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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

         Актуальність теми дослідження. Регіонам Європейського Союзу притаманні 

різні рівні розвитку господарського комплексу і транспортних комунікацій, 

переважання або відсутність агломерації, схожі й відмінні соціально-економічні 

проблеми, пов’язані з демографічною ситуацією. Слабкі регіони є чинником 

ослаблення економічного потенціалу не лише держав-членів, але й всього 

інтеграційного об’єднання, отже стратегічним завданням європейської регіональної 

політики є вирівнювання регіональних диспропорцій соціально-економічного 

розвитку, запобігання концентрації найбільш конкурентоспроможних галузей 

економіки в одних регіонах та економічної відсталості в інших. Реалізація стратегії 

регіонального розвитку ЄС зумовлює потребу інвестування в сучасні 

інфраструктурні проекти, інноваційний бізнес, освіту і навчання людей передусім у 

слабких регіонах. 

Передумовою успішного  вирішення стратегічних завдань розвитку регіонів ЄС 

є адекватність підходів до фінансування відповідних програмних цілей розвитку, їх 

гнучкість та результативність. Впродовж кількох десятиліть ЄС розробляє й 

використовує специфічні інструменти фінансової підтримки розвитку регіонів, 

спираючись на ключові історичні досягнення – єдиний ринок та багаторівневе 

управління економічними процесами. Економічний зміст і спектр цих інструментів 

віддзеркалює стратегічні пріоритети певних періодів, узгоджені на багатосторонній 

основі. 

Процеси європейського регіонального розвитку перебувають у фокусі 

численних наукових праць таких учених, як Г. Армстронг, С. Балмер, Дж. Бактлер, 

Г. Валлас, Дж. К. Гелбрейт, Дж. М. Кейнс, Ч. Кіндлбергер, Р. Мартінс, Дж. Мевсон, 

Дж. Сорос, В. Патерсон, Я. Тінберген, Л. Хуг та ін. Цей напрямок досліджень дістав 

нового поштовху в період останніх хвиль розширення ЄС, коли саме наднаціональні 

механізми управління набули особливого значення для інтегрування нових держав-

членів ЄС. Вплив фінансово-економічних криз на перебіг розвитку регіонів та 

політику регіонального розвитку в країнах ЄС досліджували Ф. Барка, С. Верхельст, 

П. Зілтнер, Дж. Пізані-Феррі, Г. Річардсон, А. Родрігез-Роуз та ін., запропонувавши 

комплекс заходів антикризової спрямованості загальноєвропейського масштабу для 

реалізації після глобальної кризи 2008-2009 років.  В Україні ряд наукових 

досліджень кризових явищ в економіці, зокрема в економіці ЄС, включаючи 

фінансові аспекти, здійснили: В. Будкін, І. Бураковський, В. Вергун, О. Гребельник, 

Р. Заблоцька, О. Каніщенко, Л. Кістерський, В. Мазуренко, Ю. Присяжнюк, 

Н. Резнікова, О. Рогач, А. Румянцев, О. Сніжко, А. Філіпенко, С. Циганов, В. Чала, 

В. Чужиков, А. Шнирков та ін.  

Разом з тим усе ще бракує досліджень інструментів фінансування регіональної 

політики ЄС, закономірностей їх еволюції в процесі побудови єдиного 

федеративного утворення згідно з положеннями Маастрихтського договору. 

Європейський досвід фінансування  інтегрованого розвитку є особливо значущим 

для країн-кандидатів до вступу в ЄС і засвідчує кардинальні зміни у розумінні ролі 

кожного регіону як учасника створення сильної об’єднаної Європи в умовах 
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глобальної нестабільності.  Сукупність зазначених вище проблем зумовила вибір 

теми дисертаційного дослідження, його об’єкт і предмет, мету і завдання. 

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

роботу виконано відповідно до проблематики науково-дослідницької частини 

кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин за темою 

№ 16БФ048-01: «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським 

Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти», 

яка є невід’ємною складовою комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» (2017-2019 рр.). 

Основний внесок автора у дослідження цієї теми полягає в аналізі теоретичних і 

практичних засад функціонування інструментів фінансової підтримки регіонального 

економічного розвитку в ЄС та визначенні їх результативності. 

          Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є структурний 

аналіз інтеграційної складової фінансової підтримки регіонального розвитку в ЄС, 

дослідження еволюції і наукове обґрунтування результативності інструментів 

фінансування спільної регіональної політики країн-членів в умовах розподіленого 

(багаторівневого) регулювання економічних процесів. 

Для реалізації визначеної мети в роботі поставлені завдання теоретичного та 

практичного характеру:  

– поглибити теоретико-концептуальні засади дослідження розвитку регіонів в 

умовах європейської  інтеграції; 

– розкрити сутність трансформації підходів до регулювання фінансової 

підтримки розвитку регіонів ЄС; 

– дослідити еволюцію наднаціональних інструментів фінансової підтримки 

регіонального розвитку в ЄС; 

– проаналізувати вплив глобальних кризових хвиль на фінансову підтримку 

регіонального розвитку ЄС; 

– розкрити специфіку антикризової адаптації інструментів фінансової підтримки 

Політики згуртування; 

– охарактеризувати основні складові нової моделі фінансової підтримки 

регіонального розвитку; 

– проаналізувати вплив інструментів фінансової підтримки на економіку  

регіонів / країн ЄС на різних етапах європейської інтеграції;  

– визначити роль інструментів наднаціональної фінансової підтримки в 

досягненні програмних цілей регіонального розвитку в ЄС; 

– дослідити особливості інструментів фінансової підтримки Політики 

добросусідства ЄС. 

          Об’єктом дослідження є фінансування розвитку регіонів в умовах 

інтеграційної взаємодії країн-членів ЄС. 

Предметом дослідження є проблематика використання інструментів 

наднаціональної фінансової підтримки розвитку регіонів в ЄС.  

         Методи дослідження. Методами наукового пізнання, що були використані на 

емпіричному й теоретичному рівнях дослідження, є такі:   
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– загальнонаукові методи: системного підходу – для дослідження теоретичних 

основ фінансової підтримки регіонального розвитку в ЄС,  інституціонального 

аспекту трансформації підходів до регулювання розвитку регіонів у ЄС; 

діалектичного методу – для розкриття фундаментальних якісних змін у 

європейських підходах до управління економікою, що виявилися у впровадженні 

нових механізмів координації економічної політики країн-членів ЄС, посиленні 

фінансової дисципліни й нагляду; концептуального аналізу – для узагальнення 

існуючих та формулюванні нових теоретичних положень щодо сутності поняття 

регіону як реципієнта фінансової підтримки;  узагальнень та наукової абстракції – 

для розкриття змісту понятійного апарату; методів спостереження, порівнянь й 

узагальнень, історичного і логічного – для проведення аналізу відмінностей в 

організаційній структурі та принципах діяльності Структурних фондів ЄС у різні 

періоди їх становлення й розвитку; структурно-функціонального методу – для 

висвітлення взаємозв’язків регіональної політики ЄС з діяльністю Структурних 

фондів, метод формалізації, міждисциплінарний підхід із об’єднанням здобутків 

економічної, математичної та соціологічної наук; 

– конкретно-наукові методи, такі як: макроеконометричне моделювання (при 

дослідженні результативності фінансової підтримки регіонів у ЄС; для визначення 

залежності макроекономічних показників розвитку регіонів у країнах ЄС від обсягів 

та динаміки наднаціональної фінансової підтримки), вимірювання (у процесі 

формування масиву статистичних даних для емпіричного тестування), статистико-

економічний аналіз, регресійний аналіз (для перевірки гіпотез дослідження). 

          Інформаційну основу дослідження становлять монографічні видання та 

періодичні публікації вітчизняних та іноземних учених, аналітичні матеріали 

Європейського парламенту, Європейської комісії, Комітету регіонів ЄС, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України,  законодавчі й нормативно-правові акти з питань 

регіонального розвитку України та ЄС, статистичні збірники й бази даних ОЕСР, 

ЄС, Державної служби статистики України, інших міжнародних організацій, 

офіційні сайти центральних банків, Інтернет-ресурси, матеріали міжнародних 

фахових конференцій і форумів. 

          Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретичного 

обґрунтування результативності інструментів фінансової підтримки регіонів в ЄС з 

точки зору досягнення цілей євроінтеграційного процесу. Найбільш важливі 

результати, які характеризують наукову новизну дисертаційного дослідження, є 

такими: 

вперше: 

– обгрунтовано концептуальні характеристики нової моделі фінансової 

підтримки регіонального розвитку в ЄС на основі посткризової реформи управління 

розвитком регіонів:  поліцентризм (утворення децентралізованих центрів 

фінансування); ієрархічність (посилення повноважень наднаціональних органів у 

сфері фінансового контролю); селективність інвестування (пріоритетність 

фінансування внутрішнього потенціалу регіону); інтегровані інструменти 

фінансової підтримки; прогностичний характер;  

удосконалено:  
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–  теоретичні підходи до розкриття значення фінансової підтримки в умовах 

інтеграційних процесів, а саме розкрито, що в контексті реалізації стратегії 

євроінтеграції фінансова підтримка регіонального розвитку характеризується її 

інтеграційним потенціалом, який, на думку автора, можна визначити, як майбутній 

ефект у формі додаткових економічних переваг, фінансових та / або соціальних 

вигоди, що досягається шляхом гнучкого програмування регіонального розвитку і 

реалізації його цілей шляхом створення, використання і розподіленого регулювання 

спільних наднаціональних фондів фінансової підтримки; 

– розуміння ролі інструментів наднаціональної фінансової підтримки розвитку 

регіонів в інтеграційному об’єднанні як фінансових інструментів, використання 

яких забезпечує інтеграційний ефект, що виявляється в додаткових економічних 

вигодах і перевагах для регіонів, які інтегруються, та досягнення яких неможливо 

(або менш ефективно) поза межами інтеграційної взаємодії; 

–   ідентифікація еволюційних змін фінансової підтримки регіонального 

розвитку та її інструментів, а саме глокального критерію, який повинен 

ураховувати, що регіони можуть відрізнятися не лише параметрами економіки та 

соціуму, але й ступенем включеності в глобальні фінансові потоки, з одного боку, й 

місцеві, з іншого. Найбільш узагальненим виміром цих процесів є пропорції 

співучасті державних (офіційних) і приватних акторів (організацій підприємців, 

спілок роботодавців, науково-дослідних установ тощо) у сфері фінансів, тобто 

співфінансування з метою розробки й реалізації регіональних стратегій і програм 

розвитку в тісній координації із загальноєвропейськими цілями; 

дістало подальшого розвитку: 

– підхід до дослідження використання і розвитку інструментів фінансової 

підтримки регіонів у контексті розвитку останніх в умовах європейської інтеграції, 

що зумовило необхідність уточнення поняття регіону для економічних змін, як 

реципієнта коштів підтримки, що надається на наднаціональному рівні на основі 

розподіленого регулювання при реалізації системно важливих інвестиційних 

програм, підпорядкованих стратегічним цілям розвитку регіонів ЄС в рамках 

певного періоду програмування;    

–  періодизація розвитку Політики згуртування у взаємозв’язку з європейською 

регіональною політикою  як базис реформування фінансового сектору ЄС після 

кризи 2007-2009 рр. Даний підхід до періодизації дає чітке уявлення щодо 

трансформації суті й змісту фінансової підтримки регіонів в рамках визначених 

періодів та Політики згуртування у взаємозв’язку із загальноєвропейською 

економічною політикою, висвітлює чільну роль і місце наднаціональних фінансових 

важелів у реалізації цілей і завдань політики регіонального розвитку ЄС; 

 – системний аналіз інтеграційної складової фінансової підтримки 

регіонального розвитку, зокрема дослідження трансформації механізму 

регулювання фінансової підтримки в процесі його реформування. Автором 

обгрунтовано, що ключовим напрямком у цьому процесі є зміщення акценту на 

ендогенні чинники розвитку та підвищення відповідальності у цій сфері органів 

влади на місцях, що в сукупності зумовило оновлення методів, процедур та 

інструментів перерозподілу й контролю фінансування регіонів від ЄС.  
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          Практичне значення отриманих результатів. Основні наукові та прикладні 

висновки і результати дисертаційного дослідження впроваджено у практичну 

діяльність Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація 

економістів-міжнародників» (довідка № УАЕМ-070618/1 від 07 червня 2018 р.), у 

практику науково-педагогічної діяльності кафедри міжнародних фінансів Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при підготовці навчально-методичних матеріалів із дисциплін 

«Міжнародна макроекономіка», «Міжнародні фінанси», «Світова економіка», 

«Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» (довідка № 048-178 від 14.06.2018 

р.); у роботі ТОВ «Глобал Рітейл» при підготовці широкого кола аналітичних 

матеріалів (довідка № 1/19 від 19 червня 2018 р.). 

         Особистий внесок автора. Сформульовані в роботі наукові результати, 

висновки, рекомендації та пропозиції належать особисто автору та є його науковим 

досягненням.  

         Апробація результатів дослідження. Основні висновки та результати 

дослідження пройшли апробацію з позитивною оцінкою на 8 міжнародних  науково-

практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні напрямки забезпечення ефективності економіки країни» (м. Запоріжжя, 

8-9 квітня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

аспекти модернізації економіки та фінансової системи» (м. Запоріжжя, 26 серпня 

2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сучасних 

міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники» 

(м. Одеса, 23-24 вересня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: 

глобальні виклики та українські реалії» (м. Київ, 7 грудня 2016 р.); International 

Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: 

Conference Proceedings (Kielce, Poland, January 27, 2017) [Міжнародній науковій 

конференції «Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології» (м. Кельце, 

Польща, 25 січня 2017]; Міжнародній науково-практичній конференції 

«Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та 

перспективи» (м. Дніпро, 29-30 вересня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні можливості забезпечення соціально-економічного розвитку 

країн» (м. Ужгород, 16 вересня 2017 р.); III Міжнародній науково-практичній 

конференції «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» 

(м. Київ, 10 листопада 2017 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 14 

робіт загальним обсягом 4,67 д. а.: 7 статей у наукових фахових виданнях (3,91 д. а.), 

5 з яких зареєстровані в міжнародних наукометричних базах даних; 7 – у матеріалах 

міжнародних науково-практичних конференцій (0,76 д. а.). У співавторстві 

опубліковано 2 статті, в яких особистий внесок автора складає 0,4 д. а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з  вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 9 додатків на 24 сторінках. 

Обсяг основного тексту – 189 сторінок, що містять 19 аналітичних таблиць і 21 

рисунок. Список використаних джерел із 186 найменувань подано на 20 сторінках.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність  теми дисертації та її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження, охарактеризовано наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, надано відомості про їх апробацію та впровадження. 

У першому розділі –  «Теоретичні  засади аналізу фінансової підтримки 

регіонального розвитку в ЄС» – розглянуто й узагальнено теоретико-

концептуальні засади аналізу розвитку регіонів в умовах європейської  інтеграції, 

сутність трансформації підходів до регулювання фінансової підтримки розвитку 

регіонів ЄС та еволюцію інструментів фінансової підтримки регіонального розвитку 

в євроінтеграційному контексті. 

Сучасним методологічним підґрунтям теоретичних та емпіричних досліджень 

розвитку регіонів в умовах глобальної нестабільності є теорія ендогенного 

зростання, яка сформувалася на основі двох ключових концепцій: (1) концепції 

місцерозташування (найдавніша галузь досліджень регіональної економіки, вперше 

розроблена на початку 1900-х рр.), (2) концепції регіонального зростання (і 

розвитку) та поєднує територіальний розподіл доходів з просторовими аспектами 

економічного зростання. Основні постулати теорії ендогенного зростання базуються 

на зменшенні залежності регіону від зовнішніх чинників та забезпеченні більшої 

автономії у використанні місцевих ресурсів.   

В роботі на основі аналізу та узагальнення поглядів широкого кола вчених 

(Шумпетер (1934), К. Арроу (1962), І.М. Кірзнер (1973),  Дж. Ріїз (1979), П. Ромер 

(1986), Д. Норт (1990), М. Портер (1990), П Кругман (1991), Е. Малецький (1991), Ф. 

Фукуяма (1995), Дж. Гендерсон та ін. (1995, 2011), Дж. Дюрантон і Д. Пуга (2000),  

Дж. Свара (2000), Г. Батлет та М. Тейлор (2002), З. Акс та ін. (2004),  А. Ханбергер 

(2009), Д. Пуга (2010), Р. Крещенці та А. Родрігез-Поуз (2011), К. Куарезма та ін. 

(2014), Е. Ахмад та М. Бордінгтон (2016), Н. Чарон (2016), Р. Крещенці та 

С. Ламмаріно (2017) та ін. систематизовано ендогенні чинники регіонального 

розвитку в євроінтеграційному контексті: (І) знання та інновації; (ІІ) наявність 

інфраструктури та доступність як передумови для отримання знань та інформації; 

(ІІІ) розташування на кордоні з ЄС як специфіка регіонів Східної Європи; (ІУ) певна 

галузева структура. Запропонована систематизація висвітлює провідну тенденцію 

розвитку теоретичних підходів до вивчення проблематики розвитку регіонів, яка 

полягає у зміщенні фокусу досліджень від економічних чинників до соціальних, 

знаннєвих, екологічних. Усе це в сукупності обґрунтовує трансформацію ролі й 

місця регіону на світових ринках, його перетворення на «регіон-соціум», з одного 

боку, та на повноцінного учасника конкурентної боротьби, з іншого боку, що веде 

до зменшення ролі державних органів влади та одночасного підвищення ролі й 

авторитету наднаціональних та регіональних структур у використанні конкурентних 

переваг кожного регіону. Концепція «Європи регіонів» віддзеркалює значення теорії 

ендогенного розвитку як основи розробки і реалізації спільної регіональної політики 

ЄС – Політики згуртування, включаючи специфічний інтеграційний механізм 

фінансової підтримки цих процесів та його інструменти.  
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Впродовж усього періоду свого існування інструменти фінансової підтримки 

регіонального розвитку ЄС еволюціонували, як кількісно, так і якісно, 

демонструючи адекватність принципам гнучкості, адаптивності, соціальної природи 

розвитку регіонів, що втілюються в межах певних періодів програмування (табл.1).   

                  Таблиця 1 

Еволюція інструментів фінансової підтримки регіонального розвитку в ЄС 

Період 

програму-

вання 

регіональ-

ного 

розвитку 

 

 

Цілі 

регіональної політики ЄС 

 

Інструменти 

фінансової 

підтримки 

регіонального 

розвитку 

Загальний 

бюджет 

фінансової 

підтримки 

І 1957-

1987 

Створення інституціональних засад 

регіональної політики. 

Заснування 

ESF
1
 (1958) 

EAGGF
2
 (1962) 

ERDF
3
 (1975 р.) 

 

 

х 

 

ІІ 1988-

1992 

Підтримка найбідніших та відсталих регіонів. 

Довгострокове програмування. 

Стратегічна спрямованість інвестицій. 

Залучення регіональних та місцевих партнерів. 

ESF 

EAGGF 

ERDF 

64 млрд ЕКЮ 

ІІІ 1993-

1999 

Спеціальна мета підтримки малонаселених 

регіонів Фінляндії та Швеції. 

Підтримка найбідніших та відсталих регіонів. 

Довгострокове програмування. 

Стратегічна спрямованість інвестицій. 

Залучення регіональних та місцевих партнерів. 

CF
4
 

ESF 

EAGGF 

ERDF 

168 млрд ЕКЮ 

ІV 2000-

2006 

Сприяння розвиткові та реструктуризації 

регіонів, що мають відставання. 

Підтримка регіонів зі структурними 

проблемами в сфері соціально-економічних 

перетворень. 

Модернізація політики в галузі освіти, 

професійно-технічної підготовки, зайнятості. 

Розвиток сільских територій та 

реструктуризація рибальства.  

CF 

ESF 

ERDF 

 

213 млрд євро 

для ЕС-15.  

22 млрд євро  на 

підтримку нових 

держав-членів на  

2004–2006 рр. 

V 2007-

2013 

Конвергенція. 

Регіональна конкурентоспроможність та 

зайнятість. 

Європейська територіальна кооперація. 

CF 

ERDF, 

ESF 

347 млрд євро 

VІ 2014-

2020 

Підтримка створення робочих місць. 

Забезпечення конкурентоспроможності 

бізнесу, економічного зростання, сталого 

розвитку та поліпшення якості життя громадян 

усіх регіонів і міст ЄС. 

ESIF:
5
 

ERDF; CF; ESF;  

EAFRD
6
; EMFF

7
  

351,8 млрд євро 

Джерело: складено автором за даними [74; 80-85] 

 

                                                           
1
 European Social Fund (Європейський соціальний фонд) 

2
 European Agriculture Guarantee and Guidance Fund (Європейський фонд сільскогосподарських гарантій та 

керівництва) 
3
 European Regional Development Fund (Європейський фонд регіонального розвитку) 

4
 Cohesion Fund (Фонд згуртування) 

5
 European Structural and Investment Funds (Європейські структурні та інвестиційні фонди) 

6
 European Agricultural Fund for Rural Development  (Європейський аграрний фонд розвитку сільських районів) 

7
 European Maritime and Fisheries Fund (Європейський фонд морського та рибного господарства) 
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В першому періоді програмування 1957-1987 рр. з метою субсидування 

інвестицій, призначених для створення або збереження робочих місць у найбільш 

слабких регіонах, в 1975 р. створюється Європейський фонд регіонального розвитку 

(ЄФРР). У 1989-1993 рр. з ресурсів ЄФРР було використано 68 млрд. ЕКЮ, в 1994-

1999 рр. – 152 млрд. ЕКЮ, з них основну частину фінансових ресурсів у розмірі 117 

млрд. ЕКЮ отримали проблемні регіони. ЄФРР до цього часу залишається 

основним інструментом фінансової підтримки. 

В другому періоді програмування 1988-1992 рр. створюються Структурні 

фонди  з бюджетом 64 млрд. ЕКЮ, що пов’язано з необхідністю адаптації економіки 

регіону до вступу Греції в 1981 р., Іспанії та Португалії в 1986 р., а отже й 

фокусування уваги на розвитку бідних і відсталих регіонів, довгостроковому 

програмуванні, стратегічній орієнтації інвестицій, залученні регіональних і місцевих 

партнерів; У 2000-2006 рр. на фінансування розвитку регіонів із Структурних 

фондів було спрямовано 183,1 млрд. євро. 

В третьому періоді програмування 1994-1999 рр. здійснюються впровадження 

Фінансових Інструментів для Керівництва з риболовлі; подовження ресурсів для 

Структурних фондів та Фонду згуртування; підтримка малонаселених регіонів 

Фінляндії та Швеції у зв’язку з уведенням в 1993 році трьох новацій 

Маастрихтського договору (Фонду згуртування у 1992 р., Комітету регіонів та 

принципу субсидіарності). В цей період ресурси для Структурних фондів та Фонду 

згуртування були подвоєні і досягли третини бюджету ЄС. 

В четвертому періоді програмування 2000-2006 рр. вводяться інструменти 

фінансування для країн-кандидатів та нових членів ЄС. Починаючи з 2000 року, 

який ознаменувався ухваленням Лісабонської стратегії, пріоритети ЄС  змістилися в 

бік забезпечення зростання, робочих місць та інноваційного розвитку у зв’язку з 

розширенням кількості країн-членів.  Для 10 нових країн, прийнятих до складу ЄС у 

2004 р., було виділено бюджет в розмірі 22 млрд. євро; для інших 15 країн-членів 

бюджет склав 213 млрд. євро. 

В п’ятому та шостому періодах програмування (2007-2013 та 2014-2020 рр., 

відповідно) інструментами фінансової підтримки є Європейський фонд 

регіонального розвитку, Фонд згуртування та Європейський соціальний фонд, 

Європейський аграрний фонд розвитку сільських районів, Європейський фонд 

морського та рибного господарства. 

Починаючи з 2007 р., регіональна політика ЄС зосереджується на принципах 

спрощення правил та структур, акцентуванні на прозорості та комунікації, 

досягненні зростання і створенні робочих місць як ключових елементах реформ, 

визначенні інвестиційних пріоритетів. Для реалізації сукупності даних напрямків 

було виділено 347 млрд. євро (з них 25% – на наукові дослідження та інновації, 30% 

– для екологічної інфраструктури та заходів по боротьбі зі зміною клімату). 

У періоді 2014-2020 рр. регіональна політика ЄС спрямована на підтримку 

створення робочих місць, забезпечення конкурентоспроможності бізнесу, 

економічного зростання, сталого розвитку та поліпшення якості життя громадян 

усіх регіонів і міст ЄС. Для досягнення цих цілей і задоволення різноманітних 

потреб розвитку передбачено фінансування в розмірі майже третини від загального 

бюджету ЄС – 351,8 млрд. євро. 
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Поглиблений аналіз змісту інструментів фінансової підтримки регіонів у ЄС, 

проведений у дисертації в межах періодів програмування (див. табл.1), дав змогу 

обґрунтувати найважливішу характеристику фінансової підтримки –  її 

інтеграційний потенціал і роль розподіленого регулювання у створенні та 

використанні спільних наднаціональних фондів фінансової підтримки, а також 

уточнити: (1) роль «регіону для економічних змін» як реципієнта коштів у 

наднаціональному механізмі фінансової підтримки  та (2) значення інструментів 

фінансової підтримки регіонального розвитку для отримання регіонами, що 

інтегруються, додаткових економічних вигод і переваг, обґрунтувати сутність 

глокального критерію, який характеризує включеність регіону в глобальні фінансові 

потоки.  

Таким чином, наднаціональна фінансова підтримка регіонального розвитку, 

яка надається через використання специфічних інструментів, створює можливості  

досягнення регіональних пріоритетів у взаємозв’язку із загальною стратегією 

подолання асиметрії розвитку регіонів у Європейському Союзі та створення 

«Європи регіонів» як економічного простору, принципи організації й 

функціонування якого здатні до кардинальних змін, продиктованих цілями 

внутрішньої європейської політики та глобальними викликами.  

 У другому розділі – «Формування нової моделі фінансової підтримки 

регіонів ЄС у сучасних умовах» – проаналізовано вплив глобальних кризових 

хвиль на фінансову підтримку регіонального розвитку ЄС, розкрито специфіку 

антикризової адаптації інструментів фінансової підтримки Політики згуртування, 

охарактеризовано основні складові нової моделі фінансової підтримки 

регіонального розвитку в ЄС. 

Вплив глобальних кризових хвиль виявив недоліки в архітектурі 

Економічного і валютного союзу, що зумовило прийняття європейськими лідерами 

рішення про всеосяжну реформу економічного управління ЄС і необхідність   

широкого спектру заходів, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності в 

Єврозоні. Втілення цих трансформацій вимагало не лише посилення координації 

фінансової, податково-бюджетної, економічної політики та її ключової складової – 

Політики згуртування, але й відповідних антикризових змін у механізмі фінансової 

підтримки розвитку регіонів.    

Адаптація фінансової підтримки регіонального розвитку в ЄС, розпочавшись у 

2007 році, ще до приходу кризи, відбувалася також і в кризовому, і в посткризовому 

періодах, охоплюючи трансформацію не тільки повноважень органів влади на 

різних рівнях розподіленого управління, але й змісту та форм фінансової підтримки. 

З-поміж широкого кола антикризових заходів автором визначено, як найбільш 

значущі, такі підходи та ініціативи:  

– розробка і впровадження нової Стратегії «Європа-2020» та нових інструментів і 

процедур фінансової підтримки регіонів;  

– створення нового механізму фінансової підтримки регіонального розвитку – 

Єдиного циклу координації, який отримав назву Європейського семестру;  

– перехід до нової архітектури Політики згуртування, що виявилося передусім у 

зміні підходу до класифікації регіонів, а також у зміщенні пріоритетів фінансової 

підтримки від подолання значних диспропорцій в розширеному Європейському 
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союзі до підвищення конкурентоспроможності всіх європейських регіонів та 

сприяння сталому розвитку на всій території Європи. 

В дисертації розкрито провідну роль зазначених антикризових новацій у 

забезпеченні тісного взаємозв’язку Політики згуртування з пріоритетами 

загальноєвропейської економічної політики, зокрема з новою моделлю 

європейського економічного управління, що дістала розвитку у відповідь на вплив 

глобальних криз. Так, правові засади Інструментів Політики згуртування, прийняті 

Європейським парламентом та Європейською Радою на 2014-2020 рр., 

встановлюють: можливості розширення фінансової підтримки, передбаченої в 

попередні періоди Фондом згуртування, Європейським фондом регіонального 

розвитку та Європейським соціальним фондом;  зв’язок Політики згуртування з 

превентивними і коригувальними діями щодо надійної та збалансованої фінансової 

консолідації (процедура надмірного дефіциту); усунення потенційних 

макроекономічних дисбалансів (процедура макроекономічних дисбалансів); 

необхідність глибоких і початкових структурних реформ для зростання робочих 

місць, економічного зростання і конкурентоспроможності (Рекомендації конкретним 

країнам), попередні умови надання фінансової підтримки (умови ex ante); цільові 

інвестиції (вимоги до тематичної концентрації). 

Тематичне меню, тісно пов’язане з цілями «Європа 2020», сформульованими у 

рамках кожної національної програми реформ країни-члена, передбачає: 

пріоритетну підтримку  R & I, цифрових технологій, малого бізнесу, пом’якшення 

наслідків зміни клімату та адаптації, мережевої інфраструктури, зайнятості, 

соціальної інтеграції та освіти. Подальша концентрація досягається за рахунок 

надання мінімальних ресурсів для інновацій, широкосмугового доступу, МСП, 

підвищення енергоефективності та боротьби з бідністю. Таким чином, відзначною 

рисою нової моделі управління регіональним розвитком в ЄС є вже не тільки мета 

розвитку інфраструктури, але й підтримка ефективного використання потенціалу 

ендогенних активів і локальних мереж конкретної місцевості.  

Відповідно, фінансова підтримка регіональної політики спрямована на 

реалізацію потенціалу зростання на основі регіональних активів у всіх регіонах за 

умови неухильного дотримання принципу комплементарності, тобто чітко 

визначених параметрів фінансової участі в цих процесах урядів країн та 

наднаціональних органів управління. 

Узагальнення результатів дослідження сукупності трансформацій фінансової 

підтримки розвитку регіонів у взаємозв’язку з упровадженням нової моделі 

управління європейським регіональним розвитком дало підстави сформулювати 

ключові складові нової моделі фінансової підтримки розвитку регіонів у ЄС та 

визначити їх системний взаємозв’язок (рис.1). Концепція моделі фінансової 

підтримки розвитку регіонів ЄС, на думку автора, концентрує зміни парадигми 

регіонального розвитку та його фінансування, що відбулися впродовж усього 

повоєнного періоду, а саме: зростаюча тенденція до децентралізації регіонів; 

підвищення конкурентоспроможності всіх регіонів на основі зростання 

ефективності їх потенціалу замість тимчасової компенсації недоліків розташування 

відсталих регіонів; перетворення регіонів на функціональні економічні території 

замість їх статусу суто адміністративних одиниць; розробка і реалізація 
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інтегрованих проектів розвитку замість секторального підходу; мікс м’якого й 

твердого капіталу  замість субсидій і державної допомоги. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Концепція формування сучасної моделі фінансової підтримки розвитку 

регіонів ЄС 

Джерело: розробка автора 

         У третьому розділі – «Результативність ключових інструментів фінансової 

підтримки регіонів в ЄС» – проаналізовано вплив інструментів фінансової 

підтримки на економіку  окремих проблемних регіонів / країн ЄС на різних етапах 

європейської інтеграції; визначено роль інструментів наднаціональної фінансової 

підтримки в досягненні програмних цілей регіонального розвитку в ЄС; досліджено 

особливості інструментів фінансової підтримки Політики добросусідства ЄС. 

Результативність фінансової підтримки проблемних регіонів від Європейських 

структурних та інвестиційних фондів (ESIF) досліджується у контексті досягнення 

певних параметрів економічного розвитку внаслідок виконання програм і проектів 

упродовж періодів програмування за допомогою моделі регресійного аналізу для 

НОВА ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

Багаторівневе 
(розподілене) 

управління 
розвитком регіонів 

Ендогенні 
стратегії 
розвитку  

Зростання ролі 
регіональної  влади 

в мобілізації 
ресурсів 

Довгостроковий 
децентралізований 

розвиток 

Планування 
розвитку регіонів 

на основі їх 
потенціалу 

 

НОВА ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 

 

 
Ієрархічність 

 
Поліцентризм 

 
Селективність 
інвестування 

 
Прогностичний 

характер 

 
Інтегровані 
інструменти 

ЗМІНА ПАРАДИГМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
Підвищення конкурентоспроможності всіх регіонів 

Функціональні економічні території 

Інтегровані проекти розвитку 
Мікс м’якого й твердого капіталу (капітал, ринок праці, бізнес, екологія, 

соціальний капітал і мережі) 

Органи влади різних рівнів 

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ 
Субсидіарність  Комплементарність  Територіальна концентрація капіталу 

Фінансування цільових програм 



 

 

12 

нечітких даних. Зокрема, для оцінки впливу фінансових інструментів згідно з 

Метою 1, яка практично не змінювалася в періодах програмування 1988-1993, 1994-

1999 та 2000-2006 рр. і була спрямована на зростання ВВП на душу населення та 

рівня зайнятості в регіонах. 

Модель регресійного аналізу для нечітких даних дає змогу отримати 

об’єктивну оцінку досліджуваної взаємозалежності за допомогою двоступеневих 

обчислень. На першому етапі розраховується Growthit  – середньорічний ріст 

реального доходу на душу населення регіону i за показниками ВВП або зайнятості 

протягом періоду програмування t: 

 Growthit = θt + ρTreatit + f (Forceit) + λi + μit;             (1) 

де θt – константа часу,  

λi – специфічний для регіону ефект, який може бути випадковим або 

фіксованим,  

μit – гетероскедастичний термін порушення з нечітким дизайном.   

На другому етапі розраховується бінарна індикаторна змінна Treatit, яка для 

регіону i у період програмування t дорівнює одиниці або нулю. Встановлюється на 

першому етапі регресії (рівняння 2) або на етапі прогнозування (рівняння 3). 

Treatit = αt + β Ruleit + f (Forceit) + κi + εit)                       (2) 

P(Treatit = 1)= f (δt + ζRuleit + f (Forceit) + ξit + νit);                     (3) 

де Ruleit – це змінна для бінарного індикатора для Мети 1, яка, у випадку 

прийнятності регіону i у період t згідно з правилом 75%, дорівнює одиниці або 

нулю; αt, β, δt, ζ, κi та ξi – невідомі параметри.  

Використання описаної вище моделі регресійного аналізу показує, що 

результативність використання фінансових інструментів виявилася у зростанні ВВП 

на душу населення в середньому на 1,6% в межах одного періоду програмування та 

відсутності позитивного ефекту трансфертів щодо зростання рівня зайнятості. При 

цьому витрати на досягнення цих результатів склали найбільшу частину загального 

бюджету програми Структурних фондів, а саме понад дві третини загального 

бюджету програми: 70% у період 1988-1993 рр., 68% у період 1994-1999 рр. та 72% 

у 2000-2006 рр. Поясненням може слугувати той аргумент, що створення робочих 

місць вимагає більшого часу, ніж період  програмування тривалістю п’ять-сім років. 

Автором узагальнено основні проблеми у використанні ESIF, до яких 

належать: процедурні складнощі; дії адміністрації, наставлені насамперед на процес 

адміністрування, а не на реалізацію цілей підтримки проектів; несприятливі місцеві 

умови інституційного середовища, законодавчої бази, регуляторні процедури, які 

можуть істотно відрізнятися в країнах ЄС (особливо в нових), що ускладнює 

реалізацію єдиного підходу щодо вибору та оцінки результатів фінансування 

проектів і програм розвитку, розподілу результатів їх реалізації. Способами 

вирішення зазначених вище проблем, а також зниження позначених труднощів, на 

думку автора, можуть бути такі заходи: концентрація функції операційного 

управління програмами і проектами в рамках проектів ESIF; зміни в законодавстві 

та процедурах реалізації проектів; розвиток людських ресурсів, задіяних в реалізації 

програм і проектів, пов’язаних з отриманням і витрачанням ресурсів ESIF. 

Оцінка впливу фінансових інструментів регіональної політики ЄС в 

загальноєвропейському масштабі, включаючи перспективи розвитку регіонів, 
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вимагає застосування надскладних економетричних моделей і покладена на 

Генеральний директорат з економічних та фінансових питань Європейської Комісії. 

Автором проаналізовано сутність, принципову блок-логічну схему моделі QUEST 

III, офіційні аналітичні звіти з її використання. Модель базується на методі  

модельних симуляцій, тобто ситуативному імітуванні на рівні країн-членів ЄС-27, з 

широким набором економічних змінних (ВВП, зайнятість, заробітна плата, 

інвестиції або продуктивність тощо), що дає змогу не тільки оцінювати, а й 

програмувати перебіг економічних процесів. Згідно з узагальненими даними, 

використання Структурних фондів є чинником зростання ВВП в державах-членах, 

які є головними бенефіціарами Політики згуртування, та середньодушового доходу 

в країнах-членах, що вступили до Союзу після 2004 року. 

Україна, будучи географічно, економічно, історично пов’язаною з 

євроінтеграційним процесом, має широкі можливості зміцнення потенціалу регіонів, 

які розпочала використовувати на засадах Політики добросусідства й Східного 

партнерства, а з 1 вересня 2017 року, з набуттям чинності Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, – в якості асоційованого члена ЄС. Урядом України визначені 

ключові цілі стратегії за цим напрямком та шляхи її реалізації. Україна планує взяти 

участь у нових рамкових програмах Євросоюзу, в тому числі програмі  з досліджень 

та інновацій Horizon Europe, яка розпочне свою діяльність 2021 року. 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України розроблено нову систему управління регіональним розвитком. 

Однією з основних складових нової системи є розвиток транскордонного 

співробітництва на 2016-2020 рр. на основі його планування, визначення правових 

рамок та фінансових інструментів співробітництва з ЄС для країн Східного 

партнерства у 2014-2020 рр.; отримання повноваження координувати програму 

прикордонного співробітництва ЄС 2014-2020 (СВС), макроекономічну Стратегію 

ЄС для Дунайського регіону, Фонду Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності та довкілля (Е5р). В Україні створено Державний фонд 

регіонального розвитку (ДФРР) з обсягом не менше 1% обсягу доходів загального 

фонду держбюджету (ст.241 Бюджетного Кодексу України) та забезпечено 

прозорість щодо ресурсів Фонду, їх розподілу за секторами економіки та регіонами 

й територіальними одиницями, умов участі у проектах. Кошти ДФРР між обласними 

та Київською міською держадміністраціями розподіляються таким чином: 80 % – 

відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні; 20% – 

відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну 

особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника 

по Україні). 

Вагомим результатом співробітництва України з ЄС у сфері регіонального 

розвитку стає підвищення потенціалу розвитку передусім прикордонних регіонів на 

основі інтегрованих макро-регіональних стратегій, що скоординовані із 

загальноєвропейськими пріоритетами та мають відповідну фінансову підтримку. 

Проте проблеми розвитку транскордонного співробітництва України з ЄС, на жаль, 

мають сталий характер: складність виходу економічних суб’єктів на ринки ЄС, що 

пов’язане з високою вартістю підготовчого етапу;  неврегульованість законодавства 

щодо відшкодування ПДВ; недостатня участь держави у системі страхування 



 

 

14 

експортних кредитів; слабкість вітчизняного фінансового ринку; обмежений доступ 

економічних суб’єктів до кредитних ресурсів тощо. В дисертації пропонуються 

заходи, які спираються на результати вивчення автором європейського досвіду в цій 

сфері і сприятимуть подоланню зазначених проблем: 

– запровадження специфічних інфраструктурних елементів фінансової 

підтримки суб’єктів економічної діяльності в прикордонних регіонах –  

інформаційних порталів, інвестиційних платформ та майданчиків для діалогу 

інвестора та виробника з акцентом на інноваційний компонент співробітництва;  

– створення проектних центрів і компаній з розвитку прикордонного 

співробітництва;  

– підтримка малих суб’єктів бізнесу у сфері інновацій; 

– впровадження нових інструментів фінансової підтримки розвитку регіонів, які 

поєднують публічно-приватне партнерство із  секторальним спрямуванням витрат і 

є фондами кластерного типу. Це допоможе на кластерній платформі покращити 

практику управління, підвищити ринкові / конкурентні переваги та потенціал 

ланцюжка вартості, забезпечити кращі послуги для суб’єктів підприємництва. 

Кластерні фонди фінансової підтримки можуть бути створені в Україні за 

умови активізації її участі в новітній ініціативі ЄС – Європейському кластерному 

підході для зростання, який базується на трьох основних напрямках: (1) нові галузі 

та міжрегіональне співробітництво, (2) інтернаціоналізація кластерів і (3) кластерна 

досконалість. Ця ініціатива реалізується за допомогою фінансових програм ЄС, 

головним чином COSME (та його попередника CIP) та Horizon2020. Розвиток 

Європейського кластерного підходу дав поштовх для розбудови Європейського 

стратегічного партнерства – Going International (ESCPs-4i), впровадженого за 

рішеннями Генерального директорату з питань розвитку та Виконавчого агентства 

Європейської комісії з МСП в рамках програми COSME. Діяльність партнерства 

започаткована й реалізується з 2016 року, проте спирається на досвід 6 

європейських кластерних консорціумів в якості пілотних проектів, реалізованих, 

починаючи з 2012 року. На початку 2018 року розпочалася діяльність вже другого 

покоління ESCP-4i – транснаціональних партнерських кластерів, які формують та 

реалізують спільну стратегію інтернаціоналізації МСП щодо третіх країн за межами 

Європи. З погляду галузевого спрямування, Україна має великий потенціал для 

міжнародного співробітництва у цій сфері – це інформаційні технології, 

агропродовольство, туризм, транспорт, будівництво, спорт, у більш віддаленій 

перспективі – аерокосмічна галузь.  

 

ВИСНОВКИ 

Дослідження проблематики використання інструментів наднаціональної 

фінансової підтримки розвитку регіонів в ЄС, здійснене у відповідності до 

поставленої мети і завдань, дає змогу зробити такі висновки. 

1. Сучасною методологічною основою дослідження регіонального 

розвитку є теорія ендогенного зростання, основні постулати якої базуються на 

зменшенні залежності від зовнішніх чинників та забезпеченні більшої автономії у 

використанні місцевих ресурсів. Провідна тенденція розвитку теоретичних та 

емпіричних досліджень полягає у зміщенні акценту від економічних чинників до 
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соціальних, знаннєвих, екологічних, що в сукупності демонструє перетворення 

регіонів на повноцінних суб’єктів конкурентної боротьби в умовах глобальної 

нестабільності. 

2. Фінансова підтримка розвитку регіонів в ЄС базується на використанні 

специфічного механізму розподіленого (багаторівневого) регулювання розвитку, 

який передбачає спільну скоординовану діяльність органів управління 

загальноєвропейського, національного, регіонального, місцевого рівнів щодо 

розробки програм регіонального розвитку. Це дає змогу на певний період (період 

програмування) визначити регіональні пріоритети та обсяги наднаціональної 

фінансової підтримки у взаємозв’язку із загальною стратегією подолання асиметрії 

розвитку регіонів у Європейському Союзі. Ключовими принципами фінансування 

регіонального розвитку в рамках ЄС є: територіальна концентрація капіталу, 

фінансування цільових програм, принцип субсидіарності, тобто, співпраця з 

місцевими органами влади з метою забезпечення оптимального управління на 

територіальному рівні, а також принцип комплементарності, тобто поєднання 

наднаціональних (власне фінансової підтримки) і внутрішньо-регіональних джерел 

фінансування. Основними інструментами фінансування реалізації регіональної 

політики ЄС є Європейські структурні та інвестиційні фонди. 

3. На основі поглибленого аналізу еволюції інструментів фінансової 

підтримки в межах визначених етапів розвитку обгрунтовано інтеграційний 

потенціал наднаціональної фінансової підтримки як майбутній ефект у вигляді 

додаткових економічних переваг, фінансових та / або соціальних вигід, досягнутий 

шляхом гнучкого програмування регіонального розвитку та реалізації його цілей 

шляхом створення, використання та розподіленого регулювання спільних 

наднаціональних фондів фінансової підтримки.  

Відповідно, інструменти наднаціональної фінансової підтримки розвитку 

регіонів у інтеграційному об’єднанні – це інструменти, використання яких 

забезпечує інтеграційний ефект, що проявляється в додаткових для інтегрованих 

регіонів економічних вигодах та перевагах, досягнення яких неможливе (або менш 

ефективно) поза інтеграційною взаємодією. 

4. Фінансова криза та подальша економічна рецесія загострили регіональні 

диспропорції в ЄС, призвели до уповільнення процесів конвергенції між державами-

членами та регіонами. За цих умов національні та регіональні органи влади мають 

покладатися на ефективні стратегії виходу з кризи та вигоди від економічної 

інтеграції. Це відкриває можливості для впровадження структурних реформ, 

переоцінки порівняльних і конкурентних переваг, виявлення нових джерел 

зростання. У цьому відношенні, регіони є важливими суб'єктами у забезпеченні 

економічних змін і виступають в якості реципієнтів фінансової підтримки. З 

урахуванням цих умов у дисертації дістав подальшого розвитку підхід до 

дослідження ролі інструментів фінансової підтримки регіонів у контексті розвитку 

останніх в умовах європейської інтеграції: уточнено поняття регіону для 

економічних змін, як реципієнта коштів підтримки, яка надається на 

наднаціональному рівні на основі розподіленого регулювання при реалізації 

системно важливих інвестиційних програм, підпорядкованих стратегічним цілям 

розвитку регіонів ЄС в рамках певного періоду програмування.  
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5. В посткризовому періоді здійснені кардинальні зміни в підходах до 

управління регіональним розвитком в ЄС: модель перерозподілу замінена моделлю 

довгострокового децентралізованого розвитку; відбувся перехід від розпорошення 

фінансів до селективних інвестицій на основі принципу стійкості; зросла роль 

регіональних і місцевих органів влади в розробці політики і планування інвестицій в 

тісній взаємодії з суспільством і групами, що представляють місцеві інтереси; 

децентралізація і перехід на регіональні рівні; впровадження багаторівневого 

підходу – державного управління, заснованого на національних, і автономних 

регіональних, місцевих органах влади, а також на всіх зацікавлених (таких як 

приватний сектор і некомерційні організації). Регіональна політика з периферійної 

сфери стала одним із центральних елементів державної політики, що охоплює всі 

сфери громадянського суспільства, бізнесу і державних органів. 

6. Управління фінансовим сектором ЄС також зазнало глибинних змін, 

найсуттєвіші з яких сталися після економічної та фінансової кризи 2008-2013 років. 

Такі новації в управлінні фінансовим сектором, як координація економічної 

політики (Європейський семестр), Європейський механізм стабільності, що замінив 

собою Європейський фонд фінансової стабільності, Єдиний механізм банківського 

нагляду, нова процедура щодо подолання макроекономічних дисбалансів у 

сукупності зумовили реформу Політики згуртування та пов’язаних з її реалізацією 

інструментів фінансової підтримки регіонального розвитку. Це дало змогу 

впровадити  превентивні й коригувальні заходи (процедура надмірного дефіциту, 

Рекомендації конкретним країнам і впровадження умов ex ante щодо виділення 

коштів, вимоги до тематичної концентрації). 

Обгрунтовано формування нової моделі фінансової підтримки розвитку 

регіонів в ЄС як результат реформи управління регіональним розвитком та 

антикризової адаптації фінансової підтримки регіонального розвитку в ЄС, що 

розпочалася у 2007 році, ще до приходу кризи й тривала впродовж кризи та у 

посткризовому періоді. Визначено складові даної моделі та їх системні 

взаємозв’язки, охарактеризовано ключові концептуальні  характеристики нової 

моделі фінансової підтримки розвитку регіонів у ЄС: поліцентризм (утворення 

децентралізованих центрів фінансування); ієрархічність (посилення повноважень 

наднаціональних органів у сфері фінансового контролю); селективність 

інвестування (пріоритетність фінансування внутрішнього потенціалу регіону); 

інтегровані інструменти фінансової підтримки; прогностичний характер. 

7. ESIF є специфічними інструментами перерозподілу фінансових ресурсів 

з регіонів, які краще розвинені, до територій з нижчим рівнем економічного 

розвитку з метою створення робочих місць, економічного зростання країн-членів 

ЄС, зміцнення Єдиного ринку ЄС, вирівнювання диспропорцій регіонального 

розвитку. Результативність допомоги ESIF проблемним регіонам є критерієм оцінки 

програм і проектів. Існування передумов забезпечення співфінансування проектів 

розвитку проблемних регіонів ЄС, для яких характерна обмеженість власної 

ресурсної бази розвитку, інших (альтернативних) способів досягнення тих же 

результатів, альтернативних моделей розвитку і саморозвитку країн і регіонів 

впливає на результативність ESIF. 
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8. Оцінка впливу Структурних фондів на перспективи розвитку регіонів 

ЄС здійснюється з використанням складних економетричних моделей, однією з яких 

є QUEST III, розроблена Генеральним директоратом з економічних та фінансових 

питань Європейської комісії. Результати використання даної моделі засвідчують, що 

в цілому здійснені заходи принесли значні прибутки і сприяли поліпшенню 

структури та ефективності економіки країн-членів ЄС, хоча певні сфери реалізації 

Політики згуртування мають власні особливості, зокрема це стосується наукових 

досліджень, розробок та людського капіталу, для яких більшість ефектів настає в 

довгостроковій перспективі. Інвестиції від Структурних фондів істотно збільшили 

ВВП, зокрема в державах-членах, які є головними бенефіціарами Політики 

згуртування. Результати показують також позитивну динаміку середньодушового 

ВВП: у 2015 році зростання ВВП на душу населення у країнах-членах, що вступили 

до Союзу після 2004 року, становило 4,1%. 

Найбільший вплив спостерігається в Угорщині (+ 5,3%) та Латвії (+ 5,1%), а 

також у Польщі (+ 4,3%). В ЄС-15 цей вплив є більш скромним, але залишається 

суттєвим для деяких держав-членів, таких як Греція (+ 2,2%), Португалія (+ 1,8%) та 

Іспанія (+ 0,7%), які отримали допомогу від Фонду згуртування. 

9. Підписання Угоди про асоціацію  між Україною та ЄС забезпечило доступ 

до широкого кола інструментів фінансової підтримки проектів і програм, 

спрямованих на  стимулювання нових підходів до розвитку регіонів. Головним 

позитивним наслідком співробітництва з ЄС у цій сфері є розробка українським 

урядом нової системи управління регіональним розвитком згідно з європейськими 

стандартами і практикою. Створено основний внутрішній інструмент фінансування 

регіонального розвитку – Державний фонд регіонального розвитку. 

Проте перебіг даних процесів ускладнюється такими проблемами: складність 

виходу економічних суб’єктів на ринки ЄС, передусім, через високу вартість 

виходу; неврегульованість законодавства щодо відшкодування ПДВ, відсутність 

повноцінної участі держави у системі страхування експортних кредитів, 

нерозвиненість вітчизняного фінансового ринку, набагато нижчий рівень розвитку 

прикордонних регіонів України порівняно з європейськими, обмежений доступ до 

кредитних ресурсів тощо. Подоланню цих проблем сприятимуть: 

– запровадження специфічних інфраструктурних елементів фінансової 

підтримки суб’єктів економічної діяльності в прикордонних регіонах – 

інформаційних порталів, інвестиційних платформ та майданчиків для діалогу  

інвестора та виробника з акцентом на інноваційний компонент співробітництва; 

– створення проектних центрів і компаній з розвитку прикордонного 

співробітництва; 

– підтримка малих суб’єктів бізнесу у сфері інновацій. 

Новими для України інструментами фінансування регіонального розвитку 

можуть стати також фонди, організовані за кластерним типом завдяки новітній 

ініціативі ЄС – Європейському кластерному підходу для зростання. Україна не 

тільки може, але вже має великий потенціал для міжнародного співробітництва – це 

інформаційні технології, агропродовольство, туризм, транспорт, будівництво, спорт, 

у більш віддаленій перспективі – аерокосмічна галузь.  
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АНОТАЦІЯ 

Пашаєв Т. Г. Інструменти фінансової підтримки регіонального розвитку в ЄС. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. –  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

У дисертації розкрито значення теорії ендогенного розвитку як теоретико-

методологічної основи регіональної політики ЄС. Здійснено структурний аналіз 

інтеграційної складової фінансової підтримки регіонального розвитку ЄС. 

Обгрунтовано формування нової моделі фінансової підтримки регіонів в умовах 

розподіленого (багаторівневого) регулювання економічних процесів, визначено її 

складові та їх взаємозв’язок, охарактеризовано ключові характеристики моделі. 

Досліджено вплив основних інструментів фінансової підтримки на економічний 

розвиток окремих проблемних регіонів і держав-членів ЄС. Обгрунтовано в цілому 

високу результативність підходів до фінансування спільної регіональної політики в 

ЄС, зокрема для економіки регіонів держав-членів, які є головними бенефіціарами 

Політики згуртування, а також вирішальну роль регіональної ланки влади у 

забезпеченні конвергенції економічного розвитку регіонів NUTS 2 на основі 

http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/20784
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використання коштів фінансової підтримки. Визначено шляхи подолання проблем 

та активізації співробітництва Україна-ЄС в сфері регіонального розвитку. 

Ключові слова: регіон ЄС, регіон NUTS 2, європейська регіональна 

інтеграція, Політика згуртування ЄС, розподілене (багаторівневе) регулювання, 

інструменти фінансової підтримки, Європейські структурні та інвестиційні фонди, 
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АННОТАЦИЯ 

Пашаев Т. Г. Инструменты финансовой поддержки регионального развития в 

ЕС. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Киевский национальній университет имени Тараса Шевченко, Киев,  

2019. 

В диссертации раскрыто значение теории эндогенного развития как теоретико-

методологической основы европейской региональной политики. Проведен 

структурный анализ интеграционной составляющей финансовой поддержки 

регионального развития в ЄС. Обосновано формирование новой модели финансовой 

поддержки регионов в условиях распределенного (многоуровневого) регулирования 

экономических процессов, определены ее составляющие и их системная 

взаимосвязь, охарактеризованы ключевые характеристики модели. Исследовано 

влияние основных инструментов финансовой поддержки на экономическое развитие 

отдельных проблемных регионов и государств-членов ЕС. Обоснована в целом 

высокая результативность подходов к финансированию совместной региональной 

политики в ЕС, в частности для регионов государств-членов, являющихся главными 

бенефициарами Политики сплочения, а также решающая роль регионального уровня 

власти в обеспечении конвергенции экономического развития регионов NUTS 2 на 

основе использования средств наднациональной финансовой поддержки. 

Определены пути преодоления проблем и активизации сотрудничества Украины с 

ЕС в сфере регионального развития. 

Ключевые слова: регион ЕС, регион NUTS 2, европейская региональная 

интеграция, Политика сплочения ЕС, распределенное (многоуровневое) управление, 

инструменты финансовой поддержки регионального развития, Европейские 

структурные и инвестиционные фонды, проекты и программы финансовой 

поддержки регионального развития  

 

ANNOTATION 

 

Pashayev T. G. Financial Support Instruments of Regional Development in the EU. 

– Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The Dissertation for the Academic Degree of Candidate of Economic Sciences in 

specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – Taras 

Shevchenko National University of  Kyiv, 2019. 

The dissertation provides a systematic study of the theoretical foundations for the 

formation of financial support for regional development in the EU and the evolution of its 



 

 

21 

instruments. The importance of the theory of endogenous development as the theoretical 

and methodological basis of the EU regional policy is revealed. Structural analysis of the 

integration component of financial support of EU regional development is carried out. The 

formation of a new model of financial support of regions in the conditions of distributed 

(multilevel) regulation of economic processes, its components and their interrelation are 

determined, the key characteristics of the model are described. Overall, the high 

effectiveness of approaches to financing the common regional policy in the EU is 

substantiated, in particular for the economies of the regions of the Member States that are 

the main beneficiaries of the Cohesion Policy, as well as the crucial role of the regional 

authority in ensuring convergence of economic development of NUTS 2 regions through 

the use of financial support. 

It is determined that the main positive effect of cooperation with the EU in this area 

is the development by the Ukrainian government of a new regional development 

management system that meets European standards and practices. The range of main 

problems is identified: the complexity of the exit of economic agents into EU markets, the 

unsettled VAT refund legislation, the lack of a full-fledged participation of the state in the 

system of export credit insurance, undeveloped domestic financial market, a much lower 

level of development of the border regions of Ukraine in comparison with European ones, 

limited access to credit resources, etc. A number of measures have been substantiated to 

overcome them, in particular the emphasis has been placed on the importance of 

introducing regional development financial support instruments organized on the cluster 

platform through the new EU initiative – the European cluster approach for growth. 

Ukraine not only can, but already has a great potential for international cooperation – it is 

information technology, agro-food, tourism, transport, construction, sports, in the longer 

term - the aerospace industry. The strategic task for Ukraine is to increase participation in 

EU transnational partner clusters. 

Key words: EU Region, NUTS 2 Region, European Regional Integration, EU 

Cohesion Policy, Distributed (Multi-Level) Regulation, Financial Support Instruments, 

European Structural and Investment Funds, Financial Support Projects and Programs. 
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