
В І Д Г У К  

офіційного опонента офіційного опонента  

на дисертацію Савки Олександра Вадимовича 

«Європеїзація регіональної політики Польщі», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси 
 

 

 

Протягом останнього десятиліття Польщі вдалося скоротити своє відставання 

за середнім показником ВВП на душу населення від найбільш заможних держав-

членів Євросоюзу, що стало можливим не в останню чергу завдяки коштам з 

європейських структурних фондів. Тим не менше не втрачає своєї гостроти одна з 

основних проблем країни – диспропорції в соціально-економічному розвитку 

регіонів. Так основний економічний потенціал держави зосереджений у кількох 

регіональних центрах: у столиці Варшаві, Мазовецькому, Сілезькому, 

Великопольському та Нижньосілезькому воєводствах. А для п’яти воєводств на 

сході (Вармінсько-Мазурського, Любуського, Підкарпатського, Підляського та 

Свєнтокшиського), які належать до 20 найбідніших регіонів ЄС, уряд був 

змушений розробити спеціальні заходи для стимулювання їх розвитку – 

Операційну програму розвитку Східної Польщі. 

В Україні нерівномірність просторового розвитку також є однією з найбільш 

актуальних проблем державної політики. Низка регіонів України є співставними 

за площею та населенням з польськими воєводствами, а прагнення отримати 

членство в Євросоюзі робить вивчення польського досвіду розробки та реалізації 

регіональної політики особливо цінним для нашої держави. Це й зумовлює 

актуальність даного дисертаційного дослідження.  

Формулювання предмета та об’єкта дослідження, визначення мети та завдань 

відповідають паспорту наукової спеціальності. Наукова новизна дисертаційної 

роботи полягає перш за все у тому, що автором здійснено комплексний аналіз 
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еволюції регіональної політики Польщі як члена Євросоюзу та дано рекомендації 

щодо застосування найбільш успішного польського досвіду в умовах України.  

Структура дисертації О.В. Савки відповідає меті, завданням дослідження та 

дає змогу розкрити зміст теми. Автор, ретельно аналізуючи трансформацію 

регіональної політики Польщі, використовує різноманітний дослідницький 

арсенал, який забезпечує обґрунтованість зроблених у роботі узагальнень.  

У першому розділі дисертант дає розгорнутий аналіз понять, що 

використовуються у дослідженні, зокрема таких як «регіон», «регіоналізм», 

«регіоналізація», «регіональний розвиток», «регіональна політика», «європеїзація» 

та низки інших. У роботі слушно вказується, що основна відмінність регіоналізму 

від сепаратизму полягає у відсутності у першого деструктивного потенціалу (с. 

18). Крім того, регіоналізм націлений на згладжування контрастів між 

центральними і периферійними регіонами, виконуючи, таким чином, стабілізуючу 

функцію.  

Дисертант класифікував використану літературу на чотири групи: 1) загальні 

праці з регіональної політики, опубліковані як на початку ХХ ст., так і протягом 

останніх десятиліть; 2) дослідження безпосередньо практики Євросоюзу; 3) праці, 

присвячені проблемам регіональної політики Польщі та 4) література, в якій 

аналізується досвід окремих воєводств Польщі.  

Другий розділ присвячено еволюції регіональної політики Євросоюзу, її 

значенню у відносинах між органами Євросоюзу та державами членами, в тому 

числі Польщі, ролі регіонів у розвитку Союзу. Автор слушно зазначає, що роль 

регіональної політики у країнах ЄС зростає під впливом зовнішніх чинників, 

зокрема глобалізації (с. 64). Дисертант дає об’єктивну оцінку здобуткам 

регіональної політики ЄС, вказуючи, що згладжування міжрегіональних 

контрастів часто досягається шляхом вирівнювання кількісних показників при 

збереженні якісного відставання проблемних територій від розвитку 

постіндустріального інноваційного суспільства (с. 68).  
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На думку дисертанта, вступ Польщі до Європейського Союзу підкреслив 

проблеми нерівності між регіонами та диспропорції у розвитку країн членів ЄС. 

Він також робить висновок, що поглиблення інтеграції у Європі вигідне 

насамперед для розвинених країн та заможних регіонів. Цей процес створює 

багато ризиків для віддалених та периферійних територій, які розвиваються 

повільнішими темпами (с. 107). 

Дисертантом ретельно проаналізована організаційна структура регіональної 

політики, яка змінювалася кілька разів, що було пов’язано з імплементацією нових 

методів управління, вивченням досвіду інших держав членів ЄС, а також 

виконанням рекомендацій та вимог Європейської Комісії (с. 92-99). Вона 

відповідає європейському принципу партнерства і краща за аналогічні в 

східноєвропейських країнах у тому, що стосується освоєння коштів та 

результативності. Загалом у Польщі, на відміну від інших країн членів ЄС, 

створено досить складну систему реалізації регіональної політики за участі 

багатьох акторів, що відповідає європейському принципу партнерства. У 

дисертації значна увага приділена аналізу стратегічних документів, що 

визначають напрями розвитку регіонів Польщі, зокрема Національній стратегії 

розвитку на 2007-2015 роки.  

Проблематика останнього розділу пов’язана із впливом європеїзації на 

регіональний розвиток Польщі. На думку автора найважнішими проблемами 

регіонального розвитку у державі стали: перебудова регіональної політики на 

принципах Європейського Союзу; розширення прав та можливостей регіональної 

системи; використання польських геополітичних можливостей; створення 

сучасних інститутів та інструментів для підтримки регіонального розвитку. 

Дисертант вказує на серйозний недолік реформи регіональної політики 

Польщі, який проявляється у тому, що соціально-економічні проблеми регіону де-

факто залишились не вирішеними, а нові ініціативи стимулювали розвиток 
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виключно тих регіонів, які і раніше мали хороші соціально-економічного 

показники. 

Представлене дисертаційне дослідження є переконливим результатом 

самостійного наукового пошуку автора, оригінальним з точки зору отриманих 

результатів, актуальності та практичної значущості. Основні положення та 

висновки дисертації відображені у 15 публікаціях, 6 з яких опубліковано у 

фахових виданнях з політичних наук. Результати дослідження пройшли апробацію 

на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Оформлення дисертації й 

автореферату здійснено з дотриманням відповідних вимог до такого роду робіт. 

Практична значущість результатів роботи О.В. Савки підтверджується 

можливістю їх використання в подальших дослідженнях не лише регіональної 

політики, а й європейської інтеграції. Низка положень і висновків дисертації 

можуть бути використані фахівцями в ході розробки вітчизняної стратегії 

регіонального розвитку.  

Аналіз змісту автореферату та дисертації підтверджує ідентичність структури 

та логіки викладання матеріалу. Зміст автореферату повністю відображає основні 

положення та висновки, що містить дисертаційне дослідження. 

Не ставлячи під сумнів наукову та практичну значимість основних положень 

дисертаційного дослідження, вважаємо за потрібне звернути увагу автора на певні 

дискусійні моменти в роботі. 

По-перше, у дисертаційному дослідженні слушно зазначається, що членство в 

Євросоюзі мало значний вплив на регіональну політику Польщі. У зв’язку з цим 

постає питання: чи існує власна, національна регіональна політика Польщі, яка 

враховує потреби насамперед країни, а не пріоритети, визначені керівними 

органами ЄС? Так на думку деяких польських дослідників, зокрема Т. Гросса, 

національна стратегія регіонального розвитку Польщі фактично підпорядкована 

реалізації політики згуртованості Євросоюзу і не створює умов для розвитку 
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власних інститутів та інструментів регіонального розвитку, важливість яких буде 

зростати по мірі зменшення фінансування з боку Євросоюзу.  

По-друге, автор не вказує на певне посилення централізаційних тенденцій в 

Польщі та інших країнах Східної Європи, зумовлене європеїзацією їх регіональної 

політики? Адже рішення про те, на що будуть спрямовуватися кошти 

європейських структурних фондів, приймається досить вузьким колом акторів: 

Європейською Комісією, Європейським парламентом та урядами країн-членів. У 

результаті воєводства фактично позбавлені можливості розробляти та реалізувати 

стратегічні програми розвитку, оскільки змушені діяти у досить вузьких рамках, 

визначених для них європейськими чиновниками та власним урядом.  

По-третє, на с. 93-94 дисертації згадується про воєводські контракти, які 

укладаються з 2000 року на підставі закону «Про засади підтримки регіонального 

розвитку». Однак автор не аналізує результативність цього інструменту 

регіональної політики. Доцільно було б порівняти цей досвід з угодами щодо 

регіонального розвитку, які почали укладатися після прийняття в 2005 році Закону 

України «Про стимулювання розвитку регіонів». Крім того, цікава думка автора 

щодо необхідності запозичення польського досвіду укладання територіальних 

контрактів, передбачених Національною стратегією регіонального розвитку 2010-

2020 років. 

По-четверте, дисертант представив розгорнутий аналіз організаційної 

структури регіональної політики у Польщі, однак не дав рекомендацій щодо 

запозичення певних її елементів Україною. Так у кінці 2015 року Міністерство 

інфраструктури та розвитку Польщі, що відповідало за регіональну політику, було 

реорганізоване в Міністерство розвитку, до компетенції якого на сьогодні входять 

питання реалізації стратегії соціально-економічного розвитку, економічної 

політики, регіонального розвитку та використання коштів зі структурних фондів 

ЄС. В Україні питаннями регіональної політики займається Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
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України. Можливо, з огляду на польський досвід, варто було б передати 

повноваження у сфері регіональної політики Міністерству економічного розвитку 

і торгівлі України? 

Зазначимо, що висловлені зауваження не впливають на загальну високу 

оцінку дисертації. Отже, представлена дисертація є самостійним та оригінальним 

дослідженням, яке на прикладі Польщі дає комплексну оцінку впливу 

євроінтеграційних процесів на регіональну політику нових країн-членів та містить 

рекомендації щодо використання польського досвіду в Україні.  

Дисертаційне дослідження «Європеїзація регіональної політики Польщі» 

відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських дисертацій (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про порядок 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника»), а його автор – Савка Олександр Вадимович – заслуговує на 

присвоєння наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.02 – політичні інститути та процеси. 
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