групі джерел належить матеріалам, що 

характеризують діяльність структурних фондів Європейського Союзу, через 

які відбувається фінансування регіональної політики. Найважливішим 

джерелом, що дозволяє аналізувати процес реалізації регіональної політики 

та її результати, є щорічний звіт, який готується Єврокомісією [347], а також 

звіти про реалізацію планових семирічних стратегій регіонального розвитку.  

До наступного типу документів, що стосуються цієї групи джерел, 

відносяться матеріали, які характеризують діяльність ЄС з реалізації 

Політики згуртування за окремими її векторами. Це спеціальні програми, 

прийняті для реалізації конкретних цілей та завдань Політики згуртування, у 

першу чергу, INTERREG [312], яка приймається вже у п’ятий раз і 

спрямована на формування єврорегіонів через прикордонне та транскордонне 

співробітництво. Аналіз цих програм дає можливість розкрити 

закономірності та специфіку регіональної політики, прослідкувати еволюцію 

підходів та концепцію, пов’язаних з транскордонним співробітництвом, яке 

розглядається як найважливіший інструмент розвитку європейського 

інтеграційного процесу. Процес реалізації Політики згуртування 

відображений також у низці інших програм, зокрема, «Горизонт – 2020» 
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[305], що була прийнята з метою забезпечення максимальної 

результативності у таких напрямах як інновації, індивідуальне лідерство, 

соціальні виклики. Аналіз даного виду джерел дозволяє більш повно та 

глибоко дослідити всі сторони багатовекторної регіональної Політики 

згуртування та вивчити механізми її реалізації.  

Четверта група джерел представлена документами, що характеризують 

формування та рівень концептуального й інституційного розвитку 

регіональної політики країн-членів Європейського Союзу. В рамках нашої 

роботи аналіз цих документів був необхідний задля виявлення ступеня 

впливу регіональної політики ЄС на формування національної регіональної 

політики й характеру взаємодії її різних рівнів. При цьому акцент було 

зроблено на країни колишнього соціалістичного табору, а також Грецію та 

Кіпр, де регіональна політика була практично відсутньою до вступу у ЄС. 

Обсяг цих документів надзвичайно великий, відповідно, ми досліджували 

лише ті, що є фундаментальними як у контексті розуміння концепції 

регіональної політики, так і механізмів її реалізації.  

Аналіз джерел даної групи дозволяє прослідкувати процес формування 

регіональної політики країн-членів ЄС під час участі в інтеграційних 

процесах, виявити механізми та напрями координації наднаціональної та 

національної політики, спрямованої на регіональний розвиток.  

П’ята група джерел представляє значний обсяг статистичних даних, 

пов’язаних з реалізацією регіональної політики в 2014-2017 рр., а також у 

більш ранній період для більш точної оцінки ефективності Політики 

згуртування. Статистика, що нами використовується, знаходиться на веб-

сторінках Європейського комітету статистики (Євростат) [298], Комітету 

регіонів [364], Директорату регіональної політики, Єврокомісії [272], 

щоденного бюлетеня «Agence Europa» [243] тощо. Матеріали даної групи є 

обов’язковими при аналізі конкретних напрямів регіональної політики ЄС та 

національних держав, оскільки дозволяють робити висновки про динаміку 

розвитку регіонів за цілим набором параметрів.  
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Також це масив інформаційних матеріалів, надрукованих у ЗМІ, у 

першу чергу, присвячених різним аспектам Політики згуртування, які 

друкуються у журналі «Панорама», що видається ЄС для популяризації своєї 

діяльності серед населення, підвищення його інформованості щодо процесу 

здійснення регіональної політики. До цієї групи належать також матеріали 

веб-сайтів регіональних та національних органів влади, де широко 

представлені інформаційні матеріали, що стосуються реалізації окремих 

проектів та програм. Там також розміщені інтерв’ю, аналітичні доповіді 

експертів з питань регіональної політики, функціонування Єврорегіонів. 

Особливий інтерес ці матеріали представляють для аналізу проблем та 

труднощів, з якими стикаються регіони у контексті їхньої участі в Політиці 

згуртування, їхнього ступеня впливу на регіональну політику ЄС та 

національних держав.  

Сьома група джерел пов’язана з аналізом нормативно-правової бази 

регіональної політики, що проводиться після Революції гідності в Україні. На 

сьогодні вона складається з цілої низки документів: «Бюджетний кодекс 

України» [36], Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» [101], 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» [99], Закон України 

«Про транскордонне співробітництво» [103], «Про генеральну схему 

планування території України» [95]. Водночас особливе значення мають: 

Закони України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [96], 

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» [100], Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» [98], Закон України «Про 

засади державної регіональної політики» [97].  

Аналіз цих документів дає можливість порівняти концептуальні 

підходи до рівнів правового забезпечення, а також ступеня розроблення 

механізмів та інститутів регіональної політики України та Європейського 

Союзу у контексті Політики згуртування. Дане зіставлення, а також аналіз 

факторів, які впливають на формування регіональної політики ЄС та України 
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дозволяє визначити потенціальні можливості процесу впровадження 

європейського досвіду у нашій країні. 

В цілому, характер та обсяг використаних у роботі джерел дає 

можливість дослідити поставлені цілі та завдання.  

Методологічною основою дисертації стала сукупність як 

загальнонаукових, так і специфічних методів. Наукове дослідження такої 

багаторівневої і багатовекторної проблеми як регіональна політика 

неможливо провадити поза контекстом тих тенденцій, що є характерними 

для сучасного стану світового розвитку і здійснюють безпосередній вплив на 

процеси регіоналізації. До таких факторів перш за все необхідно віднести 

процес глобалізації, розвиток різних форм інтеграції та інформатизації. 

Наступною особливістю процесу дослідження нашої теми є те, що вона має 

міждисциплінарний характер, тобто як регіональна політика включає до себе 

цілий комплекс напрямків, що охоплює практично всі сфери життя 

суспільства від соціально-економічної складової до культурно-гуманітарної. 

Це, у свою чергу, вимагає використання методології і методів з цілої низки 

інших дисциплін: економіки, політології, статистики, історії, соціології, 

культурології, міжнародного права, демографії.  

Використовуючи ті чи інші методи дослідження, необхідно також 

враховувати особливості процесу регіоналізації в Європейському Союзі. 

Динаміка змін політичного життя, бурхливий розвиток процесів глобалізації 

та інтеграції вимагають постійного вдосконалення методологічної бази 

політичної науки. На думку О. Бабінової, повноцінного та усестороннього 

аналізу політичних процесів та явищ можна досягнути, лише 

використовуючи весь чинний теоретико-методологічний арсенал. При аналізі 

методологічної бази дослідження слід виокремлювати її складові елементи: 

засоби пізнання, принципи та методи [11, с. 23].  

У сучасних дослідженнях широко використовується наступна 

класифікація методів: філософські методи пізнання, загальні та конкретно-

наукові методи, у даному випадку – політологічні. Філософський метод дає 
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можливість осмислити сутність об’єкту та предмету дослідження. В рамках 

дослідження його використання дозволяє повноцінно дослідити такі поняття, 

як глобалізація, інтеграція, регіоналізація. Саме в їхньому контексті можливо 

зрозуміти таке унікальне явище, як утворення ЄС, характер його діяльності. 

Діалектичний метод дозволяє виявити характер взаємодії таких процесів, як 

інтеграція та регіоналізація. Без аналізу цієї взаємодії та її наслідків не можна 

зрозуміти ту роль, що відіграє регіональна політика у цих процесах. Даний 

підхід є необхідним при аналізі факторів, що впливають на формування 

регіональної політики, дозволяє розкрити її сутність як єдиного процесу, в 

якому представлені політична, економічна, ідеологічна, соціальна, культурна, 

етнічна складові. Використання цього методу дозволило розглянути процес 

реалізації регіональної політики через співвідношення національного та 

регіонального. Даний метод був використаний також при написанні другого 

розділу роботи, де йде мова про фактори, під впливом яких відбувається 

процес формування та розвитку регіональної політики.  

Регіональна політика є складним багатовекторним явищем, що включає 

в себе практично всі сфери діяльності: від соціально-економічної до 

культурно-гуманітарної. Вона вимагає міждисциплінарного підходу до свого 

вивчення, що передбачає використання методів інших наук. Так, принципом, 

що дозволив структурувати матеріал, пов’язаний з аналізом становлення 

регіональної політики, став принцип історизму. Він передбачає розгляд 

явищ, що нас цікавлять, у контексті історичного процесу, беручи до уваги, 

що той постійно змінюється, розвивається і здійснює вплив на оточуюче 

середовище. Використання конкретно-історичного підходу у контексті 

принципу історизму дозволило виокремити етапи у розвитку регіональної 

політики, а також показати, які фактори визначали її характер, цілі, завдання 

на кожному з них. Велика частина матеріалу другого розділу структурована 

на основі такого підходу.  

У роботі широко застосовувався системний підхід. Його сутність 

полягає у комплексному вивченні складних об’єктів, до яких відноситься і 
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регіональна політика. У контексті дослідження регіональної політики 

Європейського Союзу даний метод є одним з основних. ЄС – складна 

багаторівнева структура та, одночасно, система, що складається з низки 

структур, кожна з яких являє собою систему. Цей підхід водночас із 

використанням структурно-функціонального методу дозволив розкрити рівні 

реалізації регіональної політики: комунітарний, національний, регіональний. 

Також він допоміг визначити характер співпраці та взаємодії всіх рівнів 

регіональної політики, її динаміку, проблеми, що існують на сучасному етапі. 

Крім того, систематичний аналіз передбачає загальний аналіз системи з 

використанням принципу поетапності, який дозволив дослідити регіональну 

політику як комплексне явище, визначити її структуру, особливості, механізм 

реалізації. Можна сказати, що саме системний підхід став визначальним при 

аналізі факторів та процесів, пов’язаних з формуванням та реалізацією 

регіональної політики.  

На основі цього принципу були систематизовані та досліджені 

матеріали, відображені у розділі, присвяченому концептуальним засадам 

регіональної політики ЄС та особливостям її реалізації в Україні. 

Структурно-функціональний підхід дав можливість розглянути та виявити 

пріоритетні напрями розвитку європейського регіоналізму та форми його 

прояву, а також складові регіональної політики, її функції, характер взаємодії 

та роль у політиці Європейського Союзу. 

До загальних методів необхідно віднести порівняльний або 

компаративний, метод «case-study», аналізу та синтезу. Так, компаративний 

метод разом із порівняльно-політологічним дав можливість показати ступень 

впливу регіональної політики на характер змін в регіонах, що 

використовувалися нами при оцінці її результативності, а також при 

дослідженні можливості використання досвіду ЄС при реалізації її в Україні. 

Це можливо за умови виокремлення порівняльних дефініцій та виокремлення 

елементів, принципів, механізмів реалізації регіональної політики ЄС, які 

доцільно було б впровадити в Україні. Компаративний аналіз було 
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використано для виявлення загальних та специфічних особливостей 

реалізації регіональної політики на всіх етапах розвитку, її реалізації в 

окремих державах-членах ЄС, регіонах та об’єднанні в цілому.  

Метод «case-study» полягає у дослідженні окремих випадків з метою 

вивчення загальних закономірностей. Він допоміг більш точно дослідити 

поняття «Єврорегіон», його типові характеристики, на основі аналізу 

прикладів діяльності конкретних структур такого типу. Регіональна політика 

є за своєю сутністю одним з векторів політичного процесу. Звідси походить 

об’єктивна необхідність використання політичного аналізу, який у рамках 

дослідження був використаний для дослідження взаємозв’язків та 

взаємовпливу регіональної політики з іншими політики, що реалізуються ЄС, 

у першу чергу, у зовнішній сфері. Складовим елементом політологічного 

аналізу є інституційний метод. За його допомогою була розглянута 

інституційна база регіональної політики, характер та закономірності її 

еволюції, специфіка, що була характерною для конкретних етапів 

регіональної політики. Метод аналізу та синтезу дав можливість комплексно 

представити картину функціонування регіональної політики, виявити спільне 

та особливе у процесі регіоналізації та регіональній політиці всіх рівнів, а 

також довести їхню взаємопов'язаність.  

У зв’язку з тим, що у роботі розкриті теоретичні основи, пов’язані з 

утворенням ЄС, його регіональною політикою, аналізом таких явищ, як 

глобалізація, інтеграція, регіоналізація, регіональна політика, виникає 

потреба у визначенні та аналізі категоріального апарату дослідження. 

Реалізувати це завдання дозволяє використання методу термінологічного 

аналізу. Даний метод пропонує дати історію понять, їхній зміст, ієрархію, 

визначити їхнє місце у категоріально-понятійному апараті. Цей метод був 

використаний при написанні першого розділу. При аналізі програмних 

документів регіональної політики використовувався метод контент-аналізу. 

Регіональна політика всіх рівнів може розвиватися у чітко визначеному 

правовому полі, що саме і визначило застосування політико-правового 
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методу. Він дозволив спиратися на норми міжнародного та національного 

права при дослідженні процесів регіоналізації та регіональної політики. 

Також було застосовано метод статистичної обробки даних для здійснення 

аналізу ефективності регіональної політики. Комплексне застосування 

широкого спектру методологічних підходів та принципів дало можливість 

забезпечити цілісність сприйняття об’єкту дослідження у контексті всієї 

системи взаємозалежності, взаємозв’язку та динаміки розвитку. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

Проведений нами аналіз сучасних концептуальних підходів до 

дослідження регіональної політики, дозволяє зробити наступні висновки: 

категоріальний апарат, необхідний для дослідження проблеми, не має 

однозначних підходів та трактувань, що обумовлено міждисциплінарним 

характером такого поняття, як «регіон» як фундаментальної основи вивчення 

регіональної політики. На основі аналізу тлумачення цього поняття в основу 

роботи нами було закладено широке розуміння регіону як об’єкту 

державного управління та адміністративно-територіальної одиниці, а також 

як просторово-організаційного об’єкту самоврядування та самостійного 

фактору політичного впливу. Такий підхід до розуміння сутності регіону 

виражений в документах Європейського Союзу. Дослідження цього поняття 

вимагає конкретно-історичного підходу, адже в умовах розвитку глобалізації 

та інтеграції регіони змінюють свої змістовні характеристики і сьогодні 

включають до себе дві сторони співробітництва: міждержавну та 

міжрегіональну.  

Розвиток інтеграції та регіоналізації європейського простору призвів до 

виникнення нового типу регіону – «Єврорегіон». Сутність цього явища 

сьогодні також не має однозначного пояснення. Більшість дослідників 

схильні розглядати їх як форми транскордонного та прикордонного 

співробітництва. На наш погляд, більш адекватний підхід до розуміння цього 
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явища, що сьогодні визначає головний тренд розвитку ЄС, – це трактування 

єврорегіону як специфічної форми просторово-територіальної структури, яка 

не завжди має загальні кордони та формується сьогодні Європейським 

Союзом за допомоги реалізації регіональної політики. 

Аналіз сучасної регіональної політики неможливий без з’ясування 

сутності таких процесів як регіоналізація та такого поняття як «регіоналізм». 

І те, і інше явище активно вивчається дослідниками в усьому світі. На 

сьогодні зроблена спроба дати типологію регіоналізму. Це новий і старий, 

пасивний, активний, економічний, регіоналізм зверху та знизу, в той же час 

оцінка сутності даного явища у роботах вчених є різною. Найбільш 

переконливим, на наш погляд, та глибоко аргументованим є його розгляд як 

ідеології, в той же час як регіоналізація – це процес реалізації регіоналізму на 

практиці. Існує специфіка в оцінці аспектів регіоналізму західними 

дослідниками, представниками російської школи регіоналістики та 

українськими дослідниками. У даній роботі ми розглядали регіональну 

політику крізь призму підходів до регіоналізації та регіоналізму, зазначених в 

документах Європейського Союзу. Неоднозначність трактування таких 

понять як «регіон», «регіоналізм» призводить до різних підходів в розумінні 

сутності регіональної політики, її цілей та задач. 

В роботі регіональна політика розглядається як багаторівнева 

парадигма, що відрізняється багатовекторністю та досить глибокою 

імплементованістю у політику Європейського Союзу. В основу розуміння її 

сутності нами було закладено її оцінки в документах ЄС, котрі розглядають її 

значно ширше ніж традиційно-класичний підхід до регіональної політики в 

рамках реалізації «політики згуртування». 

Проведений аналіз стану наукової розробки питань регіональної 

політики свідчить про те, що сьогодні вона досліджується в контексті 

економіки, культурології, державного управління та інших наук. 

Домінантним залишається політологічний підхід, що розглядає регіональну 

політику в контексті політологічного аналізу як один з напрямів політичної 
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діяльності ЄС. Відзначаючи достатньо глибокий аналіз, наданий в літературі, 

слід звернути увагу на те, що ряд проблем, пов’язаних з процесом 

формування регіональної політики ЄС не мають однозначного трактування і 

мають дискусійний характер. Практично поза увагою дослідників 

залишається проблема, пов’язана з аналізом конкретних форм та методів, які 

використовують керівні органи ЄС в ході її реалізації. Потребує подальшого 

уточнення проблема взаємозв’язку і взаємодії регіональної політики з іншими 

політиками ЄС, а також більш глибокого осмислення потребує аналіз 

факторів, під впливом яких проходив процес становлення і трансформації 

Політики згуртування. 

Для дослідження теми дисертаційної роботи залучено широке коло 

джерел різнопланового характеру: від законодавчо-правових документів, що 

розкривають процеси інтеграції, регіоналізації, формування концептуальних 

засад регіональної політики, до статистичних даних, що характеризують 

процес її реалізації, а також матеріали що дають можливість визначити 

характер взаємодії регіонів з наднаціональними структурами регіональної 

політики. В роботі широко використовувались матеріали, пов’язані з 

діяльністю Європейської Комісії, Генерального директорату регіональної 

політики і Комітету регіонів.  

Для реалізації поставлених мети та завдань була розроблена 

методологічна база дослідження, в основу якої закладено комплексний підхід 

до вивчення даної проблеми. В дослідженні було використано як загальні 

методи наукового пізнання, так і ті, які передбачають використання 

політологічного аналізу. Це системно-функціональний, термінологічний, 

контент-аналіз та інші. 
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РОЗДІЛ ІІ 

СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС  

 

 

2.1. Етапи розвитку регіональної політики ЄС 

Регіональна політика Європейського Союзу має глибокі історичні 

корені становлення та розвитку, які відбувалися паралельно зі становленням 

самої організації європейського об’єднання, а її витоки відносяться до 

початку європейського інтеграційного процесу. Як Європейський Союз 

сьогодні представляє собою унікальну структуру, так і його регіональна 

політика має унікальний характер. Унікальність регіональної політики ЄС 

витікає зі специфіки організації як структури, яка поєднує в собі риси 

класичної міжнародної організації та держави двох типів - федеративного та 

конфедеративного. Регіональна політика в даному контексті мала б 

формуватися як в інтересах усієї інтеграційної спільноти, так і враховуючи 

інтереси держав її регіональних структур. 

Єдина Європа, на думку авторів даного проекту М. Монне та Шумана, 

мала б рухатися в цьому напрямку поступово: «Європа не може бути 

створена одразу та на основі якогось генерального плану її треба будувати 

поступово, обираючи конкретно пріоритетні області співпраці, створюючи 

практичну солідарність у всіх нових галузях сучасної діяльності» [270]. Так і 

регіональна політика формувалася поступово, спираючись на набутий в ході 

її реалізації досвід, існуючі вже на той час концептуальні підходи до 

розуміння цілей та задач регіональної політики. 

Сучасна концепція регіональної політики, що сьогодні називається 

Політикою згуртування, механізми її реалізації та її інституційне оформлення 

є результатом тривалого історичного процесу, який проходив під впливом 

цілого комплексу факторів. Характер факторів, що впливають на регіональну 

політику в окремі періоди її розвитку, мав свої відмінні якісні та кількісні 

характеристики, що впливало на характер, цілі, завдання та концептуальні 

основи регіональної політики, механізми її реалізації. В цьому дослідження 
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немає можливості подати їхній всебічний характер та типологію. Проблема 

факторів регіональної політики достатньо глибоко досліджена в сучасній 

регіоналістиці [126, с. 123-124] Особливо глибоко відображений в літературі 

комплекс факторів соціально-економічного плану представниками 

економічної науки [17; 228]. Рівень економічного і соціального розвитку 

регіонів є домінантним фактором на всіх етапах розвитку регіональної 

політики, складає її основу та фундамент [87, с. 73]. В контексті нашої 

роботи ми систематизували фактори за низкою критеріїв. Це фактори 

зовнішнього порядку, які діють поза рамками інтеграційної структури, але 

впливають на процес формування її регіональної політики, а також комплекс 

факторів, що діють в середині самої структури. Крім того ми виділяємо 

комплекс факторів, які мають постійний характер і діють на всіх етапах 

розвитку регіональної політики, а також фактори тимчасового характеру, 

вплив яких був обмежений часовими рамками. А також фактори, які мали як 

об’єктивний так і суб’єктивний характер. Типологія факторів, аналіз їхнього 

впливу, на наш погляд, дає можливість прослідкувати процес еволюції 

регіональної політики ЄС і виділити в цьому процесі етапи якісних і 

кількісних трансформацій її параметрів. Сьогодні актуалізація цього 

завдання мотивується тим, що як показує аналіз літератури, дослідники не 

мають єдиних підходів до критеріїв визначення етапів в її розвитку. 

Найбільш дискусійним є питання про визначення початку регіональної 

політики ЄС і визначенню початкових етапів її становлення. Проведений 

аналіз дозволяє виділити чотири основних існуючих сьогодні підходи до 

проблем початку становлення регіональної політики ЄС.  

Перший представлений групою авторів, які визначають її початком 

1951 р., таким чином пов’язуючи її безпосередньо з початком інтеграційних 

процесів – створення Європейської спільноти вугілля та сталі [74]. Такий 

підхід обґрунтовує в своїх роботах цілий ряд авторів. Це І. Бусигіна [32] 

Савка О. [207], Дробот Г. [77], Бєлов І. [20], Г. Яровий та О. Білокурова [239]. 

Для них аргументом слугує те, що в цей період витрачено 104 млн доларів 
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США на реконверсію і 98 млн доларів США на переселення з районів 

закритих шахт і перепідготовку шахтарів [106, с. 636]. 

Другий підхід, до якого відноситься більшість дослідників, визначає 

початок регіональної політики ЄС з 1957 р., пов’язуючи його з підписанням 

Римської угоди, в преамбулі якої було чітко визначено: «Необхідно 

посилювати єдність наших економік і забезпечити їхній гармонійний 

розвиток, згладжуючи відмінності між регіонами та долаючи відсталість 

найменш розвинутих регіонів» [73]. Саме поява цього формулювання в 

Римському договорі, як вважають прихильники цього підходу, поклала 

початок комунітарній регіональній політиці. Таке обґрунтування присутнє в 

працях як західних дослідників [63; 362; 366], так він є характерним і для 

авторів пострадянського простору [5; 139; 238]. 

Достатньо широко представлений в літературі третій підхід, що 

визначає початок становлення регіональної політики з 1960-х рр. Аргументи 

його представників зводяться до того, що в цей період було створено 

Генеральну дирекцію регіональної політики, яка отримала назву DI-16, стала 

головним конструктором європейського регіоналізму так і відповідальним за 

розробку спільної комунітарної регіональної політики, і з'являється в 1969 р. 

документ з назвою «Регіональна політика Співтовариства», в якому 

безпосередньо зазначалася необхідність «приступити до організації 

діяльності Співтовариства з питань регіонального розвитку» та лунав заклик 

до реалізації регіональної політики. Документ не містив у собі її чіткої 

концепції, а визначав низку заходів напрямів діяльності з оптимізації 

індустріальних регіонів і надання допомоги відсталим. Визначав 

фінансування регіональних проектів через передачу коштів [226, с. 104]. 

Прихильники четвертого підходу визначають початок регіональної 

політики з першої половини 1970-х рр. Для них критерієм початку є вступ до 

ЄЕС Британії в 1973 р. і створення в 1975 р. ЄФРР (Європейського фонду 

регіонального розвитку). Так Є. Кіш вважає, що по суті регіональної 

політики Співтовариства не існувало до вступу до нього Британії, і 
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принципова мотивація необхідності розробки концепції регіональної 

політики була обумовлена, на її думку, економічними і перш за все 

фінансовими причинами – як посилення політичної схильності британських 

громадян до членства в ЄС шляхом повернення внесків через регіональну 

політику [110]. 

Такий підхід є характерним і для С. Артболевского [8]. Інші дослідники 

прихильники цього підходу як аргумент на його користь пов’язують початок 

регіональної політики з економічною і енергетичною кризою початку 1970-

х рр. Так О.А. Бородіна вважає, що до кризи 1970-х рр. регіональна політика 

не мала глобального характеру і не розглядалася як спосіб проведення 

західноєвропейської інтеграції [27, с. 462]. Цей підхід відображено і в 

роботах низки західних дослідників [324]. 

Таким чином, питання про строки початку становлення регіональної 

політики має дискусійний характер, значно відрізняючись у часових рамках. 

Це цілком стосується і її періодизації. В роботах дослідників наведено безліч 

запропонованих періодизацій. Найбільш поширеними є наступні. Для 

прихильників першого підходу найбільш характерною є періодизація надана 

І. Бусигіною яка виділяє три етапи: 1951-1975 рр. – підготовчий; 1975-

1988 рр. – початковий, з 1988 р. – період структурної політики, тобто 

Політики згуртування [32, с. 63-64]. Для авторів, які вважають її початком 

1957 р. типовою є періодизація надана в праці С.О. Маковського, де виділені 

етапи. Початковий з 1957 р. до середини 1970-х рр., потім етап її становлення 

з середини 1970-х рр. до 1988 р., а також етап її розвитку з 1988 р. до 

теперішнього часу [140, с. 9-10]. 

Низка дослідників схиляється до більш детальної періодизації. Так, в 

роботі А. Гусейнова виділені чотири етапи: 1957-1965 рр., 1966 р. – середина 

1970-х рр., 1975-1988 рр., 1988 р. до теперішнього часу. В основу своєї 

періодизації він заклав зміни цілей і завдань регіональної політики, а також 

рішення Європейського Союзу від 15 квітня 1964 р., згідно з яким 
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регіональна політика стала складовою частиною середземноморської 

економічної політики ЄС [62].  

Для дослідників економістів характерним є виділення двох великих 

етапів 1957-1988 рр. та з 1988 р. до теперішнього часу [17]. В середині 

другого етапу вони розглядають процес трансформації регіональної політики 

в контексті фінансово-економічних планів розвитку ЄС, планів розвитку 

Політики згуртування [188, с. 104-105].  

Принципово відмінний підхід у визначені етапів становлення 

регіональної політики ЄС запропонувала А.В. Сорокіна. В основу своєї 

періодизації вона заклала існуючі на сьогодні підходи в економічній науці до 

подолання нерівномірності соціально-економічного розвитку. Перший підхід 

– це діяльність федерального уряду. Другий – активна бюджетна політика 

самого регіону. В контексті такого підходу вона виділяє перший етап (50-

60 рр. ХХ ст.), коли діють так звані дирижистська модель регіональної 

політики, коли домінував перший підхід, та вирішальна роль належала 

державі та наднаціональним структурам. Другий етап – це 70-80 рр. ХХ ст., 

коли реалізується неоліберальна модель, в ході якої в основу регіональної 

політики був покладений не принцип соціальної справедливості, а принцип 

господарської ефективності або екологічної виправданості. В 90-х рр. ХХ ст. 

починається новий етап, який триває й по нинішній час, який 

характеризується узагальненням найкращих практик дирижизму те 

неолібералізму враховуючи формування постіндустріального та 

інформаційного суспільства [210]. 

Інтерес представляє і періодизація запропонована російським 

дослідником Ю.А. Косовим і А.В. Торопигіним Визнаючи початок її 

становлення початком 50-60-х рр. ХХ ст., вони визначають етапи її розвитку 

в контексті процесів її імплементації до зовнішньої політики ЄС, вирішуючи 

проблеми пов’язані з прийомом нових членів, а також в рамках таких 

ініціатив як «Північний вимір», «Чорноморська синергія», «Східне 

партнерство  і «Європейська політика сусідства» [120]. 
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Аналіз запропонованих періодизацій показує, що практично всі вони 

виділяють як знаковий 1988 р. визначаючи, що кардинальна реформа 

регіональної політики, розпочата в цьому році, призвела до змін якісних її 

характеристик, її сутності, вона трансформувалася в структурну політику – 

Політику згуртування. Водночас не існує чітких критеріїв при виділенні 

етапів розвитку регіональної політики. Це на наш погляд багато в чому 

обумовлено складністю та багатовекторністю самого змісту регіональної 

політики. Оскільки вона охоплює всі аспекти життя суспільства від 

економічних і фінансових до культурно-етнічних, її вивчення потребує 

комплексного підходу. Більшість досліджень з питань регіональної політики 

присвячені окремим її напрямкам. Звідси й різні підходи до виділення 

критеріїв у визначення етапів її розвитку. Економісти в основу періодизації 

закладають трансформацію, пов’язану зі зміною цілей, економічних та 

фінансових механізмів її реалізації. Політологи, юристи беруть за основу 

формування та трансформацію принципів та ідеології регіональної політики, 

створення правової бази для її реалізації. Фахівці в галузі управління 

акцентують увагу на етапах формування нових рівнів керування в межах ЄС 

та нової моделі «центр-регіони» в межах держави. Зміни, які відбуваються 

внаслідок реалізації регіональної політики, визначаються критеріями для її 

періодизації. Ряд дослідників ґрунтують свою періодизацію на суто 

політичних показниках, пов’язуючи її зі збільшенням кількості країн-

учасниць ЄС [221].  

На основі аналізу літератури нами виявлено більше ніж десять 

періодизацій регіональної політики. Засновуючись на аналізі літератури, 

самого процесу розвитку регіональної політики, документів і матеріалів як 

наднаціональних структур так і документів, які характеризують національну 

регіональну політику країн-членів Співтовариства, нами пропонується 

наступна періодизація розвитку регіональної політики ЄС. Ми погоджуємося 

з тими авторами, які відносять її початок до 1951 р., тобто укладення угоди 

про створення Європейської спільноти вугілля та сталі, вважаючи їхні 
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аргументи обґрунтованими. Кінцевою точкою цього початкового етапу є 

1988 р., коли почалося її реформування, сутність якої полягала в 

трансформація її в структурну політику, позначену в офіційних документах 

Співтовариства як Політика згуртування. Офіційно ця дата вважається її 

початком. В 2018 р. ЄС відзначав її тридцятирічний ювілей. Другий етап ми 

визначаємо хронологічними рамками 1988-2000 рр. Третій період охоплює 

2000-2008 рр. Четвертий етап ми визначаємо з 2008 р. до теперішнього часу. 

Виділення тих чи інших етапів в розвитку регіональної політики 

обумовлено набуттям нею нових як кількісних так і якісних характеристик, 

змінами її цілей і завдань, а також функцій, які вона виконує, тією роллю, яку 

вона відіграє в цілому в житті Європейського Союзу і його політиці. Нові 

якісні параметри повинні набувати і механізми її реалізації. Усе це 

передбачає зміни її концептуальних основ, ступінь її інституціоналізації 

відповідного рівня правового забезпечення.  

Для виділення етапів визначну роль відіграє і аналіз факторів. Під 

впливом яких вона змінює свої параметри. Перший виділений нами етап 

(1951-1988 рр.) ми характеризуємо як початковий, підготовчий етап. Ми 

виходили з того, що офіційно ЄС вважає початком становлення своєї 

регіональної політики. Це був складний період пошуку її концептуальних 

основ, механізмів реалізації, чіткого усвідомлення цілей і завдань 

наднаціональної регіональної політики європейської структури, яка 

створюється і динамічно розвивається. Це був пошук тієї ролі, яку вона 

повинна відігравати на шляху створення Єдиної Європи. Цей період 

достатньо глибоко відображений в літературі в роботах авторів, зазначених 

вище. В той самий час проблема, пов’язана з аналізом і систематизацією 

факторів, під впливом яких цей процес проходив, потребує уточнення. Це в 

першу чергу характер взаємодії і впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на 

її становлення і розвиток. 

Визначним зовнішнім фактором цього періоду була геополітична 

ситуація в Європі, пов’язана з формуванням біполярної системи міжнародних 
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відносин, і наслідком якої стала Холодна війна. Європа була на передовій 

лінії цієї війни. Ц актуалізувало для європейських країн проблему своєї 

політичної та економічної самостійності і незалежності. До зовнішніх 

факторів цього періоду також необхідно віднести світову енергетичну та 

економічну кризу середини 1970-х рр. і спад економічного розвитку початку 

1980-х рр. Наслідки цих криз стали потужним каталізатором розвитку 

регіональної наднаціональної політики і наприкінці 1980-х рр. почали 

впливати на розвиток глобалізаційних процесів. Домінантним внутрішнім 

фактором на цьому етапі, як і на всіх подальших, є процес інтеграції і його 

особливості на кожному з виділених нами етапів. На цьому етапі розвиток 

інтеграції проходив як вшир так і вглиб. Процес поглиблення європейської 

інтеграції послідовно веде до перманентного процесу розширення 

географічних кордонів ЄС. Розширення та поглиблення європейської 

інтеграції необхідно розглядати як два різних процеси, у той же час, тісно 

пов’язаних одне з одним. Обидва ці процеси визначають динаміку розвитку 

ЄС. Дослідник Ю. Борко під час характеристики цих двох процесів визначав, 

що провідним є поглиблення, тобто процес саме економічної інтеграції як 

такої. Він створює та по мірі розвитку посилює «гравітаційне поле» 

регіональної групи. Однак і розширення, у свою чергу, збільшує спільний 

потенціал регіонального угрупування, та тим самим – «сили його тяжіння» 

[24, с. 210,225]. 

На цьому етапі розвитку якісні зміни в розвитку інтеграції, перехід на 

більш високий рівень розвитку відбувався двічі, зі створенням нових 

інтеграційних структур на основі прийнятої в 1957 р. Римської угоди і в 

1986 р. на основі прийняття Акту про створення Співтовариства, що відкрило 

шлях до створення Євросоюзу. В ході підготовки Римської угоди вже було 

присутнє чітке усвідомлення необхідності реалізовувати наднаціональну 

регіональну політику. Про це переконливо свідчить заява голови 

Міжнародного підготовчого комітету з розробки цієї угоди. П.-А. Спаак, в 

якому чітко формулювалася необхідність «посилення заходів, спрямованих 
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на підтримку відсталих регіонів, і надання робочих місць незайнятій робочій 

силі» [360]. До преамбули угоди було включено положення про необхідність 

«посилювати єдність економік і гарантувати їхній гармонійний розвиток, 

згладжуючи відмінності між регіонами та долаючи відсталість найменш 

розвинутих регіонів» [73]. В цьому документі відсутнє поняття регіональної 

політики, але він достатньо чітко окреслює необхідність дій в цьому 

напрямку [77, с. 103]. 

Таким чином, не формулюючи чіткого поняття регіональної політики, 

не окреслюючи її цілі, задачі, механізми реалізації, Римська угода все ж 

визначила необхідність її проведення. Підписання Загальноєвропейського 

акту 1986 р. перевело європейську інтеграцію на новий якісний рівень. В 

цьому документі регіональна політика починає розглядатися як 

найважливіша умова і як інструмент розвитку європейського інтеграційного 

процесу і розвитку малої інтеграції на основі регіоналізації. Про це свідчило 

включення до Єдиного європейського акту спеціального розділу V 

«Економічне і соціальне об’єднання» ст. 130 а; 130 е, які визначили роль 

регіональної політики як одного з інструментів подальшого розвитку 

інтеграційного процесу і переходу його у нову якість [75, с. 218-219]. Таким 

чином, в цей період на рівні Співтовариства приходить чітке розуміння того, 

що регіональна політика, захист інтересів регіонів є обов’язковими умовами 

розвитку європейського інтеграційного процесу. В цьому контексті 

абсолютно правомірним є висновок низки дослідників, які розглядають 

регіональну політику як результат інтеграційних процесів [106]. 

Її поява - наслідок визнання вже на середину 1950-х рр. того, що 

диспропорції у соціально-економічному розвитку регіонів є головними 

перешкодами на шляху розвитку європейського інтеграційного процесу. 

Поглиблення інтеграції призводить до розширення його географічних 

кордонів. В 1969 р. було прийнято рішення щодо розширення європейського 

суспільства на північ. Вже влітку 1970 р. почалися перемовини щодо вступу 

Великобританії, Данії, Норвегії та Ірландії. В 1973 р. до Співтовариства 



69 

 

 

вступають Данія, Британія. Ірландія [63, с. 73-74]. Друга хвиля розширення 

пройшла в 1980-х рр., коли до Співтовариства вступила низка країн 

Південної Європи: Греція, Португалія, Іспанія. Нові країни різко денонсували 

за рівнем свого розвитку [63, с. 114-116]. Крім того Греція та Португалія 

фактично не мали своєї національної регіональної політики [217, с. 87], а 

Іспанія мала яскраво виражену специфіку її проведення, що витікає з 

особливостей її державного устрою [189, с. 90]. Вступ цих держав не тільки 

загострив проблему диспропорційного розвитку в межах Співтовариства, але 

і різко актуалізував проблему, пов’язану з взаємодією наднаціональної 

регіональної політики з національними регіональними політиками. 

В умовах розвитку інтеграційного процесу вшир формування 

наднаціональної регіональної політики неможливо було без урахування 

особливостей національних регіональних політик, без ступеня їхнього 

розвитку, принципів [8, с. 6]. Таким чином, в цей період починає діяти 

фактор пов'язаний з необхідністю урахування рівня розвитку національних 

політик, який можна віднести до постійних факторів, з урахуванням якого 

проходило як становлення регіональної політики так і її модернізація на 

подальших етапах розвитку. І якщо на початковому етапі становлення в 

першу чергу враховувалися особливості параметрів , пов’язаних з соціально-

економічними показниками, рівнем розвитку економіки, зайнятості 

населення, то по мірі розвитку інтеграції вглиб та вшир зі створенням 

Європейського Союзу, кількість параметрів в оцінці специфіки розвитку 

регіонів набагато збільшилася.  

В цей період починає діяти наступний фактор, який став мати 

довговічний характер, набуваючи на наступних етапах все більшого впливу 

на регіональну політику – це процес регіоналізації, пов'язаний з розвитком 

нового регіоналізму. Це проявилося в протистоянні регіонів процесу 

централізації, потребах збільшення їхнього значення, створення ними нових 

форм інтеграції – єврорегіонів [55, с. 18]. На думку дослідників на цей 

момент існувала реальна загроза його розпаду [25, с. 208]. 
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Вже на цьому початковому етапі вибудовуючи наднаціональну 

регіональну політику керівництво Співтовариства спиралося на світовий 

досвід її реалізації, витоки якого лежать 1920-х рр., а також у теоретико-

методологічних розробках проблем диспропорцій в розвитку регіонів та 

їхнього подолання. З’являється низка праць, у яких обґрунтовуються 

можливі шляхи вирішення цієї проблеми. Серед них у першу чергу необхідно 

відзначити праці, де було сформовано теорію кумулятивної причинності 

Г. Мюрдаля, полюсів росту С. Полларда, кейнсіанську модель, неоліберальну 

теорію Н.Паелінка та П.Нійкампа, нову економічну географію П.Кругмана, 

інституційну географію А.Аміна і Б.Ашейма тощо, ідеї яких були закладені в 

основу регіональної політики, особливо в умовах її модернізації. ЇЇ 

кардинальна реформа 1988 р. багато в чому була заснована на тих 

теоретичних і концептуальних підходах, які були напрацьовані до того часу, 

в першу чергу науковцями-економістами. Рівень і ступінь теоретичної 

розробки концептуальних засад регіональної політики, який мав місце в той 

або інший конкретний історичний період розвитку ЄС багато в чому 

визначав її основу і модель її розвитку. Так, практично до кінця 1970-х рр. 

регіональна політика не мала чіткої концептуальної основи і розглядалася 

головним чином як інструмент допомоги регіонам, які найбільше цього 

потребували. Можна повністю погодитися з думкою ряду дослідників щодо 

того, що регіональна політика мала характер благодійності та була разовим 

інструментом «гасіння пожежі» [27, с. 78]. Багато в чому це пояснюється 

недостатньо високим ступенем розробки теоретичних основ регіональної 

політики з боку вчених.  

Поряд з пошуком концептуальних основ регіональної політики 

проходить процес її інституціоналізації, закладаються основи її правового 

оформлення. Так в 1969 р. створюється Директорат регіональної політики, в 

1975 р. Комітет регіонів і один з головних механізмів її реалізації 

Європейський фонд регіонального розвитку (ERDF) [34, с. 35]. Однією з 

особливостей регіональної політики, яка почала проявлятися вже на цьому 
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етапі є її зв'язок з процесами формування системи управління. Процеси 

регіоналізації актуалізували проблему управління регіональної політики. 

Починається процес пошуку моделі багаторівневого правління, включення до 

системи управління органів влади і муніципалітетів. В цьому контексті 

важливу роль зіграло прийняття Хартії про місцеве самоврядування, яка 

заклала основу сучасної багаторівневої системи управління ЄС.  

Аналіз регіональної політики на цьому етапі її розвитку свідчить про 

правомірність висновку, що на цьому етапі інтеграції її засновники 

усвідомили необхідність проведення регіональної політики. З 1970-х рр. 

починається процес її структуризації, формується правове поле, в рамках 

якого регіональна політика набуває наднаціонального характеру. На кінець 

1980-х рр. в умовах розширення і поглиблення інтеграційних процесів, 

розвитку регіоналізації керівництво Співтовариства усвідомлює необхідність 

кардинальної модернізації регіональної політики з метою її адаптації до 

нових умов, пов’язаних як з внутрішніми факторами процесу переходу до 

створення ЄС, так і змінами геополітичної ситуації в світі, обумовленої 

початком нових відносин між заходом та СРСР і демонтажем соціалістичної 

системи в країнах Центральної та Східної Європи. В 1988 р. з набуттям 

чинності Європейської хартії місцевого самоврядування [83] починається 

реформа регіональної політики, яка трансформує її в структурну політику – 

Політику згуртування. Саме 1988 р. більшість дослідників визначає як 

знакову точку в її розвитку. 

 Другий етап в розвитку Політики згуртування ми визначаємо 

хронологічними межами з 1988 до 2000 рр. Цей етап виділяється у деяких 

авторів, особливо це характерно для представників економічної науки [17; 

63; 228; 238]. Для них головними критеріями, поряд із реформою 1988 р., яка 

реформувала регіональну політику в структурну Політику згуртування, 

слугують, перш за все, зміна соціально-економічних і фінансових параметрів 

регіональної політики, фінансових механізмів її реалізації, переведення її 

формування відповідно до перспектив бюджету Співтовариства.  
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Разом із вищезазначеним підходом до виділення цього етапу, який є 

абсолютно правомірним, на нашу думку в контексті політологічного аналізу 

необхідно більш глибоке осмислення специфіки цього етапу, тієї ролі яку 

грала регіональна політика на цьому етапі розвитку європейського 

інтеграційного процесу. Особливий інтерес представляє також аналіз 

факторів, під впливом яких йшов процес її трансформації. На наш погляд 

особливістю цього етапу є те, що в цей період йде накладання потужних 

факторів зовнішнього характеру разом із факторами внутрішнього характеру, 

які витікали зі змін якісних та кількісних параметрів всередині 

Співтовариства.  

До зовнішніх факторів належать процес глобалізації, що інтенсивно 

розвивається, а також масштабні геополітичні зміни, пов’язані з розпадом 

СРСР і соціалістичного табору, закінченням холодної війни. Усі ці фактори 

створювали принципово нову ситуацію в Європі та світі в цілому. Ситуація 

змінювалася і під впливом внутрішніх факторів, пов’язаних зі створенням 

ЄС, переходом розвитку європейського інтеграційного суспільства на новий 

якісний рівень. Внаслідок нової геополітичної ситуації відбулося об’єднання 

Німеччини. Створення єдиної німецької держави стало фактором, що 

вплинув і на Політику згуртування. Цей вплив мав подвійний характер. Так 

включення Східної Німеччини до складу ФРН призвело до зростання 

диспропорції та асиметрії не тільки в рамках країни, але і актуалізувало цю 

проблему в середині ЄС. Водночас об’єднання країни посилило позиції 

Німеччини як лідера не тільки ЄС, але і всього Європейського континенту, 

зробивши її основним бенефіціаром ЄС та його регіональної політики. Нова 

геополітична ситуація стала потужним каталізатором розвитку процесів 

регіоналізації, які стали одним із домінантних факторів впливу на Політику 

згуртування та процес її трансформації в цей період.  

До внутрішніх факторів необхідно віднести реалізацію реформи 

регіональної політики в 1988-1989 рр. Характер цієї реформи та її наслідків 

мали глибоке відображення в літературі в роботах авторі, які зазначалися 
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нами раніше. Реформа реалізувала новий підхід щодо розуміння сутності 

регіональної політики, її ролі в розвитку Співтовариства. Один з її 

розробників Ж. Делор зазначав: «Політика згуртування означає не тільки 

закидати проблему грошами. Мова йде про готовність діяти на рівні 

Спільноти, щоб подолати нерівність між регіонами та різними соціальними 

групами» [308, с. 11]. Реформа визначила нові принципи, на яких Політика 

згуртування засновується і сьогодні. Це партнерство, доповнення, 

концентрація, планування. Детально вони досліджені в працях цілого ряду 

авторів [22; 225; 236].  

Метою реформи 1988 р. була відмова від простого перерозподілу і 

створення такої системи регіонального розвитку, яка була би вигідною для 

усіх країн, незалежно від рівня їхнього соціально-економічного розвитку. 

Головним завданням стало скорочення розриву у рівнях розвитку регіонів «з 

метою забезпечення свого всебічного гармонійного розвитку і укріплення 

свого соціально-економічного згуртування». Починається перехід від 

дирижирської моделі регіональної політики (патерналістської) до моделі 

неоліберальної (конкурентної). Ця реформа мала сприяти розвитку процесу, 

який повинен був призвести до одноманітності політики ЄС в різних галузях 

і регіонах. Фактично ця реформа свідчила про перехід до індикативного 

методу надання ресурсів і до самостійного регулювання територіального 

розвитку на рівні Європейського співтовариства. Ряд дослідників роблять 

висновок, що вона сприяла зростанню ролі регіонів в інтеграційних процесах 

[20, с. 121]. 

В результаті реформ 1988 р. регіональна політика насправді стала 

інтегральною частиною структурної політики Співтовариства [34, с. 34]. 

Вона заклала основи Політики згуртування, фактично сформувавши 

механізми її реалізації у вигляді структурних фондів, сформулювавши її 

принципи, здійснивши типологізацію регіонів. Реформа поклала початок 

процесу інституціоналізації регіональної політики. Вона тісно перепліталася 

з соціальною політикою, створювалися умови для її тісної взаємодії з іншими 
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видами секторальної політики. На основі визначення поняття «регіон», 

закріпленого в офіційних документах Співтовариства, було проведено їхню 

чітку типологізацію, на основі якої йшло їхнє фінансування, змінювалися цілі 

і завдання регіональної політики. Так, концепція вирівнювання була замінена 

концепцією ефективності [33, с. 98]. ЄФРР трансформувався з актора 

регіональної політики в структуру, яка мала право на законодавчу ініціативу. 

Змінився механізми розподілу коштів, збільшилася міра впливу 

наднаціональних структур на національну регіональну політику, в деяких 

країнах, наприклад в Греції та Португалії в цей період проходив процес її 

формування. 

В цей період активно починає діяти такий механізм регіональної 

політики Співтовариства як Інтегровані середземноморські програми 

(Integrated Mediterranean Programs (IMP), створені ще в 1985 р. [349, с. 222]. 

Одночасно з цими процесами підписання Маастрихтської угоди в 

1992 р. знаменувало початок нового якісного етапу в розвитку європейської 

інтеграції. Створення ЄС означало досягнення його найвищого ступеня 

інституціоналізації з одного боку, а з іншого боку створювало дуже 

сприятливі умови для розвитку її як вглиб так і вшир. В рамках ЄС в цей 

період проходять процеси пов’язані з формуванням єдиного внутрішнього 

ринку, валютного союзу, спільної зовнішньої політики і політики безпеки. 

Водночас в Угоді про Співтовариство прямо вказувалося на відкритий 

характер створеної структури. В статті 49 Угоди про ЄС зазначалось, що 

будь-яка європейська держава може претендувати на членство в ЄС [72]. В 

контексті такого підходу в 1993 р. на саміті в Копенгагені було розроблено 

чіткі критерії вступу до ЄС, які отримали назву Копенгагенські критерії 

[339]. 

Таким чином, Маастрихтська угода передбачала нові якісні параметри 

європейського інтеграційного процесу. В контексті вирішення цього 

завдання Маастрихтська угода в статті 23 чітко формувала необхідність 

проведення регіональної політики та її завдання. Це – посилення економічної 
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та соціальної згуртованості в ЄС, перш за все за допомогою регіональних, 

структурних, соціальних, аграрних заходів і заходів з політики ринку праці 

[72]. 

Маастрихтська угода в повному обсязі починає реалізовуватися з 

1993 р. і вже до кінця 1990-х рр. розвиток інтеграційного процесу вглиб 

вимагав розробки нових підходів до діяльності ЄС, приходить усвідомлення 

необхідності проведення структурних реформ, які би дозволили створити 

більш сприятливі умови для розвитку подальшого процесу поглиблення 

інтеграції. В результаті на саміті в 1997 р. було прийнято Амстердамську 

угоду як доповнення до Угоди про ЄС і Угоди про заснування Європейських 

Співтовариств від 02.10.1997 р. [3]. Угода повинна була набрати чинності в 

1999 р. Реформи, які реалізувалися в його рамках, торкалися і регіональної 

політики, що стало одним з критеріїв визначення кінця 1990-х – початку 

2000-х рр. як нового етапу в політиці згуртування.  

Важливим фактором, що обумовив трансформацію регіональної 

політики в цей період, став процес розширення. Його четверта хвиля 

припадає на 1995 р. коли членами ЄС стали країни Північної Європи та 

Австрія. Знову, як це було і раніше, відбувся груповий вступ однорідних 

країн. Така форма розширення експертами ЄС вважалася найбільш 

ефективною [135, с. 359]. Особливістю цього процесу розширення було те, 

що воно не призвело до зростання диспропорції. Параметри розвитку нових 

членів відповідали рівню найбільш розвинених країн ЄС і їхній вступ сприяв 

зростанню економічного потенціалу об'єднання.  

Водночас Швеція та Фінляндія мали яскраво виражену специфіку, 

пов’язану з їхнім географічним положенням, кліматичними умовами, 

особливостями демографічної ситуації, пов’язаних з наявністю 

малонаселених і важкодоступних регіонів, які не вписувалися в існуючу в ЄС 

типологію регіонів. Це вимагало внести корективи до концепції Політики 

згуртування. Так з'явилася п’ята мета структурної політики і новий тип 

регіонів – «малодоступний». 
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У 1998-1999 рр. почались переговори про вступ до ЄС країн 

Центральної та Східної Європи. Рішення про їхній вступ було прийняте в 

2002 р. Останнє рішення про розширення мало для Політики згуртування 

знакове значення. Саме вона ставала найважливішим інструментом для 

підготовки цих країн до членства в ЄС. Крім факторів, пов’язаних 

безпосередньо з розвитком інтеграційного процесу на регіональну політику в 

цей період почали впливати і його наслідки. Так, у зв’язку зі створенням 

єдиного економічного простору нові якісні і кількісні характеристики 

отримали процеси урбанізації та міграції. Деякі дослідники відносять ці 

фактори до глобальних, які відображали тенденції світового розвитку і 

впливали на розвиток регіонів. В ЄС кількість міського населення перевищує 

середньосвітові показники і складає 74% [319, с. 227]. Міста сьогодні в ЄС 

виступають активними учасниками інтеграційного процесу та регіональної 

політики [71, с. 97].  

Разом із процесом інтеграції домінантним фактором, який вливав в цей 

час на Політику згуртування, став процес регіоналізації, каталізатором якого 

виступила глобалізація. Деякі дослідники схильні розглядати регіоналізацію 

як реакцію у відповідь на глобалізаційні процеси [56, с. 224]. В цей період 

процес регіоналізації набуває нових якісних параметрів, які надали 

можливість дослідникам ввести нову категорію для його характеристики 

«новий регіоналізм». Його сутність нами була розкрита в попередньому 

розділі. В контексті застосування його до процесів в Європі дослідники у 

більшості своїй розуміють його та процеси реалізації як перерозподіл 

повноважень влади на наднаціональний рівень управління. Вони також 

можуть означати перерозподіл владних повноважень від центрів 

субрегіональних одиниць до внутрішньодержавних адміністративних 

регіонів, а також муніципалітетів [195, с. 20]. 

В Європі регіоналізація стала частиною пошуку територіальних та 

інституційних кордонів, більш значущих, ніж держава для стимуляції 
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економічного розвитку, як спосіб реалізації соціально-економічних програм 

на наднаціональному і регіональному рівнях. 

Вона стала відповіддю на вимоги автономії, які висувалися деякими 

групами населення, чия специфічна культура, пов’язана з частиною 

території, яка має свою історію. Особливістю цього етапу було те, що новий 

регіоналізм розвивався як зверху так і знизу [77, с. 102]. Новий регіоналізм, 

як вважають дослідники, став для Європи парадигмою, яка характеризує 

політику її ж відношення до регіонів, а також важливим фактором 

саморозвитку наднаціонального європейського об’єднання в цілому [54, с. 

46]. 

Розвиток міжрегіонального співробітництва, формування нових 

територіальних структур Єврорегіонів різних типів обʼєктивно вимагав 

поставити цей процес у визначене правове поле, а також визначитися, що 

саме розуміти під регіоном. До цього часу під регіоном малася на увазі 

адміністративно-територіальна одиниця, як частина держави. В цьому плані 

поряд з реформою 1988 р. велике значення мали документи, прийняті 

Європарламентом у тому ж році, в яких було надане визначення поняттю 

«регіон» як гомогенного простору, який має фізико-географічну, етичну, 

культурну, язикову спільність, а також спільність господарських структур і 

спільність історичної долі. В документах проголошувався принцип 

субсидіарності, як основоположний принцип Політики згуртування.  

Процесу регіоналізації сприяло проведення ЄС політики його 

просторово-територіального розвитку. ЇЇ основою стала прийнята в 1995 р. 

програма Європейська територіальна перспектива розвитку (ESDP). 

Програма, метою якої стало закріплення взаємних обов’язків, та проголосила 

думку про те, що економічне майбутнє ЄС, його соціально-економічний 

розвиток має ґрунтуватися на принципі горизонтально інтегрованих 

географічних одиниць, нарівні з вертикальними секторами [335]. Реалізація 

цього проекту, разом з іншими факторами, принципово змінила сутність 

регіональної політики. Центральне місце відводиться проблемі сталого 
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розвитку, що приводить до думки щодо змін процесу формування 

регіональних факторів [49, с. 65]. Прийняття цієї концепції як основи 

майбутньої територіально-просторової архітектури ЄС стало потужним 

каталізатором розвитку європейського регіоналізму на основі розвитку 

транскордонного і міжрегіонального співробітництва. 

На початок ХХІ ст. в результаті розвитку процесу регіоналізації було 

створено близько двохсот єврорегіонів різного типу. Крім того з'явилися нові 

організації влади та управління, для характеристики яких стали 

використовувати поняття «нова геометрія територіального устрою» [137, 

с. 71]. Під ними розуміють субрегіональний комплекс регіональних зв’язків, 

які не завжди вкладалися в класичне розуміння «регіону». До них можна 

віднести: «Веймарський трикутник» із Польщею, Францією і Німеччиною; 

зони (наприклад, Балтійська, «кола безпеки», арки мереж безпеки і навіть 

«банани» (голубі банани – зона економічного добробуту від південного сходу 

Англії через північну Францію, Бенілюкс та до Швейцарії) [354, с. 74] 

Реалізація регіональної політики в цей період поставила завдання 

сформувати міжнародно-правове поле і правові основи, пов’язані з 

формуванням і діяльністю єврорегіонів для процесу регіоналізації, який 

стрімко розвивався. ЄС застосовував цілий пакет документів, який ставив 

процеси регіоналізації в чітко окреслені правові рамки. В цьому контексті 

особливе значення мало прийняття 4 грудня 1996 р. трьомастами 

європейськими регіонами «Декларації про регіоналізм в Європі», яка чітко 

окреслювала необхідність впровадження принципу субсидіарності, який став 

основним принципом регіональної політики. Преамбула Декларації визнає, 

що «регіон є адекватним рівнем влади для ефективного використання 

принципу субсидіарності з урахуванням як європейської інтеграції, так і 

внутрішнього устрою держави, що бере участь в цьому процесі» [10]. 

В цей період приймався Додатковий протокол до Європейської 

рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними 

громадами або владою 1995 р. і Протокол №2 До Європейської рамкової 
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конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними 

громадами або владою 1998 р.[194]. 

Процес регіоналізації, створення єврорегіонів, стратегія просторового 

розвитку, що використовувалася в ЄС, вимагали поглиблення і розширення 

інтеграційних процесів, вимагав управління цими процесами і контролю над 

ними. З цією метою в рамках Політики згуртування створюється програма 

Interreg-Tran-European Co-operation for Balanced Development 

(Трансєвропейське співробітництво для збалансованого розвитку). Мовою 

політико-економічних заходів ЄС ця програма називається Ініціативою 

Співтовариства (Community Initiative). Перша програма була розпочата на 

початку 1990-х рр. Сьогодні реалізується вже 5 програм цього типу 

(INTERREG-І, INTERREG-ІІ, INTERREG-ІІІ, INTERREG-ІV, INTERREG-V). 

Кожна наступна програма розширювала сферу своєї діяльності, 

ускладнювалися її цілі та завдання, зростали об’єми фінансування. Так, якщо 

на програму INTERREG-ІІ було виділено всього 200 млн євро, обсяг 

INTERREG-V складає більше 600000 млн євро [313]. На думку експертів 

вона стала пріоритетною ініціативою і однією з найважливіших складових 

регіональної політики ЄС, спрямованою на територіальне згуртування як 

внутрішніх так  і зовнішніх громад [20, с. 635]. 

Особливістю цього етапу в розвитку регіональної політики є те, що в 

цей період завершилося формування концепції її розвитку, яка лежала в 

основі її реалізації фактично до 2008 р. – це «Європа регіонів». Вона повинна 

була стати основою формування майбутньої архітектури ЄС. Її основа була 

закладена ще у 1980-х рр. Знаковим на шляху її створення стало проведення 

в 1989 р. конференції «Європа регіонів», де значна частина учасників 

обґрунтовували ідеї прямої участі єврорегіонів в процесі європейської 

інтеграції. На їхню думку, «регіон - це давній наріжний камінь Європи, адже 

кожний європеєць, у першу чергу, каталонець чи олонець, і тільки потім - 

іспанець та бельгієць» [253, с. 32]. Саме цій тематиці було присвячено 

конференцію 1993 р., яка пройшла в Австрії, де були представники 37 
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регіонів з 10 країн Європи. Сутність цієї концепції знайшла відображення в 

працях цілої низки авторів [105].  

Засновниками і розробниками цієї концепції є П. Глоц, Д. де Ружмонт 

[268], а також М.Кітінг [320], який вважав, що в умовах глобалізації тільки на 

основі регіонів зможе найбільш ефективно розв’язати проблеми розвитку 

регіонів. Укріплення внутрішньодержавних та міждержавних регіонів не 

протиставить наднаціональний вияв глобалізації, та є доповнювальним 

процесом [320, с. 14-15].  Такий підхід було достатньо широко 

розповсюджено в 1990-ті рр. Значна частина дослідників та представників 

різноманітних наук вважали, що в умовах глобалізації йде процес зниження 

ролі держави за рахунок скорочення сфер її діяльності та втрати ними низки 

своїх функцій. Це особливо характерно для ЄС, коли класичні атрибути та 

функції держави передавалися наднаціональним структурам. 

Так, М. Кітінг вважав, що в рамках європейської інтеграції поняття 

суверенітету трансформувалося настільки, що вже не співвідноситься з 

державою, та існує в наднаціональному та внутрішньодержавному вимірах 

[320, с. 14-15].  

Таким чином, «Європа регіонів» виникла як наслідок глобалізації, 

інтеграції та процесів регіоналізації, а також внаслідок кризи держави-нації з 

одного боку [236, с. 17]. З іншого – цьому сприяло пробудження активності 

на місцях, формування нових просторових територій. Суб’єктами всіх цих 

процесів стали, як субнаціональні регіони, які мали законодавчо-

обґрунтовані адміністративно-територіальні ділення, так і регіони, створені в 

результаті «транскордонної співпраці» [105, с. 155]. 

Концепція «Європи регіонів» передбачала активну участь регіонів в 

управлінських функціях Євросоюзу. Звідси поставала задача регіональної 

політики надання регіонам більших прав та повноважень, їхньої 

безпосередньої участі у розробці регіональної політики. 

Цей підхід мав широке розповсюдження серед регіонів. До початку 

1990-х рр. європейські регіони cформулювали вимоги трансформації 
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європейського політичного процесу в контексті реалізації його регіонального 

виміру, розширення прав регіонів та їхньої ролі в політичному процесі та 

участі в регіональній політиці. Маастрихтська угода врахувала ці вимоги і 

частково реалізувала, зафіксувавши принцип субсидіарності у договірній базі 

ЄС, зазначивши створення нового «комунітарного інституту» колективного 

голосу територій – Комітет регіонів, який почав діяти в 1994 р. До його 

складу увійшло 344 представники органів регіональної влади [288]. 

Представляючи лише дорадчий орган він водночас координував дії стосовно 

регіонів на загальноєвропейському рівні. Його експерти оцінювали проекти 

резолюцій, що приймалися ЄС у сфері регіональної політики. 

Найважливішою його функцією стала розробка рекомендацій з усіх аспектів 

регіональної політики. В цей період було створено новий механізм 

фінансової складової Політики згуртування – Фонд згуртування ЄС. 

Головною метою його було здолання диспропорції в соціально-економічному 

розвитку між країнами-членами ЄС, де ВВП на душу населення було 

меншим за 90% від середнього по ЄС [185, с. 73]. 

Таким чином, на початок ХХІ ст. регіональна політика ЄС остаточно 

трансформувалася в структурну політику. Розпочався процес її взаємодії з 

іншими політиками ЄС. Найважливішою її особливістю в цей період є 

збільшення ролі в бурхливому процесі розвитку регіоналізації, створення 

єврорегіонів як в межах ЄС так і на основі співробітництва з іншими 

кранами. Її реалізація в цей період призвела до зростання впливу ролі 

регіонів в розвитку ЄС, спостерігається їхнє перетворення в рівноправних 

партнерів Брюсселя. Про це свідчить те, що станом на почпаток ХХІ ст. 

регіони мали свої представництва в Брюсселі і розв'язували свої проблеми 

оминаючи свої національні уряди. 

Хронологічні рамки третього етапу в розвитку Політики згуртування 

нами визначаються з 2000 р. до 2008 р. Розвиток регіональної політики цього 

періоду подовжував проходити під впливом як внутрішніх так і зовнішніх 

факторів. Панівну роль відігравали процеси глобалізації, які потребували 
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якісних змін моделей економічного розвитку, що сприяло би зростанню 

конкурентоспроможного та інноваційного потенціалу економіки країн ЄС. 

На початок ХХІ ст. ЄС постав перед загрозою втрати своєї 

конкурентоспроможності на світовому ринку [24, с. 250]. Посилювалися 

процеси урбанізації, яка розглядається дослідниками як найважливіша 

характерна риса глобалізації [202]. В рамках ЄС процеси зростання кількості 

міського населення йдуть швидкими темпами зростає їхня роль у формуванні 

єдиного політичного простору ЄС [227, с. 9]. Під впливом процесу 

урбанізації з початком ХХІ ст. Політика згуртування починає розглядати 

міста як один з напрямів, фінансуючи через свої структурні фонди цілу низку 

міських проектів і програм [71, с. 97].  

Серед внутрішніх факторів визначний вплив як і на попередніх етапах 

має розвиток інтеграційного процесу як вглиб так і вшир. На початок ХХІ ст. 

ЄС досяг нових якісних параметрів в її розвитку, створивши «єврозону». В 

той самий час це призвело до нової якісної асиметрії, розділивши країни-

члени на дві групи, ті що входять до єврозони, і ті що поза її межами. Таким 

чином, регіональна політика ЄС повинна була враховувати нову ситуацію, 

що склалася в результаті введення спільної валюти. На подальше 

поглиблення інтеграції була націлена Амстердамська угода, яка набула 

чинності в 1999 р. На її основі було розроблено пакет реформ, який 

охоплював усі напрями діяльності ЄС, а також розширення компетенції ЄС, 

визначені цілі Співтовариства і пріоритети його діяльності, серед яких була 

зазначена і Політика згуртування [3]. В контексті його реалізації в березні 

1999 р. на саміті ЄС Було затверджено Порядок денний-2000 (Agenda) [244]. 

Це об'ємний пакет реформ з реструктуризації аграрної та структурної 

політики для визначення фінансових рамок ЄС на 2000-2006 рр. з метою 

подолання існуючих на цьому шляху дефіцитів і для здійснення розширення 

ЄС на Схід [48, с. 57]. Цей документ чітко визначав роль Політики 

згуртування в підготовці країн-кандидатів. Європейському фонду 
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регіонального розвитку і Фонду згуртування виділялися додаткові 29 млн 

євро [244]. 

На наш погляд, саме розширення інтеграції вшир за рахунок нових 

членів країн Центральної та Східної Європи було домінуючим фактором, 

який визначив характер Політики згуртування, її цілі, завдання і напрями 

модернізації. Багато в чому вони визначалися документом, який було 

прийнято в 2000 р. в Лісабоні. Лісабонська декларація «Стратегія розвитку 

Європи до 2020 р. Європа-2020» стала відповіддю на виклики, які постали 

перед ЄС в контексті необхідності переходу на нову інноваційну і 

конкурентоспроможну модель розвитку [323].  

У рамках Лісабонської стратегії було сформульовано 28 основних і 120 

додаткових цілей, досягнення яких планувалося оцінювати за допомогою 117 

різних показників. У цілому стратегія накреслювала п’ять груп ключових 

цілей: підвищення конкурентоспроможності; створення динамічної 

економіки, заснованої на знаннях; збільшення зайнятості; забезпечення 

соціальної згуртованості; поліпшення стану довкілля [115, с. 182]. Головна 

мета цього документу полягала у тому, щоб «за десять років зробити 

економіку ЄС найбільш конкурентоспроможною та динамічною в світі» [63, 

с. 315]. 

Вплив Лісабонської стратегії на всю політику ЄС був настільки 

великим, що ряд дослідників використовують термін «лісабонізація». В 

контексті регіональної політики «лісабонізації» в першу чергу означала 

підвищення конкурентоспроможності регіонів. 

Таким чином Лісабонська стратегія і угода березневого саміту 1999 р. 

Порядок денний-2000, про який зазначалося вище, і який становив план дій 

на 2000-2006 рр. мав на меті укріплення Співтовариства та підготовку його 

до розширення в 2004 р., чітко визначав орієнтири Політики згуртування, 

напрями її модернізації для адаптації її до нових умов і завдань. 

В контексті стратегії Європа-2020 і тих пропозицій, які були визначені 

в Agenda 2000 було розроблено Стратегію плану розвитку Політики 
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згуртування на 2000-2006 рр., яка пов’язувалася з загальним економічним 

планом розвитку ЄС на цей період. Аналіз цього плану розвитку Політики 

згуртування достатньо глибоко відображений в роботах Д. Бедерак, 

І.Бусигіної, І. Лавровського, І. Яковюка, Г. Ярового. Нами буде зроблено 

акцент на особливості цієї стратегії розвитку та її реалізації.  

Як вже зазначалося вище нова Стратегія Політики згуртування містила 

в собі три цілі замість шести. Різко зросли об’єми фінансування. 

Найважливішою особливістю в цей період став процес її імплементації в 

спільну зовнішню політику ЄС, яка отримала новий імпульс розвитку і 

правове оформлення на саміті в м. Ніцца в 2003 р. Об’єктивною основою 

цього процесу став подальший розвиток європейського інтеграційного 

процесу вшир за рахунок прийому в 2004 р. країн Центральної та Східної 

Європи. Особливістю цього розширення була невідповідність країн-

кандидатів Копенгагенським критеріям для членства в ЄС. В цих умовах 

Брюссель повинен був підготувати їх для вступу до ЄС. Головним 

інструментом у вирішенні цього завдання стає Політика згуртування. Саме в 

контексті вирішення цього завдання проходить процес її модернізації, 

реформа структурних фондів, розробка в її рамках спеціальних програм, 

спрямованих на підготовку цих країн до членства в ЄС, а також пізніше і на 

їхню адаптацію. Це також програми як САПАРД – сприяння сільському 

господарству, ІСПА – підтримка охорони навколишнього середовища і 

транспортної інфраструктури, ДАРЕ – допомога в адаптації економік країн 

Центральної і Східної Європи до параметрів ЄС. Все це стало для цих країн 

вигідним і привабливим проектом, в той же час для ЄС прийом нових членів 

став менш болісним [89]. З цією ж метою ЄС створює Європейський Фонд 

Солідарності EUSF. Фонд мав достатньо вузький напрям діяльності, це 

надання допомоги країнам-кандидатам у випадку природних або 

техногенних катастроф [363]. 

Метою докладених зусиль було мінімізувати ті негативні наслідки для 

ЄС, які були обумовлені невідповідністю рівню розвитку цих країн країнам-
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членам ЄС. Розрив був настільки великим, що рівень асиметрії та 

диспропорційного розвитку, що виник в Європі з їхнім приєднанням, міг 

стати загрозою подальшому розвитку. Бюджет допомоги членам країн 

Центральної і Східної Європи зростав постійно на величину до 40млрд євро 

на рік. Це, в свою чергу, викликало неабияке невдоволення як серед країн 

донорів, так і країн одержувачів допомоги, яка не могла залишатися 

незмінною після розширення. До таких незадоволених відносилася Іспанія, 

яка була країною з найбільш великим обсягом, Греція, Італія і низка інших 

країн, які одержували допомогу через структурні фонди. 

Як показує досвід розширення територіального простору 

Європейського Союзу, кожна нова хвиля практично завжди призводила до 

посилення, поглиблення диспропорцій як на рівні країн, так і на рівні 

регіонів [115, с. 180]. Але в цьому випадку проблема була більш масштабною 

і складною для вирішення. Так, до 2007 р. територія ЄС збільшилася на 1/3 , а 

ВВП – на 5%. З'явилася нова категорія країн-членів – це країни, в яких дохід 

становить менше ніж 40% від середнього рівня ЄС. В цьому контексті 

правомірним стає висновок, що п’ята хвиля розширення, прийняття в 2004-

2007 рр. країн є унікальним явищем і воно було обумовлено перш за все 

геополітичними аспектами. Вступ нових країн став перемогою для 

євроатлантичного співтовариства, адже ЄС впритул підійшов до російських 

кордонів і вивів ці країни з під можливого геополітичного впливу [120].  

Отримавши перевагу в контексті геополітичного впливу ЄС зіткнувся з 

масштабними проблемами в економічній сфері. Можна погодитися з 

висновком Н. Кондратьєвої щодо того, що розширення 2004-2008 рр. та 

фінансово-економічна криза 2008 р., яка відбулася після нього, за силою 

впливу на динаміку територіальних диспропорцій, стали цілком 

співвідносними з найбільш великими віхами Європейської інтеграції, такими 

як завершення будівництва Єдиного внутрішнього ринку та Економічного 

валютного союзу. Соціально-економічні наслідки були такими, що низка 
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дослідників схильна вважати п’яту хилю розширення головною причиною 

провалу реалізації Лісабонської стратегії [115, с. 180]. 

Процес імплементації Політики згуртування в Спільну зовнішню 

політику ЄС проходив через її участь в таких проектах як «Ширша Європа – 

добросусідство: нові рамки відносин з нашими східними та південними 

сусідами». Проект був прийнятий у 2003 р. напередодні реалізації п’ятої 

хвилі розширення 2004 р. В ній були сформульовані завдання, які потрібно 

буде вирішувати після формування нового простору ЄС, в результаті вступу 

до нього 10 нових членів [153, с. 13]. 

Регіональна політика приєднується до реалізації проекту «Політика 

сусідства», який було запущено в 2004 р., а потім і до Політики Східного 

партнерства. У 2008 р. був створений спеціальний фінансовий інструмент 

для більш ефективної реалізації цієї політики – «Європейський інвестиційний 

інструмент сусідства», який почав свою роботу в травні 2008 р. Створення 

цієї структури було пов’язане з необхідністю мобілізувати додаткові кошти 

для фінансування проектів на всій території де реалізується ЄПС [5, с. 112]. 

На думку деяких авторів Політика згуртування стає елементом та 

інструментом в реалізації зовнішньополітичних амбіцій ЄС [63; 221]. 

На цьому етапі свого розвитку Політика згуртування демонструє 

високий рівень динамізму та ефективності, як інструмент з одного боку і як 

напрям в розвитку процесу регіоналізації. Цей процес в цей період мав свою 

специфіку. Це так звана формальна регіоналізація на основі адміністративно-

територіального поділу і широко розгорнутих процесів неформальної 

регіоналізації (що в основі своїй має виділення функціональних регіонів) як 

на основі горизонтального об'єднання прилеглих територій, що межують між 

собою, так і вертикального, що поєднує виробничі структури. Обидва ці 

процеси є взаємопов’язаними [49, с. 65-66]. 

Завдання регіональної політики в цьому напрямі були визначені в 

прийнятій в 2003 р. Декларації про хартію народів і регіонів, так званої 

Брновській програмі. Декларація висувала на порядок денний курс на 
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подальшу автономізацію і федералізацію країн ЄС, створення територіальних 

автономій для етнічних меншин і делегування їм законних прав, відповідно 

до принципу субсидіарності. В цьому контексті найважливішим завданням 

повинно було стати завершення формування багаторівневої системи 

управління, широка участь регіонів в системі управління, а також їхня 

трансформація в акторів міжнародних відноси [28]. На початок ХХІ ст. 38 

регіонів мали свої представництва в Брюселі. 

У контексті регіонального виміру інтеграційних процесів регіональна 

політика посилила свій вплив на процеси регіоналізації європейського 

простору. Політика згуртування у порівнянні з іншими етапами більше уваги 

приділяє розвитку міждержавних відносин у контексті транскордонного 

співробітництва. В той же час транскордонне співробітництво набуває 

нового змісту і вже не обмежується визначеними кордонами ЄС, в ході 

реалізації політики сусідства, створюються нові просторові структури у 

вигляді прикордонного співробітництва. Цьому багато в чому сприяє 

реалізація програми INTERREG-ІІІ, об’єм фінансування якої в цей період 

збільшився. 

Важливу роль для розвитку регіональної політики в цей період мало 

закріплення в липні 2003 р. ЄС критеріїв територіального поділу, які були 

розроблені органами статистики ще в 1980-х рр. Згідно з ними було введено 

стандарти територіального поділу – Номенклатура територіальних одиниць 

для статистики, скорочено NUTS. На їхній основі проходив відбір 

статистичної інформації про розвиток регіонів, на основі аналізу якої і 

повинна була розроблятися регіональна політика ЄС[344, с. 9-10]. 

Особливістю цього етапу стало розгортання широкої дискусії навколо 

регіональної політики, прагнення переглянути як її концептуальні засади так 

і механізми реалізації. Експерти почали говорити про її неефективність . 

Негативні процеси пов’язані з реалізацією Політики згуртування були 

відображені в Доповіді Єврокомісії в 2005 р. Аналіз Доповіді і сутність 

дискусії нами будуть розглянуті в наступному розділі. Об’єктивною основою 
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для цієї дискусії стало зростання диспропорції, недостатня 

конкурентоспроможність регіонів, відсутність значного просування у 

виконанні цілей і завдань Лісабонської стратегії. В доповіді підкреслювалося, 

що регіональна політика повинна бути спрямована не тільки на зменшення 

нерівності у розвитку регіону, а й прагне налагодити партнерство між ЄС, 

країнами-членами, місцевою владою і приватним сектором в інтересах всього 

суспільства. Саме з цією метою ЄС впроваджує систему тристоронньої 

домовленості між ЄС, країнами-членами і регіональною владою і сил в цих 

трьох адміністративних рівнях національної регіональної політики. Ця 

доповідь поклала початок широкій дискусії про те, якою повинна бути 

регіональна політика. Характер цієї дискусії буде розглянуто нами в 

наступному розділі. Дискусія показала необхідність подальшої модернізації 

регіональної політики. На це вказував провал найважливішого проекту ЄС 

цього періоду – прийняття Конституції ЄС, яка вивела ступінь політичної 

інституціоналізації на новий якісний рівень. Населення Франції і Нідерландів 

на своїх референдумах сказали «ні». В цих умовах модель «Європа регіонів» 

як магістральний напрям будівництва єдиної Європи та ідеології регіональної 

політики в цей період втрачає свою актуальність [234, с. 234]. Вона не могла 

бути затвердженою як каркас виміру регіонального виміру [183]. Модель 

«Європа регіонів» змінюється новим підходом «Європа через регіони». 

Основні ідеї цієї моделі – затвердження регіону як рівноправного і 

повноцінного партнера в трьохступеневій структурі з метою забезпечення 

інституційного плюралізму. У 2006 р. Єврокомісія виступила з ініціативою 

«Регіони за економічний вимір», метою якої було покращити спроможність 

міжрегіональних і місцевих структур вирішувати найвищі стратегічні 

завдання і швидко реалізовувати регіональні стратегічні програми 

регіональної політики ЄС [53, с. 47-48]. 

Особливістю Політики згуртування на цьому етапі на наш погляд було 

також те, що одним з пріоритетів при її реалізації стало надання допомоги 

новим членам ЄС в формуванні національних регіональних політик. Колишні 
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країни соціалістичного табору фактично не мали національної регіональної 

політики, яка за своїми параметрами, цілями та завданнями відповідала 

потребам ЄС. Усі дослідники погоджуються з тим, що її формування 

розпочалося тільки в рамках ЄС і вирішення цього завдання реалізувалося в 

рамках Політик згуртування [46; 190; 198; 232]. В контексті реалізації курсу 

на масштабне розширення для Брюсселя актуалізувалася задача формування 

позитивного іміджу Союзу і вирішення завдань пов’язаних з формуванням 

європейської ідентичності [116, с. 117]. Регіональна політика підключається 

до вирішення цього завдання. 

Таким чином, в регіональній політиці з'являється ще один напрям. 

Вирішення завдання формування привабливого іміджу ЄС, в рамках 

Політики згуртування набуває ще більшого значення на наступному етапі її 

розвитку після 2008 р.  

Політика згуртування в цей період стала важливим інструментом 

надання допомоги в формуванні національних регіональних політик, 

розвитку транскордонного співробітництва у створенні нових типів євро 

регіонів з країнами, що не є членами ЄС.  Політика згуртування в цей період 

активно взаємодіє з іншими політиками Євросоюзу, в першу чергу з 

зовнішньою та інформаційною. В цей період також активно проходить 

пошук нової концептуальної основи. Концепція «Європа регіонів» втрачає 

свою актуальність. Усе це виводить Політику згуртування на одне з 

пріоритетних місць в діяльності ЄС, про що свідчить зростання її 

фінансування. Тоді воно складало 225 млрд євро, що на 30% більше ніж в 

1994-1999 рр. Узагальнення досвіду реалізації Політики згуртування на 

цьому етапі, результати дискусії про її цілі і завдання покладені в основу 

нового Стратегічного плану її розвитку, прийнятого на 2007-2013 рр., який 

передбачає її подальшу модернізацію. 

Початок нового четвертого етапу розвитку нами визначений з 2008 р. 

до теперішнього часу. Особливістю цього етапу в розвитку регіональної 

політики є те, що він проходить в рамках найбільш масштабної системної 
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кризи, яка характеризує сьогодні ситуацію в ЄС [6, с. 61], кризи, яка реально 

загрожує існуванню цієї структури, яскравим підтвердженням чого став 

Брекзіт. Аналіз розвитку Політики згуртування в цей період свідчить про те, 

що ніколи до цього на неї не впливала настільки велика кількість факторів, як 

зовнішніх так і внутрішніх, які мають як об’єктивний так і суб’єктивний 

характер. В той самий час криза створює об’єктивні передумови для 

посилення її значення та ролі в подоланні кризових явищ як найбільш 

ефективного інструмента ЄС. У свою чергу це потребує від неї адаптації до 

нових умов, вироблення нових механізмів і шляхів підвищення своєї 

ефективності, а найголовніше – нової стратегії, заснованої на концептах, що 

найбільш чітко відображають реалії, в яких вона повинна реалізовуватися. 

Серед зовнішніх факторів, які стали каталізаторами кризи в ЄС, і 

домінантними за своїм впливом на регіональну політику – це світова 

економічна криза 2008 р., міграційна криза 2014-2015 рр., українська криза 

2014 р., яка не напряму, але опосередковано вплинула на формування нових 

підходів до її мети і завдань. Як і на попередніх етапах це був розвиток 

глобалізаційних процесів, які все більше ускладнювалися і робили нові 

виклики, в першу чергу в виборі нових моделей економічного, соціального, 

культурно-гуманітарного розвитку.  

Серед внутрішніх факторів можна виділити дві групи. Це фактори, 

пов’язані з подальшим розвитком інтеграційних процесів вшир – прийняття 

нових членів, і вглиб – надання чинності Лісабонській угоді, яка була 

спрямована посилення і реформу інститутів ЄС, визначила новий характер 

взаємовідносин між наднаціональними структурами і його членами [39, 

с. 44]. Також це політична криза, яка яскраво проявилася в трансформації 

політичних систем членів Союзу, змінами його політичного ландшафту з 

приходом до влади і посиленням впливу нових політичних рухів і партій [39, 

с. 45]. Як правило це сьогодні євроскептики, які відстоюють національні 

цінності, виступають проти глобалізації, за посилення національної держави 

[38; 233]. Першими яскравими проявами цього процесу стали результати 
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виборів до Європейського парламенту 2014 р., в ході яких такі партії 

посилили свої позиції [38, с. 43]. В наступні роки цей процес продовжувався, 

про що переконливо свідчать результати виборчої кампанії 2015-2017 рр. 

[23]. Прихід нових політичних сил не міг не вплинути і на підходи до ролі 

Політики згуртування, її якісних характеристик, її цілей і завдань. Проявом 

політичної кризи в цей період стали зміни в суспільній свідомості і настроях 

громадян ЄС, їхньому сприйнятті Європейського Союзу, пов’язані перш за 

все зі зростанням євроскептицизму, про  що докладніше буде сказано далі.  

Наступна група факторів пов’язана з прийняттям програмних 

документів, які визначали перспективи розвитку Євросоюзу. Це Нова 

стратегія розвитку ЄС «Європа 2020» [283], прийнята в 2010 р., і низка 

інших, які чітко визначили і розвиток регіональної політики в цей період. 

Сюди ми відносимо і результати її реалізації в попередній період. Їхній 

аналіз багато в чому вплинув на формування нового семирічного плану 

розвитку Політики згуртування на 2007-2013 рр. [261], реалізація якого 

практично збіглася з початком нового етапу в її розвитку. Аналіз нової 

стратегії розвитку, її особливостей, цілей, завдань, механізмів реалізації 

достатньо глибоко відображений в літературі. Нами вона буде розглядатися в 

наступному розділі в контексті формування сучасної концепції Політики 

згуртування. Висновок, з ким ми погоджуємося, полягає в тому, що Політика 

згуртування розглядалась як найефективніший інструмент реалізації 

Лісабонської стратегії 2000 р. і вона повністю була орієнтована на вирішення 

поставлених там завдань.  

Домінантним фактором, який вплинув як на розвиток ЄС в цілому, так і 

на його регіональну політику, стала світова економічна криза 2008 р. 

Фактично вона стала каталізатором тих фундаментальних проблем, які 

існували в розвитку європейської інтеграції та раніше [6, с. 111]. В першу 

чергу він загострив проблему неоднорідності ЄС, різко актуалізував 

проблему диспропорції та асиметрії, яка до цього часу мала два аспекти. Це 

рівень соціально-економічного розвитку регіонів, які відрізняються за 
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показниками ВВП на душу населення, і розкол країн-членів ЄС на дві групи 

– ті, що входять до зони євро, і ті, що розвиваються поза її межами, що 

свідчило про різний рівень інтегрованості країн-членів. Це дало експертам 

можливість говорити про наявність різних швидкостей інтеграції всередині 

ЄС. Криза 2008 р. торкнулася всіх країн ЄС, як його ядро, так і периферію. 

У 2009 р. показники ВВП скоротилися у всіх країнах, за виключенням 

Польщі. Так у середньому по ЄС він становив 4,3%. При цьому коливання по 

країнах були значними. Так у Франції падіння становило 2,4%, на Кіпрі – 

1,1%, в Латвії – 17%. Економічна криза призвела до кризи у фінансовій сфері. 

Ряд країн опинилися перед загрозою дефолту - це Греція, Кіпр, Ірландія. 

Особливо тяжке становище склалося в Іспанії, Ірландії, Греції, Португалії, де 

спад продовжився і в наступні роки, більшість країн вступила в період 

рецесії. В країнах зони євро ця ситуація загострилася борговою кризою, яка 

погрожувала дефолтом низці країн [180, с. 57]. Різко загострилися соціальні 

проблеми, зростання безробіття спостерігалося в більшості країн, особливо 

ця проблема стала гострою для Іспанії, Португалії, де відсоток безробітних 

серед молоді досяг 50%. В два рази в деяких країнах зросла кількість бідних 

[193]. 

Наслідки кризи і масштабного розширення, що відбулося на той час, 

асиметрія і неоднорідність в ЄС посилилися до небезпечних розмірів. Так в 

2010 р. ВВП в Люксембурзі на душу населення перевищував в 3 рази 

середній показник по ЄС і в десятки разів показники окремих регіонів 

Болгарії, Румунії [180, с. 57]. В Люксембурзі (2015 – 266%) він складав 271% 

від середнього рівня ЄС, а північно-західний регіон Болгарії мав всього 30% 

від середнього рівня ЄС. Проблема диспропорції зросла в країнах-членах ЄС, 

розвиток їхніх регіонів на цей період показував тенденцію до зростання 

диспропорції [14, с. 23-24]. 

В контексті подолання кризи в цій сфері ЄС переглянув інтеграційну 

політику і визначив «перехід від негативної інтеграції (усунення бар’єрів на 

шляху руху факторів виробництва в ЄС) до позитивної інтеграції, 
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спрямованої на економічне зростання і сталий розвиток» [6, с. 58], 

призупинив процес розширення Союзу на п’ять років. В контексті цих нових 

підходів повинна була змінюватися і регіональна політика. Криза остаточно 

поховала можливість реалізації Лісабонської стратегії. На заміну приходить 

прийнята в 2010 р. нова Стратегія розвитку ЄС. Цей документ отримав назву 

«Європа 2020: стратегія розумного сталого та всеосяжного зростання» і був 

прийнятий у березні 2010 р. [283] Головною причиною її прийняття були 

негативні наслідки кризи 2008 р., через які ЄС зробила крок назад у 

соціально-економічному розвитку [4]. Стратегія визначає завдання виходу із 

кризи і окреслює шляхи подолання нестабільності і відновлення розумного, 

стійкого і всебічного розвитку. Цього, як підкреслюється в стратегії, можна 

домогтися тільки спільними діями. Цей документ чітко формулює цілі, які 

мають бути досягнуті до 2020 р., фактично став орієнтиром для розробки 

нової концептуальної основи регіональної політики. На її формування 

вплинула також Програма «Горизонт», яка буза запущена в цей час і 

визначала завдання в розширенні використання інноваційних технологій і 

фінансування наукових досліджень [306]. 

Таким чином проблема неоднорідності і асиметрії на цьому етапі для 

регіональної політики знову набуває яскраво виражений характер. Її 

реалізація до цього часу сприяла розвитку процесу конвергенції, зближенню. 

З 2008 р. ця тенденція змінилася тенденцією зростання диспропорції. Про це 

свідчать наступні дані. Так, співвідношення максимального і мінімального 

значення доходу на душу населення між членами ЄС складало в 2003 р. 3,1 

рази, в 2004 р. – 5,5 раз, в 2007 р. – 7,2 рази, в 2010 р. – в 8,1 рази [350]. 

Зовнішнім фактором, який обумовив входження ЄС до смуги зростання 

кризових явищ і став одним з визначних факторів впливу на його 

модернізацію, стала міграційна криза як наслідок «арабської весни» і 

сирійської кризи. Європа зіткнулася з мільйонними потоками біженців і 

нелегальних мігрантів і виявилася абсолютно неготовою до розв'язання 

міграційної проблеми. В умовах повної безпорадності Брюсселя національні 
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держави взяли на себе це завдання, роблячи жорсткішим своє міграційне 

законодавство, будуючи стіни, закриваючи кордони, відмовляючись від 

прийому біженців за квотами ЄС, що особливо стало характерним для нових 

членів країн Східної і Центральної Європи. Деякі дослідники схильні 

вважати, що саме міграційна криза та її наслідки стали тригером кампанії 

виходу Британії з ЄС [6, с. 112]. На момент її початку мусульмани вже 

складали значну частину населення Європи, приблизно 15-20 млн. людей. І 

на цей час політичні лідери країн ЄС вже визнали крах політики 

мультикультуралізму. Процес ісламізації Європи вже йшов достатньо 

швидко [177, с. 181]. А в контексті міграційної кризи на думку низки 

дослідників вона виходить на перший план європейського суспільства [206, 

с. 10]. Демографічний фактор мав і іншу складову, яку повинна була 

враховувати Політика згуртування – це внутрішня міграція. Так, на 2017 р. 

Румунію залишило більш ніж 3 млн людей, стільки ж поляків залишили 

Польщу, з них 1 млн 300 тис. поїхали до Британії, більш ніж 1 млн. жителів 

Литви залишило країну, 500 тис. естонців, близько 1 млн латишів. Після 

введення безвізового режиму масово почали залишати країну українці, 

займаючи робочі місця в Польщі та інших країнах. Сьогодні приблизно 4 млн 

українців працюють в Європі. Крім цієї складової продовжується старіння 

населення, змінюється його структура, зростає число осіб неєвропейського 

походження [206, с. 10-11]. 

Таким чином, демографічний фактор в ЄС набуває нової якості, змінює 

свою структуру по країнах і регіонах. Цей фактор є найважливішим як при 

розробці моделей регіональної політики так і при її оцінці її ефективності. 

До кризи ЄС сприймався більшістю населення як «амортизатор», як 

«парасолька», яка пом’якшує удар глобалізації по країнах і регіонах. Для 

країн Центрально-Східної Європи ЄС слугував також «навігатором», в якому 

напрямі потрібно рухатися. Сьогодні, після кризи 2008 р. і наступних криз, 

ЄС не сприймається ні як «парасолька» ні як «навігатор». Прикладом може 

слугувати Чехія, де рівень довіри до ЄС в 2000 р. складав більше ніж 70%, а в 
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2016 р. – тільки 38%. За результатами опитування, проведеного в 2016 р. 

більшість населення заявила, що ЄС є недостатньо ефективною організацією 

і національна специфіка є більш важливою [237]. ЄС за оцінками експертів 

переживає глибоку кризу легітимності і демократичного дефіциту. Криза 

легітимності має два виміри. По-перше, це напруга між елітами і звичайними 

громадянами на національному рівні, яка сьогодні проявляється в недовірі до 

їхніх традиційних партій [7, с. 35-36] і підтримка нових несистемних партій, 

які мають яскраво виражену антиглобалістську і націоналістичну 

спрямованість [52]. По-друге, це недовіра громадян до наднаціональних 

структур, які мають тенденцію до збільшення, майже у всіх країнах ЄС. На 

думку англійського журналіста і політолога Тоні Барбера «Сьогоднішня 

реальність полягає в тому, що економічна криза, незалежно від свого 

походження, змінюється з потенційної на далекосяжну кризу легітимності 

європейської політичної системи» [252]. В цих умовах все більш яскраво 

проявляється розкол в ЄС не тільки по лінії «старої» і «молодої » Європи. 

В досліджуваний нами період масштабність масових розчарувань 

європейців в функціонуванні національних і загальнополітичних інститутів 

постійно зростає. Так, якщо навесні 2007 р. довіра з боку його громадян до 

Євросоюзу складала 57%, то навесні 2012 р. – 31% [353, с. 14], а в 2015 р. – 

27%. В 2016 р. 50% громадян ЄС заявили, що Євросоюз повинен повернути 

державам-членам частину своїх владних повноважень [233, с. 25]. Це 

показник того, що філософія західноєвропейської інтеграції, яка 

засновувалася на розриві з ідеологією і політикою націоналізму і 

протиставляла йому давню ідею єдності європейської нації [24, с. 210], 

потерпає крах. Євроскептицизм все більш широко входить до суспільної 

свідомості не тільки простих громадян, але і частини європейської політичної 

еліти. Численність євроскептиків має яскраво виражену тенденцію до 

зростання. Це переконливо продемонстрували виборчі кампанії 2015-2018 рр. 

в результаті яких, як вже зазначалося, збільшили свій вплив політичні партії 

критично налаштовані до євроінтеграції, які віддають пріоритет 
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національним цінностям і посилення національної держави [233, с. 26]. Все 

це, як вважають дослідники, говорить про виникнення нового 

антисистемного соціально-психологічного контексту масової свідомості [38, 

с. 46].  

Особливістю євроскептицизму є його національний дискурс. Зростання 

націоналізму і сепаратизму – це один із трендів сучасної Європи [237]. 

Проявом цього можна вважати Брекзіт, каталонську кризу 2017 р., коли 

каталонці проголосували за вихід з Іспанії на своєму референдумі. Сьогодні в 

країнах ЄС діють 24 партії сепаратистського спрямування [209, с. 67]. 

В контексті зазначених тенденцій різко актуалізується проблема 

пов’язана з формуванням європейської ідентичності і привабливого іміджу 

ЄС. Як свідчить історія Європейського Союзу головним його іміджевим 

інструментом, а також політикою, яка вирішувала завдання формування 

європейської ідентичності на основі європейських цінностей, була його 

регіональна політика [116, с. 118]. Вирішення цього завдання було 

обумовлено і наслідками міграційної кризи, яка реально створила загрозу 

цим цінностям, викликала вкрай негативне ставлення громадян ЄС до 

політики мультикультуралізму. 

Таким чином, ця ситуація не могла не впливати на формування і 

реалізацію Політики згуртування, як і той факт, що цей період 

характеризується відсутністю політичної єдності серед країн-членів ЄС. 

Країни демонстрували різні підходи як до дій Брюсселю по виходу з 

економічної кризи так і до його міграційної політики, політики у сфері 

безпеки [6, с. 60-61]. Процес регіоналізації, який динамічно розвивався в цей 

період, формування нових територіально-просторових структур на основі 

реалізації макроекономічних стратегій, розвиток транскордонного 

співробітництва потребували подальшого вдосконалення системи взаємодії 

центру і регіонів через поглиблення принципу субсидіарності, гармонізації 

відносин центр-регіон. В цих умовах проблема підтримки і посилення 

єдності стає першочерговим завданням.  
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Наступна група факторів пов’язана з результатами реалізації Плану 

розвитку Політики згуртування 2007-2013 рр. Криза ЄС не могла не 

відбитися на його регіональній політиці. Аналіз результатів виконання Плану 

2007-2013 рр., здійснений Єврокомісією, виявив цілий ряд негативних явищ, 

деякі його показник не були виконанні, деякі проекти були або 

малоефективними або зовсім не були реалізовані. Частина коштів, виділених 

в рамках регіональної політики взагалі не була реалізована. Прикладом може 

слугувати Румунія, яка не змогла реалізувати проекти на суму 3 млрд євро. 

Усе це призвело до широкої дискусії з питань перспектив розвитку 

регіональної політики. Сутність даної дискусії буде розглянуто в наступному 

розділу. Результати цієї дискусії були покладені в основу формування нової 

концепції регіональної політики, яка повинна бути адаптованою в цей період 

до тих умов і викликів, з якими зіткнулось Співтовариство.  

Таким чином, можна зробити висновок, що виділений нами етап  в 

розвитку регіональної політики має яскраво виражену специфіку. 

Визначними факторами, під впливом яких вона формувалась і 

реалізовувалась, були зовнішні фактори. Водночас в цей період в розвитку 

регіональної політики підтверджуються ідеї дослідників, які вважають, що 

сьогодні регіональна політика все більше опиняється під впливом політичних 

факторів. Політичні фактори пов’язані з розвитком політичних систем, з 

характером політичного ландшафту, ступенем розвитку громадянського 

суспільства і глибиною демократичних перетворень спрямованих на широку 

участь громадян у керівних функціях, стають в один ряд з класичними 

факторами, які визначають розвиток регіональної політики. На територіальні 

відмінності в її господарській діяльності та рівнях життя населення значно 

впливають суспільно-географічні чинники. Вони є первинною основою 

суспільних процесів у регіонах. Найважливіші серед цих чинників: 

природно-ресурсний, демографічний, науково-інтелектуальний потенціал, 

спеціалізація і територіальна структура господарства, міграція населення і 

ступінь урбанізованості території, географічне і геополітичне розташування, 
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їх інфраструктурне забезпечення. Значення кожного з них для окремого 

регіону і на певному відрізку часу може змінюватися.  

Концепція, цілі і завдання Політики згуртування, яка була сформована 

в цей період, буде розглянута нами в наступному розділі. 

 

 

2.2. Концептуальні засади сучасної регіональної політики ЄС 

Успіх регіональної політики багато в чому обумовлений її 

концептуальною основою, яка визначає її цілі, завдання та механізми 

реалізації. Як ми могли переконатися регіональна політика ЄС виникла і 

розвивалася в контексті розвитку європейської інтеграції. Її концептуальні 

основи формувались під впливом цілої низки факторів внутрішніх і 

зовнішніх, об’єктивних і суб’єктивних. В контексті даної нами періодизації 

вона пройшла чотири етапи в своєму розвитку, кожний з яких вносив свої 

корективи до формування концепції регіональної політики, адаптуючи її 

кожного разу до нових реалій і нових викликів, з якими зіштовхувався 

процес інтеграції на шляху створення єдиного європейського дому.  

В даному розділі ми розглянемо концепцію регіональної політики ЄС, 

яка закладена в основу семирічного плану Політики згуртування 2014-

2020 рр.  

Розробка концептуальних засад регіональної політики ЄС завжди 

повинна була виходити з множинності її парадигм. Це особливо стало 

актуальним у зв’язку зі збільшенням кількості акторів, які беруть участь в її 

розробці та реалізації. Це пов’язано як зі збільшенням кількості країн-членів 

до 28, так і зі збільшенням ролі таких структур як Асоціація європейських 

регіонів, Асоціація з прикордонного співробітництва, групування 

територіального співробітництва (ECTS Monitoring Report 2013 Towards the 

New Cohesion), особливо Комітету регіонів, який має відігравати роль 

консультативного органу при Єврокомісії. Значний внесок в розробку засад 

Політики згуртування в ХХІ ст. зробили наукові центри. Це Центр вивчення 
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європейської політики у Глазго, Нідерландський економічний центр У 

Роттердамі, який досліджує економічну складову регіональної політики та 

Центр регіональних досліджень у Берліні. Рекомендації експертів і 

дослідників цих центрів широко використовувались керівними структурами 

ЄС в обличчі Єврокомісії та Генерального директорату з регіональної 

політики, які відіграють провідну роль як в розробці стратегії Політики 

згуртування так і її реалізації. Особливо необхідно відзначити збільшення 

ролі регіонів. Завдяки регіональній політиці, що реалізується ЄС, в основі 

якої лежить концепт «Європа регіонів», вони сьогодні успішно заперечують 

монополію держави як постачальника добробуту на своїй території [33, с. 

98], будуючи діалог напряму з ЄС, про що свідчить наявність в Брюсселі 

більше ніж 130 представництв регіонів [147, с. 17].  

Визначаючи сутність сучасної регіональної Політики згуртування 

можна погодитися з її наступним трактуванням, що «регіональна політика 

ЄС тепер являє собою політику, яка визначає і орієнтується на можливості 

майбутнього, мобілізує свій потенціал, який недостатньо використовується, а 

не сплачує компенсації за проблеми минулого» [106, с. 636]. Вона має три 

основних напрями. Перший передбачає акцентування впливу на 

економічному зближенні, наданні допомоги найменш розвиненим регіонам. 

Другий передбачає широкий набір заходів, спрямованих на підвищення 

регіональної конкурентоспроможності і створенні нових робочих місць. 

Третій спрямований на налагодження співробітництва між регіонами і 

країнами для зменшення важливості національних кордонів в розвитку 

економіки [106, с. 636-637]. Базовою ціллю регіональної політики ЄС є 

посилення соціальної і економічної єдності за допомогою зменшення 

відмінностей [37, с. 46]. 

Ефективність регіональної політики багато в чому залежить від того 

наскільки її концепти адекватні тим викликам, з якими вона стикається і які 

їй необхідно здолати, а також від визначення пріоритетів цих викликів. 

Формування сучасної концепції проходило, як про це було сказано вище, в 
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умовах масштабної системної кризи ЄС, в контексті якої особливу 

значущість отримала неоднорідність Євросоюзу, що різко посилювалася і 

проявлялася вже у трьох вимірах зростання диспропорцій у рівнях соціально-

економічного розвитку. Так, якщо в 1986 р. з 12 країн ЄС тільки 2 мали ВВП 

на душу населення, що відхилялося більше ніж на 25% вище або нижче від 

середнього показника в ЄС, то сьогодні 14 з 28. По-друге, це проявлялося у 

ступені інтегрованості, пов’язаної з зоною євро і країнами, які знаходяться 

поза її межами. І, по-третє, це проявлялося у співвідношенні маленьких і 

великих країн. Так, у 1986 р. останніх налічувалося 7, а сьогодні їхня 

кількість збільшилася до 22. За оцінками експертів це призводить до 

підвищення ступеню неоднорідності і протиріч, пов’язаних з асиметрією 

соціально-економічного розвитку. Вона проявляється і в політичній сфері, 

підвищення кількості маленьких країн не означало пропорційного зростання 

їхнього впливу на політику ЄС [35, с. 189]. 

Іншим викликом залишалася проблема підвищення 

конкурентоспроможності ЄС на світовому рівні глобальної економіки[228, 

с. 59]. Третім викликом, який було розглянуто в попередньому параграфі, 

було зростання євроскептицизму, сепаратизму.  

Проведений нами аналіз свідчить про те, що на процеси формування 

нової концепції Політики згуртування вирішальний вплив мали результати 

дискусії, яка розгорнулася в європейській регіоналістиці наприкінці 1990-

х рр. В її центрі стояли такі питання як ідеї конкуренції міст і територій, 

регіоналізація проблеми територіального планування, її фінансування, оцінка 

її ефективності [228, с. 60]. 

На початку ХХІ ст. ці дискусії перейшли в політичну площину, 

пов’язану з підходами до реалізації регіональної політики ЄС та її 

ефективності [115, с. 185]. Поштовхом послугувала «нова стратегія» 

Європейського інвестиційного банку 2000 р., в якій було визначено новий 

підхід до формування концепції фінансової солідарності «Ініціатива-2000» / 

EIB Information 2-2000 / №1051». Прийняття цієї нової стратегії призвело до 



101 

 

 

того, що вже до 2010 р. кредити відсталим регіонам складали тільки одну 

чверть, в той час як на початок 2000-х рр. на них виділялася половина усіх 

кредитів, що надавалися [276].  

Низка рекомендацій, які були висловлені в ході дискусії, знайшли 

відображення в концепції розвитку Політики згуртування в період 2000-

2007 рр. В той же час вже в ході її реалізації в цей період експерти 

заговорили про її неефективність, а всі країни заявили про те, що стратегія 

EUB «Інноваційна ініціатива 2020» не відповідає пріоритетам і амбіційним 

завданням європейської інтеграції. В цих умовах Єврокомісія заслухала в 

2006 р. підготовлену експертами доповідь, в якій було надано глибокий 

аналіз Політики згуртування і сформульовані проблеми, з якими вона 

зіткнулася [115, с. 186].  

Група високого рівня працювала під керівництвом Андре Саніро і Віма 

Кока та підготувала дві доповіді. Андре Саніро висунув ідею ренаціоналізації 

регіональної політики, сутність якої зводилася до того, що кошти повинні 

були спрямовуватися тільки до країн наздоганяючого типу розвитку, а 

відсталим регіонам розвинених країн кошти повинні були виділятися з 

національних бюджетів [246].  

Цей підхід при його реалізації практично знищував всю систему 

перерозподілу бюджетних коштів, який до цього часу склався і при якому всі 

27 країн ЄС є одержувачами коштів структурних фондів. Ці пропозиції були 

відкинуті. Європейська комісія прийняла пропозиції, сформовані групою 

Кока. Сутність їх зводилася до радикальних реформ концепції фінансової 

солідарності про включення до концепції актуальних завдань. Для реалізації 

рекомендацій групи Кока було створено експертну групу під керівництвом 

Д. Барка, який обіймав посаду генерального директора Міністерства 

економіки і фінансів Італії [115, с. 191]. Робота з розробки принципових 

основ нової регіональної політики зайняла декілька років і закінчилася тільки 

в 2009 р., коли було опубліковано Порядок реформи регіональної політики 
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(An Agenda for a Performed Cohesion Policy) [247]. Цей документ в певній мірі 

відображав і ті виклики, які вже проявилися як наслідок кризи 2008 р. 

Принципове значення мав висновок доповіді про те, що регіональна 

політика повинна не тільки бути спрямованою на зменшення нерівності у 

розвитку регіону, а й прагнути через неї налагодити партнерство між ЄС, 

країнами-членами, місцевою владою і приватним сектором в інтересах всього 

суспільства. Саме з цією метою ЄС впроваджує систему тристоронньої 

домовленості між ЄС, країнами-членами і регіональною владою і сил в цих 

трьох адміністративних рівнях національної регіональної політики. Було 

зроблено висновок про необхідність перегляду регіональної політики в 

контексті вирішення проблеми диспропорції в розвитку, яка продовжує 

збільшуватися. Особливе місце в дискусії займала проблема розподілу 

фінансових ресурсів у зв’язку з тим, що з 2004 р. новим членам ЄС надали 

допомогу в розмірі 10% загального бюджету ЄС, з чим не були згодні деякі 

країни як донори так і одержувачі [128, с. 36].  

Хід дискусії показав значні розходження у підходах при формуванні 

регіональної політики, визначенні її цілей і завдань і головне принципів 

фінансування. Необхідно було глибоко осмислити і оцінити регіональну 

політику, оскільки її модель відповідає новим умовам, в яких опинився 

Європейський Союз. З цією метою було створено групу високого рівня, яка 

повинна була дати відповідь на питання в якому напрямі повинно проходити 

реформування регіональної політики ЄС [115, с. 191]. 

В 2012 р. було підготовлено та опубліковано кінцеву доповідь Барка, 

який пропонував зробити акцент на демографії, екології, інноваціях і 

розвитку низько вуглецевої економіки [247]. На основі доповіді Барка була 

досягнута домовленість внести зміни у формулювання основної мети 

Політики згуртування. Ними стали зняття загроз регіонального розвитку, 

викликаних глобалізацією, дефіцитом власних енергоресурсів, 

несприятливою демографічною ситуацією і кліматичними змінами. 

Домінуючим фактором, що вплинув на формування концептуальних засад 
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нової регіональної політики, став глибокий аналіз результатів виконання 

семирічного плану Політики згуртування на 2007-2013 рр. Єврокомісія із 

залученням експертів підготувала декілька доповідей за окремими її 

напрямами. Так були проаналізовані результати розвитку малої інтеграції, 

транскордонного співробітництва [269], результати діяльності спеціальних 

експертних об’єднань JASPER (Joint Assistance to Support Projects in the 

European Regions) – спільне сприяння проектам в європейських регіонах 

[317], JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 

Areas) – спільна підтримка програм допомоги містам [318], ELENA (European 

Local Energy Assistance) – підтримка програм енергозбереження [290]. 

В 2014 р. Генеральний директорат сумісно з Комітетом регіонів із 

залученням експертів підготували детальний аналіз результатів реалізації 

регіональної політики в 2007-2013 рр. в цілому. На основі аналізу були 

виявлені негативні тенденції. Так, низка принципів концептуальних основ, 

сформульованих і достатньо успішно реалізованих з 1988 р. (принципи 

партнерства влади на всіх рівнях ЄС, програмування, додатковість), 

практично не були задіяні. Одержувачами Фонду згуртування фактично 

стали держави. При розробці програм, де повинен був діяти принцип 

спільного фінансування (додатковість), регіони вели переговори не з 

Єврокомісією, за центральним урядом своїх держав [115, с. 189-190]. Хоча 

при цьому ініціатива в розробці програм і функція фінансового контролю 

повністю перейшла від Єврокомісії до держав-членів. Але, на думку 

експертів, це не стільки розширювало права, скільки обов’язки конкретних 

одержувачів. Тому в цей період вони оцінюють її як політику перерозподілу 

[319]. 

Аналіз результатів реалізації Стратегії розвитку Політики згуртування 

за 2007-2013 рр. разом з висновками доповіді Барка стали фактично основою 

для модернізації регіональної політики в нових умовах. Головним 

залишалося питання підвищення ефективності регіональної політики, вибір 

моделі, в рамках якої вона могла найбільш адекватно реагувати на виклики в 
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умовах зростання кризових явищ. За оцінками експертів реалізована модель 

регіональної політики 2007-2013 рр. мала «сприятливий характер і була за 

своєю суттю дережирською» [362]. В умовах глибокої економічної кризи 

реалізація подібної моделі практично неможлива в контексті її ефективності. 

В той же час Брюссель вважав, що саме Політика згуртування розглядалась 

як найважливіший інструмент здолання кризових явищ. Про це переконливо 

свідчить той факт, що вперше в історії ЄС зменшивши розмір загального 

бюджету Співтовариства на новий семирічний строк 2014-2020 рр. 

фінансування Політики згуртування не зменшилося  і склало 351,8 млрд євро, 

25% загального бюджету ЄС [362]. 

Таку роль Політиці згуртування відводила і нова Стратегія розвитку 

Євросоюзу «Європа-2020», прийнята в 2010 р., де Політика згуртування 

визначена як один з інструментів, на рівні спільноти, для імплементації 

стратегії, метою якої було зростання економіки і робочих місць. Але ця мета 

повинна була реалізовуватися не тільки через ту фінансову підтримку, яка 

відбувається в рамках реалізації наднаціональної регіональної політики, а й 

через формування аналогічних стратегій на місцевому і регіональному рівні. 

Прийняття таких стратегій посилить інтегральні частини вирішення завдань 

зростання економіки і та підвищення зайнятості населення [262]. 

Формування концептуальних засад Політики згуртування на новий 

період її розвитку, позначений новим семирічним планом на 2014-2020 рр. як 

свідчить аналіз документів проходив в умовах дискусій, широкого 

обговорення, відкритих дебатів і суспільних консультацій практично з 

більшості положень, що визначали концепцію Політики згуртування на 

новий період. Прикладом може слугувати дискусія щодо параметрів 

партнерських контрактів, які згідно з новим підходом повинні стати 

елементом наднаціональної регіональної політики ЄС. Обговорення цього 

положення проходило з грудня 2013 р. до березня 2014 р. [155]. 

Сучасна концепція відображена в плані розвитку регіональної політики 

«Стратегія плану розвитку Політики гуртування на 2014-2020 рр.» [262]. В 
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той же час аналіз концептуальних засад Політики згуртування передбачає 

розгляд цього документу у сукупності з цілою низкою основоположних 

документів, в яких відображені перспективи розвитку Євросоюзу в цілому, 

або визначає характер, напрями його діяльності в конкретній сфері, яка 

прямо або опосередковано впливає на регіональну політику, надаючи їй нові 

функції чи нові параметри. В нашому випадку це Стратегія розвитку 

Євросоюзу – «Європа-2020», прийнята в 2010 р. [283], регіональна програма 

досліджень та інновацій на 2014-2020 рр. «Горизонт-2020» [305], а також 

програма Європейська перспектива просторового розвитку (ESDP) [294], 

враховуючи документ з назвою «Основоположні принципи європейського 

просторового розвитку». Так, програма «Горизонт» конкретизує напрямки та 

кошти реалізації фундаментальної основи стратегії Європа-2020 – 

інноваційне зростання [305]. Програма ESDP розкриває принципи, напрямки 

та форми формування просторових структур, що є важливим напрямком 

регіональної політики ЄС [294]. 

В ході реалізації Стратегії розвитку Політики згуртування в 2014-

2020 рр. було прийнято ще низку документів, які вносили корективи до її 

концептуальних засад, в діяльність її механізмів і принципів керівництва. 

Серед них особливо слід виділити Афінську декларацію, прийняту в 2014 р. 

[250], «Хартію багаторівневого самоврядування» [259]. Конкретизацію і 

уточнення низки положень містить в собі Доповідь з європейської 

регіональної політики, розглянута Європарламентом в 2017 р. [173]. Зокрема 

доповідь включала детальні роз’яснення принципу макроекономічної 

обумовленості, включення якого до концептуальних засад Стратегії розвитку 

Політики згуртування в період 2014-2020 рр. викликало неоднозначну 

реакцію. Так, Комітет регіонів в 2014 р. виражаючи інтереси регіонів 

категорично виступав проти його включення в тому вигляді як він був 

сформульований [155]. 

Аналіз вищезазначених документів свідчить про те, що дотримуючись 

наступності з концептуальними основами розвитку Політики згуртування в 
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2007-2013 рр., її варіант 2014-2017 рр. багато в чому мав новаторський 

характер і містив низку принципових положень, які раніше не були 

характерними для стратегії її розвитку. Так, в ній знайшла відображення одна 

з принципових вимог, що випливають з Доповіді Барка – надати Політиці 

згуртування стратегічного характеру в контексті реалізації стратегії «Європа-

2020». Реалізація її цілей і завдань повинна складати сутність регіональної 

політики всіх рівнів [247]. Стратегічний характер передбачав також 

формування аналогічних стратегій на місцевому і регіональному рівні. 

Прийняття таких стратегій посилить інтегральні частини вирішення завдань 

зростання економіки і підвищення зайнятості населення. Досягти цього 

можна тільки за широкої участі в плануванні і реалізації проектів урядів всіх 

рівнів. Вироблення заходів з вирішення цього завдання визначив березневий 

саміт 2014 р., що прийняв Афінську декларацію, яка чітко визначила 

орієнтири та параметри регіональної політики до 2020 р, а також 

актуалізувала найбільш важливі теми, пов’язані з підвищенням ефективності 

регіональної політики. Документ містить сім положень, які за своєю сутністю 

є завданнями, що вимагають виконання усіма акторами Політики 

згуртування. Серед них визначалась необхідність надати Стратегії 

територіального виміру, враховувати специфіку регіонів, удосконалювати 

систему управління, за якої місцеві органи влади були би рівноправними 

партнерами. Особливо підкреслювалася важливість гармонізації Політики 

згуртування ЄС з національними політиками, обмін досвідом її реалізації на 

регіональному рівні. Декларація також була націлена на мобілізацію усіх 

фінансових ресурсів в рамках Політики згуртування всіх рівнів , більш 

високий ступінь прозорості їхнього розподілення. З цією метою Єврокомісія 

повинна була опублікувати Зелену книгу, присвячену аналізу розподілення 

фінансів [155]. 

Прийняття даної декларації стало важливим кроком як у процесі 

подальшого розвитку концептуальних основ Політики згуртування, так і на 

шляху її реалізації. На наш погляд вона також актуалізувала проблему 
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взаємної рівної відповідальності за її реалізацію як з боку національних і 

наднаціональних так і з боку регіональних і місцевих органів влади. На що 

було націлене і рішення про необхідність підписання Партнерських угод, які 

вперше запроваджувалися як обов’язкові умови проведення Політики 

згуртування. Введення цього положення до концепції Політики згуртування 

проходило в контексті рекомендацій Барка, де чітко зазначалося, що 

регіональна політика не тільки спрямована на зменшення нерівності в 

розвитку регіонів, але він прагне через неї налагодити партнерство між ЄС, 

країнами-членами, місцевою владою і приватним сектором в інтересах всього 

суспільства. Саме з цією метою ЄС запроваджує систему тристоронніх 

домовленостей між ЄС, країнами-членами і регіональною владою з метою 

визначення ролей і сил цих трьох адміністративних рівнів регіональної 

політики [247]. 

Наважливішою формою цих домовленостей і стали партнерські 

контракти, які тепер підписуються між Єврокомісією та державами-членами, 

в яких визначені обов’язки сторін стосовно конкретних діях, спрямованих на 

реалізацію цілей Європа-2020. Усі партнерські контракти для кожної 

держави-члена повинні бути виражені в загальних стратегічних рамках 

Європа-2020, конкретно в стратегії розробленій для кожної конкретної 

держави на її основі. При цьому комісія залишає за собою право за певних 

умов переглянути договір про партнерство в рамках регіональної політики 

для підтримки реалізації рекомендацій ради ЄС [362]. Контракти повинні 

були показувати конкретно який внесок буде зроблено в реалізацію завдань і 

цілей, що випливають зі стратегії Європа-2020. На основі контрактів повинні 

вже були складатися і операційні програми, які також затверджувалися 

Єврокомісією. Введення контрактів сприяло підвищенню взаємної 

відповідальності, стало базовим інструментом в її реалізації. 

Найважливішою умовою підписання контрактів і затвердження 

операційних програм були вкрай жорсткі вимоги Брюсселю до їхньої 

відповідності Стратегії Європа-2020, а також інших програмних документів 
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ЄС. Такі вимоги висувались перед стратегіями національних регіональних 

політик. Як ніколи раніше Єврокомісія і Директорат з регіональної політики 

вимагали жорсткої синхронізації політик на національному і регіональному 

рівні з політикою, що проводиться в ЄС. Більш того стратегія регіональної 

політики 2014-2020 рр. включала вимоги Єврокомісії, що витікали з цілей 

Стратегії Європа-2020, які зобов’язували найбільш відсталі регіони 

витрачати не менше 60% всіх коштів на програми та проекти спрямовані на 

досягнення цілей Європа-2020. Це інноваційні технології, дослідження та 

технічні розробки, розвиток підприємництва та вклад в людський потенціал, 

розвиток людських ресурсів. Усі інші регіоні повинні витрачати на ці цілі 

менше ніж 75%, щоб отримати інвестиції це стало новацією. Держави 

повинні були продемонструвати ще перед отриманням коштів від 

структурних фондів свою здатність досягати поставлених цілей, а також 

враховувалась ефективність реалізації попередніх програм чи проектів [14, с. 

23-24]. 

Принципово новим стало прагнення керівництва ЄС формувати 

партнерські відносини на основі правових норм, але й внести в характер 

взаємовідносин акторів регіональної політики норми моралі та моральності. 

Як свого часу президент США Ф. Рузвельт, в період виведення країни із 

кризи 1929-1932 рр., ввів поняття «кодекс честі» відносно бізнесу. Так 

Європейський Парламент схвалив в лютому 2014 р., напередодні 

затвердження Угод про Партнерство, Європейський етичний кодекс у сфері 

партнерства. Цю ініціативу схвалив Комітет регіонів, вважаючи що він 

встановлює чіткі межі для співробітництва всіх партнерів, які беруть участь в 

плануванні та управлінні коштами із структурних та інвестиційних фондів 

ЄС [155]. 

Введення системи контрактів принципово змінювало один з принципів 

регіональної політики ЄС – принцип партнерства, наповнювало його новим 

змістом, про що зазначалося вище, розширювало його кількісні 

характеристики. В контексті нової концепції він включав не тільки органи 
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влади усіх рівнів, але і структури, які представляли громадянське 

суспільство. Особливий акцент робився на характері такого партнерства на 

регіональному та локальному рівнях [199, с. 96].   

Нове трактування цього принципу було спрямоване на підвищення ролі 

регіонів як рівноправних партнерів як в процесі формування Політики 

згуртування, так і її реалізації. Це в новій концепції розглядалося як 

найважливіша умова її успіху [250]. Дотримуючись в цілому наступності 

щодо принципів, на яких базувалися концептуальні основи Політики 

згуртування на попередніх етапах, в новій концепції її розвитку деякі з них 

були уточнені. Разом з принципом партнерства подальший розвиток отримав 

фундаментальний принцип регіональної політики – принцип субсидіарності. 

Так, прийнята в цей період Хартія багаторівневого самоврядування була 

спрямована на подальше поглиблення і розширення сфери діяльності 

принципу субсидіарності. Хартія передбачала використання багаторівневого 

управління в якості базового принципу в процесі прийняття управлінських 

рішень в країнах ЄС [259]. Було розширено зміст принципу доповнюваності, 

Який став визначним при фінансуванні проектів і програм. Більшість з них 

повинна була реалізуватися на основі сумісного фінансування з фондів усіх 

рівнів: наднаціональних, національних, регіональних. Скоректовано було і 

принцип пропорційності в контексті скорочення бюрократичних процедур і 

форм контролю за реалізацією малих проектів [262]. Принципово новим 

стало включення до концептуальної основи Політики згуртування 

макроекономічної обумовленості. Сутність її полягала в тому, що Брюссель 

отримував право заморожувати виділення коштів з європейських 

структурних фондів, в тому числі тих, які фінансували регіональну політику, 

її програми та проекти в регіонах тих країн, де національні не вживали 

заходів в рамках зобов’язань з консолідації бюджету, тобто не виконували 

умови Бюджетного пакту [156]. Як вже зазначалося, включення цього 

принципу викликало неоднозначну реакцію з боку акторів Політики 

згуртування.  
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Таким чином, концептуальні основи розвитку Політики згуртування в 

2014-2020 рр. базувалися на низці нових підходів у трактуванні її принципів 

та її характері. Це в свою чергу обумовило і корегування її цілей, що було 

цілком закономірно, враховуючи що політика згуртування повинна була 

реалізовуватися в умовах кризи.  

Новим є і введення чіткого визначення тематичних напрямів, які 

повинні бути пріоритетами під час реалізації Політики згуртування на всіх 

рівнях [262]. Це розширення наукових досліджень, технологічного розвитку 

та інновацій; підвищення доступності використання якості Інтернету; 

Підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств; 

підтримка переходу до енергозберігаючої економіки в усіх секторах; 

сприяння адаптації до зміни клімату; збереження та захист навколишнього 

середовища, підвищення ефективності використання ресурсів; сприяння 

сталому розвитку транспорту та інфраструктури; сприяння стабільній та 

якісній зайнятості та підтримка мобільності робочої сили; сприяння 

соціальній інтеграції, боротьбі з бідністю та будь-якою дискримінацією; 

інвестиції в освіту, підготовку кадрів, професійну підготовку та проблеми 

безперервної освіти; закріплення інвестиційного потенціалу державних 

органів, зацікавлення сторін та ефективного державного управління [262]. 

Введення тематичних пріоритетів мало принципове значення в 

контексті біль жорсткої зв’язки наднаціональної стратегії розвитку 

регіональної політики з національними регіональними стратегіями. Експерти 

вважали, що високий рівень солідарізованої реалізації регіональної політики 

є умовою успіху в досягненні цілей Європа-2020 [188, с. 108].  

Успіх регіональної політики багато в чому визначається адекватним 

визначенням об’єкту. Нова концепція передбачала перегляд критеріїв 

виділення регіонів. На початок реалізації в ЄС існували 98 регіонів на рівні 

NUTS-1, 1276 на рівні NUTS-2, 1342 регіони на рівні NUTS-3 [362]. Ця 

типологія проіснувала до кінця 1980-х рр. і мала принципове  значення для 

фінансування. 
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В новому семирічному плані розвитку регіональної політики на 2014-

2020 рр. виділяється три типи регіонів. З’являється регіон перехідного типу. 

Фінансування будуть отримувати не тільки найменш розвинені регіони з 

ВВП на душу населення не менше 75% від середнього значення ЄС-28, але і 

транзитні регіони (75-90%) від середнього значення ВВП на душу населення, 

а також конкурентоспроможні, в яких ВВП на душу населення складає 90% 

від середнього показника ЄС-28. В той же час найбільш розвинені регіони 

отримують значно менше коштів, які вони зобов’язуються використати, в 

першу чергу для підвищення енергоефективності, розвитку альтернативно 

енергетики, інновацій та підвищення конкурентоспроможності малих та 

середніх підприємств [262]. 

Як вважають дослідники виділення в цей період регіонів перехідного 

типу стало наслідком рішення диференціювати благополучні регіони, які в 

період 2006-2013 рр. були націлені на «регіональну конкуренцію» [199, 

с. 12]. Такий підхід також дозволив обмежити кількість проблемних 

територій і припинити розпорошення коштів на більш благополучний регіон 

і при розробці стратегії розвитку Політики згуртування в попередні роки 

найбільш гострою була проблема пов’язана з її фінансуванням. Експерти 

наразі дійшли висновків, що оптимальний рівень витрат на регіональну 

політику навряд може бути знайдений в сухих математичних розрахунках, 

він може бути і виявлятися тільки процесі пошуку політичного консенсусу 

[367, с. 244]. Проблема торгу при розробці регіональної політики в частині 

розподілу коштів між державами і Єврокомісією стала характерною 

практикою [198, с. 7]. Предметом торгу був не тільки обсяг фінансових 

ресурсів, який підлягав розподілу, між акторами регіональної політик, але і її 

форми розподілу. Або це пряме фінансування регіонів і створення механізмів 

прямої взаємодії ЄС-регіон. Або фінансування країни, яка самостійно 

реалізує надану допомогу на рівні регіонів [8, с. 12]. 

Загальний обсяг фінансування Політики згуртування на період 2014-

2017 рр. став найбільшим за всю історію ЄС і склав 351,8 млрд євро. Він 
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залишився, як вже було зазначено вище, незмінним після вимушеного 

скорочення бюджету ЄС і за ообсягами фінансування Політики згуртування 

міцно затвердився на другому місці після економічної політики ЄС. Характер 

розподілу коштів, як показує аналіз, практично не змінився у порівнянні з 

попереднім періодом. Пріоритетом залишалися країни Центральної та 

Східної Європи, що наочно видно з наступної таблиці.  

У той же час змінювалося фінансування в контексті нової типології 

регіонів. Нові концептуальні підходи до проблеми фінансування достатньо 

глибоко і детально відображені в роботах представників економічної науки. 

Це роботи Л. Гальперіної [47], С. Білої [22], В. Чужикова [228] та інших. 

Нами будуть відмічені лише ті зміни, які реалізувалися в контексті нової 

концепції Політики згуртування. 

Головними джерелами фінансування як і раніше залишалися 

структурні фонди. При цьому були внесені корективи до їхньої діяльності. 

Так, кожний фонд міг фінансувати тільки певний тематичний напрямок 

Політики згуртування, а також змінювалися принципи фінансування [314]. 

Ця концепція остаточно вводила принцип співфінансування, коли проекти і 

програми фіксувалися 50% на 50%, де з одного боку виступав ЄС, а з іншого 

– країни і регіони. Крім того структурні фонди мали жорсткі рамки в 

можливостях фінансування в залежності від типу регіону і прив’язки 

проектів до завдань і цілей Стратегії Європа-2020 і тематичних пріоритетів.  

Новим моментом стала можливість отримання допомоги для 

превентивного реагування країни та регіонів-отримувачів на можливі 

загрози, при умові звіту з реалізації довгострокової стратегії щодо їх 

запобігання. Відповідно до нових правил більш жорстокими стали вимоги до 

звітів, які держави-отримувачі повинні надавати до і після заявок. 

Принципово новими стають механізми фінансування. В основу 

концепції було закладено завдання завершення переходу від прямих форм 

стимулювання розвитку регіону (субсидій, прямої фінансової підтримки) до 

«гібридних» інструментів (гранти, кредити, довгострокові програми, 
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реалізація яких повинна призвести до фундаментальних змін 

конкурентоспроможності територій) [47, с. 433]. 

З цією метою в цей період реалізується низка програм. Це JEREMIE / 

Joint European Resources for Micro to medium Enterprises) (підтримка бізнесу), 

JESSICA / Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

(підтримка міст), JASMINE / Joint Action to Support Micro-finance Institutions 

in Europe (підтримка мікрокредитів), JASPER / Joint Assistance to Support 

Projects in European Regions (регіональні проекти) [47, с. 434]. 

Було проведено реформу Фонду солідарності. Фонд було створено в 

2002 р., його метою було надання допомоги країнам ЄС, які постраждали від 

стихійних лих. Сьогодні на цю допомогу можуть розраховувати і країни-

кандидати, які проводять перемовини з ЄС стосовно свого вступу в цю 

організацію. 

Даний фонд доповнює власні державні витрати країн для фінансування 

ліквідації наслідків стихійних лих, необхідних для відновлення 

інфраструктури. Сутністю реформи цього фонду є зміна правил отримання 

допомоги [333]. Нові правила також передбачають можливість зменшення 

обсягу необхідної допомоги чи відмову в ній якщо держава неодноразово 

порушувала свої зобов'язання з реалізації законодавства ЄС по запобіганню 

та правлінню ризиками стихійних лих. Члени ЄС також отримували 

можливість об'єднати фінансові ресурси із різних структурних фондів в один 

«мультифонд», створивши так званий «multi-fund programs», який надавав 

можливість реалізації масштабних комплексних та різновекторних програм 

регіонального розвитку [333]. 

В період, що ми розглядаємо, з’явився новий фінансовий інструмент, 

створений для додаткових інвестицій необхідних для реалізації Стратегії 

«Європа-2020». Це, так званий, інвестиційний план, створений за ініціативою 

голови Єврокомісії Юнкера, який сьогодні все частіше називають «Фондом 

Юнкера». Цей фонд обсягом 320 млрд євро повинен був стимулювати 
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зростання європейської економіки та скорочувати кількість безробітних 

[315]. 

Згідно з угодою між Єврокомісією, Директоратом регіональної 

політики та Комітетом регіонів було досягнуто домовленість, що даний 

проект може інвестувати кошти в програми та проекти, що реалізуються в 

рамках Політики згуртування. Більш чітко та жорстко був сформульований 

підхід, орієнтований на кінцевий результат фінансування Політики 

згуртування, а також на оцінку та роль Політики згуртування [285]. 

Особливістю концепції регіональної політики в рамках семирічного 

плану розвитку 2014-2020 рр. було посилення вимог для отримання коштів 

від структурних фондів ЄС. Найважливішою умовою фінансування була 

відповідність пропонованих проектів і програм цілям і завдання, що 

випливають зі Стратегії «Європа-2020», а також Стратегії розвитку Політики 

згуртування 2014-2020 рр. Концепція також передбачала введення нових 

правил, які регулюють інвестиційну політику в рамках Політики згуртування. 

Ці правила були спрямовані на підвищення прозорості регіональної політики 

ЄС, визначали і спрощували бюрократичну процедуру отримання інвестицій 

[262]. 

Як і на попередніх етапах нова концепція Політики згуртування була 

тісно пов’язана з програмами просторового розвитку ЄС, формуванням 

нових територіальних структур на основі макрорегіональних стратегій. 

Виникнення макрорегіональної стратегії було обумовлено ініціативою низки 

країн регіону в якості доповнення в сфері регіональної політики і в контексті 

територіального управління. Вона призначена для вирішення спільних 

завдань, таких як інноваційне зростання, довкілля, зміни клімату, 

використовуючи при цьому підхід «знизу вверх» за участю регіональних, 

національних, наднаціональних і місцевих учасників. У 2009 р. ЄС схвалив 

Стратегію ЄС для регіонів Балтійського моря (EUSBSR). Згодом було 

розроблено стратегії для Дунайського регіону (EUSDR). У 2014 р. ЄС 

прийняв Стратегію для Адріатичного і Іонічного регіонів (EUSAIR). У 



115 

 

 

2016 р. – Стратегію для Альпійського регіону, що охоплює 19 країн ЄС і 

країни, які поки що не входять до нього. Макрорегіональна стратегія сприяє 

реалізації духу згуртування, створює основу для підвищення ефективності 

Політики згуртування, сприяє зростанню привабливості ЄС і сприяє 

підвищенню рівня безпеки на її кордонах [348]. 

Подальше поширення практики запровадження макроекономічних 

стратегій сприяло реалізації завдань, що випливають з програм 

територіального розвитку ЄС. Починаючи з 1990-х рр. найважливішим 

інструментом формування територіально-просторового ландшафту ЄС є 

програма INTERREG, що включає три напрями. Це: А – програмне 

співробітництво, В – транснаціональне співробітництво, С – міжрегіональне 

співробітництво. Особливу увагу програма приділяє проектам, що 

реалізуються в рамках структурних та інвестиційних фондів, з метою 

досягнення цілей економічного зростання і зайнятості, а також розвитку 

європейського міжтериторіального співробітництва. В новій концепції 

розвитку Політики згуртування вона також була серед її найважливіших 

елементів, при цьому були скоректовано її цілі.  

Нова програма INTERREG EUROPE V закликала вирішувати чотири 

тематичні цілі. Це стимулювання технологічного розвитку, розвиток 

наукових досліджень і зростання інновацій в економіці, підвищення 

конкурентоспроможності малих та середніх підприємств, захист 

навколишнього середовища і підтримка переходу на низько вуглеводну 

економіку. В її рамках передбачено два види взаємодії – міжрегіональне 

співробітництво та надання допомоги регіонам шляхом політик навчання 

[313]. 

Особливістю програми INTERREG є те, що вона не спирається на 

чинну в ЄС мережу територіально-адміністративних одиниць NUTS-2. При 

фінансуванні цього напрямку використовується та спирається на кордони 

єврорегіонів різного типу, які вже склалися як внутрішні регіони, що 

знаходяться всередині ЄС, так і на єврорегіони, які склалися на кордонах 
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сусідніх з ЄС держав, а також інших проектів малої інтеграції, які існують 

сьогодні. Про значущість цієї програми свідчить постійне зростання її 

фінансування. В новій стратегії розвитку Політики згуртування обсяг її 

фінансування складає більше ніж 10 млрд євро. Всього заплановано до 

реалізації більш як 100 проектів [313].  

Характерною стала реалізація проектів транскордонного 

співробітництва з територіями, що не мають спільних кордонів з ЄС, зокрема 

з заморськими територіями Франції, країнами Магрибу. Співробітництво з 

останніми розглядалося в контексті вирішення проблеми безпеки. Аналіз 

показує, що ніколи раніше концепція регіональної політики ЄС не була так 

тісно пов’язана з завданнями просторового розвитку ЄС, формуванням нових 

територіальних структур. Це дає можливість деяким дослідникам вважати це 

одним з принципових інноваційних підходів до Політики згуртування в цей 

період [22, с. 102].  

Дослідники економісти, аналізуючи концептуальні основи Політики 

згуртування в період, що нами досліджується, акцентують увагу на тому, що 

вона не передбачала, як це було в стратегіях її розвитку, які реалізувалися 

раніше, горизонтальної координації з секторальними політиками, а перехід 

до вертикальної координації [362]. В цілому, вважаючи цей висновок 

обгрунтованим, аналіз концепції розвитку Політики згуртування, зокрема 

завдання, що випливають з реалізації програми INTERREG-5, і формуваня 

територіально-просторового ландшафту Євросоюзу, були неможливими без 

тісної взаємодії Політики згуртування з загальною зовнішньою політикою 

ЄС, куди вона була імплементована як в реалізації програми Східного 

партнерства так і в роботу з країнами-кандидатами на вступ до ЄС. 

Концепція розвитку регіональної політики передбачає розробку 

оцінюючих параментів її ефективності. В сучасній регіоналістиці проблема 

оцінюючих індикаторів регіональної політики має дискусійний характер. У 

2007 р. Єврокомісія, Європарламент, Римський клуб провели першу 

конференцію з метою сформувати нову систему індикаторів оцінки 
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ефективності регіональної політики. У 2013 р. в ході чергового обговорення 

Єврокомісія заявила про внесення нового індексу принципу результатів, 

пошуку нових підходів до оцінки ефективності регіональної політики, 

вказавши, що цій проблемі потрібно приділити увагу при розробці плану 

розвитку регіональної політики на 2014 – 2020 рр. Без підвищення 

ефективності регіональної політики, її результативності, подолання кризових 

наслідків і виконання стратегічних завдань, що випливають зі Стратегії 

Європа-2020 навряд чи можливо. На попередніх етапах розвитку Політики 

згуртування було розроблено як систему індикаторів її ефективності так і 

механізми контролю. В той же час в нових умовах ця проблема 

актуалізується [178]. 

Модернізація цього важливого елементу регіональної політики була 

обумовлена необхідністю стрімко підвищити конкурентоспроможність 

економіки ЄС, що стало головним пріоритетом в Стратегії Європа-2020. 

Важливим критерієм ефективності регіональної політики стають такі 

параметри як конкурентоспроможність і чітке визначення оцінки значущості 

кінцевих результатів та способів їх отримання. Новим при оцінці успішного 

чи не успішного розвитку регіону є те, що сьогодні вимяпи не проводяться як 

раніше виключно соціально-економічними параметрами. Сьогодні оцінка 

розвитку регіону все більше має комплексний характер, в якому пріоритети 

надаються інституційним характеристикам, таким як національна культура, 

безпека розвитку, екологічна ситуація, розвиток інформаційних технологій, 

інновацій, освіти. Все те, що створюється в сучасних умовах для підвищення 

конкурентоспроможності регіонів ЄС в ХХІ ст. [178, с. 167].  

В рамках розробки стратегії розвитку 2014-2020 рр. було розроблено 

просторову модель Rhomolo, метою якої була оцінка політичних 

інструментів, таких як Політика згуртування, яка дозволяє моніторити її 

реалізацію, але окремими типами регіонів, а також оцінювати процес 

регіоналізації [178, с. 167]. 
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Для підвищення ефективності Політики згуртування була створена 

програма INTERACT [310], яка стала елементом нової стратегії. Програма 

спрямовувалася на підвищення ефективності шляхом сприяння обміну 

досвідом, поширення інноваційних підходів між програмами і партнерами з 

територіального співробітництва. Інструментом контролю за виконанням 

Політики згуртування стає TAIEX-REGIOPEEK, запущений в березні 2015 р. 

з метою координації між особами відповідальними за виконання 

регіональних програм розвитку [157].  

Таким чином, в нову концепцію було закладено низку коректив, 

пов’язаних з оцінкою індикаторів ефективності Політики згуртування і 

контролю за її виконанням. Особливістю, новацією регіональної політики 

2014-2020 рр. є те, що стратегія розвитку у цей період фактично повинна 

завершити процес еволюції переходу від політики «єдиного центру» до 

«мультицентристської», тобто політика, що реалізується на основі як 

вертикальної так і горизонтальної координації [22, с. 97]. Крім того на цьому 

етапі розвитку регіональної політики ЄС фактично завершує надання прямої 

допомоги зверху відсталим регіонам, які довгий час отримували 

фінансування. Сьогодні цей принцип замінено політикою розвитку за 

рахунок використання внутрішніх ресурсів регіону [22, с. 97]. 

Нова стратегія також відмовилась від принципу перерозподілу ресурсів 

з метою зрівняння існуючих диспропорцій в соціально-економічному 

розвитку регіонів переходячи до політики створення рівних можливостей, 

умов для сталого розвитку, підвищення їхньої конкурентоспроможності 

[262]. 

Проведений аналіз документів, які лягли в основу концептуальних 

засад розвитку Політики згуртування на період 2014-2020 рр., дозволяє не 

погодитися з точкою зору деяких дослідників, які стверджують, що не 

дивлячись на наявність багатьох змін, спрямованих на підвищення 

економічної ефективності регіональної політики, її базові принципи повністю 

збереглися [125, с. 8]. Тобто фактично концепція, що реалізується сьогодні, 
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практично залишилася незмінною. Ми погоджуємося з думкою дослідників, 

які вважають, що Політика згуртування в цей період розвивається на новій 

основі, дотримуючись наступності базових принципів і цілей регіональної 

політики попередніх років. В той же час, на наш погляд, правомірним є 

висновок, що в період розробки нової стратегії регіональної політики її 

творці знаходилися на роздоріжжі [115, с. 183]. Необхідно було розробити 

регіональну політику відповідно до тих проблем та викликів, з якими 

зіштовхується Європейський Союз, та тих завдань, які виникли під час 

їхнього подолання. В цих умовах розробники нової стратегії не ризикували 

зробити глибоку принципово нову реформу регіональної політики, як це 

неодноразово було в минулому. Прикладом може слугувати реформа 1989 р. 

Залишивши без зміни базові її принципи та інструменти, але зробили певні 

корективи всіх складових елементів регіональної політики, її цілей, задач, 

пріоритетів, напрямків, а також інструментів її реалізації. Одночасно нова 

стратегія все більше пронизувалася ідеологією «згуртування» держав-членів 

ЄС [213, с. 242].  

Така оцінка нової концепції багато в чому пояснює, що як в період її 

затвердження так і в ході її реалізації не затихає дискусія з цілого ряду її 

положень. Каталізатором дискусії стала ситуація в ЄС у зв’язку з Брекзіт, яка 

за оцінками А. Меркель «стала переломною» [145], а Д.Туск характеризував 

її як кризу історичного масштабу [131]. У цих складних умовах з одного боку 

Політика згуртування повинна адаптуватися до нових викликів. З іншого – в 

цих умовах об’єктивно Політика згуртування повинна стати одним з 

домінуючих чинників подолання цієї кризи. Характер дискусії, що 

проходить, свідчить про те, що існують різні бачення її розвитку Брюсселем і 

регіонами, інтереси яких відображає Комітет регіонів. Так супротив Комітету 

викликали пропозиції Єврокомісії зі здійснення реформ Європейського 

Союзу, які повинні торкнутися всіх існуючих сьогодні структурних фондів, 

вважаючи, що ці реформи підривають Політику згуртування. В центрі 

дискусії стоїть також проблема фінансування Політики згуртування після 
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2020 р. Низка експертів висловлює думку про необхідність зменшення її 

фінансування зі структурних фондів ЄС і збільшення національної складової 

в її бюджеті. Такий підхід викликає критику і несприйняття з боку Комітету 

регіонів, який висловлює думку регіональних влад [158].  

Знову актуалізувалася проблема, яка широко обговорювалася ще в 

докризовий період. Це так звана «регіоналізація регіональної політики», 

сутність якої зводиться до того, що кошти із загального бюджету ЄС за 

статтею «згуртування» повинні направлятися тільки в країни наздоганяючого 

типу розвитку, відсталим регіонам благополучних держав-членів допомога 

повинна надаватися з національних бюджетів [155, с. 182].  

В центрі розгорнутоїї сьогодні дискусії одне важливе місце займає 

проблема конвергенції, пов’язана з посиленням диспропорції розвитку 

регіонів в межах ЄС. В цьому контексті детально вивчаються можливості 

пілотних проектів та ініціатив, які в якості експерименту були апробовані на 

практиці в період реалізації Стратегії розвитку Політики згуртування в 2014-

2020 рр. Аналіз цих проектів буде нами подано в наступному розділі роботи. 

Необхідність подальшої трансформації Політики згуртування сьогодні 

визнається усіма її акторами. В якому напрямі вона буде здійснюватися 

багато в чому буде визначатися перспективами розвитку самого 

Європейського Союзу. На сьогодні пріоритети його розвитку відображені в 

Римській декларації 2017 р., прийнятій на саміті ЄС, присвяченому 60-річчу 

Римської угоди 1957 р. Римська декларація визначила пріоритети розвитку 

ЄС на попередні 10 років. Це розвиток конкурентної економіки, сталого 

розвитку, безпечної і надійної Європи, соціальної Європи, об'єднання з 

урахуванням різноманітності національних систем, прав і рівних 

можливостей для всіх, ведення боротьби з безробіттям, дискримінацією, 

соціальною ізоляцією та бідністю [201]. Досягнення цих пріоритетів 

передбачає проведення реформ в тому числі і Політики згуртування. 

Російський автор Н. Кондратьєва вважає, що сьогодні регіональна політика 

ЄС знаходиться на роздоріжжі. Брюссель поки не має чіткого єдиного 
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розуміння того, як повинен проходити процес реформування Політики 

згуртування після 2020 р. [155, с. 183]. 

На думку низки дослідників ЄС в умовах кризи повинен 

сконцентруватися на вирішенні трьох головних проблем. Це, по-перше, 

необхідність розробки нової концепції розвитку ЄС і визначення напрямів 

руху, по-друге, це питання динаміки розподілу компетенції між вищими 

інститутами влади ЄС, національними урядами і регіонами, по-третє, чітке 

формулювання кінцевих цілей інтеграції [24, с. 221].  

Питання, пов’язані з перспективами розвитку регіональної політики 

після 2020 р., сьогодні широко обговорюються як серед акторів регіональної 

політики так і серед експертів і дослідників. Проведений нами аналіз 

діяльності Комітету регіонів свідчить про те, що ці проблеми стояли на 

порядку денному його засідання більше ніж 10 разів. Перспективи розвитку 

Політики згуртування, можливі її коригування відображені в низці 

аналітичних записок і досліджень, опублікованих протягом 2016-2018 рр.  

В умовах зростання євроскептицизму і недовіри як до Брюсселю так і 

до національних структур, довіра до місцевих органів влади залишається 

достатньо високою. Про це свідчать результати реалізації ініціативи 

«Роздуми Європи», проведеної у квітні 2018 р., в ході якої більшість 

опитаних заявили, що довіряють своїм місцевим та регіональним владам 

набагато більше ніж вони довіряють ЄС чи національним політикам. 

Вимовлене протягом опитування побажання і вимога громадян до Політики 

згуртування практично збіглися з тими, що звучать в ході обговорення її 

перспектив розвитку. Це підвищить рівень прозорості рішень, програм і 

проектів, які приймаються, і забезпечить більш високий рівень участі в них 

громадян. Так, 80% опитаних в рамках дебатів і опитувань в режимі онлайн, 

які проводилися в рамках цієї ініціативи, очікують більшої солідарності між 

бідними та багатими членами і регіонами ЄС, щоб гарантувати краще 

проживання та умови праці для людей незалежно від місця їхнього 

походження або проживання [341]. 
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Регіональна політика ЄС в цих умовах повинна знаходити баланс у 

своєму прагненні сформувати новий вигляд регіонів, їхні функціональні 

можливості для саморозвитку своїх потенціалів, одночасно враховуючи при 

цьому інтереси національних держав, гармонізуючи багаторівневу систему 

управління, яка не проводила б до протистояння і доповнювала один одного, 

гармонійно поєднуючи інтереси всіх рівнів влади. Це вимагає від неї 

більшого динамізму та креативності, вміння адаптуватися до нових умов, 

адекватно відповідаючи на виклики, що виникають. А це потребує і пошуку 

нових концептуальних підходів як до вибору моделей Політики згуртування, 

так і моделей розвитку регіонів. 

Аналіз документів, прийнятих в досліджуваний нами період, і 

матеріалів обговорення перспектив розвитку Політики згуртування, а також 

рекомендацій, відображених в аналітичних записках і дослідженнях з 

тематики регіональної політики, дозволяє зробити наступні висновки. 

Магістральний шлях подальшої трансформації регіональної політики 

повинен пролягати в площині поглиблення і розширення принципу 

субсидіарності, підвищення ролі органів регіонального і місцевого 

самоуправління, трансформації їх в рівноправних партнерів керівних 

структур на всіх етапах як розробки Політики згуртування, так і її реалізації. 

Це у свою чергу потребує розвитку і поглиблення децентралізації як на 

наднаціональному так і на національному рівні управління регіональною 

політикою, її ще більш високого ступеня прозорості та відкритості. 

 

 

Висновки до Розділу 2. 

Проведений нами аналіз показав, що процес формування регіональної 

політики ЄС має тривалу історію і тісно пов'язаний з розвитком 

інтеграційного процесу в Європі. У своєму розвитку регіональна політика ЄС 

пройшла ряд етапів. У сучасній літературі немає єдиного тлумачення щодо 

хронологічних рамок періодів розвитку регіональної політики. На основі 
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аналізу існуючих сьогодні підходів нами була запропонована своя схема 

періодизації регіональної політики. Ми виділяємо її початковий етап з 

1951 р. по 1988 р. Таким чином її початок пов'язується з початком процесу 

європейської інтеграції - створенням Європейського об'єднання вугілля і 

сталі. Кінцевим рубежем цього етапу є 1988 р., який сьогодні визнається 

більшістю авторів і експертів як знакова межа в розвитку регіональної 

політики, коли була здійснена кардинальна реформа, яка дозволила 

трансформувати регіональну політику в структурну політику ЄС. Другий 

етап в її розвитку охоплює 1988 -2000 рр. Потім настає третій етап 2000-

2008 рр. Сьогоднішній етап, четвертий, початок якого пов'язано зі світовою 

економічною кризою 2008 р. В основу періодизації нами покладено критерії, 

пов'язані зі впливом факторів на формування регіональної політики, і ті 

кількісні і якісні зміни, які вона набувала під їхнім впливом.  

Формування регіональної політики відбувається під впливом цілого 

комплексу чинників пов'язаних із специфікою регіональної політики, 

особливостями розвитку самої інтеграційної структури. Фактори можна 

типологізувати як на внутрішні і зовнішні, довгострокового впливу або ті, які 

надавали короткостроковий вплив на регіональну політику.  

Домінуючим фактором, що визначав і визначає формування 

регіональної політики, є інтеграційний процес, його розвиток «вшир і вглиб» 

призводив до змін і регіональної політики. Іншим домінуючим фактором став 

процес регіоналізації, створювані в його рамках форми малої інтеграції 

одночасно трансформували регіональну політику в інструмент регіоналізації. 

Значну роль у розвитку регіональної політики, особливо в ХХІ ст. зіграли 

демографічний фактор, в першу чергу, його міграційна складова і процес 

урбанізації. Серед зовнішніх чинників впливу необхідно виділити розвиток 

глобалізації, світові економічні кризи, геополітичні зміни, пов'язані з крахом 

біполярної системи і закінченням «Холодної війни». Особливу роль грали 

ідеологічні концепти, на яких ґрунтувалася регіональна політика. Так, 
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необхідно відзначити концепцію «Європа-регіонів», на основі якої довгий 

час аж до 2008 р. будувалася модель розвитку Політики згуртування. 

Розглядаючи сучасну концепцію регіональної політики, необхідно 

відзначити, що її розробка і реалізація співпала з одним з найдраматичніших 

періодів розвитку ЄС, що знаходиться сьогодні в глибокій кризі, яка охопила 

практично всі сфери його діяльності. У цих умовах регіональна політика, 

Політики згуртування, об'єктивно зміцнює свою вагомість як найбільш 

ефективний інструмент подолання кризових явищ, і гармонізує інтереси всіх 

рівнів ЄС - національна держава - регіон. Зберігаючи спадкоємність, сучасна 

концепція регіональної політики, відображена в плані її розвитку на 2014-

20120 рр. неминуче повинна була набути нових якісних характеристик, 

пов'язаних з вирішенням завдань, визначених в Стратегії Європа-2020, 

прийнятої в 2010 р. - це розумне зростання, сталий розвиток, подолання 

кризових явищ. 

Політика згуртування дотримується принципу спадковості з 

попередніми концепціями регіональної політики, у той же час має яскраво 

виражені особливості та інновації. По-перше, в її основі лежить змішана 

селективна модель регіональної політики. По-друге, перехід на новий рівень 

взаємодії координації та управління, контролю через укладання контрактів і 

зміна умов фінансування проектів і програм ЄС з національними і 

регіональними політиками, змінюється характер взаємодії керівництва ЄС і 

органів управління на національному та регіональному рівні в бік зростання 

взаємної відповідальності. У стратегії уточнені механізми моніторингу, 

фінансові інструменти, де розширюється використання гібридних фінансових 

інструментів. Особливістю плану Політики згуртування на 2014-2020 рр. є 

зв'язок процесу її реалізації з процесом управління. Вона спрямована на 

створення стратегічного та інституційного потенціалу демократичної 

легітимності з однієї сторони, та зниження адміністративного потенціалу з 

іншої. На це виділено 67,2% спільного бюджету. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ЗГУРТУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ В 2014-2019 РР. 

 

 

3.1. Напрями і форми діяльності структур ЄС з реалізації Стратегії 

розвитку Політики згуртування 2014-2020 рр.  

В попередньому розділі нами зазначалося, що в розробці 

концептуальних засад Політики згуртування бере участь велика кількість 

акторів. До її реалізації також залучені десятки структур, які діють на 

наднаціональному, національному, регіональному і муніципальному рівнях. 

Крім того, створюються спеціальні групи структур, які займаються окремими 

мегапроектами і програмами. В цьому дослідженні ми ставимо за мету 

розгляд діяльності найвищих структур ЄС з реалізації Стратегії розвитку 

Політики згуртування, визначеної в семирічному плані 2014-2020 рр. [262]. 

Це – Єврокомісія, Генеральний директорат регіональної політики і міст, 

Європарламент, Комітет регіонів. Виняток становлять структурні фонди, які 

є головними фінансовими інструментами. Їхня діяльність знайшла досить 

глибоке відображення в цілій низці робіт [17; 33; 121]. При цьому акцент 

буде зроблено на розкритті форми і пріоритетів в діяльності керівних 

наднаціональних структур ЄС щодо реалізації Політики згуртування ЄС в 

контексті тих завдань, які випливають зі Стратегії розвитку ЄС «Європа - 

2020», а також на визначенні ролі Комітету регіонів в цьому процесі, яка 

насамперед випливає з політичних і гуманітарних завдань, що вирішуються 

сьогодні Політикою згуртування. 

Як вже нами підкреслювалося, реалізація Стратегії Політики 

згуртування 2014-2020 рр. відбувається в один з найбільш драматичних 

періодів в історії ЄС, пов'язаних з глибокою його системною кризою, 

сутність і прояви якої нами було розглянуто в попередніх розділах. В цих 

умовах керівництво Євросоюзу зіштовхнулося з низкою викликів, які для 
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нього стали необхідністю і мали вкрай негативні наслідки. Це міграційна 

криза, пік якої прийшовся на 2014-2015 рр., і Брекзіт. Їхні наслідки [57, с. 16-

17] поставили перед керівництвом ЄС цілий ряд проблем, вимагали 

корегування стратегії розвитку ЄС за різними напрямами, в тому числі і в 

Політиці згуртування, роль якої, як показує зроблений нами аналіз, різко 

зростає. В цих умовах Політика згуртування стала розглядатися як 

найважливіший інструмент вирішення цих завдань.  

Аналіз напрямів і механізмів, які використовувалися керівними 

структурами ЄС в ході реалізації регіональної політики, а також форм і 

методів мобілізації потенціалу Політики згуртування для подолання 

кризових явищ, становлять, на наш погляд, значний інтерес для української 

держави, яка проводить сьогодні нову регіональну політику в умовах 

глибокої кризи. Зокрема ті форми, які використовує сьогодні Європейська 

комісія, її Генеральний директорат, в ряді випадків можуть бути використані 

і в умовах України. 

Створений внаслідок міжнародної угоди Євросоюз розвинув 

оригінальну юридичну і політичну систему, досі безпрецедентну. На 

сьогоднішній день одним з найважливіших результатів регіональної політики 

є створення багаторівневої системи управління, яка дозволяє гармонізувати 

інтереси усіх структур – від загальних до локальних, місцевих – це з одного 

боку. З іншого – це поглиблення демократії, подолання її дефіциту за 

рахунок широкої участі всіх об'єктів політики ЄС в його управлінні, 

особливо це важливо в контексті регіональної політики, в основі якої 

сьогодні лежить оцінка регіону як рівноправного партнера.  

Європейська Комісія є вищим органом влади в ЄС. В межах 

Співтовариства Комісія виконує три своїх основних завдання. Вона служить 

двигуном інтеграції, гарантує дотримання договорів і рішень, і є виконавчою 

владою Спільноти, оскільки поряд з Радою їй довірено втілювати в життя 

юридичні акти на рівні Співтовариства та розпоряджатися бюджетом [59, с. 

15]. І якщо, на думку експертів, Єврокомісія здає свої позиції Європейській 
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Раді та Раді ЄС у галузі спільної зовнішньої політики та співробітництва в 

галузі кримінального права [70, с. 137], то її роль в реалізації Політики 

згуртування демонструє стійку тенденцію до зростання, про що переконливо 

свідчить характер її діяльності за 2014-2018 рр. в цьому напрямку. Одним з 

проявів зростання значення Єврокомісії стало внесення до нової концепції 

Політики згуртування, прийнятої в 2014-2017 рр., положення про укладення 

контрактів між державами і Європейською комісією. Контракти ставали 

основою для розробки операційних програм, в рамках яких вже 

здійснювалося фінансування на національному та регіональному рівні. 

Розпочинаючи реалізацію нового семирічного плану, як ніколи раніше 

керівництво ЄС на рівні Генерального директорату з регіональної політики з 

залученням Комітету регіонів детально проаналізувало підсумки реалізації 

семирічного плану 2007-2013 рр. Цьому було присвячено низку доповідей, 

заслуханих Європейською комісією [248], а також низка аналітичних 

досліджень за окремими регіонами і обговорення їхніх результатів з 

керівниками окремих регіонів [329]. 

Аналіз виявив наявність цілого комплексу проблем, які охоплюють всі 

напрями регіональної політики, зокрема недостатня її ефективність в 

досягненні цілей і завдань Стратегії розвитку ЄС «Європа-2020», прийнятої в 

2010 р. [283] Основними причинами цього були низький рівень участі 

місцевих та регіональних урядів у плануванні та реалізації проектів, 

наявність багатьох бюрократичних перешкод, які ускладнювали регіонам 

доступ до фінансування їхніх проектів. Здолання цих недоліків потребувало 

уточнення і корегування тих концептів, які було закладено в новий 

семирічний план розвитку Політики згуртування на 2014-2020 рр. В цих 

умовах для керівних структур ЄС першочерговим завданням ставилася 

адаптація концепції Політики згуртування до нових викликів. Це 

диктувалося і дискусією, яка знов виникла з приводу аналізу результатів 

семирічного плану Стратегії Політики згуртування на 2007-2013 рр. [155]. 

Підходячи до реалізації Політики згуртування керівні структури ЄС повинні 
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були знайти компроміс між всіма її учасниками, на основі скорегувати план її 

розвитку, в тому числі і уточнити її концептуальні засади. З цією метою 

приймається ціла низка документів, які нами було розглянуто в 

попередньому розділі. Уточнення і корегування вносилися до Стратегії 

Політики згуртування в ході всього процесу її реалізації. Це свідчить про 

креативний характер її керівних структур, здатних реагувати на нові виклики. 

Так, Єврокомісія приймає нові критерії, пов'язані із закриттям проектів, 

що фінансуються зі структурних фондів Політики згуртування. Вводився 

принцип 10% гнучкості, коли національні регіональні структури могли 

збільшити витрати на одну з цілей Політики згуртування, зменшивши інші. Зі 

створенням Європейського фонду стратегічних інвестицій в рамках плану 

Юнкера Єврокомісія сумісно з Директоратом зобов’язала регіони висувати 

власні інвестиційні проекти для фінансування цим фондом [242].  

Реалізація модернізованої Стратегії розвитку регіональної політики, 

розрахованої на 2014-2020 рр., об’єктивно вимагала корекції та 

уточнення правової основи, необхідної для її втілення. В 2014 р. було 

прийнято низку документів та підзаконних законодавчих актів, мета яких, з 

одного боку – формування необхідної правової основи для її реалізації, а з 

іншого – конкретизація та уточнення низки концептуальних положень 

Стратегії розвитку Політики згуртування.  

Так, для спрощення оформлення процесу фінансування в єдиний 

Урядовий документ були об’єднані законодавчі акти, що регламентують 

роботу всіх структурних фондів, які реалізують Політику згуртування, а 

також Європейський сільськогосподарський фонд, Європейський фонд 

розвитку морських територій та риболовства, окрім цього в цей єдиний 

документ було включено фінансування та регулювання діяльності 

європейських угрупувань територіального співробітництва (ЄУТС), 

Програми щодо соціальних змін та інновацій (Programs for socіal change and 

іnnovatіon), Європейського фонду глобалізації (European Globalіzatіon 

Ajustment Fund), Ініціативи в сфері зайнятості молоді (Youth Employment 
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Inіtіatіve) [301]. Таким чином, одним з пріоритетів в діяльності Єврокомісії, її 

Директорату, була адаптація концепції Політики згуртування  до виникаючих 

в ході її реалізації викликів. 

Принципово новим напрямом в діяльності Єврокомісії в цей період 

стало підписання партнерських угод з країнами-членами ЄС. Ця вимога 

витікала з нової концепції Політики згуртування і визначала принципово 

новий підхід до її реалізації. В першу чергу це вело до підвищення взаємної 

відповідальності, націлювало на підвищення її ефективності в реалізації 

Стратегії розвитку ЄС «Європа-2020» за рахунок більш тісної взаємодії 

регіональних політик усіх рівнів, їхньої доповнюваності і жорсткої 

прив’язаності національних політик до цілей і завдань Політики згуртування. 

Угода про партнерство ставала базовою для розробки операційних програм, 

які ставали об’єктами фінансування. Таким чином, процес переходу до 

реалізації Політики згуртування ускладнювався і поділявся на да етапи. 

Перший – підписання партнерських угод, другий – затвердження 

операційних програм. Це вимагало не тільки розробки процедури 

підписання, але і чітко визначених критеріїв до цих документів. Розробка 

процедур підписання була підготовлена на початок січня 2014 р. [160]. 

Процедура чітко визначала строки подання угод на розгляд 

Єврокомісією і терміни виправлення зауважень. Як показав аналіз визначені 

строки не витримувалися усіма сторонами 

Так угоди про партнерство повинні були бути представлені державами-

членами ЄС протягом чотирьох місяців після набуття чинності. Єврокомісія 

повинна розглянути ці угоди та внести свої корективи протягом трьох місяців 

з моменту підписання цих угод та прийняти остаточний текст угод не пізніше 

чотирьох місяців з моменту їх надходження до комісії, але за умови 

врахування всіх зроблених комітетом зауважень. Таким чином, Угода про 

партнерство повинна була бути прийнятою не пізніше кінця серпня 2014 р. 

Все це призвело до того, що процес підписання угод про партнерство почався 

тільки в травні 2014 р. і завершився в грудні 2014 р. [161].  
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За відповідними угодами чітко визначалися розміри фінансування в 

рамках Політики згуртування, а також напрямки, на які вони повинні бути 

спрямовані. При цьому Єврокомісія жорстко контролювала урахування 

регіональної специфіки та наявність в документах пріоритетів, які 

відповідали тематичним пріоритетам Стратегії розвитку Політики 

згуртування на 2014-2020 рр. Це стимулювання інновацій, розширення зони 

інтернету, взаємодія науково-дослідницьких центрів та бізнес структур, 

зайнятість молоді та інше.  

З підписанням угод про партнерство завершився перший етап, який 

визначав концептуальні основи, пріоритети розвитку регіональних політик та 

джерела їх співфінансування. 

Другий етап реалізації плану Політики згуртування передбачив 

детальну конкретизацію її концептуальних основ, принципів, які повинні 

бути виражені в конкретних проектах, програмах, ініціативах. Ця 

конкретизація дій з реалізації угод про партнерство визначалась в так званих 

операційних програмах, які надавалися державами-членами ЄС на 

затвердження Єврокомісії. Вони мали бути розроблені державами-членами 

ЄС протягом трьох місяців після укладання партнерських угод та надані 

Єврокомісії, для розгляду та внесення своїх зауважень. Кінцевий варіант 

оперативної програми мав бути затверджений не пізніше шести місяців з 

моменту її подання, за умови, що держава, яка її надала, врахує зауваження, 

зроблені Комісією. Кінцевий термін прийняття операційних програм був 

визначений у січні 2015 р., проте, як показує проведений нами аналіз, ці 

терміни не були дотримані.  

Особливістю фінансування операційних програм було їхнє 

співфінансування, коли зазначені у них проекти отримували кошти як із 

структурних фондів ЄС так і в рамках фінансування національної 

регіональної політики. Операційні програми мали яскраво виражену 

специфіку, обумовлену особливостями регіонального розвитку своїх 

територій, в той же час вони відображали в собі тематичні пріоритети, 
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визначені в Стратегії розвитку Політики згуртування 2014-2018. Про це 

переконливо свідчить їхній аналіз. 

Система підписання контрактів стала важливим елементом у 

вирішення завдання удосконалення системи управління Політики 

згуртування. Від рівня її ефективності багато в чому залежав успіх її 

реалізації. Актуальність вирішення цього завдання в цей період постала і в 

контексті «дефіциту демократії», яка в цей період широко обговорювалася в 

ЄС. Здолання дефіциту демократії розглядалося керівництвом ЄС як один з 

пріоритетів своєї діяльності. В цьому напрямі було здійснено низку заходів. 

На це був націлений прийнятий в 2014 р. новий Європейський кодекс 

поведінки у сфері партнерства. На це був націлений документ, ініційований 

Комітетом регіонів та Європейським Парламентом – Хартія багаторівневого 

управління [259], яка передбачала використання засад багаторівневого 

управління як базового принципу в процесі прийняття управлінських рішень 

в країнах ЄС. Підвищенню ефективності управління повинна була сприяти 

нова методика класифікації органів управління в містах та населених пунктах 

[259]. Важливим внеском в удосконалення системи управління, в тому числі і 

регіональною політикою, стала розробка так званого Європейського індексу 

якості державного управління (European Quality of Government Index / EQI) 

[291]. 

Вирішуючи проблему підвищення ефективності керівництва 

Єврокомісія проводить дві конференції. На одній обговорювалися питання 

підвищення адміністративного потенціалу у сфері управління інвестиціями з 

європейських структурних фондів в рамках Політики згуртування. Друга 

конференція проводилася на тему «Успішне управління і Політика 

згуртування» (Good Governance anf the EU Cohesion Policy) за широкої участі 

представників влади усіх рівнів та експертів. В ході конференції акцент було 

зроблено на необхідності подальшої децентралізації, підвищення ролі 

регіональних і місцевих влад в Політиці згуртування, а також на необхідності 

підвищення ефективності управління за рахунок підвищення 
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професіоналізму кадрів [162]. Проблема, пов’язана з навчанням кадрів, 

підвищенням їхньої компетентності, завжди була в центрі уваги керівних 

структур ЄС, які створювали достатньо ефективну систему роботи з кадрами. 

Вона передбачає використання широкого кола засобів і методів, серед яких 

проведення циклів лекцій для представників місцевих, регіональних і 

національних органів влади, семінарів, видання брошур з методичними 

рекомендаціями, створення платформи з обміну досвідом. Всі ці форми були 

широко представлені в роботі усіх керівних структур регіональної політики 

ЄС. Так, за ініціативи Директорату і Єврокомісії було реалізовано 

масштабний навчальний онлайн-проект з ключових питань регіональної 

політики, який складається з 10 циклів лекцій [359]. Ці лекції, як правило, 

здійснювалися в рамках навчального онлайн-проекту Європейської комісії з 

ключових питань регіональної політики. Для проведення лекції в даному 

форматі широко залучалися спеціалісти із Європейської Асоціації 

регіональних дослідників. Значення цих лекцій, на наш погляд, полягає в 

тому, що залучення до них кращих експертів та вчених дозволяло 

забезпечити їхню якість, адже вони проводилися онлайн, їх могли слухати у 

всіх куточках Євросоюзу представники всіх рівнів влади, саме на цю 

категорію головним чином і була розрахована дана форма. Слухачі 

отримували високоякісні знання, як правило з найбільш актуальних, 

складних проблем, в яких практично ще не було напрацьовано великого 

досвіду вирішення. Це проблема інновацій, зміни клімату, зелена економіка, 

електронний уряд і т.д. Керівники регіональних та місцевих урядів не тільки 

більш глибоко вдавалися до сутності цих проблем, але й отримували певні 

рекомендації з можливостей та механізмів їхнього вирішення в регіонах. 

Активно використовувалася така форма як проведення семінарів. 

Особливістю проведення семінарів було те, що вони надавали можливість 

ефективно здійснювати прямий зв'язок між керівництвом ЄС та 

представниками регіонів. Формат семінарів дозволяв самим учасникам 

сформулювати питання для обговорення. Так наприклад в лютому 2015 р. в 
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цьому форматі представники регіонів могли обговорити та поставити 

питання стосовно актуальної на той період теми – план Юнкера, якою буде 

роль Політики згуртування при реалізації цього плану. В свою чергу новий 

Європейський комісар з регіональної політики двічі виразив своє бачення 

пріоритетів розвитку регіональної політики на наступний програмний період. 

Таким чином даний формат надав можливість акторам Політики згуртування 

зрозуміти сутність проблем та завдань, що стоять перед ними [326]. 

Особливого значення, як показує аналіз, усі структури управління 

Політики згуртування надавали такій формі як платформи з обміну досвідом. 

Їх було створено більше ніж десять практично за всіма напрямами Політики 

згуртування. Їхнє створення розглядалось як ефективна форма зростання 

професіоналізму і компетентності керівних кадрів. Прикладом можуть 

слугувати платформа з обміну досвідом в галузі розвитку цифрових та 

телекомунікаційних технологій в гірських та важкодоступних районах 

(Participatory Broadband Platform), Нікосійська платформа (Nicosia platform) 

для обміну досвідом в галузі регіонального та місцевого управління в 

Середземноморському регіоні [303].  

Інтерес представляє розроблена в цей період і запроваджена Методика 

оцінки професіоналізму, а також інструмент для виявлення та усунення 

прогалин в компетенціях співробітників адміністрації та адаптації стратегій у 

сфері їхньої професійної підготовки (EU Competency Framework). Цей 

інструмент охоплює весь спектр повноважень. В ньому чітко визначені 

компетенції, якими має володіти співробітник, він дозволяє створити 

комплексний огляд системи управління в цілому. Його кінцева мета – 

підвищення ефективності реалізації регіональних проектів [254]. 

Однією з умов ефективності керівництва, що в свою чергу забезпечує 

ефективність політики, яку воно проводить, є всебічний контроль за її 

реалізацією та постійний глибокий аналіз на всіх етапах всіх структур, що 

забезпечують її проведення. Це дозволяє виявити проблеми та труднощі на 

ранніх стадіях їх виникнення та оперативно на них реагувати. Такий підхід 
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характерний для керівництва Політики згуртування в рамках ЄС. У 

досліджуваний нами період керівні структури ЄС здійснювали постійний 

моніторинг процесу реалізації Політики згуртування на всіх рівнях і в усіх 

напрямках, використовуючи для цього досить широкий арсенал засобів, 

частина яких нами булла розглянута в попередньому розділі в контексті 

аналізу сучасної концепції Політики згуртування. Ця проблема знайшла 

відображення в роботі Олійник В. [178]. На наш погляд, інтерес представляє 

така форма, яка достатньо широко використовується усіма структурами, 

особливо Єврокомісією – здійснення контролю за результатами реалізації 

конкретних напрямів, програм Політики згуртування шляхом доповідей, до 

підготовки яких підключаються експерти. Прикладом може слугувати Звіт 

про діяльність Фондів солідарності в 2016 р. [297], «Нова роль 

макроекономічних стратегій в європейському територіальному 

співробітництві» [332]. Як правило, ці доповіді ставали предметом 

обговорення  на конференціях та семінарах за широкої участі усіх 

зацікавлених акторів. 

На наш погляд, до форм контролю необхідно віднести таку форму як 

дослідження, до підготовки яких залучалися незалежні експерти та науковці. 

В період, що ми досліджуємо, було проведено десятки досліджень стосовно 

окремих аспектів регіональної політики, вивчено досвід окремих регіонів та 

держав. Більшість з них ініціювалися Єврокомісією, її Директоратом, 

Комітетом регіонів. Низка досліджень проводилася за ініціативи 

національних і регіональних структур. Тематика досліджень свідчить про те, 

що вони відображали найбільш гострі, проблемні теми, пов'язані з 

реалізацією Політики згуртування. 

Результати дослідження слугували основою для корегування процесу 

реалізації регіональної політики. Так, дослідження «Аналіз практики 

багаторівневого управління в рамках Політики згуртування» [248] багато в 

чому обумовило появу Хартії багаторівневого управління. За результатами 

дослідження було внесено суттєві корективи до макроекономічної стратегії 
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ЄС для Балтійського регіону [242]. Згідно з їхніми рекомендаціями 

ініціювалися нові підходи до реалізації проектів. Так в рамках 

Макроекономічної стратегії для Балтійського регіону було ініційовано 

проведення конкурсів на кращій спільний проект країн-учасниць цієї 

Стратегії [331].  

Ефективність регіональної політики багато в чому забезпечується 

наявністю параметрів її оцінки. Ця проблема мала дискусійний характер 

[267]. Результати аналізу її реалізації в 2007-2013 рр. переконливо свідчили 

про необхідність введення коректив до параметрів оцінювання, які були 

закладені до її концептуальних засад. Так, у лютому 2016 р. Комітетом 

регіонів і Європейською комісією був запущений «Варіант індексу 

соціального економічного розвитку». Він буде випробуваний у 272 

європейських регіонах і містить в собі більше ніж 12 параметрів [293]. 

Базовою ціллю будь-якої регіональної політики є ліквідація 

диспропорцій та асиметрії в розвитку регіонів. Ця мета завжди була присутня 

в регіональній політиці Європейського Союзу. В період, що нами 

досліджується, вирішення цього завдання різко актуалізується у зв’язку з 

наслідками кризи 2008 р. і розширенням ЄС і набула нових якісних і 

кількісних параметрів. Вирішували цю проблему в рамках операційних 

програм, Єврокомісія та її Директорат сумісно з Комітетом регіонів шукають 

нові можливості і механізми її вирішення. Було розроблено та запроваджено 

ініціативу «Catching up», метою якої було надання допомоги найбільш 

відсталим регіонам у Словаччині, Польщі, Румунії. Дана ініціатива передбачає 

реалізацію плану дій, розроблену експертами Єврокомісії Світового банку по 

трансформації економіки регіонів, проведення структурних реформ з метою 

підвищення інвестиційної привабливості регіонів. Реалізація цієї ініціативи в 

Польщі привела до зростання регіонального ВВП, в Румунії - до більш 

ефективного використання коштів з фондів ЄС [258].  

Розробляючи конкретні форми, спрямовані на вирішення завдання 

диспропорційного розвитку, Єврокомісія виходить зі специфіки регіону, її 
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потенційних можливостей, особливостей економічного, історичного 

розвитку. Так, для Фландрії, регіону Бельгії, Єврокомісія реалізувала проект, 

спрямований на підтримку експортноорієнтованих підприємств Фландрії. 

Мета проекту - збільшення фламандського експорту та зміцнення позицій 

Фландрії як привабливого регіону для іноземних інвестицій [334].  

Крім того, в 2017 р. було розпочато експеримент для регіонів 

«перехідного типу», сутність якого полягала в тому, що їм надавалися кошти 

для запрошення експертів для надання допомоги в розробці програм і 

проектів розвитку регіону [355]. Також для надання допомоги регіонам цього 

типу в рамках проекту Coal regions in Transition Platform були створені 

спеціальні групи експертів за країнами. Групи повинні були працювати в 

напряму реалізації регіональних програм [260].  

В досліджуваний нами період на рівні керівних структур ЄС у сфері 

регіональної політики одним з пріоритетів було створення системи 

ефективної допомоги всім регіонам. Поряд із програмами, що діяли в 

попередній період, такі як JASPERS, реалізується ціла низка нових 

інструментів. Серед них особливо необхідно виділити створення нового 

ресурсу «fi-compass», який був запущений з січня 2015 р. і повинен був стати 

своєрідним хабом з надання технічної і консультативної допомоги з 

використання фінансових інструментів в рамках європейських структурних 

фондів [241]. Проект ATM for SMEs спрямований на покращення доступу до 

фінансових послуг у регіонах шляхом обміну досвідом і інноваційними 

рішеннями [175]. Свою ефективність показує інструмент TAIEX-REGIO 

PEER-2-PEER, метою якого є сприяння обміну досвідом у використанні 

фінансових ресурсів на регіональному рівні з коштів Фонду згуртування та 

EDPP і надання інформаційної і технічної підтримки [356].  

Таким чином, аналіз діяльності керівних структур показує, що 

проблема диспропорції в розвитку регіонів залишалася як і на попередніх 

етапах розвитку Політики згуртування головним пріоритетом. При цьому 

керівні структури ЄС шукають нові інструменти вирішення цієї проблеми, 
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які є найбільш адекватними до нових умов та завдань Політики згуртування в 

цей період. У зв’язку з цим проходить удосконалення системи надання 

допомоги регіонам як в реалізації завдань Політики згуртування так і в 

трансформації їх в рівноправних партнерів. Особливістю нової концепції 

Політики згуртування було чітке тематичне визначення її пріоритетів. В 

контексті них визначалися пріоритети з керівництва Політикою згуртування з 

боку керівних структур. Це впровадження інноваційних технологій. 

Вирішуючи цю задачу керівні структури ЄС діяли в двох напрямках. По-

перше, в рамках наднаціональної політики вживається низка в конкретних 

заходів, спрямованих на стимулювання економічного зростання на основі 

розумних технологій. Вони знайшли відображення в Комюніке Європейської 

комісії «Посилення інновацій в регіонах Європи» (Comunication – 

Strengthening innovation in Europe’s regions) [355]. Для реалізації цього 

завдання використано широке коло інструментів від проведення семінарів і 

конференцій з метою узагальнення досвіду і пошуку найбільш ефективних 

методів їх впровадження, до реалізації спеціальних проектів, програм, 

ініціатив, мета яких – розширення сфери інноваційних технологій і розвиток 

інноваційної економіки. Так, велика увага приділялася проектам, пов'язаним 

зі створенням технопарків. Важливість цього напрямку підтверджується 

створенням спеціальної системи, яка дозволяла контролювати його в системі 

он-лайн. Її головними елементами стали: європейське інноваційне табло 

[289], регіональне інноваційне табло [342], інноваційний барометр [309]. Для 

вирішення цього завдання використовувалася і така форма як створення 

спеціальної платформи. 

Другий напрям в реалізації цього пріоритету було пов'язано 

безпосередньо з розробкою регіональних стратегій розумної спеціалізації 

самими регіонами. З цією ціллю Єврокомісія випустила спеціальну брошуру  

з рекомендаціями з розробки таких стратегій. За рекомендацією Комітету 

регіонів було розроблено нову концепцію «відкритих інноваційних таборів» 

(Open Innovation camps), в рамках яких можна об'єднати нові ідеї в різних 
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сферах: від інновацій в бізнесі до нових іде у сфері управління і 

громадянського суспільства [164]. 

Принципово новим напрямом у регіональній політиці було включення 

до неї в контексті Стратегії розвитку 2014-2020 рр. заходів з підтримки 

працевлаштування молоді. Реалізуючи цей напрямок в Політиці згуртування, 

Єврокомісія спільно з Комітетом регіонів і Директоратом, а так само зі 

структурами національних і регіональних влад, здійснює спеціальні проекти. 

Так, в рамках Дунайської макростратегії йде реалізація спеціального проекту, 

спрямованого на розвиток підприємництва серед молоді [278]. Так само 

новою формою реалізації завдання зайнятості молоді стало створення 

«Інноваційної лабораторії», яка націлена на надання молоді даного регіону 

можливості опанувати ключові навички, що стануть основою для їхньої 

майбутньої кар'єри [278]. За пропозицією Комітету регіонів було запущено 

проект, який створював основні гарантії з отримання освіти і базових 

професійних навичок для усіх молодих людей в країнах ЄС [340]. Комітет 

регіонів разом з Асамблеєю європейських регіонів ініціювали запуск премії 

«MYFER» для регіонів, які надали найбільш активну підтримку молоді з 

метою їхньої професійної реалізації [176]. 

Особливістю Стратегії розвитку Політики згуртування на період 2014-

2020 рр. було активне запровадження макроекономічних стратегій. Разом із 

двома вже чинними – стратегія розвитку для Балтійського регіону (EUSBSR) 

[299], запровадженої в 2009 р., і стратегії для Дунайського регіону (EUSDR) 

[300], чинної з 2011 р., – почалась реалізація двох нових стратегій для 

Альпійського регіону та для регіону Адріатичного та Іонічного морів. 

Характеристика цілей і завдань  цих стратегій була розглянута в 

попередньому розділі. Використання цього інструменту не має однозначної 

оцінки у дослідників. Низка з них бачить в Стратегії прообраз мережевої 

економіки та кластерів, оцінюючи їх як перший крок в концептуальній основі 

діяльності ЄС у вигляді заміни принципу наднаціональності інтеграційних 

процесів принципом кластерів [125, с. 7]. Західні дослідники та політик ЄС 
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розглядають їх як приклад нової інтеграції через регіоналізацію, він не віддає 

регіони на відкуп тим країнам, які є його учасниками, а навпаки розширює 

контрольні функції Євросоюзу за рахунок наділення його правами вступати в 

контакт і вести діалог з місцевою владою. Інші дослідники схильні бачити в 

стратегіях новий концептуальний підхід ЄС, спрямований на покладання на 

країни-інвестори фінансової та організаційної відповідальності за стан 

економіки країн, які інвестуються [125, с. 7]. 

Керівні структури ЄС схильні бачити в макростратегіях достатньо 

ефективний інструмент, який сприяє територіальній згуртованості, 

вирішенню таких завдань як інноваційне зростання, навколишнє 

середовище та зміни клімату. В доповіді також підкреслювалося, що 

MRS підвищують цінність співробітництва в сфері згуртування. Їхня 

цінність полягає в тому, що вони передбачають платформу для 

багатосекторального, багаторівневого управління, відкритих для країн, 

які не входять до ЄС. В них використовується підхід «знизу вгору» з 

широким залученням національних, регіональних і місцевих акторів  

[348].  

Нові стратегії мали низку відмінних рис, що пов’язано з тим, що до них 

увійшли країни, які не є членами ЄС. Це Албанія, Боснія та Герцеговина, 

Чорногорія та Сербія, які увійшли до стратегії для регіону Адріатичного та 

Іонічного морів. Особливістю цієї стратегії стало включення до неє Морської 

стратегії для цих морів [352]. Стратегія для Альпійського регіону стосується 

семи держав, п’ять держав-членів ЄС: Австрія, Франція, Німеччина, Італія, 

Словенія та дві держави які не є членами ЄС: Швейцарія та Ліхтенштейн 

[249]. Для регіону Адріатичного та Іонічного морів стратегія була 

сконцентрована на макрорегіональному співробітництві в чотирьох 

ключових сферах: розвитку транспортної інфраструктури, стимулювання 

туризму, захисту навколишнього середовища та проектів в рамках 

енергозбереження. Другорядними темами в рамках цих головних напрямків 

визначалися стимулювання інновацій малого та середнього бізнесу, а також, 
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враховуючи особливості даного регіону, особливо виділялася адаптація до 

змін клімату, та управління ризиками стихійних лих [352]. Стратегія для 

Альпійського регіону створила більше можливостей для їх розвитку, в тому 

числі створила умови для концентрації коштів для реалізації 

великомасштабних проектів в рамках всієї території визначеної Стратегії ЄС 

для Альпійського регіону. В першу чергу це інфраструктурні проекти, що 

реалізуються в рамках тематичних пріоритетів регіональної політики 

«Доступність території», а також в сфері туризму та інноваційних технологій. 

Процес розробки цих стратегій мав відкритий та прозорий характер. Він 

почався з проведення інтенсивних публічних онлайн-консультацій, 

громадських дебатів та конференцій, що продовжувалися до жовтня 2015 р. 

[249].  

В процесі впровадження стратегій були задіяні значні ресурси та 

механізми, починаючи від структурних фондів Політики згуртування до 

операційних програм, де особлива увага приділялася проектам, націленим на 

їхню реалізацію. На наш погляд, найважливішим інструментом, який 

багато в чому визначав їхню ефективність та успішність, були  форуми 

стратегії, що проводилися щорічно. В їхній роботі приймали участь 

представники всіх рівнів управління регіонів, що входять до складу 

стратегії, представники громадських організацій, бізнесу. Форуму 

передувала довга підготовка, в ході якої аналізувалися результати 

програм і проектів, що реалізуються в регіонах, проходили суспільні 

консультації та опитування мешканців регіонів на предмет виявлення 

їхніх оцінок і думок. Проходили семінари і зустрічі представників 

керівних структур ЄС, з комісарами-координаторами макроекономічних 

стратегій від національних структур і регіональними владами. В роботі 

форуму брали участь більш ніж 1000 людей. Усе це сприяло тому, що на 

форумах приймалися конкретні рішення, спрямовані на здолання 

проблем, пов’язаних із впровадженням макроекономічних стратегій, 

проходило їхнє коригування, приймалися нові проекти  форуми Стратегії 
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для Балтійського регіону, що мав найбільший досвід. Усі 13 форумів як 

правило приймали рішення, спрямоване на вирішення найбільш гострих 

проблем і викликів її реалізації в життя. Так, в 2014  р. за його 

результатами було прийнято масштабну програму транскордонного 

співробітництва країн Балтії. Її реалізація повинна була проходити в 

рамках програми INTERREG-5 з обсягом фінансування 203 млн євро. 

Головними цілями цієї програми повинні були стати збереження екології 

Балтійського моря та забезпечення безпеки перевезень, а також 

стимулювання співпраці в галузі наукових досліджень та  інновацій 

транспортної інфраструктури та співробітництва бізнес-спільнот. Аналіз 

матеріалів форуму був відображений в спеціальній доповіді «Висновок 

Ради Європи щодо підсумків реалізації даної стратегії ЄС». Акцент в 

доповіді було зроблено на методах та практиках управління, які не 

завжди ефективні та значно бюрократизовані. Аналіз показав 

необхідність розширення кола напрямків та сфер її реалізації. В 

контексті рекомендацій цієї доповіді в 2015 р. на черговому форумі було 

скореговано цю стратегію на основі нового плану дії стратегії ЄС в 

цьому регіоні. Новий план розширив дію Стратегії на 13 політичних 

сфер та 4 горизонтальних дії, що охоплює 17 тематичних напрямків, які 

мають макрорегіональне значення. Особливістю плану стало включення 

нового розділу стосовно ролі регіональних організацій та регіональних 

мереж в реалізації даної стратегії. Результатом форуму 2016 р. став 

запуск порталу «Baltic Funding Portal», метою якого є надання 

інформації про всі фінансові інструменти, в рамках інвестиційних та 

структурних фондів ЄС та бюджетів держав-членів ЄС, які можливо 

використовуються для реалізації проектів в рамках Стратегії  [251], а 

також рішення про можливе отримання коштів з бюджету держав, що не 

є членами ЄС (Норвегії та Росії) [257]. На основі рекомендацій форуму в 

рамках стратегії 25 проектів були визнані ключовими і профінансовані в 

обсязі  66 млн євро [330].  
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На основі аналізу реалізації макроекономічної стратегії для 

Балтійського регіону було видано публікацію, присвячену методам і 

практиці керівництва під час реалізації макроекономічних стратегій 

Аналогічні форуми проводились в рамках усіх стратегій. Перший форум 

стратегії ЄС для регіонів Адріатичного та Іонічного морів пройшов вже в 

травні 2015 р. в Дубровнику. Під час дискусій, що розгорнулися на форумі, 

аналізувалася ефективність реалізації цілей стратегії, а саме, концентрація 

співробітництва в розвитку транспортної інфраструктури, стимулювання 

туризму, захисту навколишнього середовища та проектів в рамках так 

званого «Синього зростання» [274]. 

В ході реалізації стратегій широко використовувалися такі форми як 

проведення семінарів, досліджень, онлайн опитувань, суспільних 

консультацій, які дозволяли разом з аналізом матеріалів форумів керівним 

структурам ЄС бачити динаміку розвитку регіонів, що входять до стратегії, 

адекватно реагувати на нові проблеми, а головне поєднувати прийняття 

програм і проектів з цілями і завданнями Стратегії розвитку  ЄС «Європа-

2020» і забезпечувати їм інформаційну підтримку. За оцінками Литовського 

центру досліджень (Lithuanian Research and Higher Education Monitoring and 

Analysis Center (MONTA) проекти, що реалізуються в рамках стратегії 

стимулювали зростання інновацій та нових технологій. В Балтійському 

регіоні. 

Успіх реалізації макростратегій багато в чому залежав від ефективності 

проектів і програм, що реалізуються  в рамках програми ІNTERREG-V. В цей 

період вона мала яскраво виражену специфіку, пов’язану з підвищенням ролі 

напряму А, що визначав характер співробітництва в прикордонних районах, і 

пріоритетом напряму С, міжрегіональному транснаціональному 

співробітництву в Середземноморському регіоні. На проекти в рамках 

напряму А надавалося 75% усіх коштів програми, в тому числі 66% на 60 

проектів прикордонного співробітництва, 38 з них по внутрішніх кордонах 

ЄС, 9% коштів – на 12 проектів на кордонах країн-членів ЄС з країнами 
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кандидатами, з потенційними включно, і 16 проектів на кордонах з країнами 

програми Східного партнерства. 5% коштів надавалися напряму С [312]. 

Більшість проектів і програм ІNTERREG реалізовувала в рамках 

макростратегій ЄС. Таким чином, їхня ефективність багато в чому залежала 

від ефективності ІNTERREG. 

Так, в вересні 2015 р. Єврокомісія здійснила аналіз онлайн-

консультацій з вирішення проблем прикордонного співробітництва [171]. За 

його результатами, серед цих проблем особливо актуальними на сучасному 

етапі визначені періодичні та адміністративні бар'єри, що, в першу чергу, 

виражаються в відсутності визнання кваліфікаційних відмінностей в 

соціальному забезпеченні, а також відмінності в пенсійних  та податкових 

системах – це мовний бар'єр, проблема територіальної доступності, що 

виражається в відсутності інфраструктури та інтегрованих систем 

громадського транспорту, відсутність ефективного співробітництва на рівні 

місцевих влад. Для здолання зазначених проблем Єврокомісія збирає 

представницьку конференцію за участі усіх зацікавлених структур. На 

конференції, що пройшла у вересні 2017 р. було зроблено глибокий аналіз 

стану співробітництва в прикордонних районах, який був відображений в 

прийнятому комюніке «Підвищення зростання і згуртування в прикордонних 

регіонах» (Boosting growth and сohesion in border regions) [173]. 

В рамках цього документу Єврокомісія розпочала 20 

експериментальних проектів, спрямованих на усунення перешкод в 

прикордонному співробітництві (проект B-Solutions) [255]. На підвищення 

ефективності проектів, що реалізуються, та виявлення проблем, що існують в 

рамках ІNTERREG спрямовані аналітичніі дослідження Єврокомісії та 

Комітету регіонів, присвячені практиці реалізації регіональної політики 

(Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and 

effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach) [358]. Метою 

дослідження стало виявлення проблем, що існують в реалізації ІNTERREG. 
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В ході реалізації цієї програми з урахуванням значення 

середземноморського вектора в транскордонному співробітництві в січні 

2015 р. створюється нова структура Євросередземноморська асамблея 

представників регіональної та місцевої  влад (ARLEM) [282]. На конференції, 

під час якої вона була створена, акцент було зроблено на співробітництві між 

ЄС та іншими державами регіону стосовно проблем біженців, створення 

робочих місць, розвитку системи охорони здоров'я, органів правопорядку, 

утилізації відходів та розвитку транспортної системи. Було прийнято план 

підтримки муніципалітету Лівії [164].  

В контексті вирішення завдань підвищення ефективності 

прикордонного співробітництва за підтримки Директорату було проведено 

серію семінарів-практикумів. За результатами роботи семінарів було 

прийнято рішення про створення онлайн-платформи «Стимулювання 

зростання в прикордонних регіонах ЄС» (Boosting EU border regions) [256].  

Як і в попередні роки програма INTERREG була тим інструментом, 

який досить ефективно реалізував цілі та завдання Європейської політики 

сусідства та програми Східного партнерства, яка здійснювалась в її рамках. В 

рамках участі Політики згуртування в цьому напрямку діяльності ЄС за 

ініціативи Комітету регіонів було спрощено доступ для місцевих та 

регіональних урядів держав-партнерів до фінансування із фондів в рамках 

Політики згуртування, а також було збільшено кількість програм технічного 

співробітництва на регіональному рівні і створено онлайн-платформу для 

моніторингу реалізації Європейської політики сусідства [159]. Водночас 

Комітет регіонів виступив з ініціативою у зв’язку з подіями в Україні 

переглянути сутність Політики добросусідства і включити до неї разом з 

національними урядами в якості учасників також і представників окремих 

регіонів і муніципалітетів. В рамках програми INTERREG і Політики 

добросусідства Комітет регіонів сумісно з Директоратом реалізував низку 

заходів на підтримку України у зв’язку з подіями 2014 р. Так, 1 жовтня 

2015 р. відбулося перше засідання спільної групи за участі Комітету регіонів 
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і уряду України з підтримки процесу реформ в Україні [159]. Комітет 

регіонів також ініціював надання технічної підтримки процесу 

децентралізації в Україні [280].  

Успіх реалізації макроекономічної стратегії як і реалізація програми 

INTERREG-V багато в чому залежали від вирішення завдань одного з 

тематичних пріоритетів «територіальної доступності», що передбачає в 

першу чергу розвиток транспортної інфраструктури. Цей напрямок чітко 

визначався як в прийнятих ЄС макроекономічних стратегіях, так і виступав, 

однією з вимог в представлених державами-членами своїх операційних 

програм. Реформа цього напрямку зазначається і в програмах INTERREG-V, 

у всіх її напрямках А, В і С. Такий підхід витікає із однієї з пріоритетних 

задач, визначених ЄС. Це створення загальноєвропейської транспортної 

системи (TEN-T). Робота з її формування відбувається вже давно. Але ніколи 

в попередні роки в рамках Політики згуртування не реалізували стільки 

проектів, як в період 2014-2020 рр. Єврокомісія розглядала можливості 

потенціалу Політики згуртування як одного з найважливіших напрямків у 

формуванні єдиної транспортної європейської системи TEN-T. Її створення 

передбачало, як будівництво нових транспортних систем, так і глибоку 

модернізацію існуючих. Вона передбачає створення транспортних коридорів, 

які б з'єднували північ та південь Європи, схід та захід. Вирішення цієї задачі 

відбувається вже давно за активної підтримки регіонів. Так в попередньому 

семирічному плані розвитку Політики згуртування на модернізацію 

транспортних систем було витрачено 6 млрд. євро. На 2014-2020 рр. 

планується виділити 12 млрд. євро [312]. 

У досліджуваний нами період в рамках створення систем ТEN-T було 

реалізовано понад 800 проектів, практично у всіх регіонах ЄС, які 

охоплювали всю транспортну інфраструктуру від модернізації і будівництва 

залізних і автомобільних доріг, аеропортів і злітно-посадових смуг. 

Найбільшими об'єктами в цьому списку може служити модернізація 

аеропорту в Дубровнику, модернізація транспортних систем Польщі, Румунії, 
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портів в країнах Балтії і в рамках макростратегії для Іонічного і Адріатичних 

морів [357]. 

В 2017 р. почав реалізуватися проект модернізації прикордонного 

залізничного сполучення між Польщею та Україною. Фонд згуртування 

інвестував в нього 750,5 млн євро. Таким чином, ми бачимо, що в період, 

якій ми досліджуємо, фінансові можливості Політики згуртування більш 

масштабно були залучені до вирішення однієї з центральних задач створення 

єдиної Транспортної системи Європи. Її створення – це найважливіша умова 

для досягнення цілей, поставлених в Стратегії «Європа – 2020» [269].  

Проблема створення ТEN-T неодноразово обговорювалася на 

конференціях, де аналізувалися досягнення у вирішенні цієї масштабної 

задачі, яка багато в чому визначає успішний розвиток регіонів ЄС, а також 

виявлялися ті проблеми, на яких потрібно акцентувати увагу. Прикладом є 

конференція, проведена в червні 2016 р. в Нідерландах в Роттердамі, в 

2017 р. в Брюсселі. Єврокомісія приймає також рішення про спрощення 

процедур узгодження проектів у сфері транспортної інфраструктури, якщо 

вони фінансуються державою [165]. 

Так, ЄФРР профінансував 3 регіональних проекти в 2015 р., пов'язаних 

з будівництвом та модернізацією високогірних магістралей. Це район озера 

Балатон в Угорщині, обсяг вкладених в цей проект коштів склав 95 млн євро. 

В Словенії де співфінансування склало 130 млн євро та Польщі де обсяг 

співфінансування склав 66 млн євро. В контексті реалізації цих пріоритетів 

Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР) профінансував низку 

проектів. Це 8 проектів з модернізації залізничного транспорту в Польщі в 

розмірі 475 млн. євро, модернізація транспортної системи Румунії обсяг 

фінансування ЄФРР склав 20,3 млн. євро, модернізація аеропорту 

Дубровника – 214,9 млн євро виділив ЄФРР, будівництво окружної дороги в 

Литві – 84 млн євро виділяє Фонд згуртування, 152 млн євро ЄФРР інвестує в 

модернізацію транспортної Системи Угорщини в рамках напрямку 

«Підвищення регіональної доступності» [327]. Запроваджено реалізацію 3 
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масштабних інфраструктурних проектів в рамках TEN-T в Словаччині, 

загальна вартість яких складає 247,8 млн євро, 171,5 млн. євро інвестує 

ЄФРР. Мета проектів – модернізація існуючих залізниць та будівництво 

високошвидкісних автобанів. Фонд згуртування виділяє 169 млн євро. [328]. 

В рамках програми INTERREG-V було прийнято рішення в вересні 

2016 р. виділити додатково 110 млн євро для проектів в галузі 

міжрегіонального транспортного співробітництва. Їхня реалізація дозволила 

низці регіонів стати частиною Трансєвропейської транспортної системи. В 

рамках використання Фонду Юнкера було започатковано ще 195 проектів в 

рамках Політики згуртування загальним фінансуванням 6,7 млрд євро [264]. 

В рамках реалізації цього тематичного пріоритету «доступності» як і 

при реалізації інших напрямів, практикувалося використання таких форм як 

проведення семінарів, онлайн-опитувань і суспільних дебатів, в ході яких 

обговорювалися проекти, що пропонувалися Генеральним директоратом і 

Єврокомісією для реалізації в регіонах. 

Аналіз діяльності керівних структур ЄС, пов’язаної з реалізацією 

завдань формування нових просторових структур в рамках Політики 

згуртування, свідчить, що на це була спрямована і робота з країнами-

кандидатами, регіони яких були задіяні в процесах регіоналізації, що 

проходять як в рамках Стратегії, так і програми INTERREG-5. Прийнявши 

рішення про тимчасове припинення розширення ЄС в 2013 р. в найближчі 

п’ять років, ЄС продовжував роботу з кандидатами на вступ – Албанією, 

Сербією, Боснією та Герцеговиною, Македонією, Косово, Туреччиною, 

Чорногорією. В реалізації цього напряму, як свідчить аналіз, Європейська 

комісія та інші структури спиралися на накопичений досвід. В той же час в 

цей період ця робота, на наш погляд, набуває нових якісних характеристик, 

пов’язаних з більш жорстким та всеосяжним контролем за ходом їхньої 

підготовки, пов’язаної з проведенням комплексу реформ, щоб відповідати 

критеріям необхідним для вступу до Співтовариства. Активно проходить 

пошук нових реформ для реалізації співробітництва в контексті їхньої 
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підготовки до членства. Так було створено новий інструмент в 2015 р. на 

основі Робочої групи Комітету регіонів – Спільний консультативний комітет 

(Committee of the Regions Commission for Citizenship, Governance, Institutional 

and External Affairs (CIVEX).  

В цей період більш чітко в роботі з кандидатами прослідковується 

індивідуальний підхід. Урахування особливостей кожної країни. Так, по 

відношенню до Сербії Комітет регіонів рекомендував враховувати наявність 

негативного ставлення в суспільстві до вступу в ЄС, робити акцент на 

демонстрації тих переваг, які отримає сербське суспільство вступаючи до ЄС. 

Щорічно Комітет регіонів готував і обговорював на своєму пленарному 

засіданні доповідь про хід реформ в країнах-кандидатах. Так, у звіті за 

2015 р. зазначалося, що всі країни-кандидати зробили велику роботу з 

гармонізації свого законодавства, а також вказувалося, що необхідним є 

проведення судової реформи, реформ з стимулювання економічного 

зростання, особливо в Балканських країнах, та посилення ролі місцевих 

органів влади як в рамках транскордонного співробітництва так і при 

реалізації проектів з фінансування з європейських структурних фондів [240]. 

Країни-кандидати були учасниками як в рамках макростратегій ЄС, так і в 

низці проектів в рамках програми INTERREG-V. Така широка участь країн-

членів в проектах ЄС раніше не спостерігалася. Водночас на цьому етапі 

можливого розширення від кандидатів більш жорстоко вимагають виконання 

всього комплексу критеріїв необхідних для членства в ЄС. Особливістю є 

також те, що цього разу ЄС не встановлював конкретної дати їхнього 

можливого вступу. 

Аналіз напрямів діяльності керівних структур ЄС свідчить про те, що 

вони визначалися цілями і завданнями, що витікають зі Стратегії розвитку 

Політики згуртування на 2014-2020 рр. В ході її реалізації усі структури 

широко практикували традиційні форми, характерні для їхньої діяльності і в 

попередні роки. Це проведення лекцій, семінарів, дебатів, форумів, онлайн-

опитувань, конкурсів. В той же час створювалися і нові механізми, пілотні 
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проекти, платформи, програми, спрямовані на вирішення, як це було 

показано вище, конкретного завдання. Одночасно з цими формами у 

випадках виникнення проблем, до вирішення яких не існувало однозначного 

підходу, і які потребували глибокого аналізу причин виникнення, 

Єврокомісія створювала спеціальні тимчасові групи з експертів високого 

рівня на конкурентній основі. Групи відрізнялися за типом залежно від цілей 

і завдань, які хм необхідно було вирішити. Протягом досліджуваного нами 

періоду було створено декілька таких груп. Це були цільові країнознавчі 

групи. Так у січні 2016 р. було прийнято рішення щодо продовження 

діяльності такої групи в Ірландії у зв’язку з конфліктом в цій країні [361]. 

Результатом діяльності групи стало прийняття спеціальної програми РЕАСЕ 

для цього регіону, яка повинна була сприяти взаморозумінню конфліктуючих 

громад, стимулювати економічне співробітництво. Загальний об’єм 

фінансування склав 2702 млн євро [286]. 

В червні 2015 р. у зв’язку з прийняттям Інвестиційного плану (план 

Юнкера) було прийнято спільне рішення по створенню нових структур, що 

надають технічну і консультативну допомогу European Investment Advisory 

Hub, European Investment Projects Portal. Особливістю цих груп був їхній 

довготривалий характер аж до 2020 р. Особливу роль відігравали групи 

високого рівня. До їхніх завдань входив пошук шляхів вирішення проблем 

загальноєвропейського характеру. Таку групу було створено для пошуку 

шляхів зниження адміністративних бар’єрів під час використання коштів з 

європейських інвестиційних структурних фондів [167]. 

Діяльність груп високого рівня, як свідчить досвід їхньої діяльності, 

завжди мав принципове значення. На основі їхніх результатів визначалися 

напрями реформування Політики згуртування. В період 2014-2018 рр. в 

реалізації Політики згуртування, як вже відзначалося, збільшилася роль 

Єврокомісії і, на наш погляд, якісно змінилася роль Комітету регіонів. 

Комітет регіонів протягом діяльності в досліджуваний нами період 

активно приймав участь у заходах, що проводилися Єврокомісією та 
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Директоратом, активно підтримував їхні ініціативи в рамках Політики 

згуртування. Водночас він послідовно реалізував курс на збільшення ролі 

регіонів і місцевих влад у житті Євросоюзу шляхом більш активної участі в 

рішеннях, що приймалися Брюселем, а також більш широкої участі в 

структур громадянського суспільства на всіх рівнях формування і реалізації 

регіональної політики. Здолання дефіциту демократії, подальше поглиблення 

процесу децентралізації і розширення дії принципу субсидіарності – це був 

той концепт, в контекті якого Комітет регіонів вибудовував свою діяльність, 

де пріоритетом завжди були інтереси регіонів. Такий підхід призводив до 

того, що його політика не завжди зігалася з позиціями ЄС та Директорату. 

Особливо яскраво це проявилося в період міграційної кризи, коли Комітет 

регіонів жорстко критикував міграційну політику ЄС, виступав проти 

проекту реформ структурних фондів, які Єврокомісії пропонувала 

здійснювати після 2020 р., послідовно відстоюючи необхідність збереження 

фінансування Політики згуртування на тому ж рівні, а не його зменшення як 

пропонував Директорат [168].  

Комітет регіонів розробляє і виступає з цілою низкою пропозицій, які 

мали принципове значення як для Політики згуртування так і в цілому для 

діяльності ЄС. Так, спільно з Комітетом регіонального розвитку 

Європарламенту він ініціював прийняття Хартії місцевого самоврядування. 

Ініціатива Комітету про передачу вирішення питання про надання притулку 

мігрантам з національного на наднаціональний рівень [273] знайшла 

підтримку і була реалізована в 2016 р. з прийняттям рішення про створення 

Європейської федеральної агенції з широкими повноваженнями, яка буде 

зобов’язана розглядати запити про надання притулку [29]. Під час 

обговорення майбутнього Політики згуртування Комітет регіонів висловив 

думку про необхідність більш цілеспрямовано підходити до вирішення 

регіональних проблем, більш повно враховувати специфіку регіонів і більш 

тісно пов'язувати Політику згуртування зі здійсненням структурних реформ. 

В рамках реформування ЄС необхідно надати більше повноважень в 
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інституціональній архітектурі ЄС з метою полегшити прийняття політичних 

рішень на місцях і впоратися з дефіцитом демократії в ЄС. Одним з заходів 

повинно стати розширення участі регіональних парламентів у прийнятті 

рішень за рахунок надання їм більшого числа місць в Комітеті регіонів [169]. 

Ця ідея отримала подальший розвиток у пропозиції створення Сенату 

європейських регіонів (Senat of the Regions) на базі Комітету регіонів.  

На рівні Європарламенту Комітет регіонів ініціював низку 

законопроектів, що передбачали розвиток цифрової економіки в регіонах, що 

стало можливим завдяки угоді, підписаній в 2015 р. між Комітетом регіонів 

та Європейським парламентом, спрямованій на посилення політичної 

взаємодії між двома інститутами ЄС, збільшення ролі членів Комітету в 

законотворчій діяльності Парламенту. Серед нововведень – можливість для 

членів Комітету регіонів брати участь у спеціалізованому парламентському 

комітеті, його обговореннях, вносити свої пропозиції стосовно проектів, що 

зачіпають інтереси європейських регіонів. Підвищенню впливу Комітету 

регіонів сприяло досягнення домовленості, яка передбачала обов’язкове 

представлення своїх інвестиційних проектів для регіонів з метою отримання 

інвестицій з фонду Юнкера [170]. Визнанням ролі Комітету регіонів було 

рішення про призначення його представників в Директорат з регіональної і 

міської політики.  

Реалізація Політики згуртування, як вже зазначалося, проходила в 

умовах нарощування системної кризи Євросоюзу, яскравим проявом якої 

стала міграційна криза. Ії сутність та наслідки достатньо глибоко відображені 

в літературі [6, 59]. Саме міграційна криза на думку експертів є найбільшою 

загрозою виживання ЄС як наднаціональної політичної і економічної 

структури. Про це свідчать і соціологічні опитування. В 2015 р. в 27 країнах 

ЄС проблему мігрантів назвали як найважливішу проблему 58% 

респондентів [229, с. 84]. Починаючи з 2014 р. проблема мігрантів і 

міграційна політика стають центральною проблемою соціально-економічного 

і політичного життя ЄС. Міграційна політика ЄС як і національні моделі 
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міграційної політики виявилися неефективними в умовах коли до Європи 

хлинув потік біженців.  

Єврокомісія в цих умовах намагається використати всі інструменти для 

вирішення проблеми біженців, в тому числі і Політику згуртування. До 

пошуку шляхів виходу з міграційної кризи активно підключалися усі 

структури, що працюють в її рамках. Це Директорат, Комітет регіонів, 

Асоціація європейських прикордонних регіонів, Асамблея європейських 

регіонів, структури національного і регіонального рівня. Ця проблема 

активно обговорювалася на засіданнях усіх структур. Тільки в рамках 

Комітету регіонів вона обговорювалася більше ніж 20 разів. Ошук шляхів 

виходу обговорювався на двосторонніх і багатосторонніх зустрічах 

представників Директорату, Комітету регіонів, асоціацій, з представниками 

Європарламенту і регіональними владами, а також в рамках конференцій. 

Так, проблема міграційної політики ЄС і проблема біженців стали предметом 

дискусії на конференції країн Вишеградської групи, в якій прийняли участь 

представники Директорату і Комітету регіонів в Празі в червні 2016 р. Ї 

учасники висловилися на користь необхідності реформування Політики 

згуртування з метою оперативного реагування на нові виклики. Керівна роль 

у виході з міграційної кризи належала Єврокомісії, яка в квітні 2015 р. 

прийняла антикризовий план з 10 пунктів [229, с. 85]. Цей план достатньо 

критично сприйняв Комітет регіонів і представники окремих національних 

регіональних структур. Серйозні дискусії викликала проблема квот з 

розподілу мігрантів. Неоднозначно було сприйнято також анонсовану 

головою Єврокомісії у вересні цього року в Європарламенті 

загальноєвропейську програму з вирішення міграційної кризи [171]. 

Директорат з регіональної політики активно підключається до 

вирішення проблем мігрантів. Реалізуючи низку заходів в рамках Політики 

згуртування. Так, було розроблено додаткові заходи допомоги регіонам в 

рамках регіональних і макрорегіональних стратегій прикордонного 

співробітництва, а також було здійснено корегування національних політик 
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країн, де проблема біженців стояла найбільш гостро. Бельгія, Швеція, 

Хорватія отримали додаткове фінансування [369]. Директорат також 

запропонував надати можливість місцевим органам влади використовувати у 

випадку необхідності кошти із таких структурних фондів, як Фонд для 

допомоги біженцям та мігрантам, а також Європейський соціальний фонд та 

Фонд зовнішніх кордонів. Також в рамках Політики згуртування готові були 

перерозподілити кошти в рамках вже існуючих програм з метою адаптації 

регіонів до ситуації, яка склалася з біженцями [369]. 

Єврокомісія спільно з Директоратом в рамках Політики згуртування 

започаткували низку проектів. Серед них транскордонні регіональні проекти 

EuRegio (Австрія, Німеччина), спрямований на залучення німецькомовної 

молоді з мігрантів до волонтерської роботи серед мігрантів, проекти Grön 

BoStad Stockholm, Sverige bigger nytt. В рамках першого проекту планується 

побудувати житловий квартал, а другий спрямований на інтеграцію і 

працевлаштування мігрантів. Обидва проекти будуть реалізуватися в Швеції 

[302].  

Комітет регіонів та інші структури, які відображають інтереси регіонів 

і потреби регіональних органів влади, в цілому сприймаючи ці заходи 

позитивно в той же час демонстрували інший підхід до вирішення 

міграційної кризи. Усі вони солідаризувалися в тому, що необхідною є 

кардинальна реформа міграційної політики ЄС. Напрями цієї реформи 

знайшли відображення в низці документів, прийнятих Комітетом регіонів. 

Реформа повинна виробити системний підхід до мігрантів з єдиними 

правилами з прийому біженців в різних країнах ЄС, розробити комплексну 

стратегію по відношенню до осіб, які прибувають до ЄС в якості мігрантів, і 

яка би забезпечувала справедливе відношення до них та їхніх дітей. 

Міграційна політика повинна відповідати трьом цілям: надавати можливість 

для порятунку життя в надзвичайних ситуаціях, сприяти легальній міграції, 

надавати підтримку біженцям якомога ближче до рідної домівки. Комітет 

регіонів на основі консультацій з представниками регіональних влад внесли 

https://www.gronbostadstockholm.se/
https://www.gronbostadstockholm.se/
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цілу низку пропозицій, спрямованих на вирішення міграційної кризи. Він 

також закликав скоротити розрив відмінностей в стандартах та 

адміністративних процедурах з прийому біженців, а також закликав до 

необхідності додаткової фінансової та технічної підтримки регіональних 

структур, зважаючи на залучення до практичних питань з організації 

біженців [365]. 

Частина пропозицій була прийнята Єврокомісією, яка видала Посібник 

для надання допомоги національним і регіональним органам влади з 

розробки стратегій і проектів щодо інтеграції мігрантів. У ньому визначено 5 

пріоритетних напрямків довгострокових стратегій інтеграції. Це прийом 

мігрантів, освіта, зайнятість, житло, доступ до державних послуг [369]. 

Важливо, що в посібнику передбачаються заходи підтримки, в тому числі 

отримання фінансування з Європейських структурних та інвестиційних 

фондів, а також в рамках Політики згуртування.  

Таким чином, ми бачимо, що в умовах міграційної кризи Політика 

згуртування зробила свій внесок в її вирішення, в той же час, Комітет 

регіонів та низка інших структур виражали інтереси та позиції органів 

місцевої влади, які критично сприймали міграційну політику Брюсселю, що 

реалізувалася в даних умовах. Це свідчить про те, що в рамках Політики 

згуртування позиції та думки громадян ЄС мали найбільш адекватне 

вираження, адже більшість жителів європейських держав не сприймали 

міграційну політику. Так, в 2015 р. в Чехії, Польщі, Угорщині не хотіли 

бачити с своїй країні людей іншої культури, практично в усіх країнах ЄС 

більшість вимагала адаптації мігрантів до місцевого стилю життя [151, с. 63]. 

Це в свою чергу призвело до зростання євроскептицизму та негативного 

відношення до Брюсселю. 

Отже, міграційна криза стала найсерйознішим викликом, з яким 

зіткнувся ЄС в цей період. Вона стала потужним каталізатором зростання 

євроскептицизму і його трансформації з нестійкого тренду європейської 

політики у впливову ідеологію, політику і соціальну практику [38, с. 45]. Він 
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почав домінувати у суспільній свідомості, що показав Брекзіт, став основою 

для виникнення в рамках ЄС масової культури нового типу, протестного 

руху [196, с. 32]. Така ситуація несла в собі загрозу існування 

Співтовариства, ставила під сумнів необхідність подальшого розвитку 

інтеграційного процесу. Про це свідчать соціологічні опитування. Так, 

Хорватія до моменту вступу на референдумі про вступ до ЄС мала 66,3% 

його прихильників, а в 2016 р. ця цифра знизилася до 56,2%. Цікавим є 

показник ставлення до переходу в зону євро в Польщі І Чехії. Якщо в 2009 р. 

більше ніж 50% населення цих країн були згодні з переходом, то дані 2014 р. 

свідчать, що тільки 22% поляків і 18% чехів його підтримує [119, 154-155].  

В цих умовах нового якісного звучання отримує завдання формування 

привабливого іміджу ЄС як структури, яка здатна створити найбільш 

сприятливі умови життя для кожного мешканця Спітовариства. На початку 

ХХІ ст. Брюссель зіткнувся з необхідністю перевести цей напрям діяльності 

на новий якісний рівень. В цей період з'являються перші програми та 

приймаються законодавчі акти спрямовані на вирішення цих завдань. 

Провідна роль в їхньому вирішенні надавалася Політиці згуртування [116, 

с.119-120]. В 2000 р. вимога до регіональної політики як до іміджевого 

інструменту була законодавчо закріплена в Регламенті 1159/2000 

Європейської комісії «Про інформаційні та рекламні акції держав-членів для 

цілей політичного згуртування». Згідно з документом заходи з 

розповсюдження інформації та реклами стають обов’язковим елементом 

програм, які подаються до Єврокомісії для фінансування [265].  

Розглядаючи Політику згуртування як іміджевий інструмент і як 

найважливіший елемент його складових, керівні структури Співтовариства 

вважали важливим розширення інформаційного ресурсу Політики 

згуртування, при цьому змінюючи його якісні характеристики. Особливу 

роль в цьому відіграють центри документації ЄС і офіційні сайти, які 

виконують роль постійних джерел підвищення рівня знань про діяльність 

Союзу у цій сфері [116, с. 120]. Це сайти Єврокомісії, Генерального 
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Директорату, Комітету регіонів, а крім того щомісячний огляд «Рanorama» 

[287] з інформацією про події та рішення в сфері Політики згуртування, на 

сторінках якого висвітлюються практично всі аспекти регіональної політики.  

В умовах збільшення кількості явищ, що негативно впливають на імідж 

ЄС, його керівні структури ведуть пошук нових форм інформування 

громадян як за окремими напрямами Політики згуртування так і в цілому про 

діяльність керівних структур ЄС. Широко почали використовуватися сайти 

окремих проектів, найбільш широко серед яких представлені 

макроекономічні стратегії [171]. 

У 2015-2018 рр. було запущено низку нових інформаційних ресурсів. В 

2015 р. запущено спеціальний ресурс для представників органів влади 

держав ЄС з метою обміну досвідом у сфері реалізації проектів за допомогою 

фондів згуртування. Аналогічні ресурси були створені для регіональних 

органів влади. В 2015 р. було створено інформаційні платформи, які 

вміщували інформаційні ресурси за конкретними напрямами. Так, 

Єврокомісією було запущено інформаційну платформу в сфері зеленої 

енергетики Smart specialisation platform on energy [279], її метою було 

інформування та сприяння обміну досвідом серед регіональних влад і 

мешканців регіонів про нові досягнення в сфері сталого розвитку. Загалом 

було запущено 7 ресурсів.  

Стратегія інформації в рамках Політики згуртування отримує новий 

імпульс розвитку. Йде впровадження нових форм, за допомогою яких 

громадяни ЄС також мають ознайомлюватися з даним напрямком діяльності 

ЄС, а з іншої сторони стимулювати регіони до більш активної участі, 

підвищення статусу регіонів як партнерів в реалізації Політики згуртування. 

Другий напрям діяльності, в якому беруть участь усі актори всіх рівнів 

керівництва від Єврокомісії до місцевих органів влади, – це проведення серій 

заходів яскраво вираженого іміджевого характеру, в основі яких закладено 

популяризацію Політики згуртування. Серед них особливо потрібно виділити 

два масштабних заходи – Дні відкритих дверей, Європейський рік розвитку 
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(European Year for Development). Дні відкритих дверей, які з 2014 р. отримали 

назву Open days, це масштабний захід, що дає змогу більше дізнатися про ЄС 

як об'єднання держав, а також різних регіонів. Вони проводяться також з 

метою залучення в регіональні і міські проекти державних і приватних 

інвестицій. В рамках цього заходу кожний охочий міг відвідати об’єкт, що 

отримав фінансову підтримку в рамках Політики згуртування [169]. 

Європейський рік розвитку проходить щорічно в січні з метою 

розповсюдження інформації про програми і проекти заплановані на рік, а 

також з метою відкритого діалогу з громадою щодо цих планів. 

Для популяризації діяльності Політики згуртування в цей період 

широко використовувалось святкування ювілейних дат, пов’язаних з її 

реалізацією. Це, в першу чергу, 25-річний ювілей програми INTERREG, в 

рамках якої пройшла низка заходів, як на рівні ЄС, так і на національному та 

регіональному рівнях. В рамках телепрограми «Економіка Європи» (Real 

Economy) пройшла низка сюжетів, було показано фільм, який розкриває 

конкретні результати діяльності цієї програми в окремих країнах. Також 

широко відзначались 40-річчя Європейського Фонду регіонального розвитку, 

саме цей фонд, на думку експертів, заклав основи сучасної регіональної 

політики [292]. В рамках святкування 30-річчя Асоціації європейських 

регіонів, було запущено проект «30 років – 30 історій» (30 years – 30 stories). 

Реалізація цього проекту була спрямована на знайомство з процесами 

розширення ЄС, ролі ЄС в сучасній Європі та світі, а також демонстрація 

ролі регіонів у розвитку європейського інтеграційного процесу. У 2018 р., в 

рамках святкування 30-річного ювілею Політики згуртування, Генеральний 

директорат з регіональної та міської політики Європейської Комісії 

реалізував на телеканалі Euronews телевізійні серії передачі, що присвячена 

регіональній політиці (Smart Regions), в яких розглядалися проекти в рамках 

Політики згуртування, які принципово змінили життя в регіонах. В рамках 

святкування Єврокомісія організувала рекламну акцію в формі туристичного 

маршруту для молодіжних команд, враження яких повинні були лягти в 
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основу фільму про життя регіонів ЄС [263]. З приводу святкування 60-річчя 

Римської угоди було опубліковано спеціально створену фотогалерею про 60 

регіональних проектів, які найбільш яскраво символізують ідею «Єдиної 

Європи» [172]. 

Важлива роль у формуванні позитивного іміджу ЄС і в реалізації інших 

напрямків регіональної політики відводилася конкурсам різного 

спрямування. Так, з метою стимулювання та підвищення рівня якості 

публікаційних матеріалів, які відображають регіональну політику ЄС, 

відбуваються конкурси журналістів на кращі репортажі, присвячені 

регіональній проблематиці. Спонсором таких конкурсів виступає Комітет 

регіонів, Директорат. Частина конкурсів проходила під патронатом 

Єврокомісії. В досліджуваний період було проведено десятки конкурсів, 

серед них «Кращий регіон», «Кращий регіональний проект», «Кращий 

європейський регіон для підприємців», конкурс на краще гасло для програми 

INTERREG [311], конкурс на найкращий проект із захисту навколишнього 

середовища. Ініціатором конкурсу виступали і регіони. Прикладом слугує 

регіон Емілія-Романья, що виступив ініціатором конкурсу на найкращий 

проект в рамках ініціативи «ЄС в моєму регіоні» (EU in Me Region), метою 

якого було виявлення ефективних проектів і програм, які мали найбільше 

значення для економіки і соціального розвитку [277]. 

Конкурси, на наш погляд, були достатньо ефективним інструментом 

завдяки їхньому інформаційному потенціалу. Як правило, їхнє проведення та 

результати широко були представлені в інформаційному полі всіх рівнів в 

різних джерелах.  

Третім напрямом використання Політики згуртування як іміджевого 

інструменту було використання її можливостей і потенціалу для формування 

сталого зворотного зв’язку, створення умов для постійного діалогу для 

отримання інформації з регіонів. З цією метою практикувалося проведення 

опитувань онлайн, суспільних консультацій, дебатів, форумів. Отримана в 

процесі інформація ставала предметом аналізу, на її основі приймалися 
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рішення або вносилися корективи до раніше прийнятих. Прикладом може 

слугувати онлайн-опитування за результатами прийняття Оперативних 

програм, яке дозволило виявити ті труднощі, з якими зустрічалися регіони, а 

також недостатню роль регіональних структур в їхній підготовці. В 

результаті було прийнято рішення про проведення циклу лекцій і семінарів, а 

також надання допомоги через інформаційні ресурси і розробку спеціальних 

програм. Так було продовжено програму JASPERS. Принципово новою стала 

пропозиція Комітету регіонів з розробки комунікаційного плану на 2015-

2019 рр., який передбачав запровадження нових методів комунікацій в 

інститутах ЄС з метою підвищення ролі регіонів і муніципальних утворень 

при ініціюванні обговорення і прийняття програм і стратегій в рамках ЄС 

[266].  

Найкращим аргументом на користь ЄС та його позитивного іміджу 

було інформування і показ тих результатів, яких досягла Політика 

згуртування, реалізуючи свої програми. Донесення їх до широких прошарків 

населення здійснювалося в різних формах: розміщувалися на онлайн-

платформах зі статистичними даними [295] публікувалися в формі доповідей. 

Загалом їх було більше ніж 20 як в цілому з Політики згуртування, так і за 

окремими напрямами. Серед них необхідно виділити Ювілейний звіт 

програми JASPERS, підготований в рамках її 5-річного ювілею, 10-річчя 

розширення ЄС. В ньому зазначалося, що нові країни отримали 117,5 млрд 

євро. Згідно з прогнозом ефект від їхнього вступу до ЄС складатиме 2,4% 

зростання ВВП щорічно в період 2007-2025 рр. [316].  

Одночасно з цим проходила розробка нових стратегій публічних 

комунікацій, що було дуже важливо, адже 50% населення Євросоюзу в цей 

період вважало, що їхні голоси та їхня думка не враховуються Брюсселем 

при прийнятті рішень. В контексті вирішення цього завдання Європейська 

комісія тестує нові форми публічних комунікацій підвищення 

інформованості громадян ЄС про реалізацію програм. Прикладом може 

слугувати проведення twitter-конференції, присвяченої реалізації 
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макрорегіональних стратегій. Також збільшуються можливості зворотного 

зв’язку шляхом залучення до отримання інформації за допомоги опитувань, 

що проводяться Євробарометром [163].  

Результати реалізації Політики згуртування свідчать про те, що в 

умовах глибокої кризи ЄС її проекти і програми призводять до позитивних 

змін в рамках територіальних утворень. Одночасно через запровадження 

макростратегій і програми INTERREG-V в умовах наростання 

сепаратистських настроїв вона формує нові територіальні простори, 

змінюючи просторову архітектуру Євросоюзу, створюючи сприятливі умови 

для «Європи спілкування». В квітні 2017 р. Рада Європейського Союзу 

прийняла резолюцію з висновками про успішність Політики згуртування, в 

якій зазначалося, що Політика згуртування є важливим елементом 

внутрішньої політики ЄС, який дозволяє нарощувати інвестиційне 

співробітництво з метою зменшення диспропорцій в економічному розвитку 

європейських регіонів, підвищення їхньої конкурентоспроможності і внеску 

у вирішення цілей і завдань Стратегії ЄС «Європа-2020» [174]. На цей час 

було надано фінансову підтримку більш ніж 121 тис.стартапів, а також 40 

тис. суб’єктів малого бізнесу. Крім того додатково фінансування отримали 

майже 95 тис. дослідницьких проектів. В рамках інфраструктурних проектів 

було побудовано майже 5000 км нових доріг та реконструйовано 1500 км 

залізничних шляхів, а також більше ніж 6 млн європейців отримали 

можливість використовувати оптоволоконні комунікаційні мережі.  

Успіхи Політики згуртування не могли не змінити оцінку в очах 

мешканців Співтовариства, 75% яких позитивно оцінили результати 

регіональних проектів, що здійснюються на їхніх територіях проживання 

[338]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що отримавши високу оцінку 

громадян Співтовариства, представляючи елемент іміджу ЄС, Політика 

згуртування виконала завдання, спрямоване на формування привабливого 

іміджу ЄС. Успіхи її реалізації створили передумови для її ефективності як 
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іміджевого інструменту. Це в свою чергу було забезпечено діяльністю всіх її 

акторів за домінуючої ролі Єврокомісії, Генерального Директорату, Комітету 

регіонів. Свій внесок у вирішення завдань Політики згуртування робили 

також Асоціація європейських прикордонних регіонів, Асамблея 

європейських регіонів. Усі структури діяли в тісній взаємодії.  

Характеризуючи діяльність керівних структур, необхідно відзначити 

їхнє прагнення до максимальної відкритості і прозорості. На це націлена 

інформаційна політика, пов'язана з прагненням давати об'єктивну повну 

інформацію про свою діяльність, прийняті рішення та їхні результати. З цією 

метою широко застосовується весь спектр засобів від інтернету, телебачення 

до друкованої продукції. Особливе значення, як показує аналіз, всі структури 

надавали налагодженню зворотнього зв'язку. З цією метою систематично 

проводилися публічні консультації, дискусії та опитування. З одного боку це 

дозволяло виявити настрої і думки населення ЄС, його окремих регіонів з 

окремих питань. З іншого - оцінки, отримані в ході цих заходів, дозволяли 

приймати більш оптимальні рішення.  

 

 

3.2. Досвід регіональної політики ЄС для України в контексті 

перспектив євроінтеграції 

Виникнувши у 20-30 роках минулого століття, регіональна політика у 

сучасних умовах, як свідчить світовий досвід, є найважливішим напрямом у 

діяльності держави. Це визначається наступними факторами. По-перше, 

регіональна політика розглядається як частина загальної політики держав із 

перерозподілу доходів у суспільстві, особливо це актуально у країнах 

соціально-орієнтованої економіки. По-друге, регіональна політика 

надзвичайно важлива для забезпечення соціально-політичної стабільності, а у 

низці випадків для збереження територіальної цілісності країни. По-третє, 

регіональна політика ставить за мету розвиток та використання потенціалу 
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усіх регіонів, що є основною умовою забезпечення високих темпів розвитку 

країни [50, с. 540]. 

До цілей регіональної політики держави слід віднести зниження 

відмінностей та диспропорцій у рівнях соціально-економічного розвитку між 

регіонами, забезпечення безпеки, стабільності та лояльності усіх регіонів по 

відношенню до центральних органів управління , у тому числі прикордонних, 

периферійних та економічно слабких. Реалізуючи регіональну політику, 

держава намагається підтримувати свої слабкі регіони, для підтримки 

соціального порядку, власної легітимності та цілісності, а також для 

збереження та забезпечення єдиного політичного, соціального та 

економічного простору. На сьогоднішній день накопичено значний світовий 

досвід  з реалізації регіональної політики. У той же час він засвідчує, що не є 

можливим автоматичне перенесення досвіду регіональної політики однієї 

країни для його використання у іншій [110, с.138-139]. 

Регіональна політика мусить витікати зі специфіки регіонів, що 

характеризує їхній розвиток. Водночас досвід реалізації регіональної 

політики ЄС у цьому плані є унікальним, бо він реалізується на основі 

врахування специфіки не тільки на рівні країн-членів. Регіональна політика 

ЄС увібрала у себе специфіку розвитку його численних регіонів. У ході її 

реалізації були розроблені принципи, які, за своєю суттю визначають 

закономірності розвитку регіональної політики в умовах розвитку 

глобалізації та регіоналізації.  

В ході свого розвитку ЄС накопичив багатий досвід як формування 

концептуальних засад регіональної політики в контексті викликів 

глобалізації, регіоналізації, так і механізмів її реалізації, європейського 

регіоналізму. Цінність досвіду регіональної політики ЄС полягає також у 

тому, що її концептуальні засади відображають основні тренди розвитку 

процесів глобалізації, інтеграції та регіоналізації. В рамках ЄС регіональна 

політика стала найважливішим інструментом поглиблення та розширення як 

інтеграційних процесів так і європейського регіоналізму, формування нових 
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просторово-територіальних структур, що принципово змінювали 

геополітичний простір Європи. Особливе значення для України представляє 

розроблений та реалізований ЄС концептуальний підхід до регіональної 

політики, що розглядає її як таку, що вирішує цілий комплекс політичних, 

соціально-економічних, гуманітарно-культурних та інших аспектів, серед 

яких: проблеми формування європейської ідентичності, покращення іміджу 

союзу тощо. Досвід ЄС цікавить і тим, що може позбавити Україну 

помилкових рішень під час розробки нормативно-правової бази здійснення 

регіональної політики , його фінансового забезпечення, зокрема, у питаннях 

відносин між центром та громадами. Врешті решт, аналіз досвіду ЄС 

дозволяє безпосередньо впроваджувати принципи та механізми Політики 

згуртування, що довели свою ефективність не лише на наднаціональному 

рівні, але й у рамках досвіду окремих країн, де відбулася повноцінна 

імплементація. Таким чином, дослідження її сутності та закономірностей 

формування й еволюції показало, що члени ЄС мають одну з кращих у світі 

моделей регіональної політики, що активно реагує на виклики сьогодення 

[27, с. 463] 

Створена незалежна держава Україна в 1991 р. залишила незмінним 

своє адміністративно-територіальне розподілення. Конституція України 

визначає Україну як унітарну державу, у той же час Крим має статус 

автономної Республіки Крим. В якості регіонів виступають територіально-

адміністративні одиниці – області. Усього Україна нараховує 24 області, які, 

в свою чергу, поділяються на райони. Таким чином, територіальними 

регіональними структурами виступають області та райони. Такий 

територіальний розподіл визначає достатньо жорстку систему трирівневого 

управління центр–область–район, що склалася у радянський період. 

З моменту створення та по сьогоднішній день для України  характерна 

яскраво виражена особливість її регіонів, що пов’язана не тільки з 

асиметрією у соціально-економічному розвитку (розвиток індустріальних 

районів сходу, півдня та менш розвинуті західні регіони), але дуже сильна 
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різниця у етнічному складі, лінгвістичному полі, менталітеті, історичній 

пам’яті та конфесіональній належності. Ці особливості мали б ураховуватися 

при формуванні концептуальних основ регіональної політики, метою якої, на 

нашу думку, була б мінімізація існуючих відмінностей, у першу чергу, у 

сфері культури, історичної пам'яті, менталітету. 

Формування регіональної політики України почалося з моменту 

проголошення незалежної української держави. Вона пройшла низку етапів у 

своєму розвитку, та зміни були обумовлені як трансформацією внутрішнього 

курсу розвитку країни, так і її зовнішньополітичною орієнтацією. Так, із 

приходом до влади В. Ющенко, активно розвивається курс на 

євроінтеграцію. Україна через транскордонне співробітництво стає об’єктом 

реалізації Політики згуртування через участь у Єврорегіонах Буг, Верхній 

Прут, Карпатський, Нижній Дунай, а також активно бере участь у програмі 

«Східне сусідство» [5, с. 113]. У той же час регіональна політика аж до 

2014 р., що здійснювалась в Україні, оцінювалась міжнародними експертами 

як хаотична та непередбачувана [123, с. 149]. 

Сформульована і реалізована до 2014 р. регіональна політика, на наш 

погляд, повністю провалилась. Про це переконливо свідчать наступні факти. 

Так якщо, наприклад, у 1991 р. різниця між найбільшим та найменшим 

показниками виробництва продукції на одну особу у регіонах України 

складала 2,2 рази, то у 2009 р. – 12 разів. Одночасно, питома вага найменш 

розвинених регіонів (5 регіонів) у загальному обсязі виробництва 

зменшилася з 7,7% до 3,2%. Сучасні пропорції між доходами на особу 

сягають 6,5 рази, а між податковими надходженнями – більш ніж 9 разів [67]. 

Розмір різниці між Донецькою і Закарпатськими областями за обсягом ВВП у 

1991 р. складав 5,4 рази. Однак вже у 2000 р. це співвідношення сягнуло 11, а 

в 2009 році – більш ніж 20 разів. Зазначимо, що за цими сухими цифрами 

ховається реальна різниця у динаміці та структурі зайнятості, в рівні 

реального споживання, в можливостях отримувати медичне обслуговування 

та послуги освіти тощо [67] . 
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До 2013 р. існуючий розрив ще більш збільшився. Такий розрив та 

високий рівень диспропорційного розвитку в Україні, що настільки 

поглиблюється, за думкою експертів пов’язаний із «прив’язуванням рішення 

існуючої проблеми розвитку окремих територій із недостатньою підтримкою 

центру». Головною помилкою раніше реалізованої регіональної політики 

була відсутність першочергової орієнтації на владні можливості та ресурсний 

потенціал територій, створення умов для їх ефективного використання. У той 

час досвід Політики згуртування  ЄС переконливо свідчить про те, що в 

умовах глобалізації актуальнішою проблемою стає проблема 

конкурентоспроможність регіону, без чого неможливо у сучасних умовах 

реалізовувати концепцію сталого розвитку. Збільшення 

конкурентоспроможності неможливо досягти лише наданням фінансової 

допомоги регіонам, інвестиції у регіон мають бути спрямовані на розвиток 

внутрішнього потенціалу, мобілізації його ресурсного, людського капіталу, 

тобто ендогенного розвитку. При цьому необхідно враховувати специфіку 

регіону, що обумовлена як історичним розвитком, так і рівнем розвитку 

економіки, наявністю трудових ресурсів, інтелектуального потенціалу та ін. 

Реалізований до 2014 р. підхід у регіональній політиці призводив, фактично, 

до нівелювання відповідальності місцевих органів влади за розвиток регіонів, 

фактично усуваючи участь мешканців регіонів у обговоренні та прийнятті 

рішень, що стосуються їх території.  

Можна погодитись із дослідниками, які вважають, що саме така 

регіональна політика, що проводилась державою, багато в чому обумовила 

економічну та політичну кризу, у якій сьогодні знаходиться Україна [211, с. 

с. 117]. 

Тому, ставши на шлях модернізації країни у контексті реалізації курсу 

на європейську інтеграцію, в 2014 р. нове керівництво країни повинно було 

адаптувати регіональну політику до нових українських реалій та нових цілей, 

які вона повинна була вирішувати. Тобто розробити принципово нову 

концепцію регіональної політики, яка повинна була враховувати, по-перше, 
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нові фактори, що склалися в Україні після Революції гідності, пов’язані з 

розвитком кризових явищ, що охопили усі сфери життя суспільства та 

розколювали країну. В цих умовах об’єктивно зросла роль регіональної 

політики як інструменту подолання кризи, що здатен, як показує досвід 

Політики згуртування ЄС, її об’єднання, укріплення, її єдності. По-друге, 

підписання Угоди про асоціацію України з ЄС вимагає впровадження 

європейських стандартів в усі сфери життя суспільства. У тому числі і в 

підходах до реалізації регіональної політики. У той же час Угода про 

асоціацію між Україною та Європейським союзом, підписана у 2014 р., 

передбачає широкий спектр можливостей для інтенсифікації взаємодії між 

Україною та ЄС у сфері регіональної політики, розвитку транскордонного 

співробітництва та сільських територій. Вони відображені у статті 446 Угоди, 

що міститься в Главі 27 «Транскордонне та регіональне співробітництво» 

розділ V Угоди «Економічне та галузеве співробітництво»: «Сторони 

сприяють взаєморозумінню та двосторонньому співробітництву у сфері 

регіональної політики щодо методів формування та реалізації регіональних 

політик, зокрема багаторівневого управління та партнерства, з особливим 

наголосом на розвитку відсталих територій та на територіальному 

співробітництву, при цьому створюючи канали зв’язку та активізуючи обмін 

інформацією між національними, регіональними та місцевими органами 

влади, соціально-економічними утвореннями та представниками 

громадянського суспільства» [218]. Пріоритетними сферами співпраці 

визначено розвиток відсталих територій і територіальне співробітництво. А 

це, в свою чергу, передбачає використання досвіду ЄС з реалізації Політики 

згуртування його імплементації у регіональну політику, реалізовану сьогодні 

в країні. 

Новий підхід до реалізації регіональної політики знайшов своє 

відображення у прийнятті цілої низки документів та законодавчих актів. Була 

прийнята Державна стратегія регіонального розвитку та прийнята ціла низка 

законодавчих актів, у рамках яких мусить розвиватися регіональна політика 
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України. Це закони «Про стимулювання розвитку регіонів» [101], «Про 

місцеві державні адміністрації»[99], «Про місцеве самоврядування в 

Україні»[98], «Про генеральну схему планування території України»[95], 

«Про засади державної регіональної політики»[97]. Важливим законом, який 

фактично дав поштовх для розвитку процесу децентралізації став закон «Про 

співробітництво територіальних громад» [100], а також Закон про «Внесення 

змін до Конституції України щодо децентралізації влади» №2217а від 

01.07.2015 р. та ще ціла низка документів, у рамках яких визначились 

механізми та інструменти її реалізації, а також система моніторингу. Чітко 

було визначено саме поняття «регіональна політика України». 

Відповідно до закону України «Про засади державної регіональної 

політики» (5 червня 2015 р.) державна регіональна політика визначається як 

система цілей, методів, напрямів діяльності центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб для 

забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з 

урахуванням природних історичних, економічних, географічних, 

демографічних та інших особливостей регіонів, їх технічної і культурної 

самобутності [97]. 

Запроваджена Нова концепція регіональної політики передбачала 

створення агенцій регіонального розвитку (АРР), які створюються на основі 

партнерства між державними, приватними та суспільними секторами. Їхніми 

засновниками можуть бути регіональні торгівельно-промислові палати, 

регіональні асоціації підприємців, та низка інших структур, пов’язаних із 

органами місцевого самоврядування, суспільними організаціями. Основні 

функції АРР полягають в проведенні аналізу соціально-економічної ситуації 

в регіоні, визначенні найбільш актуальних проблем регіону та розробці 

рекомендацій з їх вирішення. Крім того вони також повинні вивчати досвід 

інших країн та можливості його використання в регіоні. До їхніх функцій 

також належить консультація та надання допомоги як у розробці, так і в 
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реалізації програм регіонального розвитку, а також сприяння створенню 

умов для інституційного та інфраструктурного розвитку регіону [97]. 

Найважливішим елементом створення нової концепції регіональної 

політики стало створення Державного Фонду регіонального розвитку 

(ДФРР). За своїми цілями він нагадує один із важливіших інструментів 

реалізації Політики згуртування в ЄС – Європейський фонд регіонального 

розвитку (ЄФРГ) через який проходить 60% коштів фінансування 

регіональної політики. Створення в Україні такого фонду створює 

можливість для переходу на прямі відносини територіальних структур у 

особі громад з державним бюджетом, минаючи місцеві державні 

адміністрації та фінансувати регіональні проекти на конкурентній основі. 

Під час розробки нової концепції регіональної політики в контексті її 

адаптації до європейських параметрів головний акцент мусить бути 

зроблений на реалізації основних принципів Політики згуртування – 

принципі субсидіарності. Це вимагало здійснення широкої децентралізації. 

На сьогоднішній день саме процес децентралізації став головним 

пріоритетом у рамках регіональної політики . Цей процес пройшов два етапи 

у своєму розвитку. Це 2014-2015 рр. та з 2015 р. по сьогоднішній день. 

Строком завершення цього процесу має стати 2020 р. На першому етапі йшов 

процес розробки законодавчої бази, яка мусила визначити та закріпити 

форми методи, фінансову основу цього процесу, в рамках якого потрібно 

було перейти на нову трирівневу систему управління, що передбачало 

створення нових територіально-адміністративних одиниць. 

1 квітня 2014 р. Кабінет Міністрів затвердив концепцію реформи 

децентралізації, згодом парламент ухвалив два закони: Закон України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» [96] та Закон України «Про 

співробітництво територіальних громад» [100], що дозволяє громадам 

втілювати спільні проекти та делегувати повноваження одне одному, а також 

об’єднуватись між собою із тим, щоб отримувати більше повноважень і 

коштів. 
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Вслід за новими можливостями співпраці територіальних громад 

парламент ухвалив у грудні 2014 р. зміни до бюджетного і податкового 

кодексів. Вони, зокрема, перерозподілили податкові доходи на користь 

місцевих громад, збільшили обсяг державних субсидій місцевим бюджетам и 

надали органам місцевого самоврядування більше стимулів покращувати 

інвестиційну привабливість власних регіонів та збільшувати власні доходи 

[94], а також Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» [98]. 

Прийняття цих законів потребувало прийняття Закону «Про внесення 

змін до Конституції України». Закон включає до системи адміністративного 

устрою України громад та визнання їх первинною одиницею у системі 

адміністративно-територіального устрою України. Передбачені також зміни 

до статті 142 Конституції України, які спрямовані на розширення фінансових 

прав органів місцевого самоврядування. Процес децентралізації, як реформа 

державного управління, визначений як основа реалізації Стратегії сталого 

розвитку Україна-2020, робить першочергові кроки до впровадження в 

Україні європейських стандартів життя та виходу України на провідні позиції 

у світі [219].  

Процес децентралізації, таким чином, торкається трьох ключових сфер. 

По-перше, він передбачає перерозподіл адміністративно-територіального 

устрою України на 3 рівні: громади, райони та регіон. По-друге, створюється 

нова модель взаємодії між державою та місцевим самоврядуванням на 

регіональному рівні. По-третє, передбачається введення нової інституції – 

префектів, які мають право призупиняти рішення, що приймаються органами 

місцевого самоврядування. Мета реформи – формування ефективного 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення 

і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання 

високоякісних та доступних державних послуг, становлення інститутів 

прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах 

життєдіяльності і на відповідній території, узгодження інтересів держави та 

територіальних громад [102].  
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Процес децентралізації якісно повинен змінити ситуацію в трьох 

ключових сферах. По-перше: відповідно до цього йде розділ 

адміністративно-територіального устрою України на три рівні: громади, 

райони та регіони. По-друге, він створює нову модель взаємодії між 

державою та місцевим самоврядуванням на регіональному рівні. По-третє, 

проект запроваджує нову контрольну інституцію – префектів, які матимуть 

право зупиняти рішення органів місцевого самоврядування. 

Сутність реформи: підвищення якості життя людини за рахунок 

створення умов для сталого розвитку територіальних громад як самостійних 

та самодостатніх соціальних спільнот, члени яких матимуть можливість 

ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у вирішенні 

питань місцевого значення. Як передбачається в результаті децентралізації 

суттєві зміни відбудуться і на районному та регіональному рівнях. Районні та 

обласна ради матимуть можливість створювати дієві виконавчі органі, які 

матимуть чіткі повноваження. Таким чином, результатом реформ повинна 

стати територіальна реорганізація публічної влади . 

Уникнення розриву між владою та громадянами, більш широке 

включення мешканців територіальних громад у вирішення питань місцевого 

значення через створення умов для вищої соціально-економічної активності 

населення, стимулювання самоорганізації громадян. 

Європейський досвід демонструє все більш зростаючу роль місцевого 

самоуправління в системі публічної влади, про що наявно свідчить прийнята 

в 2014 р. Хартія багаторівневого управління [259], що націлена на ще більш 

глибоке та широке впровадження принципу субсидіарності, з метою 

активізації мешканців муніципалітетів, регіонів не тільки на місцевому, але й 

регіональному, національному і наднаціональному рівнях. Для України це 

набуває особливої актуальності. На початок реформи, як свідчать 

соціологічні опитування, 62,8% взагалі не впливають на місцеву владу, а 

22,6%  мають вплив, але вкрай незначний та на доволі низькому рівні [69].  
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Наведені данні свідчать про те, що мешканці у регіонах були, 

фактично, усунені від можливості впливати на прийняття рішень на 

місцевому рівні. Особливістю реформування було те, що воно найтіснішим 

чином пов’язана з тими суспільно-політичними змінами в країні, які 

формують необхідність у такому реформуванні, а з іншого – визначає його 

сутність; оскільки форми і методи державного управління залежать від 

особливості політичної системи, соціально-економічної ситуації, а також 

фактору зовнішнього розвитку. Реформа регіональної політики відповідала 

нагальним потребам суспільства, але її реалізація повинна бути здійснена у 

вкрай складних обставинах. По-перше, вона накладалася на секторальні 

реформи у сфері медицини та освіти. По-друге, продовжують 

поглиблюватися тенденції, пов’язані із погіршенням соціально-економічної 

ситуації у країні, політичною нестабільністю, зростанням корупції і, а також 

тривалого воєнного конфлікту як результат, падіння довіри до всіх інститутів 

влади [235].  

Все це вже об’єктивно передбачало складність та проблематичність 

реформування всіх складових елементів регіональної політики. На наш 

погляд, достатньо правомірно та обґрунтовано, що у той ситуації, що 

склалася, головний акцент повинен бути зроблений на процесі 

децентралізації, впровадження принципу субсидіарності і створення нової 

трирівневої системи управління. Де третім рівнем повинні стати просторово-

адміністративні одиниці – територіальні громади. Як вже було зазначено, це 

процес пройшов два етапи.  

У 2014-2015 рр. була сформована правова база. Так було прийнято 

низку законів, які створили нормативно-правове поле для ефективної 

децентралізації, а також для збільшення можливостей органів місцевого 

самоврядування представляти інтереси територіальних громад. На їхній 

основі в 2015 р. процес децентралізації почав впроваджуватися на практиці, 

де головне місце займала проблема формування територіальних громад. Хоча 

до моменту початку процесу децентралізації були прийняті закони, що 
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визначали сутність, цілі та завдання цього процесу, механізми, що його 

регулювали, а також була розроблена безпосередньо сама методика 

формування нових територіальних структур [192], де визначався сам зміст 

цього поняття. Громади визначались як «…здатні самостійно або через 

відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень 

надання послуг, зокрема у сфері освіти, культурі, охорони здоров’я, 

соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням 

кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктурі 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці» [192]. Таким чином, 

громади визначались як суб’єкти економічних та управлінських відносин на 

локалізованому рівні. 

Процес формування нових територіальних структур відповідно до 

Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» повинен 

проводитись на основі принципу субсидіарності, знаходитися не більш ніж в 

20 км. за параметрами доступності дороги із твердим покриттям від центру та 

об’єднувати кількість мешканців від 6 до 9 тисяч. 

Об’єднання громад, створення АТГ, було об’єктивно необхідним, бо на 

момент початку реформи половина громад мала тисячу мешканців, а 

численність громад  3 тис. мешканців складала менше 8%. Без збільшення 

потенціалу можливостей громад було неможливо вирішувати завдання 

місцевого самоуправління [215, с. 16].  

В той же час низка дослідників вважають, що шляхом лише 

добровільного об’єднання громад достатньо складно досягнути результатів, 

які б інтегрально відповідали б як загальнодержавним, регіональним та 

місцевим інтересам. Спираючись на досвід країн ЄС у здійсненні процесу 

децентралізації, ряд експертів вважають що потенціал громад навіть 

численністю у 6-9 тис. мешканців в високо розвинутих країнах, таких як 

Фінляндія та низці інших держав-членів ЄС з високим рівнем прибутковості 

не дозволяє їм реалізовувати самостійно широке коло функцій [68]. Це в 
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першу чергу забезпечення доступу до отримання якісних медичних та 

освітніх послуг. А сьогодні ці функції покладені на ТОГ. 

Таким чином, вже в концепції децентралізації закладені положення, які 

неоднозначно оцінюються експертами та дослідниками та несуть у собі 

певний потенціал, що здатен негативно впливати на процес децентралізації. 

Сьогодні можливо також констатувати, що низка проблем існує у 

динамічному забезпеченні громад, рівень їх фінансових можливостей не 

завжди адекватний до функцій, що на них покладені. 

Так, зменшується надходження коштів від ПДФО внаслідок 

проведення податкової реформи. В той час як в ЄС це джерело є основним 

для місцевих бюджетів. Крім того, ДФРР має постійний обсяг фінансування 

1% від ВВП, в той час як кількість територіальних громад постійно 

збільшується, таким чином обсяг їх фінансування об’єктивно скорочується. 

Сам процес формування ОТГ йде вкрай складно, хоча сьогодні керівництвом 

країни визначається як один із пріоритетів розвитку держави, про що 

свідчить прийняття Президентом Указу «Про першочергові заходи розвитку 

місцевого самоврядування в Україні на 2017 р. Ключовим пріоритетом вона 

визначила і в середньостроковому плані діяльність керівництва до 2020 р., по 

якому передбачається 100% об’єднання місцевих рад базового рівня у 

спроможні територіальні громади до 2020 р. [235]. 

Перші ОТГ почали створюватися в середині 2015 р. На початок 2015 р. 

їх було створено 159, куди увійшли 793 територіальні громади. В 2016 р. 

процес формування ОТГ пішов швидше. Було створено 366 ОТГ, які 

об’єднували 1740 місцевих рад. В 2017 р. вони перейшли на прямі бюджетні 

відносини із Державним бюджетом України. У 2016 р. почався процес 

вибору старостів в селах і селищах об’єднаних громад. У 2017 р. були 

внесені додаткові корективи в процес децентралізації на основі узагальнення 

досвіду. Вони знайшли відображення в указах Президента і розпорядженнях 

Уряду.  Це стимулювало процес створення ОТГ. Так в 2017 р. було створено 

405. 
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На 1 серпня 2018 р. 7509 місцевих громад залишаються не 

об’єднаними. Кількість ОТГ складає 743, об’єднуючих 6,4 млн. осіб, 

кількість обраних старост складає 653. Це всього 25,5%. 

Таким чином, незважаючи на докладені зусилля, процес 

децентралізації йде достатньо складно. Майже не всюди створено Центр 

розвитку місцевого самоврядування. Ці центри створюються в рамках 

реалізації Програми для України із розширенням прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що 

фінансується ЄС та окремими європейськими країнами. На наш погляд, 

позитивним кроком до децентралізації стало створення Асоціації об’єднання 

територіальних громад, завданням якої визначено взаємодію з органами 

виконавчої влади на місцевому і національному рівні, відстоювання інтересів 

членів Асоціації і наданні їм послуг, партнерства і об’єднання зусиль с усіма 

зацікавленими сторонами [150]. Станом на липень 2018р. членами Асоціації 

об’єднаних територіальних громад є 74 органи місцевого самоврядування із 

20 регіонів. 

Як показав досвід, проблемою стало також формування органів влади 

ОТГ. Перші виборі пройшли 25 жовтня 2015 р., тоді ж вони пройшли у 2016, 

2017 та 2018 рр. У двох останніх випадках вони мали скандальний характер, 

характеризувалися численними порушеннями, підкупом виборців, 

використанням адміністративного ресурсу. В результаті ЦВК скасувала 

проведення виборів до ОТГ у 2018 р., мотивуючи це їхньою 

непідготовленістю. Наслідком такого рішення стане неможливість  більш ніж 

у сотень ОТГ із 2019 р. вступити у прямі бюджетні розрахунки із Державним 

казначейством та отримувати повноцінне фінансування. Як вважають 

експерти, це вкрай негативно позначиться не тільки на діяльності цих ОТГ, 

але й на усьому ході процесу децентралізації. Після скасування виборів 

процес формування нових ОТГ загальмувався. 

Сьогодні 7509 територіальних громад залишаються необ’єднаними. 

Досвід об’єднання громад та створення ОТГ свідчить про високу ступінь їх 
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неоднорідності. Так, 10% ОТГ, створених у 2015р., мають численність менше 

3 тис. осіб, що фактично ставить під сумнів їх самоврядну дієздатність. 

У той же час існують громади, численність яких перевищує 20 тис. 

Така неоднорідність громад обумовлена цілою низкою проблем, пов’язаних 

як із їхнім фінансуванням, так і реальними можливостями виконання 

покладених на них функцій. Аналіз діяльності ОТГ не входить до задач 

нашого дослідження. Нами використані матеріали, що характеризують їхню 

діяльність та результати, що відображені у дослідженнях та аналітичних 

записках, що здійснені низкою дослідницьких центрів та колективами 

експертів [68; 181; 182; 215]. На основі вивчення концептуальних основ нової 

регіональної політики та першого досвіду її реалізації, переламуючи її в 

контексті реалізації Політики згуртування можна виділити низку проблем, у 

вирішенні яких досвід ЄС міг би бути корисним та міг би бути застосований 

в українських реаліях. У контексті досвіду ЄС в області регіональної 

політики, на наш погляд, особливу цінність представляє саме концепт 

підходу ЄС до ролі та місця Політики згуртування, як у його 

життєдіяльності, так і у якості ефективного інструментарію подолання 

кризових явищ та викликів, з якими стикався на сучасному етапі розвитку, у 

тому числі проблеми міграції, зростання націоналізму, сепаратизму, широкої 

невдоволеності громадян ЄС політико Брюсселю, все більш популярну 

ідеологію та політику євроскептицизму, що все більш яскраво проявляється. 

Для сучасних українських реалій також актуальна низка цих проблем. В 

цьому контексті регіональна політика мусить стати пріоритетом в діяльності 

держави, зіграти координуючу роль у проведенні секторальних політик. В 

той час, як, за думкою експертів регіональна політика України залишається 

імпліцитно інтегрованою у систему галузевих політик, залежачи від них, 

фактично, досвід свідчить про її вторинний характер [154]. Досвід ЄС та 

країн-членів свідчить про інше. Регіональна політика має незалежний, 

самостійний та пріоритетний характер, представляючи собою сьогодні другу 

політику після економічної, другу за обсягом фінансування. 
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Політика згуртування тісно взаємодіє із іншими політиками, фактично, 

як у випадку із зовнішньою політикою вона в неї імплантована, але у якості 

важливішого елементу. Її взаємодія із іншими політиками носить скоріше 

координуючу роль у реалізації стратегічних задач, що зазначені у Стратегії 

«Європа-2020». Зробивши певні кроки у імплементуванні принципів 

Політики згуртування  в нову концепцію регіональної політики, що знайшло 

відображення у її семирічному плануванні, створенні ДФРП, нарешті у  

впровадженні її фундаментального принципу субсидіарності, що було 

покладено в основу реформи місцевого самоврядування, нова регіональна 

політика фактично на цьому і завершує свої можливості відповідати 

параметрам регіональної політики ЄС.  

За своєю сутністю вона сьогодні має суперечливий характер. Так, 

регіональна політика концентрується на семирічному плануванні 

економічного розвитку країни, визначається п’ятирічним планом. Поза 

концепцією нової регіональної політики практично залишилась, на наш 

погляд, найважливіша її складова – соціально-гуманітарна, особливо 

актуальна для сучасної України. Фактично, як показує досвід її реалізації, 

сьогодні вона звелася до процесу децентралізації, формування нової системи 

місцевого самоврядування, створення нових просторово-територіальних 

структур ОТГ. Це, в свою чергу, актуалізувало проблему об’єкту 

регіональної політики – поняття регіону. Питання чіткого його визначення 

сьогодні відсутні, як і типологія регіонів. Чітка типологія регіонів, як 

головного об’єкту регіональної політики, як показує досвід ЄС, як нами 

зазначалося у попередніх розділах дослідження, існує чітка типологія 

регіонів, на основі яких відбувається фінансування Політики згуртування. Це 

NYTC-1,2,3, а також так звані «перехідні регіони». 

Реалізація децентралізації у тій формі, у якій вона здійснюється, як 

вважають експерти, фактично стає супротивником регіональної політики, бо 

децентралізація вимиває ресурси та інституційну спроможність регіону, 

зміщуючи акцент на рівень місцевих громадян інституційно орієнтованого 



177 

 

 

насамперед на просторовий розвиток. У той час, як досвід ЄС показує 

необхідність збалансованої взаємодії між місцевими локальними 

структурами і регіональними структурами, чіткого розподілу як функцій так і 

форм взаємодії на основі принципів субсидіарності, програмування, 

відкритостіта ін. 

Підвищення ефективності діяльності знов створюваних територіально-

адміністративних структур і підвищення ефективності регіональної політики 

це два взаємовиключні процеси. У цьому контексті регіональна політика 

вирішує два завдання: по-перше, регіони мусять зазнати кардинальних змін, 

щоб з однієї сторони забезпечити фінансово-економічну автономію 

територіальних громад; по-друге – підвищити контроль за відповідальністю 

місцевого самоврядування та органів виконавчої влади [92]. Відсутність цих 

двох складових чи реалізація їх у недостатньому обсягу створює умови пза 

наявності ще однієї низки факторів, що пов’язані із достатньо певними та, 

головне, не завжди виконуваними критеріями ії створювання здатні, як вже 

зазначають експерти, на основі аналізу досвіду процесів децентралізації 

2015-2018 рр. може стати причиною виникнення низки ризиків [215, с. 31-

35]. До них відносять корупцію у місцевих органах влади, відсутність чіткого 

розмежування повноважень між ОТГ та існуючими наряду із ними органами 

виконавчої влади на рівні регіонів, що порушує принцип добровільності, 

коли інтереси членів громад не ураховуються, найважливішим ризиком є 

ризик соціально-економічної диференціації, можливості зростання асиметрії 

у їхньому розвитку, поява бідних та багатих громад, відсутність належного 

контролю створюють ризики порушення закону о проведенні процесу 

децентралізації, інститут префектів не сформовано як контрольний орган. Це 

призведе до  дискредитації реформи в очах громадян. 

До ризиків відносять і можливість процесу етнізації децентралізації 

[68], дослідники також відзначають невирішеність комплексу проблем, які 

мають як стратегічний так і оперативний характер, які, в свою чергу, 

формують ризики для успішного продовження реформи. В цьому контексті, 
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досвід ЄС, на наш погляд, може бути імплементований в нову регіональну 

політику і, зокрема, в реалізацію реформи місцевого самоврядування, для 

їхнього вирішення  чи мінімізації їхнього негативного впливу. Однією із 

найбільш гострих проблем, що найчастіше зазначається в дослідженнях, 

присвячених децентралізації, є відсутність належного кадрового 

забезпечення органів самоврядування ОТГ, низький рівень кваліфікації як у 

чиновника місцевого самоврядування, так і у тих, хто реалізує регіональну 

політику, їхня неготовність якісно виконувати свої функцій в нових умовах 

[182]. Це вкрай негативно впливає на діяльність громад. 

Раніше нами зазначалось, що багаторівнева система управління 

потребує високої кваліфікації управлінського апарату, особливо на місцях. 

Аналіз показує, що за невеликим виключенням на місцях в органах 

самоуправління таких кадрів немає. Про це свідчить показник обсягу 

фінансування громад, що збільшився на 52%. Але значна частина ОТГ не 

освоює отримуваного обсягу коштів. Станом на 1 січня 2018 р. на рахунках 

громад нараховувалось 2,8 млрд гривень невикористаних коштів [223]. 

Головна причина - відсутність економічно та соціально опрацьованих 

проектів розвитку своїх територій, під які можна витратити ці кошти. Влади 

на місцях лише через свій непрофесіоналізм нездатні розробити комплексні 

плани розвитку своєї території з урахуванням особливостей та внутрішніх 

ресурсів та головне – визначення напрямків цього розвитку, які б відповідали 

тенденціям розвитку світової економіки.  

Слід відзначити, що з подібними явищами стикався ЄС в ході реалізації 

Політики згуртування у низці країн Східної Європи. Для подолання цієї 

проблеми були створені спеціальні програми метою яких було надання 

допомоги у розробці проектів та програм розвитку на локальному та 

регіональному рівнях. Ці інструменти діяли у Польщі, Румунії та мали 

тимчасовий характер. До їхньої роботи залучались висококваліфіковані 

експерти. На наш погляд, в Україні цю форму можуть використати Центри 

розвитку місцевого самоврядування, створення яких передбачала реформа 
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місцевого самоврядування. Крім того, як свідчить досвід ЄС, повинна діяти 

система забезпечення професійними кадрами усіх напрямів, пов’язаних із 

реалізацією Політики згуртування. В рамках ЄС, як ми мали нагоду 

переконатися, вона існує та охоплює освіту кадрів через різні форми, 

розробку та випуск методичних рекомендацій з реалізації Політики 

згуртування, складення проектів, програм регіонального розвитку, а також 

спеціальних платформ з обміну досвідом. Особливу важливість, на наш 

погляд, для України може мати використання методик, що розроблені в ЄС з 

моніторингу якості управління, в тому числі у сфері регіональної політики. 

Це Європейський індекс якості державного управління (European Quality of 

Government Index (EQI). Розробку даної системи міг б узяти на себе 

Центральний офіс реформ, як постійно діючий консультативно-дорадчий 

орган Кабінету Міністрів України. Актуальність досвіду ЄС саме в цьому 

напрямку пов’язана також із тим, що, як визнають експерти, немає набору 

індикаторів ефективності договорів регіонального розвитку між Кабінетом 

Міністрів та відповідальними обласними Радами. Методика критеріїв оцінки, 

що використовується Єврокомісією при укладанні партнерських угод із 

національними урядами, могла б стати основою розробки подібних 

параметрів для використання їх у реаліях України. 

Не менш важливим є, на наш погляд, використання досвіду ЄС, 

пов’язаного із формуванням системи інформування у рамках реалізації його 

регіональної політики. Керівництво ЄС виходить із того, що широка 

інформованість про цілі та завдання Політики згуртування, конкретні 

проекти, програми, що реалізуються в регіонах, є важливішою умовою успіху 

її реалізації. Необхідність здійснення інформаційної підтримки Політики 

згуртування закріплено законодавчо. Інформаційне поле формується із 

широким використанням усіх медіа від інформаційних носіїв до ЗМІ. Це 

спеціальні передачі на телеканалі Європа і регіональних каналах, сайти, що 

присвячені окремим проектам. На це націлена практика проведення 

конкурсів «Кращий регіон»,» Кращий регіональний проект» та інші 



180 

 

 

журналістські конкурси, що спрямовані на краще розкриття теми Політики 

згуртування. 

Високий рівень інформованості населення створює сприятливі умови 

та можливості для участі самих громадян у реалізації Політики згуртування. 

Її відкритість та прозорість, створена багаторівнева система управління та 

прагнення влади усіх рівнів використовуючи проведення суспільних дебатів 

та консультацій у режимі он-лайн, вивчати думки та оцінки населення, 

створюють реальну можливість участі громадян у прийнятті рішень на усіх 

рівнях. В Україні рівень інформованості населення про проведення навіть 

такого пріоритету, як децентралізація, залишається досить низьким. 

На початковому етапі він складає всього 23% [69]. На наш погляд, її 

висвітлення є вкрай поверхневим у місцевих медіа, на рівні держави вони 

фактично відсутні. Широко висвітлюється децентралізація лише в період 

проведення чергового форуму. Відсутність достатньої інформованості 

породжує у населення певну міру недовіри та, як наслідок, пасивність та 

небажання приймати участь у житті громад. Така ситуація поглиблюється 

тим, що на сьогодні відсутні дієві механізми з участі жителів громад в 

діяльності місцевої влади та контролю за нею, а також відсутність у жителів 

навичок безпосередньої участі у рішенні проблем місцевого самоуправління. 

Послідовна імплементація Угоди про асоціацію України та ЄС та 

просування України до впровадження європейських управлінських моделей 

вимагає європейських принципів регіональної політики. А також потребує 

повнішого врахування складових європейської Політики згуртування 

(Cohesion Police). На наш погляд, необхідно використати такий досвід ЄС як 

чітке визначення пріоритетів регіональної політики з конкретних тематичних 

напрямів, які мусять мати пряме фінансування та відповідність загальної 

стратегії розвитку країни. 

На наш погляд, необхідною є подальша модернізація такої інституції як 

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Сьогодні він функціонує у 

якості окремої бюджетної програми. Досвід діяльності структурних 
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фінансових фондів Політики згуртування та, зокрема, ДФРР, переконливо 

свідчить про те, що їхня діяльність ефективна лише як самостійна інституція 

із широкими повноваженнями, які б були визначені законодавчо. Принципи 

та функції його діяльності мусять синхронізуватись із діяльністю ДФРР. 

Досвід ЄС свідчить про необхідність чіткого визначення як цілей, так і 

пріоритетів регіональної політики. Так, її сучасна концепція впроваджує 

конкретні тематичні пріоритети, що витікають із стратегічних задач розвитку 

ЄС, зокрема його Стратегії «Європа-2020». В цьому контексті курс України 

на інтеграцію з ЄС, на наш погляд, потребує зв’язку стратегії пріоритетів 

української та європейської регіональних політик як у її формуванні, так і 

реалізації. 

Аналіз досвіду свідчить також про необхідність більш широкої участі 

регіонів та місцевих органів управління у визначенні пріоритетів розвитку, 

їхнього зв’язку та взаємодії з іншими регіонами та муніципалітетами, тим 

більш їхня взаємодія у рамках транскордонної співпраці в умовах 

глобалізації та жорсткої конкуренції в цілому, підвищення можливостей 

більш ефективного використання потенціалів регіону впливає на 

ефективність регіонально ї політики. 

Досвід ЄС може бути використано також при вирішенні завдань, 

пов’язаних із формуванням соціокультурних ідентичностей об’єднаних 

громад з одного боку, і важливість включення цих ідентичностей в 

регіональну загальноукраїнську ідентичність. У попередньому розділі нами 

був проведений аналіз тих механізмів, які використовуються у рамках 

Політики згуртування для формування європейської ідентичності. 

Особливо необхідно виділити значення досвіду ЄС з розвитку 

міжрегіонального співробітництва. Станом на 1 січня 2018 р. в Україні тільки 

80 громад розвивали співробітництво із іншими громадами [69]. У то час, як 

у рамках Політики згуртування діє більш ніж 1000 регіонів, що беруть участь  

у малій інтеграції. В умовах глобалізації конкурентоспроможність регіону 

виявляється насамперед на світовому ринку. У ЄС регіони виступають як 
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актори міжнародних відносин. Для України і регіонів така можливість 

надається через участь у Єврорегіонах, таких, як «Буг», «Нижній Дунай», 

«Закарпаття» [147, с. 115-116]. 

На основі проведеного нами аналізу концептуальних основ і процесу 

реалізації регіональної політики України в контексті використання ЄС можна 

зробити наступні рекомендації, реалізація яких, на наш погляд, підвищила б 

ефективність регіональної політики України та наблизила б її до 

європейських стандартів. 

По-перше, необхідним є більш чітке визначення цілей та завдань 

регіональної політики на основі науково опрацьованої типології регіонів 

України, яка б засновувалася на вже існуючих методиках, що широко 

використовуються в ЄС, враховуючи специфіку розвитку регіонів, що 

характерна для України. Де не лише існує диспропорція в соціально-

економічному розвитку, але й мається яскраво виражена специфіка, що 

пов’язана з етнічним, релігійним, лінгвістичними особливостями розвитку. 

По-друге, необхідним є подальший розвиток та конкретизація правової 

бази як в цілому регіональної політики так і її пріоритетів сьогодні – процесу 

децентралізації. Низка важливіших напрямів не отримали чіткого правового 

визначення. Так, реалізація принципу субсидіарності практично не знайшла 

правового оформлення на рівнях районів та областей. Потребується 

законодавче уточнення пов’язаного з реалізацією таких принципів, як 

прозорливість, відкритість, широка інформованість, а також більш чітким 

повинно бути законодавче визначення механізму моніторингу як діяльності 

громад, так і в цілому структур, що реалізують регіональну політику. 

По-третє, в контексті досвіду ЄС необхідною є більш тісна ув’язка 

регіональної політики з іншими політиками діяльності держави,  була б 

їхньою важливою складовою. Особливо це стосується зовнішньої політики. 

Це в свою чергу потребує розробки в рамках регіональної політики  

спеціальної програми на зразок INTERREG-V та ін., які б націлювали 

регіони, зокрема що формують базові одиниці територіального управління, 
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об’єднання громад на широке включення їх як в міжрегіональне 

співробітництво в межах країни, так і на міжнародне співробітництво. 

Конкурентоздатність регіонів в умовах глобалізації повинна проявлятися на 

світовому ринку. Саме на це сьогодні націлена Політика згуртування ЄС. В 

цьому контексті потрібно більш широко використовувати можливості, що 

створює участь України у Єврорегіонах, а також у програмах, що 

реалізуються в рамках Східного сусідства. 

У контексті реалізації процесу децентралізації необхідно створити 

систему на рівні держави, надати допомогу громадянам з наступних 

напрямків. Це забезпечення органів місцевого самоврядування якісними 

кадрами, через створення структур, що будуть займатися їх освіченням, а 

також розробкою методичних посібників, підручників, які б були спрямовані 

на надання конкретної допомоги з окремих напрямів діяльності громад. На 

перших порах реалізації даної реформи, на наш погляд, було б доцільно 

створювати експертні групи, на рахунок іхнього фінансування державою, які 

б допомагали на рівні базових територіальних одиниць розробляти проекти 

розвитку, що були б спрямовані на розвиток внутрішнього потенціалу, а 

також визначати джерела ресурсного забезпечення життєдіяльності громади. 

Як показує досвід реалізації децентралізації в ЄС введення там 

багаторівневої системи управління ставить головною метою широку участь 

мешканців регіонів безпосередньо у прийнятті рішень не тільки на рівнях 

місцевої влади, регіону, але й рішень, що приймаються на рівні ЄС. Це 

можливо лише за широкої інформованості населення про існування проектів 

розвитку, що реалізуються в рамках Політики згуртування ЄС. Це з однієї 

сторони. А з іншої – це створення зворотнього зв’язку через використання 

таких форм, як публічні дебати, консультації у тому числі в режимі он-лайн, 

які б передували тим чи іншим рішенням з реалізації конкретних проектів, а 

також широким інформуванням про кінцеві результати реалізації 

регіональної політики в регіонах. Створення ефективної широкодоступної 

системи, яка б розкривала як цілі та завдання регіональної політики, 
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показувала хід реалізації її проектів та програм, конкретні результати її 

діяльності є, на наш погляд, однією із найважливіших умов її успіху. 

Переконливо про це свідчить досвід реалізації процесу децентралізації. Як 

показує соціологічне дослідження, більшість українців мають досить 

поверхневе уявлення про сутність цих важливих реформ. 

Практично на рівні держави медіа приділяли увагу лише в період 

проведення форумів. Практично за межами поля зору проблеми 

децентралізації залишаються і на рівні місцевих ЗМІ. А якщо і стають 

предметом уваги, то, як правило, із скандалами, наприклад, із характером 

порушень та негативних моментів, пов’язаних з виборами до органів влади. 

У сучасних умовах розколу України, що явно проглядається, 

регіональна політика та реалізовані у її рамках реформи місцевого та 

регіонального рівня несе в собі потенціал, який достатньо ефективно можна 

використати для об’єднання країни. Як показав досвід ЄС, регіональна 

політика має можливість стати одним з ефективних інструментів формування 

ідентичності, як в рамках регіону, так і країни в цілому. В умовах нашої 

багатонаціональної країни це, насамперед, політична ідентичність. 

В контексті вирішення цього завдання особливого значення набуває 

формування нової ідентичності громади, яка повинна бути спрямована на 

підвищення цілісності та, як наслідок, її ефективності та 

конкурентоспроможності. З цією метою можна використати досвід ЄС, 

зокрема спеціальні програми та проекти, що спрямовані на вирішення таких 

завдань, а також таких форм як конкурси та презентації результатів, які 

широко використовуються в практичному процесі реалізації Політики 

згуртування. 

 

 

Висновки до розділу 3.  

Проведений аналіз свідчить, що керівні структури Європейського 

Союзу, представлені Єврокомісією, Генеральним директоратом з 
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регіональної політики, Комітетом регіонів, як комунікативним органом, 

працюють в тісному взаємозв’язку в рамках тих компетенцій, які 

визначаються правовими нормами ЄС для кожної з них із залученням інших 

акторів Політики згуртування. Напрями їхньої діяльності відповідали тим 

пріоритетам, які були визначені в Стратегії розвитку Політики згуртування в 

семирічному плані її розвитку на 2014-2020 рр. 

Здійснюючи керівництво процесом реалізації Політики згуртування 

вони послідовно шукали шляхи підвищення ефективності Політики 

згуртування, перш за все як найважливішого інструменту досягнення цілей і 

завдань Стратегії розвитку ЄС «Європа-2020». В контексті реалізації цього 

завдання пріоритетом в діяльності усіх структур було підвищення якості та 

ефективності самої системи управління за рахунок подальшого поглиблення 

принципу субсидіарності, відкритості, здолання бюрократизації, більш тісної 

координації своїх рішень з представниками національних і регіональних 

структур, а також підвищення рівня професіоналізму та компетентності 

кадрів. 

Особлива увага приділялася підвищенню значення Політики 

згуртування у вирішенні завдань європейського просторового розвитку 

шляхом впровадження макростратегій і реалізації програми INTERREG-V, а 

також використання нових інноваційних технологій. Заходи, які приймалися 

в цьому напрямі, призвели до того, що 5 країн членів ЄС в цей період 

увійшли до 10 країн з найбільш високим рівнем інновацій. Нові механізми 

були розроблені для вирішення найбільш складної та актуальної проблеми – 

диспропорцій в рамках ЄС, боротьби з безробіттям серед молоді.  

В умовах міграційної кризи Політика згуртування почала 

використовуватися як один з інструментів її здолання. Особливістю цього 

періоду є те, що одним з пріоритетів стає широке як ніколи раніше 

використання Політики згуртування як іміджевого інструменту. Серед усіх 

форм роботи необхідно виділити створення Єврокомісією груп високого 

рівня, метою яких був пошук рішень найбільш складних проблем, що 
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виникають в ході реалізації Політик згуртування. В цей період збільшується 

значення Єврокомісії як наслідок укладання партнерських угод. Особливо 

слід відзначити роль Комітету регіонів, який більше ніж інші інститути 

захищав інтереси регіонів. З низки проблем Комітет виступав з критикою 

політик ЄС, висуваючи свої зустрічні пропозиції. Його діяльність 

відрізнялася високою активністю. Визнанням стало введення його 

представників до складу Генерального директорату. 

Регіональна політика України знаходиться в процесі формування. З 

урахуванням курсу країни на євроінтеграцію досвід Політики згуртування 

ЄС представляє для нашої країни особливий інтерес. Можна погодитися з 

більшістю експертів, що цей досвід може бути перенесений на українську 

дійсність. Це, в першу чергу, питання формування системи управління 

регіональною політикою на основі принципу сбсидіарності, роботи з 

кадрами, створення механізмів допомоги громадам, а також питання 

інформаційного ресурсу, який дозволив би громадянам України отримувати 

інформацію про реалізацію регіональної політики в їхніх регіонах. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації проаналізована регіональна політика Європейського 

Союзу на сучасному етапі. Результати проведеного дослідження дозволили 

сформулювати ряд висновків теоретичного і практичного характеру, 

основними з яких є: 

1. Результати дослідження понятійної і методологічної бази, пов’язаної 

з аналізом регіональної політики, свідчать про те, що такі фундаментальні 

поняття як «регіон», «регіоналізація», «регіоналізм», «регіональна політика», 

«транскордонне співробітництво», «єврорегіон», не мають однозначного 

тлумачення в сучасній науковій літературі і мають дискусійний характер. Це 

обумовлено тим, що дані категорії широко використовуються в ряді галузей 

знань – економіці, праві, географії, політології, культурології тощо. Їх 

представники вкладають свій зміст, що відповідає завданням і цілям даної 

конкретної науки. Нами було використано поняття «регіон», визначення 

якого надається правовими документами ЄС, і яке, на наш погляд, найбільш 

адаптоване для дослідження його регіональної політики. Особливістю 

підходів у трактуванні поняття «регіоналізм» і «регіоналізації» є те, що ряд 

дослідників вважають їх синонімами. У цій роботі вони визначаються як два 

різних поняття. Поняття «регіональна політика» також має дискусійний 

характер. З 1988 р. регіональна політика ЄС має офіційну назву Політика 

згуртування. Зміст, який вкладається в це поняття, набагато ширший, ніж 

класичне трактування регіональної політики. Це обумовлено як розширенням 

її задач і функцій, так і її імплементацією в інші типи політик ЄС. 

2. Багатоаспектність та міждисциплінарний характер предмета 

дослідження обумовили необхідність вивчення широкого кола літератури, 

аналіз якої сприяв розкриттю сучасного стану наукової розробки 

регіональної політики ЄС. Визначено, що наукова база дослідження охоплює 

велику кількість робіт закордонних та вітчизняних авторів. Її особливістю є 
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міждисциплінарний характер, велику частину робіт представляють 

дослідження економічної науки. Під час систематизації наявних робіт, було 

зроблено акцент на дослідження, в яких проблема регіональної політики 

розглядається в рамках політології, а також опублікованих після створення 

ЄС. При систематизації був використаний проблемний принцип за 

тематичними напрямками. Це дозволило виявити, що низка проблем, 

пов’язаних з регіональною політикою ЄС, опинилися поза полем зору 

досліджень. Окремі аспекти, зокрема питання про періодизацію регіональної 

політики ЄС, мають дискусійний характер. Глибшого осмислення вимагає 

аналіз чинників, під впливом яких проходив процес формування цього 

напрямку в діяльності ЄС, а також ті форми, які використовуються 

структурами управління регіональною політикою в ході її реалізації, 

характер її взаємодії з іншими політиками. 

3. Проведений аналіз процесу становлення та трансформації політики 

ЄС в структурну політику, що отримав відображення в документах ЄС як 

«Політика згуртування», дозволив систематизувати чинники, під впливом 

яких розвився цей процес. Це фактори зовнішні, внутрішні, а також ті, що 

носять об’єктивний та суб’єктивний характер, фактори, що діють протягом 

становлення та розвитку регіональної політики, та ті, дія яких обмежилася 

певними хронологічними рамками. Серед зовнішніх факторів необхідно 

виділити розвиток глобалізації, світові економічні кризи, особливо 2008 р., 

геополітичні зміни, пов’язані з крахом біполярної системи, кольорові 

революції тощо. Домінантними факторами були та залишаються процеси 

інтеграції вшир та вглиб, процеси регіоналізації. У ХХІ ст. особливого 

значення набуває демографічний фактор, особливо його міграційна складова 

та процес урбанізації. Особливу роль відіграють ідеологічні концепти, що 

лежать в основі регіональної політики, зокрема концепція «Європа регіонів», 

на основі якої Політика згуртування розвивалася доволі довгий період.  

4. Систематизація факторів впливу та дослідження процесу 

трансформації регіональної політики, в ході якого вона набувала нові якісні 
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та кількісні характеристики, стали критеріями для запропонованої в 

дослідженні періодизації розвитку регіональної політики. Це 1951-1988 рр. – 

хронологічні межі початкового етапу. На цьому етапі закладалися 

концептуальні основи регіональної політики, йшов пошук форм і механізмів 

її реалізації, який був завершений до 1988 р., коли регіональна політика 

отримала новий статус і стала Політикою згуртування. На другому етапі 

(1988-2000 рр.) Політика згуртування отримує розвиток вже в межах нової 

інтеграційної структури ЄС, завершується процес формування її принципів і 

механізмів реалізації. В основу її розвитку було покладено концепт «Європа 

регіонів». На третьому етапі – 2000-2008 рр. – Політика згуртування 

трансформується в головний інструмент розширення ЄС, проходить процес її 

імплементації у зовнішню політику Євросоюзу. Четвертий етап – з 2008 р. до 

сьогодні – пов'язаний з початком світової фінансової кризи і набуттям 

чинності Лісабонської угоди, що принципово змінило ситуацію в середині 

Європейського Союзу. В цей час збільшується значення наднаціональних 

структур, зокрема і Політики згуртування. З іншого боку, економічна криза 

2008 р. трансформувалася в масштабну системну кризу ЄС, проявом якої 

стало зростання націоналізму, сепаратизму та євроскептицизму, свідченням 

чого став Брекзіт. Усе це не могло не відобразитися на регіональній політиці. 

5. Регіональна політика на кожному етапі свого розвитку набувала 

нових кількісних та якісних характеристик, демонструючи при цьому 

надзвичайний динамізм, креативність, здатність адаптуватися у мінливих 

умовах. Від простої системи розподілу «гасіння пожежі» регіональна 

політика ЄС, спираючись на теоретичні розробки вчених і досвід 

регіональних політик, що реалізуються в межах національних держав, 

трансформувалася в складне багаторівневе явище в широкому соціально-

економічному, політичному та гуманітарному дискурсі. Адаптуючись до 

мінливих умов реалізації завдань і викликів, які доводилося вирішувати в 

конкретних умовах кожного етапу, вона змінювала моделі, що лежать в її 

основі, та ідеологічні концепти. Від простої моделі розподілу вона пройшла 
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шлях до селективної моделі, найбільш ефективної в умовах криз. Змінюються 

також і ідеограми, в межах яких визначалися перспективи її розвитку від 

«Європи регіонів» до «Європи з регіонами».  

6. Сучасна концепція Політики згуртування формувалася в 

найдраматичніший період історії ЄС, його глибокої кризи, що включила до 

порядку денного питання про життєздатність цієї структури. Дотримуючись 

спадковості, що яскраво проявляється в принципах, покладених в її основу і 

сформульованих наприкінці 1980-х – напочатку1990-х рр., вона розширила 

трактування та наповнила новим змістом принцип партнерства, 

субсидіарності, взаємодоповнюваності, ввела принцип економічної 

взаємообумовленості, скоректувала цілі та чітко визначила її пріоритети, 

надавши їм тематичного характеру. Нова концепція була націлена на 

здобуття Політикою згуртування нових якісних і кількісних характеристик, 

обумовлених необхідністю адаптуватися до нових завдань і викликів, які 

постали як перед ЄС в цілому, так і перед регіональною політикою. Її 

особливостями було посилення вимог до національних регіональних політик, 

більш тісної їхньої взаємодії та прив’язки до Політики згуртування, а також 

націленість регіональних політик усіх рівнів на реалізацію цілей та задач 

Стратегії розвитку ЄС «Європа-2020», що дозволяє дослідникам 

характеризувати її як політику сталого розвитку, що, на наш погляд, 

повністю правомірно відповідає її суті на сучасному етапі. 

7. Проведений аналіз діяльності керівних структур ЄС: Єврокомісії, 

Генерального Директорату з регіональної політики і Комітету регіонів як 

консультативного органу свідчать про те, що вони працюють в тісній 

взаємодії в межах тих компетенцій, які визначаються правовими нормами 

для кожного з них. Визначальна роль для формування регіональної політики 

та її реалізації належить Єврокомісії. У досліджуваний період вона 

збільшилася у зв’язку з необхідністю підтримувати на національному рівні 

партнерські контракти, які стали відповідно до нової концепції Політики 

згуртування поряд зі структурними фондами основою її реалізації. У цей 
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період зростає роль Комітету регіонів, про що переконливо свідчить факт 

запрошення його представників до складу Директорату регіональної 

політики. Комітет регіонів, який за своєю сутністю є консультативним 

органом, відображав інтереси регіонів, як показує аналіз, тісно взаємодіючи з 

керівними структурами ЄС, прямо або опосередковано впливав на всі стадії 

формування концептуальних основ Політики згуртування, вносячи свої 

корективи до процесу її реалізації. Позиція, яку він, відображаючи інтереси 

регіонів, послідовно відстоював, не завжди збігалася з підходами, які 

реалізуються Єврокомісією. У досліджуваний період дискусія між двома 

структурами йшла з приводу міграційної політики, принципу економічної 

взаємообумовленості, перспектив розвитку Політики згуртування після 

2020 р., прагнення Єврокомісії скоротити обсяги її фінансування. 

8. Діяльність керівних структур Євросоюзу характеризувалася високим 

рівнем відкритості та прозорості, прагненням до широкого діалогу зі всіма 

акторами Політики згуртування. На це було націлено проведення 

громадських дебатів, консультацій, конференцій з найбільш актуальних 

проблем та рішень в межах Політики згуртування, а також створення 

ефективного зворотного зв’язку, через опитування, різноманітні 

дослідження, котрі дозволяли виявляти громадську думку мешканців ЄС з 

питань регіональної політики. 

9. Аналіз діяльності керівних структур ЄС свідчить про те, що в період, 

який досліджується, вона була націлена на підвищення ролі Політики 

згуртування як інструмента формування позитивного іміджу ЄС та 

європейської ідентичності. У контексті вирішення цієї задачі, яка різко 

актуалізувала у зв’язку з ростом євроскептицизму, керівництво ЄС розширює 

цей напрямок, застосовуючи широкий спектр форм популяризації Політики 

згуртування через розширення інформаційного ресурсу про неї. 

10. На основі аналізу досвіду ЄС з реалізації Політики згуртування 

можна зробити висновок про актуальність його використання в рамках 

реформування регіональної політики України. У контексті 



192 

 

 

євроінтеграційного курсу України особливої актуальності набуває 

формування правових основ, які відповідають параметрам ЄС, пов’язаних, 

насамперед, з формуванням багаторівневої системи керівництва. В умовах 

реалізації процесу децентралізації характер взаємодії всіх рівнів влади 

набуває особливої актуальності. Автор солідаризується із думкою ряду 

дослідників про можливість використання в Україні типології регіонів, що 

прийнята в ЄС. Інтерес представляє створена в ЄС система навчання кадрів, 

підвищення їх професіоналізму. Цю функцію може взяти на себе 

Міністерство регіонального розвитку із залученням експертів та науковців, 

які працюють в наукових центрах. Успіх регіональної політики багато в чому 

обумовлений ступенем участі в ній населення регіонів. Досвід, пов'язаний з 

залученням його в цей процес, система інформованості та популяризації, яка 

існує сьогодні в ЄС, а саме: використання телебачення, ЗМІ, може бути 

використано в Україні. Особливої уваги заслуговує механізм надання 

допомоги регіонам. Це створення «Груп високого рівня», розробка 

спеціальних програм, які враховують специфіку регіонального розвитку. 

Сьогодні Політика згуртування ЄС являє собою набагато ширше 

явище, ніж просто регіональна політика в її класичному трактуванні. Вона не 

тільки тісно взаємодіє з іншими видами політики, такими як зовнішня, 

економічна, соціальна, молодіжна тощо. Вона фактично імплементована у ці 

види політик та є важливою складовою загальної зовнішньої політики ЄС. 

Вона несе в собі координаційну функцію, яка полягає в необхідності 

узгодження територіального впливу різних секторальних політик. Усе це 

призвело до того, що Політка згуртування розглядається як найважливіший 

інструмент у боротьбі проти процесів, що дестабілізують ситуацію всередині 

ЄС, таких як зростання євроскептицизму, націоналізму, сепаратизму. 

Регіональна політика ЄС сьогодні – це потужний ресурс згуртування 

країн Європи. Її роль постійно зростає у створенні сприятливих умов 

розвитку інтеграції вшир та вглиб, залучення до європейського 

інтеграційного процесу нових акторів. Її характеризує глибока теоретико-
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методологічна обґрунтованість, наявність добре налагодженої системи 

механізмів реалізації і управління, використання різних форм управління, 

моніторингу, зворотного зв’язку. Усе це дозволяє їй доходити не тільки до 

кожної територіальної структури, яка її потребує, але і кожного мешканця. Її 

особливістю є креативність, здатність швидко трансформуватися та 

адаптуватися до мінливих умов, а також успішно взаємодіяти та 

імплементуватися в інші політики. 
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