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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Однією з ключових тенденцій розвитку 

сучасної Європи, паралельною до процесу інтеграції, є регіоналізація. Цей процес 

стосується всіх країни Європейського Союзу і розповсюджується на значну кіль-

кість сфер – політичну, адміністративну, економічну, культурну. Цей процес но-

сить широкий і багатовимірний характер. З одного боку, тематика регіоналізації 

просувається у контексті спільної регіональної політики ЄС, з іншого боку, вона 

так чи інакше присутня у національних дискурсах і практиках країн-членів даного 

наднаціонального об’єднання. Одна з найважливіших установ спільної комуніта-

рної політики, яка у значній мірі визначає особливості розвитку європейських 

держав на сучасному етапі, – концепція побудови системи багаторівневого управ-

ління, – передбачає становлення регіону як ще одного елементу матриці уряду-

вання поруч з національною державою та наднаціональним щаблем влади (ЄС). 

По мірі пов’язаної з цим деконцентрації влади, перерозподілу управлінських пов-

новажень і сфер впливу від центрального рівня урядування на користь субнаціо-

нальних адміністративно-територіальних одиниць, регіони держав Європи набу-

вають нових можливостей з реалізації власного потенціалу. Зокрема, децентралі-

зація відкрила перед регіонами цілий ряд перспектив ствердження власної суб’єк-

тності та набуття самостійної ролі у галузях, що традиційно вважалися мо-

нополією національної держави.  

Однією з зазначених сфер стала сфера зовнішніх відносин і, насамперед, та-

кий її елемент, як площина формування політики з європейської тематики. Ряд 

регіонів країн-членів Європейського Союзу виявили значну зацікавленість у тому, 

щоб отримати можливість здійснювати вплив як на рішення з європейських пи-

тань, що приймаються національними державами, так і на визначення політики, 

яка виробляється на комунітарному рівні.  

Аналіз специфіки цього явища, що можна визначити як «європеїзація регіо-

налізму», або «європейська регіоналізація». Усвідомлення ролі і місця регіонів у 

системі вироблення політики Європейського Союзу сприятиме формуванню 

більш реалістичного бачення комунітарних політичних механізмів, більш адеква-

тній оцінці їх роботи, з’ясуванню або кращому розумінню природи рушійних сил 

та джерел впливу на системи прийняття рішень у рамках ЄС. З іншого боку, розг-

ляд діяльності регіонів з набуття власної «європейської ролі» є цінним з точки зо-

ру комплексного аналізу європейського досвіду регіоналізму, розкриття наслідків 

деконцентрації державної влади та розширення регіональних повноважень і сфер 

компетенції. 

Важливим чинником вибору Франції, Бельгії, ФРН та Іспанії в якості країн 

на прикладі яких проводилось дослідження стала різність моделей і досвіду «єв-

ропейської регіоналізації», здійсненої в кожній з цих держав, у прив’язці до кон-

ституційного устрою. Поруч із федеративними Бельгією, яка проводить «європей-

ську регіоналізацію» під сильним тиском з боку регіонів (насамперед, Фландрії), 

та Німеччиною доцільно розглянути приклади унітарних держав, які є більш бли-

зькими за системними параметрами до українських реалій. Дослідження «євро-

пейської регіоналізації» на прикладі Франції (яка спромоглась зберегти максима-

льну керованість нижчими щаблями управління і послідовний унітаризм, притому 

не тільки в управлінській, але й у національно-культурній та ідентичнісній пло-
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щинах) та Іспанії (що, у свою чергу, дає емпіричний матеріал реалізації практики 

асиметричної адміністративної автономізації регіонів) відкриває перспективи до 

подальшого аналізу відповідних можливостей та варіантів розбудови аналогічної 

політики в Україні.  

Для України питання «європейської регіоналізації» має особливу актуаль-

ність в контексті курсу на входження до Європейського Союзу, а отже й імплеме-

нтацію моделей відносин між національною державою та регіонами, що існують у 

рамках комунітарної системи. Транспозиція норм і положень політики ЄС, у тому 

числі і в галузі відносин «центр – регіони», ставатиме на порядку денному Украї-

ни по мірі наближення до ЄС. Більше розуміння природи взаємин між «центром» 

та регіонами в аспекті участі останніх у формуванні європейської політики та, у 

ширшому ключі, у веденні зовнішньополітичної діяльності допоможе українській 

державі визначити перспективи, виклики і потенційні загрози, що можуть виник-

нути у зв’язку з реалізацією європейських парадигм «європейської регіоналізації» 

в українських умовах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове до-

слідження виконане в рамках комплексної наукової програми Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвит-

ку світових процесів глобалізації» (затвердженої протоколом Вченої ради Універ-

ситету № 13 від 20 червня 2011 року), наукової теми Інституту міжнародних від-

носин Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в 

міжнародних інтеграційних процесах» (№ 0111U007054), зокрема підрозділу 1 

«Україна в сучасних політичних та безпекових процесах». 

Мета роботи полягає у визначенні особливостей «європейської регіоналі-

зації» як загальноєвропейського феномену процесу регіоналізації і становлення 

системи багаторівневого управління в ЄС. 

Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання таких дослідницьких 

завдань: 

 визначити роль і місце спільної регіональної політики ЄС у просуванні 

регіоналізації та «європейської регіоналізації» як її аспекту; 

 дослідити специфіку «європейської регіоналізації» в обраних країнах у 

контексті становлення системи багаторівневого управління в ЄС, окрес-

лити магістральні напрямки і перспективи цього процесу; 

 проаналізувати основні мотиви участі регіонів у процесах «європейської 

регіоналізації»; 

 дослідити динаміку участі регіонів у виробленні політики з європейських 

питань на національному і комунітарному рівнях у ряді європейських 

країн (Бельгії, Німеччині, Франції, Іспанії); 

 визначити сторони, що виступили рушіями регіоналізації та, зокрема на-

буття регіонами «європейської ролі»; 

 здійснити порівняльний аналіз стратегій, застосованих регіонами з ме-

тою інституціоналізації участі у системі визначення політики з європей-

ських питань на національному і комунітарному рівнях; 

 розглянути методології держави з контролю над регіонами у площині їх 

«європейської ролі», оцінивши значення «європейської регіоналізації» з 

позицій збереження стабільності відповідних держав; 
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 проаналізувати досвід «європейської регіоналізації» в обраних країнах з 

точки зору можливих уроків і перспектив для України. 

З урахуванням зазначеної мети і завдань об’єктом дослідження виступає 

процес регіоналізації в Європейському Союзі, а предметом є чинники і механізми 

участі регіонів у політичних взаємодіях щодо політики Європейського Союзу. 

Методи дослідження. Складність та багатовимірність проблематики обу-

мовили теоретико-методологічну основу дослідження, яку склали принципи 

об’єктивності, багатофакторності та системності. Для вирішення завдань, постав-

лених у дисертаційній роботі, були використані загальнофілософські, загальнона-

укові та спеціальні методи дослідження.  

Наукові методи пізнання забезпечили аналіз процесів «європейської регіо-

налізації» на концептуальному і практично-політичному рівнях. Діалектичний ме-

тод допоміг розкрити взаємозв’язок політичної, економічної, ідеологічної та соці-

альної складових «європейської регіоналізації». Системний підхід уможливив до-

слідження «європейської регіоналізації» як комплексного явища, визначення її 

структури, особливостей та механізмів реалізації. Він став для автора тією конце-

птуальною призмою, крізь яку він розглядав масив фактів та подій співробітницт-

ва регіонів держав-членів Європейського Союзу на комунітарному рівні, оціню-

вав поступ та динаміку розвитку такої співпраці і її вплив на формування системи 

багаторівневого управління в ЄС. В якості системоутворюючих елементів розгля-

далися як, власне держави та їх внутрішні суб’єкти прийняття рішень, так і неін-

дивідуалізовані об’єктивні чинники, що відігравали роль і у формуванні системи 

відносин та її підсистем, і у визначенні їх еволюційного шляху, потенціалу стало-

сті та змінності. Така складова системного підходу, як політичний аналіз, дав змо-

гу представити цілісне бачення процесів «європейської регіоналізації» з точки зо-

ру виходу регіонів на рівень вироблення і прийняття комуні тарних рішень в ЄС. 

Структурно-функціональний аналіз дав змогу з’ясувати пріоритетні напрями «єв-

ропейської регіоналізації» і визначити основні форми її прояву. Дослідження «єв-

ропейської регіоналізації», проведене з використанням проблемно-історичного 

підходу і порівняльного аналізу, дозволило розглянути їх в історичній ретроспек-

тиві та визначити їх основні тенденції та етапи; дослідити стратегії, підходи та дії 

чотирьох держав ЄС щодо концептуального та практичного наповнення відносин 

із власними регіонами. Компаративний аналіз було застосовано для виявлення 

спільних та відмінних рис процесів формування «європейської регіоналізації» у 

Франції, Бельгії, ФРН та Іспанії. Історико-порівняльний метод використано для 

аналізу зародження та розвитку «європейської регіоналізації», зокрема у роботі 

представлено порівняльно-критичний аналіз існуючих моделей і механізмів «єв-

ропейської регіоналізації» в різних державах ЄС, розглянуто діалог між регіонами 

у рамках комунітарних структур. За допомогою аналітико-прогностичного методу 

було визначено можливі шляхи еволюції «європейської регіоналізації».  

Комплексне використання широкого спектру методологічних підходів за-

безпечило цілісне сприйняття об’єкту дослідження в усій системі його взає-

мозв’язків і взаємозалежностей та відповідний аналіз «європейської регіоналіза-

ції» як елементу системи багаторівневого управління в Європейському Союзі.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що у дисерта-

ції вперше в українській міжнародно-політичній науці комплексно досліджено 



 6 

«європейську регіоналізацію» як елемент системи багаторівневого управління в 

Європейському Союзі. Поглиблено аналіз новітніх тенденцій теорії і практики 

впливу регіонів на прийняття рішень в ЄС. 

У процесі дослідження одержано наукові результати, що містять наукову 

новизну і характеризують особистий внесок автора в розробку окреслених про-

блем: 

Вперше:  

 виділено, дефінійовано і досліджено феномен «європейської регіоналіза-

ції»; 

 проаналізовано і порівняно досвід регіоналізації у Німеччині, Бельгії, 

Франції та Іспанії; 

 охарактеризовано і співставлено методи, стратегії і тактики, уживані ре-

гіонами різних країн Європи з метою набуття власної «європейської ро-

лі». У цьому зв’язку, виявлено, що регіони покладаються на комбінацію 

стратегій «внутрішньої» та «зовнішньої» дії, при чому стратегії «зовніш-

ньої дії» найінтенсивніше використовувались у 1990-х рр., а починаючи з 

кінця 1990-х рр., регіони стали віддавати перевагу «внутрішнім» страте-

гіям; 

 на основі вивчення європейського досвіду, встановлено, що оптималь-

ним прикладом для наслідування Україною у сфері «європейської регіо-

налізації» є досвід Франції, і запропоновано рамкову концепцію прове-

дення «європейської регіоналізації» в Україні; 

Поглиблено: 

 ЄС активно просуває регіоналізацію, в цілому, та «європейську регіона-

лізацію», зокрема, у рамках розбудови системи багаторівневого управ-

ління, а спільна регіональна політика ЄС є одним з головних факторів 

регіоналізації в Європі; 

 процеси європейської інтеграції справляють трансформуючий вплив на 

статус регіонів та відносини «регіони – центр», наслідками якого є, з од-

ного боку, регіоналізація та набуття регіоном ознак «третього рівня» си-

стеми багаторівневого урядування, а з іншого боку, явище «повторної 

централізації»; 

 в умовах інтенсифікації та поглиблення євроінтеграції регіони Європи 

активно добиваються свого входження до систем вироблення політики з 

європейської проблематики на національному рівні та прийняття рішень 

на комунітарному рівні, що обумовлює просування «європейської регіо-

налізації» як тенденції, компліментарної процесові регіоналізації; 

Дістало подальшого розвитку: 

 основними рушійними силами «європейської регіоналізації» можуть ви-

ступати три суб’єкти або групи суб’єктів: Європейський Союз, найбільш 

потужні у політичному та економічному відношенні регіони, які мають 

виражені риси ідентичності та національна держава; 

 центральна держава обумовлює доступ регіонів до системи визначення 

політики з європейської проблематики збільшенням підконтрольності 

регіонів, та виявлено засоби, за допомогою яких держава обмежує відпо-

відні намагання регіонів і здійснює контроль над ними; 
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 «європейська регіоналізація» є чинником зменшення політичної нестабі-

льності, породженої самостійницькими прагненнями окремих регіонів в 

державах Європи; 

 тенденція регіоналізації поглиблюється, на підставі чого висловлено гі-

потезу про продовження процесу регіоналізації у руслі становлення регі-

ону як базового рівня управління у системі багаторівневості та про поте-

нційну можливість використання регіоналізації в якості ресурсу подаль-

шої європейської інтеграції; 

Практичне значення одержаних результатів. Окремі положення та ви-

сновки цієї дисертаційної роботи можуть бути використані у рамках подальших 

досліджень проблем європейського та світового регіоналізму, викликів регіоналі-

зації, специфіки участі регіонів Європи у прийнятті рішень на рівні ЄС. Результа-

ти дослідження можуть становити інтерес для органів державної влади України, 

наділених повноваженнями у зовнішньополітичній та внутрішньополітичній галу-

зях, при формуванні ними стратегії та підготовці концепцій у сфері регіоналізму, 

діалогу «центр – регіони», організації систем участі регіональних акторів у фор-

муванні європейської політики національної держави та роботі комунітарних 

структур. Наукові матеріали дисертації та висновки дослідження можуть прислу-

житися при підготовці і викладанні у вищих навчальних закладах таких курсів, як 

«Історія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин», «Зовнішня політика України», 

«Європейський Союз в міжнародних відносинах», тощо. 

Отримано позитивні відгуки про можливість впровадження результатів дос-

лідження в теоретичних і практичних розробках таких структур як: Міністерство 

закордонних справ України, Адміністрація Президента України, Апарат Ради На-

ціональної Безпеки і Оборони України, Комітет з питань європейської інтеграції 

Верховної Ради України. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослі-

дження було апробовано на міжнародних наукових, всеукраїнських та студентсь-

ких науково-практичних конференціях, зокрема: Конференції молодих вчених  

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 24-25 квітня 2003 р.); 

International students’ round table «Bulgaria and the European Union» (Blagoevgrad, 

Bulgaria, 20 квітня 2005 р.); ІІІ українсько-польському круглому столі «Україна – 

Польща: співробітництво в умовах політики сусідства ЄС» (м. Київ, 11 червня 

2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 3 квітня 2014 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції: «Актуальні проблеми міжнародних відносин 

(Світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики)» (м. Київ, 16 жовтня 

2014 р.) 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 13 наукових 

працях загальним обсягом 8 д. а., (з них 7,5 д. а. належать особисто автору) з яких: 

7 - наукових праць у фахових виданнях (5,74 д. а.), затверджених Міністерством 

освіти і науки України, 1 наукова праця опублікована в іноземному науковому 

виданні і 5 – матеріали і тези доповідей на наукових конференціях (1.76 д. а.).  

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, висно-

вків і списку використаних джерел (242 найменувань українською, російською, 
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англійською, іспанською, португальською мовами). Загальний обсяг дисертації 

складає 292 сторінок, із яких 264 сторінки складає основна частина роботи, 28 

сторінок – список використаних джерел.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, описано на-

укове значення роботи та її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету і зміст завдань дослідження, викладено об-

рані методи дослідження, визначено ступінь новизни та практичне значення оде-

ржаних результатів, подано інформацію щодо апробації роботи та наукових пуб-

лікацій, описано структуру дисертації.   

У першому розділі – «Джерельно-документальна  та методологічна ба-

за дослідження» – подано аналіз понять регіон, регіоналізація і регіоналізм і на їх 

основі виведено термін «європейська регіоналізація»; визначено основні методи 

проведення дослідження, описано ключові наукові школи і джерела з питань, що 

розглядаються у даній дисертації. 

В дослідженні відзначається, що поняття «регіон» має двояке значення: по-

перше, «регіон» трактується як політико-географічна територіально-адміністрати-

вна одиниця, що входить до складу держави й має окреслені адміністративні кор-

дони, відповідний конституційно-правовий статус та сферу закріплених за нею 

повноважень, і, по-друге, як субнаціональний рівень управління у рамках загаль-

нодержавної інституційної системи організації влади. 

Регіоналізм – це ідеологія, теорія і практика набуття регіонами суб’єктності, 

з одного боку, у формі повноважень, сфер відповідальності та особливої ролі у 

загальному контексті держави та, з іншого боку, у формі виділення регіонального 

рівня управління у рамках системи державної влади в країні. Стороною, що про-

суває перетворення у дусі політики регіоналізму, може бути центр (національна 

держава) чи самі регіони. 

Регіоналізація – це процес автономізації регіонів в якості системних акторів 

внутрішнього (національного) адміністративно-політичного та зовнішнього (ко-

мунітарного) поля та становлення регіону як окремого елементу-підсистеми сис-

теми державних інститутів з вироблення політики. 

Уживаний у даній роботі термін «європейська регіоналізація» позначає 

процес набуття регіонами ЄС суб’єктності у «європейській площині», тобто у фо-

рмі участі, по-перше, у системах вироблення політики з європейських питань на 

національному рівні, у рамках інституційних і політичних механізмів держави, до 

якої входить той чи інший регіон, та по-друге, у прийнятті рішень на комунітар-

ному рівні, в інституційному середовищі Європейського Союзу. 

Дослідження проблематики «європейської регіоналізації» обумовило залу-

чення широкого кола джерел і матеріалів. 

Значний обсяг матеріалу, використаного у процесі дослідження, був почер-

пнутий в офіційних документах Європейського Союзу та країн, що розглядаються 

(нормативно-правових актах, доповідях, резолюціях, тощо), їх регіонів, комуніта-

рних установ, Ради Європи та регіональних об’єднань. Автор розглянув широке 

коло наукових праць – монографічних досліджень, наукових статей, тез виступів, 

дисертацій. При здійсненні дослідження значно прислужились відповідні довід-

кові і статистичні джерела. 
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Для європейської школи характерна значна широта порушеної проблемати-

ки та глибина розкриття питань регіоналізації, обумовлена актуальністю цієї теми 

для європейської науки. У той же час, питання співвідношення процесів європей-

ської інтеграції та регіоналізації, впливу євроінтеграції на регіони та системи їх 

відносин з центральним рівнем управління, специфіки участі регіонів у вироблен-

ні європейської політики розроблюються відносно невеликим числом дослідників. 

Найбільш значимими є роботи таких європейських авторів-регіонознавців, як  М. 

Кітінг, Т. Бьорцель, Ч. Джеффері, С. Везерхілл, Ф. Мората, Я. Бейєрс, П. Бурсенс, 

В. ван Хюллен тощо.  

Російська школа дослідження регіоналізму в Європі відрізняється віднос-

ною молодістю, оскільки така виникла на початку 1990-х рр. «Російська школа» 

розглядає широкий спектр питань європейської регіоналізації. При цьому, тема-

тика реалізації представництва регіонів у системі формування європейської полі-

тики не є витребуваною у російській політичній науці. Серед найбільш впливових 

у російській регіоналістиці можна вказати роботи таких дослідників, як І. Бусигі-

на, Р. Іванов, І. Супоницька, О. Макаричев, Г. Яровой, І. Баригін, Н. Межевич та 

ряду інших авторів. 

Українська наукова думка усе активніше вивчає регіональну тематику у за-

гальному контексті аналізу та наукового осмислення євроінтеграційних процесів. 

Провідними науковцями, що розробляють європейську проблематику, у тому чи-

слі і в аспекті регіоналізації, є В. Копійка, В. Константинов, П. Надолишній, Т. 

Безверхнюк, В. Крушинський, С. Саханенко, Ж. Ушакова, Е. Топалова, В. Чужи-

ков, Т. Шинкаренко, М. Кулінич, Д. Данилова, В. Новицький, М. Гордієнко, І. 

Яковюк тощо. 

У другому розділі – «Роль ЄС у становленні «європейської регіоналізації» 

розглядається як одним з аспектів діяльності Європейського Співтовариства (Со-

юзу), як міжнародного і водночас наднаціонального об’єднання, стало вироблення 

спільної політики з питань розвитку регіонів, які входили до ЄС. У свою чергу, із 

плином інтеграційних процесів, актуалізувалось питання про вироблення загаль-

них модальностей політики у галузі регіоналізму та регіоналізації, в тому числі й 

у вимірі надання регіонам прав впливання на формування європейської політики. 

В результаті аналізу ролі ЄС у становленні «європейської регіоналізації» 

визначено, що Європейський Союз зіграв важливу роль у просуванні процесів ре-

гіоналізації у країнах-членах і, зокрема, у становленні феномену «європейської 

регіоналізації». Кроки, ужиті на комунітарному рівні у рамках проведення спіль-

ної регіональної політики, сприяли формуванню середовища, у якому відбулося 

становлення систем участі регіонів у виробленні європейської політики, прояви-

вши себе у якості потужного чиннику набуття регіонами елементів суб’єктності в 

європейській площині. Проведення комунітарної політики, орієнтованої на послі-

довну імплементацію принципів субсидіарності і багаторівневості, сформувало 

тенденцію регіоналізації, спільну для всіх країн, що розглядаються. Діяльність ЄС 

справила істотний вплив на еволюцію моделі відносин «національна держава - 

регіони» у розрізі оформлення регіону як низового рівня системи багаторівневого 

управління в ЄС. 

Процес еволюції регіональної політики Співтовариства можна умовно роз-

ділити на три етапи: початковий етап (1957 р. – середина 1970-х рр.), етап станов-
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лення (середина 1970-х – кінець 1980-х рр.) та етап розвитку, або сучасний етап 

(кінець 1980-х рр. – теперішній час). 

На початковому етапі Співтовариство ініціювало, хоч і в обмеженому мас-

штабі, регіональну політику і набуло перший досвід впливу на процеси регіона-

льного розвитку (а отже, непрямо, і регіоналізації); паралельно, відбулось станов-

лення перших комунітарних структур, які оперуватимуть у сфері регіоналізації 

надалі. Основний акцент регіональної політики був зроблений виключно на соці-

ально-економічній її складовій, що було зумовлено, насамперед економічною 

природою європейського міжнародного об’єднання. Регіони не розглядались як 

партнери та/або учасники регіональної політики ні державами, ні Співтоварист-

вом, тоді як роль національної держави у формуванні цієї політики була ключо-

вою.  

Етап становлення регіональної політики позначився істотним зміцненням 

фундаменту проведення такої політики в інституційно-організаційному та фінан-

совому вимірах. До дискурсу Співтовариства було введено такий його елемент, як 

просування залучення регіонів до політичного процесу на національному і кому-

нітарному рівнях та відповідної автономізації регіонів. Виділення значних коштів 

на підтримку регіональної структурної політики Співтовариства стало впливовим 

чинником регіоналізації в Європі, який вплинув на всі розглядувані країни.  

На сучасному етапі ЄС продовжує зусилля зі зміцнення регіонального рівня 

управління в Європі, зокрема у галузі «європейської регіоналізації», оперуючи як 

правовими, так і усе більш потужними фінансовими важелями. Подальші зміни у 

змістовному наповненні регіональної політики ЄС справили значний вплив на ві-

дповідну політику держав, що розглядаються. Опинившись в умовах необхідності 

імплементації принципу субсидіарності, усі вони перебудували власні моделі від-

носин «центр – регіони» у світлі нових реалій. Регіони в усіх досліджуваних дер-

жавах отримали нові повноваження та механізми реалізації своїх «європейських» 

функцій у руслі принципу субсидіарності та системи багаторівневого управління, 

запровадженої в ЄС. 

У третьому розділі – «Участь регіонів у виробленні європейської політи-

ки на прикладі  федеративних держав Європи» – охарактеризовано процес ста-

новлення і розвитку в якості суб’єктів комунітарних процесів регіонів Бельгії та 

ФРН. 

Спільна регіональна політика ЄС сприяла здійсненню у Бельгії федераліза-

ційних реформ та проведенню «європейської регіоналізації». Євроінтеграція і 

пов’язані з нею процеси політичної та економічної регіоналізації відкрили перед 

бельгійськими регіонами широке поле можливостей у сфері самоствердження у 

внутрішньому і європейському просторі в якості окремих суб’єктів, наділених 

власною роллю у прийнятті політичних рішень. 

У політично-адміністративному вимірі участь у ЄЕС та, у більш широкому 

сенсі, євроінтеграційних процесах стали своєрідним «клапаном» для зниження 

напруженості всередині бельгійського суспільства та розвантаження системи вну-

трішніх відносин від надлишкового політичного тиску. Регіони Бельгії активно 

включились у процеси інтеграції на європейському континенті, намагаючись ви-

користовувати усі доступні важелі самореалізації у якості носіїв елементів міжна-

родної та європейської суб’єктності. 
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В цілому, розглядаючи систему регіоналізму, яка складається у Бельгії, у 

контексті впливу європейського чиннику на її розвиток, зокрема в частині реалі-

зації зовнішніх повноважень регіонів, можна визначити ряд специфічних рис. Так, 

як не парадоксально часткове делегування регіонам зовнішньополітичних і дип-

ломатичних повноважень привело не стільки до продовження дезінтеграції бель-

гійської держави, скільки, навпаки, до вироблення нових формул реалізації її бут-

тя, – насамперед, у координаційній, узгоджувальній площині, зміцнення її ролі та 

функцій в якості одного з центральних елементів системи вироблення європейсь-

кої політики країни.  

Процеси регіоналізації у Бельгії проходять нерівномірно та мають свої від-

мінності у залежності від регіону. Обидва ключові регіони Бельгії, Фландрія і 

Валлонія, стали одними з так званих «сильних регіонів» Європи, які проявили 

найбільшу активність у контексті просування порядку денного «європейської ре-

гіоналізації» та багаторівневого управління. 

«Європейська регіоналізація» у Бельгії зумовила набуття бельгійським регі-

оном низки атрибутів і функцій регіонального рівня матриці багаторівневого 

управління, яка формується у ЄС. Позаяк, на даному етапі рано казати про те, що 

регіон у Бельгії проявляє себе як повноцінна ланка цієї системи, оскільки механі-

зми реалізації європейських повноважень регіонів є недосконалими і характери-

зуються структурною слабкістю. Менше з тим у довготерміновій перспективі єв-

ропейський чинник діє як фактор подальшої регіоналізації, спрямованої на удо-

сконалення даної системи і, відповідно, становлення бельгійського регіону як ни-

жчого щабля системи багаторівневого управління. 

Федеральні землі Німеччини взяли активну участь у процесах внутрішньо- і 

зовнішньополітичних взаємодій у зв’язку з європейською інтеграцією та форму-

ванням і проведенням спільної політики в регіональному аспекті. Вони виступили 

в якості потужних лобістів інтересів європейських регіонів, діючи як прямо, так і 

за допомогою інститутів німецької федеративної держави. Ідейно-концептуаль-

ною основою діяльності земель ФРН стали теорія багаторівневого управління і 

концепція «Європи регіонів», а основною практичною настановою – курс на все-

бічне розширення прав і відповідальності європейських регіонів у контексті ста-

новлення ЄС як наднаціональної політико-адміністративної системи. 

В основі стратегії німецьких регіонів лежить ставка на два напрями впливу 

– внутрішній (шляхом залучення федеральних правових і політичних механізмів) 

та зовнішній (за допомогою мобілізації загальноєвропейської підтримки з боку 

регіонів та інших акторів субнаціонального рівня). У залежності від конкретно-

політичних обставин, дані напрями європейської стратегії федеральних земель 

мали різну пріоритетність: якщо до кінця 1990-х рр. «зовнішня дія» практикува-

лась нарівні з «внутрішньою», то на теперішньому етапі перевага віддається її 

«внутрішній» складовій.  

Регіони ФРН спираються на розгалужений апарат «європейської регіоналі-

зації». Усередині країни федеральні землі впливають на європейську політику за 

допомогою потужних неформальних (політичний і партійний лобізм) і формалізо-

ваних (механізми «європейської статті» конституції та функції Бундесрату як ос-

новного органу політичного представництва регіонів, у тому числі в частині «суб-

сидіарної перевірки») важелів. На комунітарному рівні, вони представлені у від-
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повідних структурах Союзу, з яким вони також взаємодіють у рамках парадипло-

матичної діяльності представництв. 

В якості внеску федеральних земель Німеччини (разом із рядом так званих 

«сильних регіонів» Європи, насамперед бельгійськими) до процесів «європейської 

регіоналізації» на загальноєвропейському рівні можна розглядати їх успішну дія-

льність з просування порядку денного регіоналізму в комунітарній політиці, що 

знайшла своє відображення, зокрема, у прийнятті положень щодо субсидіарності 

й ролі регіону у системі управління в ЄС, зафіксованих у ряді документів Союзу, 

– у тому числі в таких ключових документах, як Маастрихтський, Амстердамсь-

кий і Лісабонський договори. 

У четвертому розділі – «Європейська регіоналізація»  на прикладі уніта-

рних держав Європи» – охарактеризовано процес становлення і розвитку в якості 

суб’єктів комунітарних процесів регіонів Франції та Іспанії. 

Спільна політика з регіональних питань істотним чином вплинула на децен-

тралізацію влади у Франції, ставши одним з ключових чинників регіоналізації у 

країні. Регіоналізація у Франції, яка і донині залишається однією з найбільш 

централізованих держав Європи, відбувається повільніше і в меншому масштабі, 

ніж в інших країнах Європейського Союзу. Причинами цих характеристик явища 

регіоналізації у Франції є, з одного боку структурна слабкість регіону як рівня 

управління, обумовлена конституційною обмеженістю його адміністративних, 

юридичних та політичних можливостей, та з іншого боку, недостатня розвине-

ність тяжіння до регіоналізму у більшості самих регіонів через сталі традиції уні-

фікації та наявність сильної національної французької ідентичності.  

Регіоналізація, у цілому, та «європейська регіоналізація», зокрема, відбува-

ється у Франції здебільшого не «з середини», а «ззовні», тобто під впливом не 

внутрішніх, а зовнішніх чинників, основним з яких виступає фактор членства 

Франції в Європейському Союзі та її участі в реалізації настанов регіональної по-

літики ЄС і освоєнні коштів структурних фондів, призначених на потреби регіо-

нальної політики. При цьому регіоналізація іде не «знизу», а «згори»: проведення 

відповідних реформ є не стільки продуктом тиску з боку регіонів, скільки резуль-

татом політичних рішень, прийнятих у вищому ешелоні політичної влади Франції. 

Сучасна система участі французьких регіонів у прийнятті рішень з європей-

ських питань представлена механізмами взаємодії з національним і комунальним 

рівнями влади, в яких регіон відіграє роль площини координації та узгодження 

інтересів у галузях, що віднесені до його компетенції. Основним форматом такої 

взаємодії є робота з розробки й імплементації ДРКП. На наднаціональному рівні, 

регіони Франції здійснюють парадипломатичну діяльність, спрямовану на впли-

вання на комунітарні установи і координацію діяльності з іншими регіонами Єв-

ропи, у тому числі у площині відповідних міжрегіональних організацій та у рам-

ках транскордонної співпраці. 

Незважаючи на порівняну обмеженість результатів «європейської регіоналі-

зації» у Франції, відстежується загальна тенденція, в авангарді якої знаходяться 

«сильні» регіони країни, спрямована на подальше зміцнення регіонального рівня 

управління у Франції та дедалі більше його залучення до системи організації вла-

ди в ЄС. 

Регіоналізація в Іспанії стала результатом як внутрішнього процесу демок-

ратизації у пост-франкістський період, так і у чималому ступені, необхідності 
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пристосування організаційної та адміністративно-політичної структури держави 

до вимог і засад комунітарної регіональної політики. Подальша європейська інте-

грація справила двоїстий вплив на іспанські автономні спільноти: з одного боку, 

членство національної держави в ЄС відкрило перед регіонами нові економічні та 

політичні можливості, у тому числі у руслі «європейської регіоналізації», тоді як з 

іншого боку, усе зростаюча участь комунітарного рівня управління у житті регіо-

нів частково обмежила їх суверенітет.  

Важливу роль у контексті «європейської регіоналізації» і становлення регі-

онів Іспанії як низової ланки системи багаторівневого управління відіграє регіо-

нальна політика Співтовариства і, зокрема, економічна допомога структурних фо-

ндів ЄС, що виступає в якості потужного чиннику об’єктивного зміцнення авто-

номних спільнот і мобілізації регіонів у плані просування власної «європейської 

ролі».  

Специфіка зусиль з розбудови системи реалізації «європейської ролі» регіо-

нів в Іспанії полягає в асиметричності іспанського регіоналізму, що виражається у 

наявності етнокультурної, мовної та політичної диференціації між «іспанськими» 

регіонами та «історичними спільнотами» – регіонами з сильною власною іденти-

чністю і більш широкими повноваженнями у галузі самоврядування (насамперед, 

Каталонією і Країною Басків). Провідну роль в ініціативах з регіоналізації відіг-

рають «історичні спільноти», які є більш активними як на національному, так і на 

комунітарному рівні, тоді як решта регіонів Іспанії слідують у фарватері цих регі-

онів-лідерів та справляють, скоріше, стримуючий вплив на дані процеси.  

Система участі регіонів Іспанії в європейській політиці включає в себе тісно 

взаємопов’язані національний та комунітарний елементи, які є водночас підсис-

темами цієї системи. У рамках національної підсистеми, регіони Іспанії вплива-

ють на формування європейської політики країни за допомогою механізму секто-

ральних конференцій, які координуються секторальною конференцією з питань 

Європейського Союзу. На комунітарному рівні, автономні спільноти Іспанії діють 

шляхом участі у роботі ряду керівних органів ЄС (РЄС, РМ) та іспанській делега-

ції, в якій вони представлені регіональними радниками. Окрім того, іспанські ре-

гіони здійснюють пряме представництво своїх інтересів при інститутах ЄС та бе-

руть активну участь у діяльності міжрегіональних установ та організацій – Комі-

тету Регіонів, РЕГЛЕГ тощо. У сумі, дані елементи прямої і опосередкованої уча-

сті регіонів Іспанії в системі управління ЄС становлять потенціал їх поступової 

еволюції у бік набуття функцій базового щабля урядування у багаторівневій мат-

риці влади в Європі. 

У п’ятому розділі – «Особливості «європейської регіоналізації»  в держа-

вах-членах ЄС» – виділено кілька основних мотивів, які спонукали регіони до 

просування власної участі у системах вироблення політики і прийняття рішень з 

європейських питань.  

Так, шляхом отримання важелів контролю за європейською політикою регі-

они намагались запобігти таким негативним, з їх позицій, наслідкам євроінтегра-

ції, як тиск комунітарного рівня управління на сферу відання та повноваження 

регіонів та непряма рецентралізація державної влади. У той же час, регіони нама-

гались досягти низки політичних та економічних цілей.  

Порівняльний аналіз стратегій, ужитих регіонами з метою здобуття важелів 

впливу на систему прийняття рішень та вироблення політики з європейських пи-
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тань, демонструє значну ступінь їх подібності в основних елементах. Так, у широ-

кому сенсі, регіони усіх розглянутих країн активно використовували важелі ін-

ституційної та політичної системи власних держав (стратегії «внутрішньої дії») і 

засоби мобілізації зовнішніх ресурсів (стратегії «зовнішньої дії»). Конкретні фор-

ми стратегій «європейської регіоналізації» варіюються у залежності від реалій тих 

соціально-політичних, інституційних, правових і економічних «систем коорди-

нат», в яких знаходяться регіони кожної окремо взятої країни. Стратегії «зовніш-

ньої дії» були пріоритетом регіонів та найінтенсивніше використовувались у 

1990-х рр., коли ряд найбільш активних регіонів розглядуваних країн просували 

концепції «Європи регіонів» та «третього рівня управління»; починаючи з кінця 

1990-х рр., регіони стали віддавати перевагу «внутрішнім» стратегіям.  

Національні держави нерідко намагаються справляти стримуючий вплив на 

розвиток зусиль власних регіонів з набуття особливої ролі в системі прийняття 

рішень з європейських питань.  

«Європейська регіоналізація» зарекомендувала себе в якості ефективного 

засобу зняття внутрішнього напруження у відповідних державах. Наявність лега-

льних механізмів реалізації повноважень у виробленні європейської політики до-

зволяє частково задовольнити самостійницькі прагнення найбільш активних регі-

онів та нейтралізувати конфліктний потенціал внутрішньодержавних відносин у 

політичному та етнонаціональному вимірах. Національні держави, у рамках яких 

відбувалась «європейська регіоналізація», використали її з метою зміцнення влас-

ної стабільності. У більш широкому контексті, «європейська регіоналізація» стала 

фактором стабілізації усієї системи політичних відносин у масштабі ЄС. 

Регіоналізація, у цілому, та «європейська регіоналізація», зокрема, є важли-

вим елементом процесу становлення системи багаторівневого управління в ЄС і 

демонструє сталу тенденцію до поглиблення. Регіоналізація є одним з процесів, 

паралельних європейській інтеграції і тісно взаємопов’язаних з нею. Набуття ре-

гіонами повноважень у рамках «європейської регіоналізації» створює додаткові 

передумови для продовження і поглиблення процесу європейської інтеграції, в 

якому ключову роль зможуть відігравати не тільки і не стільки держави, скільки 

регіони.  

По мірі просування європейської інтеграції України та імплементації acquis 

communautaire, для України актуалізуватиметься питання децентралізації системи 

державної влади і, потенційно, «європейської регіоналізації» за зразком країн ЄС. 

У цьому світлі, важливим є вивчення досвіду відповідних держав і регіонів Євро-

пи. Особливу актуальність для України становить досвід Франції, яка спромог-

лась провести децентралізацію та «європейську регіоналізацію», зберігши ціліс-

ність політичної системи державі і унітаризм як її системно-організаційну основу. 

При проведенні «європейської регіоналізації» в українських умовах, доцільно 

уникати асиметричних підходів до реформування системи державної влади за іс-

панським зразком через загрозу виникнення загальносистемних наслідків такого, 

зокрема у вигляді структурних перекосів в останній. У випадку України, «євро-

пейська регіоналізація» могла б прийняти форму залучення адміністративно-тери-

торіальних одиниць до процесів вироблення політики України щодо ЄС і її країн-

членів, євроінтеграційних заходів, а також до мереж транскордонного і міжрегіо-

нального співробітництва. 
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ВИСНОВКИ 

У висновках автор підбиває підсумки дослідження та робить відповідні уза-

гальнення. 

1. Процеси регіоналізації та «європейської регіоналізації» у країнах-членах 

ЄС розвивалися паралельно і, у цілому, в подібних формах, будучи при цьому си-

нхронізованими з еволюцією змістовного наповнення спільної регіональної полі-

тики. У контексті регіоналізму в Європі, відбулося становлення складної системи 

реактивних взаємодій і взаємовпливів між комунітарними інститутами, націона-

льними державами та регіонами, у форматі якої визначались основні засади і на-

прямки порядку денного регіоналізації на всіх трьох зазначених щаблях. Основ-

ними імпульсами «європейської регіоналізації» стали, по-перше, комунітарна по-

літика вирівнювання, а по-друге, реакція регіонів, вже наділених повноваженнями 

самоврядування (насамперед, Німеччини, а згодом і Бельгії), на виклик євроінтег-

рації, яка погрожувала їм втратою прерогатив. Відповіддю на даний імпульс стало 

посилення у порядку денному спільної політики акценту на регіоналізації, що, у 

свою чергу, зумовило трансформацію державних систем країн ЄЕС/ЄС у дусі ре-

гіоналізму, істотно вплинувши на системи унітарних держав, зокрема Франції та 

Іспанії. 

Проведення комунітарної політики, орієнтованої на послідовну імплемен-

тацію принципів субсидіарності і багаторівневості, сформувало рамкову тенден-

цію регіоналізації, спільну для всіх країн, що розглядаються, яка діяла у синергії з 

внутрішніми тенденціями регіоналізму. Діяльність ЄС справила істотний вплив на 

еволюцію моделі відносин «національна держава-регіони» у розрізі становлення 

функції регіону як низового рівня системи багаторівневого управління в ЄС і за-

кладення передумов для його подальшого перетворення на повноцінний щабель 

урядування. 

2. Спільна регіональна політика ЄС сприяла здійсненню у Бельгії реформ з 

федералізації та проведенню «європейської регіоналізації». Євроінтеграція і пов’-

язані з нею процеси політичної та економічної регіоналізації відкрили перед бель-

гійськими регіонами широке поле можливостей у сфері самоствердження у зов-

нішньому та внутрішньому політико-адміністративному просторі в якості окре-

мих суб’єктів, наділених власною роллю у прийнятті політичних рішень, у тому 

числі у європейській площині. 

У форматі «європейської регіоналізації», регіони Бельгії реалізують свої 

«європейські» функції за допомогою широкого спектру важелів і механізмів. На 

національному щаблі, регіони прямо впливають на європейську політику країни 

шляхом міжурядових консультацій з європейських питань та іншої проблематики, 

віднесеної до їх компетенції, при чому, з метою гарантування своєї ролі, вони на-

ділені правом вето.  

Хоча «європейська регіоналізація» у Бельгії зумовила набуття бельгійським 

регіоном низки атрибутів і функцій регіонального рівня матриці багаторівневого 

управління, яка формується у ЄС, на даному етапі рано казати про те, що регіон у 

Бельгії проявляє себе як повноцінна ланка цієї системи, оскільки механізми реалі-

зації європейських повноважень регіонів є недостатньо досконалими і характери-

зуються структурною слабкістю.  

Ідейно-концептуальною основою діяльності земель ФРН на комунітарному 

рівні стали теорія багаторівневого управління і концепція «Європи регіонів», а 
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основною практичною настановою – курс на всебічне розширення прав і відпові-

дальності європейських регіонів у контексті становлення ЄС як наднаціональної 

політико-адміністративної системи. 

За підсумками процесу «європейської регіоналізації» у ФРН, що іде у зага-

льному руслі регіоналізації, формат якої визначається принципом субсидіарності 

та настановами спільної політики ЄС, німецькі землі набули низку рис елементу 

системи багаторівневого урядування. Це проявляється в організації прямого дос-

тупу регіонів-федеральних земель до процесів прийняття політичних рішень з єв-

ропейських питань як на національному рівні, за допомогою інституційних ін-

струментів федерації, так і на комунітарному рівні, шляхом участі у відповідних 

структурах ЄС. Потреба у такому політичному залученні регіонів продовжує ак-

туалізуватись у часі по мірі збільшення обсягу безпосередніх взаємодій між кому-

нітарним та регіональним рівнями влади та, зокрема, постійному зростанню числа 

галузей, які передаються зі сфери відання земель до сфери відання Європейського 

Союзу. 

Внутрішній напрям стратегії німецьких федеральних земель передбачає 

створення передумов для консолідації інституційного потенціалу та структурно 

обумовлених можливостей земель ФРН у рамках німецької національної системи 

державного управління та формування зовнішньої політики. Основним важелем 

тиску земель на федеральний рівень управління та засобом фіксування свого ста-

тусу у системі вироблення європейського курсу ФРН стала внутрішня конститу-

ційна роль регіонів у прийнятті найважливіших комунітарних актів, зокрема, – 

ДЄС, проекту конституції ЄС, Лісабонського договору тощо. Одним з важливих 

проміжних підсумків цих зусиль стало закріплення за регіонами ряду особливих 

функцій як за елементами системи прийняття рішень з питань ЄС. 

Регіони ФРН спираються на розгалужений апарат «європейської регіоналі-

зації». Усередині країни федеральні землі впливають на європейську політику за 

допомогою потужних неформальних (політичний і партійний лобізм) і формалізо-

ваних (механізми «європейської статті» конституції та функції Бундесрату як ос-

новного органу політичного представництва регіонів, у тому числі в частині «суб-

сидіарної перевірки») важелів. На комунітарному рівні, вони представлені у від-

повідних структурах Союзу, з яким вони також взаємодіють у рамках парадипло-

матичної діяльності представництв. 

В якості внеску федеральних земель Німеччини до процесів «європейської 

регіоналізації» на загальноєвропейському рівні можна розглядати їх успішну дія-

льність з актуалізації порядку денного регіоналізму в комунітарній політиці, що 

знайшла своє відображення у просуванні дискурсу «Європи регіонів» і теорії ба-

гаторівневого управління, а також прийнятті положень щодо субсидіарності й ро-

лі регіону у системі урядування в ЄС, зафіксованих у ряді документів Союзу, – у 

тому числі, в таких ключових документах, як Маастрихтський, Амстердамський і 

Лісабонський договори. 

Спільна політика з регіональних питань істотним чином вплинула на децен-

тралізацію влади у Франції, ставши одним з ключових чинників регіоналізації у 

країні. Регіоналізація у Франції, яка і донині залишається однією з найбільш 

централізованих держав Європи, відбувається повільніше і в меншому масштабі, 

ніж в інших країнах Європейського Союзу. Причинами цих характеристик явища 

регіоналізації у Франції є, з одного боку, структурна слабкість регіону як рівня 
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управління, обумовлена історичною і конституційною обмеженістю його адмініс-

тративних, юридичних та політичних можливостей, а з іншого боку, недостатня 

розвиненість тяжіння до регіоналізму у більшості самих регіонів через сталі тра-

диції уніфікації та наявність сильної національної французької ідентичності.  

Регіоналізація, у цілому, та «європейська регіоналізація», зокрема, відбува-

ється у Франції здебільшого не «з середини», а «ззовні», тобто під впливом не 

внутрішніх, а зовнішніх чинників, основним з яких виступає фактор членства 

Франції в Європейському Союзі та її участі в реалізації настанов регіональної по-

літики ЄС і освоєнні коштів структурних фондів, призначених на потреби регіо-

нальної політики. При цьому регіоналізація іде не «знизу», а «згори»: проведення 

відповідних реформ є не стільки продуктом тиску з боку регіонів, скільки резуль-

татом політичних рішень, прийнятих у вищому ешелоні політичної влади Франції. 

Сучасна система участі французьких регіонів у прийнятті рішень з європей-

ських питань представлена механізмами взаємодії з національним і комунальним 

рівнями влади, в яких регіон відіграє роль площини координації та узгодження 

інтересів у галузях, що віднесені до його компетенції. Основним форматом такої 

взаємодії є робота з розробки й імплементації ДРКП. На наднаціональному рівні, 

регіони Франції здійснюють парадипломатичну діяльність, спрямовану на впли-

вання на комунітарні установи і координацію діяльності з іншими регіонами Єв-

ропи, у тому числі у площині відповідних міжрегіональних організацій та у рам-

ках транскордонної співпраці. 

Незважаючи на вказану специфіку «європейської регіоналізації» у Франції, 

відстежується загальна тенденція, в авангарді якої знаходяться «сильні» регіони 

країни, спрямована на подальшу деконцентрацію влади, зміцнення регіонального 

рівня управління у країні та дедалі більше його залучення до системи організації 

влади в ЄС. 

Регіоналізація в Іспанії стала результатом внутрішнього процесу демокра-

тизації і паралельно була зумовлена необхідністю пристосування організаційної 

та адміністративно-політичної структури держави до вимог і засад комунітарної 

регіональної політики. Подальша європейська інтеграція справила двоїстий вплив 

на іспанські автономні спільноти: з одного боку, усе зростаюча участь комунітар-

ного рівня управління у житті регіонів обмежила їх суверенітет, тоді як з іншого 

боку, членство національної держави в ЄС відкрило перед регіонами нові еконо-

мічні та політичні можливості.  

Важливу роль у контексті «європейської регіоналізації» і становлення регі-

онів Іспанії як низової ланки системи багаторівневого управління відіграє регіо-

нальна політика Співтовариства і, зокрема, економічна допомога структурних фо-

ндів ЄС, що виступає в якості потужного чиннику об’єктивного зміцнення авто-

номних спільнот і мобілізації регіонів у плані просування власної «європейської 

ролі».  

Специфіка зусиль з розбудови системи реалізації «європейської ролі» регіо-

нів в Іспанії полягала в асиметричності іспанського регіоналізму, що виражається 

у наявності етнокультурної, мовної та політичної диференціації між «іспанськи-

ми» регіонами та «історичними спільнотами» – регіонами з сильною власною іде-

нтичністю і більш широкими повноваженнями у галузі самоврядування (насампе-

ред, Каталонією і Країною Басків). Провідну роль в ініціативах з регіоналізації 

відіграють «історичні спільноти», які є більш активними як на національному, так 
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і на комунітарному рівні, тоді як решта регіонів Іспанії слідують у фарватері цих 

регіонів-лідерів та справляють, скоріше, стримуючий вплив на дані процеси.  

Система участі регіонів Іспанії у європейській політиці включає в себе тісно 

взаємопов’язані національний та комунітарний елементи, які є водночас підсис-

темами цієї системи. У рамках національної підсистеми, регіони Іспанії вплива-

ють на формування європейської політики країни за допомогою механізму секто-

ральних конференцій, які координуються секторальною конференцією з питань 

Європейського Союзу. На комунітарному рівні, автономні спільноти Іспанії діють 

шляхом участі у роботі ряду керівних органів ЄС (РЄС, РМ) та іспанської делега-

ції, в якій вони представлені регіональними радниками. Окрім того, іспанські ре-

гіони здійснюють пряме представництво своїх інтересів при інститутах ЄС та бе-

руть активну участь у діяльності міжрегіональних установ та організацій – Комі-

тету Регіонів, РЕГЛЕГ тощо. У сумі, дані елементи прямої і опосередкованої уча-

сті регіонів Іспанії в системі управління ЄС становлять потенціал їх поступової 

еволюції у бік набуття функцій базового щабля урядування у системі багаторівне-

вого управління в Європі. 

3. Регіони усіх розглядуваних країн, беручи участь у процесах «європейсь-

кої регіоналізації», діяли у рамках загальної тенденції, закладеної у форматі Спів-

товариства. При цьому, якщо регіони федеративних держав (насамперед, ФРН і, 

починаючи з 1990-х рр., Бельгії) активно впливали на дану тенденцію, пропоную-

чи і просуваючи її ідеологію, символіку, дискурс, форми і методи (найбільш яск-

равим прикладом чого можуть служити концепції «Європи регіонів» і багаторів-

невості), то регіони унітарних держав (Іспанії і Франції), скоріше, слідували у її 

руслі. 

4. Виділено кілька основних мотивів, які спонукали регіони до просування 

власної участі у системах вироблення політики і прийняття рішень з європейських 

питань. Так, шляхом отримання важелів контролю за європейською політикою 

регіони намагались запобігти таким негативним, з їх позицій, наслідкам євроінте-

грації, як тиск комунітарного рівня управління на сферу відання та повноваження 

регіонів та непряма рецентралізація державної влади. У політичному плані, регіо-

ни з сильною ідентичністю намагаються закласти фундамент під своєю міжнаро-

дно-правовою або, принаймні, європейською суб’єктністю. В економічному клю-

чі, регіони зацікавлені у доступі до фондів Європейського Союзу, що виділяються 

на регіональний розвиток, а також у захисті своїх економічних інтересів, забезпе-

ченні пошуку економічних партнерів, розвитку контактів у сферах торгівлі, інвес-

тицій, технологічного розвитку. 

5. З точки зору оцінки того, який суб’єкт чи групи суб’єктів зробили най-

більш значимий внесок до просування «європейської регіоналізації» та розбудови 

систем реалізації участі регіонів у визначенні напрямків політики і прийнятті рі-

шень з європейських питань, можна виділити кілька таких «зацікавлених сторін». 

По-перше, до основних «рушіїв» процесу виведення регіонів на європейський рі-

вень влади слід віднести сам Європейський Союз, оскільки курс на регіоналізацію 

є невід’ємним елементом політики ЄС і одним з напрямів діяльності комунітарно-

го центру. По-друге, особливу роль у просуванні «європейської ролі» регіонів ві-

дігравали провідні регіони з вираженими ознаками власної ідентичності та/або із 

значним економічним потенціалом. До таких можна віднести Фландрію (Бельгія), 

«історичні спільноти» Іспанії, найбільш розвинені в економічному вимірі федера-
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льні землі Західної Німеччини (Баварія, Гессен, Баден-Вюртемберг, Північна 

Рейн-Вестфалія тощо). По-третє, подібну функцію може виконувати національна 

держава, мотивована міркуваннями збалансування розвитку (насамперед, еконо-

мічного) територій і залучення коштів структурних фондів ЄС, з одного боку, та 

моделями регіоналізму, які просуваються у рамках спільної регіональної політи-

ки, з іншого, що можна спостерігати на прикладі Франції.  

6. Порівняльний аналіз стратегій, ужитих регіонами з метою здобуття важе-

лів впливу на систему прийняття рішень та вироблення політики з європейських 

питань, демонструє значну ступінь їх подібності в основних елементах. Так, у 

широкому сенсі, регіони усіх розглядуваних країн активно використовували ва-

желі інституційної та політичної системи власних держав (стратегії «внутрішньої 

дії») і засоби мобілізації зовнішніх ресурсів (стратегії «зовнішньої дії»). Конкрет-

ні форми стратегій «європейської регіоналізації» варіюються у залежності від ре-

алій тих соціально-політичних, інституційних, правових і економічних «систем 

координат», в яких знаходяться регіони кожної окремо взятої країни. Стратегії 

«зовнішньої дії» були пріоритетом регіонів та найінтенсивніше використовува-

лись у 1990-х рр., коли ряд найбільш активних регіонів розглядуваних країн про-

сували концепції «Європи регіонів» та «третього рівня управління»; починаючи з 

кінця 1990-х рр., регіони стали віддавати перевагу «внутрішнім» стратегіям.  

7. Національні держави нерідко намагаються справляти стримуючий вплив 

на розвиток зусиль власних регіонів з набуття особливої ролі в системі прийняття 

рішень з європейських питань. Задля досягнення цієї мети ними використовується 

широкий спектр методів, спрямованих як на часткову нейтралізацію поступок, 

зроблених на користь регіонів, так і на отримання важелів і механізмів контролю 

за системою участі регіонів у виробленні європейської політики. У Бельгії, Німе-

ччині і Іспанії системи реалізації зовнішніх повноважень відрізняються високою 

складністю, що викликає посилення ролі центральної влади у формуванні курсу з 

питань ЄС. На системному рівні, важливим елементом стратегії центральних уря-

дів з нейтралізації «надмірного» усамостійнення регіонів у внутрішній та зовніш-

ній площині, який можна спостерігати на прикладі двох федеративних (Бельгія та 

Німеччина) та однієї унітарної (Іспанія) держав, є використання політики регіона-

лізації з метою створення противаги найбільш активним регіонам шляхом зрів-

няння з останніми у правах інших регіонів, більш лояльно налаштованих до 

центральної влади. У випадку Франції, найактивніші регіони нейтралізуються за 

допомогою посилення кантонального рівня управління. 

Національні держави, у рамках яких відбувалась «європейська регіоналіза-

ція», використали її з метою збільшення власної стабільності. Обумовивши ство-

рення додаткового масиву вертикальних і горизонтальних зв’язків між елемента-

ми системи політичних відносин в Європейському Союзі, «європейська регіоналі-

зація» стала фактором зміцнення і стабілізації даної системи. 

8. По мірі просування європейської інтеграції України та імплементації 

acquis communautaire, для України актуалізуватиметься питання децентралізації 

системи державної влади і, потенційно, «європейської регіоналізації» за зразком 

країн ЄС. У цьому світлі, важливим є вивчення досвіду відповідних держав і регі-

онів Європи. Особливу актуальність для України становить досвід Франції, яка 

спромоглась провести децентралізацію та «європейську регіоналізацію», зберігши 

цілісність політичної системи державі і унітаризм як її системно-організаційну 
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основу. При проведенні «європейської регіоналізації» в українських умовах, доці-

льно уникати асиметричних підходів до реформування системи державної влади 

за іспанським зразком через загрозу виникнення загальносистемних наслідків, зо-

крема у вигляді структурних перекосів в останній.  
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АНОТАЦІЯ 

Маковський С. О. «Європейська регіоналізація» як елемент розбудови сис-

теми багаторівневого управління в ЄС. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі 

спеціальності 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобаль-

ного розвитку. – Інститут міжнародних відносин Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2015. 

Дисертація присвячена дослідженню феномену «Європейської регіоналіза-

ції» в якості елементу розбудови системи багаторівневого управління в Європей-

ському Союзі, в умовах паралельного розвитку процесів інтеграції і регіоналізації. 

В ході дослідження було встановлено, що основними імпульсами «європей-

ської регіоналізації» стали, по-перше, комунітарна політика вирівнювання з боку 

ЄС, а, по-друге, реакція регіонів, вже наділених повноваженнями самоврядування 

на неї. Кроки, ужиті ЄС на комунітарному рівні у рамках проведення спільної ре-

гіональної політики, сприяли формуванню середовища, у якому відбулося станов-

лення систем участі регіонів у виробленні європейської політики. 

Спільна регіональна політика ЄС сприяла здійсненню у Бельгії реформ з 

федералізації та проведенню «європейської регіоналізації», а в ФРН землі набули 

низку рис елементу системи багаторівневого урядування. У Франції регіоналізація 

відбувається здебільшого не «з середини», а «ззовні», тобто під впливом не внут-

рішніх, а зовнішніх чинників, основним з яких виступає фактор членства Франції 

в Європейському Союзі. Європейська інтеграція справила двоїстий вплив на іс-

панські автономні спільноти: з одного боку, усе зростаюча участь комунітарного 

рівня управління у житті регіонів обмежила їх суверенітет, тоді як з іншого боку, 

членство національної держави в ЄС відкрило перед регіонами нові економічні та 

політичні можливості.  

Порівняльний аналіз стратегій, ужитих регіонами досліджуваних держав ЄС 

з метою здобуття важелів впливу на систему прийняття рішень та вироблення по-

літики з європейських питань, демонструє значну ступінь їх подібності в основ-

них елементах. В той же час національні держави нерідко намагаються справляти 

стримуючий вплив на розвиток зусиль власних регіонів з набуття особливої ролі в 

системі прийняття рішень з європейських питань. 

Можна зробити висновок, що «європейська регіоналізація» зарекомендува-

ла себе в якості ефективного засобу зняття внутрішнього напруження у відповід-

них державах. Цей факт дає право стверджувати, що по мірі наближення України 

до європейських норм і стандартів та імплементації acquis communautaire, для 

України актуалізуватиметься питання децентралізації системи державної влади і, 

потенційно, «європейської регіоналізації» за зразком країн ЄС.  
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных систем и 

глобального развития. – Институт международных отношений Киевского наци-

онального университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена изучению феномена «Европейской регионализа-

ции» в качестве элемента построения системы многоуровневого управления в ЕС, 

в условиях параллельного развития процессов интеграции и регионализации.  

В ходе исследования было установлено, что основными импульсами «евро-

пейской регионализации» стали, во-первых, коммунитарная политика выравнива-

ния со стороны ЕС, а во-вторых, реакция на нее регионов, уже имеющих полно-

мочия самоуправления. Шаги, предпринятые ЕС на коммунитарном уровне в 

рамках проведения общей региональной политики, способствовали формирова-

нию среды, в которой происходило становление систем участия регионов в выра-

ботке европейской политики. 

Общая региональная политика ЕС способствовала осуществлению в Бель-

гии реформ в направлении федерализации и проведению «европейской региона-

лизации», а в ФРГ федеральные земли приобрели ряд черт, характерных элемен-

там системы многоуровневого управления. Во Франции регионализация преиму-

щественно происходила не «изнутри», а «извне», то есть под воздействием не 

внутренних, а внешних факторов, основным из которых выступает фактор член-

ства Франции в ЕС. Европейская интеграция оказала двузначное влияние на ис-

панские автономные сообщества: с одной стороны – все более возрастающее уча-

стие коммунитарного уровня управления в жизни регионов ограничило их суве-

ренитет, в то время как с другой стороны, членство национального государства в 

ЕС открыло перед регионами новые политические и экономические возможности.  

Сравнительный анализ стратегий, предпринятых регионами исследуемых 

государств с целью приобретения рычагов влияния на систему принятия решений 

и выработку политики по европейским вопросам, демонстрирует значительную 

степень их схожести в основных элементах. В то же время национальные госу-

дарства периодически стараются оказывать сдерживающее влияние развитие уси-

лий собственных регионов по приобретению особой роли в системе принятия ре-

шений по европейским вопросам. 

Можно утверждать, что «европейская регионализация» зарекомендовала 

себя в качестве эффективного средства снятия внутреннего напряжения в соот-

ветствующих государствах. Этот факт дает право утверждать, что по мере про-

движения европейской интеграции Украины, а так же имплементации acquis 

communautaire, для Украины будет актуализироваться вопрос децентрализации 

системы государственного управления и, потенциально, «европейской регионали-

зации» по примеру стран ЕС.  
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Dissertation is dedicated to exploration of the phenomenon of the «European re-

gionalization» as an element for development of the multi-level governance in the Eu-

ropean Union, in the circumstances when integration and regionalization processes de-

velop in parallel.  

In the course of the research it was established that the main impulses of «Euro-

pean regionalization» became, firstly, communitarian alignment policy on behalf of the 

EU and, secondly, the response of the already empowered regions towards this policy. 

Steps taken by the EU on the communitarian level in the framework of the common re-

gional policy implementation facilitated development of the environment, in which the 

systems of regions participation in the EU policy development were formed.  

With regard to the research process development in the EU federal member-states 

it is noteworthy, that the EU common regional policy contributed towards implementa-

tion of the federalization reforms and conducting of the «European regionalization» in 

Belgium and in Germany, as a result of the «European regionalization» process lands 

have acquired a range of features of a multi-level governance system element. 

At the same time, regionalization as a whole and «European regionalization» in 

particular, is being conducted in France mostly not from within but from without, that is 

influenced not by internal, but by external factors; the main factor being the factor of 

France’s membership in the European Union and its participation in the implementation 

of the EU regional policy directives, as well as use of funding from the structural funds 

for the regional policy needs. 

It has been established, that the European integration had a twofold effect on the 

Spanish autonomous communities: on one hand, the ever increasing participation of the 

communautaire governance level in the lives of the regions has limited their sovereign-

ty, while on the other hand, membership of the nation-state in the EU has opened new 

economic and political opportunities for the regions.  

It has been established, that the regions of Belgium, France, Germany and Spain, 

taking part in the «European regionalization» processes, acted in line with the general 

trend embedded in the format of the Community. Yet, at the same time, if regions of the 

federal states (Belgium and Germany) have been actively influencing this trend, offer-

ing and promoting its ideology, symbolism, discourse, forms and methods, the regions 

of the unitary states (Spain and France) have followed in line with the trend. 

The comparative analyses of the strategies used by the regions of the studied EU 

member-states with the aim to obtain leverage for the decision-making system and poli-

cy development on European issues demonstrates the significant degree of resemblance 

they have in the main elements. At the same time, national states are often trying to ex-
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ert restraining influence on the development of their regions’ efforts aimed at gaining a 

special role in the decision making system on European issues. 

It can be concluded, that «European regionalization» has proven itself as an effec-

tive instrument for reducing internal tension in respective states. Existence of legal 

mechanisms for exercising of power in the European policy development often allows 

to partially satisfy the aspirations for autonomy of the most active regions and to neu-

tralize the conflict potential in the internal relations in the political and ethnic dimen-

sions. This fact allows to state, that along with the advancement of the European inte-

gration of Ukraine and implementation of the acquis communautaire, the issue of decen-

tralization of the state power system and potentially «European regionalization» similar-

ly to the EU member states will become more relevant for Ukraine.  

Key words: Germany, France, Spain, Belgium, European Union, region, region-

alization, regionalism, «European regionalization». 


