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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження.  

Однією з ключових тенденцій розвитку сучасної Європи, яка йде поруч з 

інтеграцією, є процес регіоналізації. Стосуючись фактично всіх країн Європей-

ського Союзу та значну кількість сфер їх життя – політичну, адміністративну, 

економічну, культурну, – даний процес носить широкий і багатовимірний хара-

ктер. З одного боку, тематика регіоналізації просувається у контексті спільної 

регіональної політики ЄС, з іншого боку, вона так чи інакше присутня у націо-

нальних дискурсах і практиках країн-членів даного наднаціонального об’єднан-

ня. Одна з найважливіших установ спільної комунітарної політики, яка у знач-

ній мірі визначає особливості розвитку європейських держав на сучасному ета-

пі, – концепція побудови системи багаторівневого управління – передбачає ста-

новлення регіону як ще одного елементу матриці урядування поруч з на-

ціональною державою та наднаціональним щаблем влади (ЄС). По мірі пов’яза-

ної з цим деконцентрації влади, перерозподілу управлінських повноважень і 

сфер впливу від центрального рівня урядування на користь субнаціональних 

адміністративно-територіальних одиниць, – регіони держав Європи набувають 

нових можливостей з реалізації власного потенціалу. Зокрема, децентралізація 

відкрила перед регіонами цілий ряд перспектив ствердження власної суб’єкт-

ності та набуття самостійної ролі у галузях, що традиційно вважалися монопо-

лією національної держави.  

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

такий її елемент, як площина формування політики з європейської тематики. 

Ряд регіонів країн-членів Європейського Союзу виявили значну зацікавленість 

в тому, щоб отримати можливість здійснювати вплив як на рішення з європей-

ських питань, що приймаються національними державами, так і на визначення 

політики, яка виробляється на комунітарному рівні. Дана тенденція – набуття 

регіонами власної суб’єктної ролі у системі розробки політичного курсу ЄС і, в 

такий спосіб, перенесення регіоналізації до європейської площини – пошири-
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лась на більшість країн Європейського Союзу незалежно від режиму (монархія 

чи республіка), державного устрою (унітаризм чи федералізм), форми правлін-

ня (парламентська чи президентська). 

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

гіоналізму», або «європейська регіоналізація» (конкретний зміст цього терміну 

пояснюється у Розділі ІІ), становить значний науковий і практичний інтерес. 

Усвідомлення ролі і місця регіонів у системі вироблення політики Європейсь-

кого Союзу сприятиме формуванню більш реалістичного бачення комунітарних 

політичних механізмів, більш адекватній оцінці їх роботи, з’ясуванню або кра-

щому розумінню природи рушійних сил та джерел впливу на системи прийнят-

тя рішень у рамках ЄС. З іншого боку, розгляд діяльності регіонів з набуття 

власної «європейської ролі» є цінним з точки зору комплексного аналізу євро-

пейського досвіду регіоналізму, розкриття наслідків деконцентрації державної 

влади та розширення регіональних повноважень і сфер компетенції. 

Особливу актуальність питання «європейської регіоналізації» має для 

України, яка взяла курс на входження до Європейського Союзу, а отже й імп-

лементацію моделей відносин між національною державою та регіонами, що 

існують у рамках комунітарної системи. Транспозиція норм і положень політи-

ки ЄС, у тому числі і в галузі відносин «центр-регіони», стане на порядку ден-

ному України по мірі наближення до ЄС. Більше розуміння природи взаємин 

між «центром» та регіонами в аспекті участі останніх у формуванні європейсь-

кої політики та, у ширшому сенсі, у веденні зовнішньополітичної діяльності 

допоможе українській державі визначити перспективи, виклики і потенційні 

загрози, що можуть виникнути у зв’язку з реалізацією європейських парадигм 

«європейської регіоналізації» в українських умовах. 

З огляду на вищезазначене, актуальним є аналіз згаданих процесів і фе-

номенів на прикладі держав, які демонструють розмаїття у вимірі моделей ор-

ганізації державної влади та концептуальних підходів до питання регіоналізації. 

Для даного дослідження було обрано дві федеративні держави (Бельгію і Німе-

ччину) та дві унітарні держави (Францію та Іспанію). Дві з них (Бельгія та Іспа-
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нія) є формальними монархіями, і дві – республіками (Німеччина і Франція). 

При цьому, Бельгія, Німеччина та Іспанія є парламентськими державами, тоді 

як Франція – президентською.  

У контексті вибору країн, що надають матеріал для аналізу, слід звернути 

також увагу і на такі їх характеристики, як ступінь «змобілізованості» регіону 

та його готовності обстоювати свої права на участь у виробленні європейської 

політики. З цієї точки зору, можна виділити, з одного боку, Бельгію та Іспанію, 

крупні регіони яких роблять послідовні і активні кроки на шляху до набуття 

максимально більшої самостійності, у тому числі і на комунітарному рівні, а, з 

іншого, – Німеччину і Францію, регіони якої не проявляють яскраво вираженої 

«сепаратистської» тенденції та в цілому, зацікавлені у збереженні існуючих 

державних і адміністративно-територіальних реалій. При цьому у даній виборці 

маємо як «крайні» (все ще достатньо централізована Франція з регіонами, які не 

бачать себе за межами країни, з одного боку, та турбулентна Бельгія, де відно-

сини як між центром та суб’єктами федерації, так і між, власне, найкрупнішими 

мовно-культурними спільнотами є достатньо проблемними, – з іншого боку), 

так і «перехідні» приклади, що демонструють деякі окремі риси від «крайніх» 

форм (Іспанія і Німеччина). Отже, пропонований ряд держав дозволяє побачити 

«європейську регіоналізацію» у цілому спектрі відмінних умов – від радикаль-

но агресивних (Бельгія) до максимально сприятливих щодо національного 

центру влади (Франція), а також у «проміжних» варіантах. 

Важливим чинником вибору країн стала різниця моделей і досвіду «євро-

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

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

пейську регіоналізацію» під сильним тиском з боку регіонів (насамперед, Флан-

дрії), та Німеччиною, – доцільно розглянути приклади унітарних держав, які є 

більш близькими за системними параметрами до українських реалій. За заду-

мом автора, дослідження «європейської регіоналізації» на прикладі Франції 

(яка спромоглась зберегти максимальну керованість нижчими щаблями управ-

ління і послідовний унітаризм, притому не тільки в управлінській, але й у наці-
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онально-культурній та ідентичнісній площинах) та Іспанії (що, у свою чергу, 

дає емпіричний матеріал реалізації практики асиметричної адміністративної 

автономізації регіонів), – відкриває перспективи до подальшого аналізу відпо-

відних можливостей та варіантів розбудови аналогічної політики в Україні. Да-

ний вибір тим більш актуальний, що Україна, на погляд дисертанта, має окремі 

спільні риси з кожною з даних країн. Так, у системній площині, а саме, у розрізі 

системи організації державної влади та адміністративно-територіального уст-

рою, а також самої моделі відносин «центр – регіони», як у вимірі структурно-

функціональних зв’язків державного управління, так і у вимірі неформальних 

внутрішньоелітних структур, Україна видається подібною до Франції з її жорс-

тко централізованою владною вертикаллю та принципом унітаризму, покладе-

ним в основу державності. У той же час, у вимірі конкретних реалій, в яких на-

разі перебуває Україна, що, на наш погляд, характеризуються, у тому числі, 

кризою парадигми відносин «центр – регіони», можна помітити певну подіб-

ність з ситуацією Бельгії, яку розхитує прагнення Фландрії до самостійності, та 

Іспанії, в якій також є регіони (насамперед – Країна Басків і Каталонія), певна 

частка населення яких воліє або незалежності, або переформатування відносин 

з національною державою на користь більшої автономії. І хоча практична імп-

лементація досвіду «європейської регіоналізації» країн Європи в українських 

умовах ще не на часі, вважаємо, що даний досвід, у різних його проявах, заслу-

говує, принаймні, на перспективне вивчення і осмислення. 

Загалом, дана вибірка країн формує репрезентативність дослідження і до-

зволяє проаналізувати специфіку «європейської регіоналізації» на диверсифіко-

ваному матеріалі. Вона дозволяє побачити не тільки спільне, але й відмінності у 

стратегіях «європейської регіоналізації» за різних політичних систем, що має 

цінність з точки зору потенційної проекції ситуації «європейської регіоналіза-

ції» до України, перед якої наразі стоїть питання визначення оптимальної фор-

ми подальшого буття, у тому числі, й у вимірі вибору між унітарною та федера-

тивною парадигмами, а також у розрізі винайдення свого рецепту деконцентра-

ції владних повноважень і децентралізації державного управління, заявлених в 
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якості пріоритету проєвропейськими політичними силами, що прийшли до вла-

ди. 

У свою чергу, політичні і інтеграційні процеси всередині ЄС і, насампе-

ред, процес еволюції спільної регіональної політики можна розглядати як сере-

довище формування та розвитку відповідних національних і комунітарних сис-

тем вироблення політики і прийняття рішень. З іншого боку, «європеїзація» ре-

гіону, його проникнення до адміністративно-політичної площини ЄС знаменує 

собою і його становлення в якості одного з «щаблів управління» Співтоварист-

ва та, у широкому плані, учасника європейської інтеграції. Згадані чинники 

можуть виступати тим контекстом, у якому аналіз і співставлення відповідних 

національних і регіональних моделей, підходів та напрацювань матиме найбі-

льшу науково-практичну цінність. 

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

ційне дослідження підготовлено у рамках комплексної програми науково-

дослідних робіт Інституту міжнародних відносин Київського університету імені 

Тараса Шевченка «Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвит-

ку України» (№ 01БФ048-01) та наукової теми кафедри міжнародних відносин і 

зовнішньої політики Інституту «Моделювання місця і ролі України в процесі 

глобальної трансформації системи міжнародних відносин» (0197U003325). 

Наукове завдання, яке розв’язує автор, полягає у розкритті специфіки 

процесів набуття регіонами Європи повноважень у системі вироблення політи-

ки з європейських питань. 

Об’єктом дослідження є процес регіоналізації в Європейському Союзі. 

Предметом дослідження є чинники і механізми участі регіонів у політич-

них взаємодіях щодо політики Європейського Союзу. 

Мета роботи полягає у визначенні особливостей «європейської регіоналі-

зації» як загальноєвропейського феномену процесу регіоналізації і становлення 

системи багаторівневого управління в ЄС. 
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Для реалізації зазначеної мети автором поставлено наступні завдання: 

- 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, 

окреслити магістральні напрямки і перспективи цього процесу; 

- проаналізувати основні мотиви участі регіонів у процесах «європейсь-

кої регіоналізації»; 

- дослідити динаміку участі регіонів у виробленні політики з європейсь-

ких питань на національному і комунітарному рівнях у ряді європей-

ських країн (Бельгії, Німеччині, Франції, Іспанії); 

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

набуття регіонами «європейської ролі»; 

- здійснити порівняльний аналіз стратегій, застосованих регіонами з ме-

тою інституціоналізації участі у системі визначення політики з євро-

пейських питань на національному і комунітарному рівнях; 

- розглянути методології держави з контролю над регіонами у площині 

їх «європейської ролі», оцінивши значення «європейської регіоналіза-

ції» з позицій збереження стабільності відповідних держав; 

- проаналізувати досвід «європейської регіоналізації» в обраних країнах 

з точки зору можливих уроків і перспектив для України. 

Методологія дослідження будується на сполученні методів системного 

підходу, структурно-функціонального аналізу та порівняльного (компаративно-

го) аналізу. Важливими концепціями, які дозволили проаналізувати позиції, 

стратегію і політику регіонів окремих європейських країн, стали концепції «Єв-

ропи регіонів» і багаторівневого управління (і, зокрема, «третього рівня управ-

ління»). При роботі над дисертацією автор керувався засадами об’єктивності, 

доказовості та використання верифікованих матеріалів, використовував інстру-

менти аналізу і синтезу. 
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Наукова новизна полягає у досягненні таких результатів: 

уперше: 

- виділено, дефіновано і досліджено феномен «європейської регіоналі-

зації»; 

- проаналізовано і порівняно досвід регіоналізації у Німеччині, Бельгії, 

Франції та Іспанії; 

- охарактеризовано і співставлено методи, стратегії і тактики, уживані 

регіонами різних країн Європи з метою набуття власної «європейської 

ролі». У цьому зв’язку, виявлено, що регіони покладаються на комбі-

націю стратегій «внутрішньої» та «зовнішньої» дії, причому стратегії 

«зовнішньої дії» найінтенсивніше використовувались у 1990-х рр., а 

починаючи з кінця 1990-х рр., регіони стали віддавати перевагу «внут-

рішнім» стратегіям; 

- на основі вивчення європейського досвіду, встановлено, що оптималь-

ним прикладом для наслідування Україною у сфері «європейської ре-

гіоналізації» є досвід Франції, і запропоновано рамкову концепцію 

проведення «європейської регіоналізації» в Україні; 

поглиблено такі тези: 

- ЄС активно просуває регіоналізацію, у цілому, та «європейську регіо-

налізацію», зокрема, у рамках розбудови системи багаторівневого 

управління, а спільна регіональна політика ЄС є одним з головних фа-

кторів регіоналізації в Європі; 

- процеси європейської інтеграції справляють трансформуючий вплив 

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

одного боку, регіоналізація та набуття регіоном ознак «третього рівня» 

системи багаторівневого урядування, а з іншого боку, явище «повтор-

ної 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 рі-
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шень на комунітарному рівні, що обумовлює просування «європейсь-

кої регіоналізації» як тенденції, компліментарної процесові регіоналі-

зації; 

- основними рушійними силами «європейської регіоналізації» можуть 

виступати три суб’єкти або групи суб’єктів: Європейський Союз, най-

більш 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 від-

повідні намагання регіонів і здійснює контроль над ними; 

- «європейська регіоналізація» є чинником зменшення політичної неста-

більності, породженої самостійницькими прагненнями окремих регіо-

нів в державах Європи; 

- тенденція регіоналізації поглиблюється, на підставі чого висловлено 

гіпотезу про продовження процесу регіоналізації у руслі становлення 

регіону як базового рівня управління у системі багаторівневості та про 

потенційну можливість використання регіоналізації в якості ресурсу 

подальшої європейської інтеграції; 

Практичне значення дослідження визначаються його актуальністю та 

науковою новизною. Окремі положення та висновки цієї дисертаційної роботи 

можуть бути використані у рамках подальших досліджень проблем європейсь-

кого та світового регіоналізму, викликів регіоналізації, специфіки участі регіо-

нів Європи у прийнятті рішень на рівні ЄС. Результати дослідження можуть 

становити інтерес для центральних та місцевих органів державної влади Украї-

ни з точки зору ознайомлення з європейськими напрацюваннями у сфері регіо-

налізму, діалогу «центр-регіони», організації систем участі регіональних акто-

рів у формуванні європейської політики національної держави та роботі кому-

нітарних структур. Положення дисертації можуть знайти практичне застосуван-

ня при підготовці і здійсненні реформ системи адміністративно-територіально-
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го та регіонального устрою України та, якщо це вважатиметься за доцільне, при 

виробленні концептуального бачення співпраці національного центру та регіо-

нів у виробленні політики країни щодо ЄС, зокрема, на основі запропонованої 

концепції «європейської регіоналізації» в Україні. Установи, які діють у зовні-

шньополітичній галузі, можуть використовувати результати даної роботи при 

розробці ними відповідних стратегії та концепцій зовнішньої політики України 

по відношенню до Європейського Союзу. Наукові матеріали дисертації та вис-

новки дослідження можуть прислужитися при підготовці і викладанні у вищих 

навчальних закладах таких курсів, як «Міжнародні організації», «Регіонознавс-

тво», «Сучасні європейські політичні теорії», «Політична історія сучасної Єв-

ропи», «Європейський Союз в міжнародних відносинах» «Міжнародні відноси-

ни та світова політика» тощо. 

Апробація результатів роботи. Результати дисертаційного дослідження 

було викладено в доповідях і виступах на міжнародних наукових та науково-

практичних конференціях молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (Інститут міжнародних відносин Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка) та «Шевченківська весна» (Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи оприлюднені у 

статтях у фахових виданнях, а також у тезах виступів на наукових конференці-

ях та семінарах Інституту міжнародних відносин Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка. 

Структура дисертації. Робота складається зі списку умовних скорочень, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (242 наймену-

вання українською, російською, англійською, іспанською, німецькою, голланд-

ською мовами). Загальний обсяг дисертації складає 292 сторінок, з них 28 – 

список використаної літератури. 
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РОЗДІЛ І.  

ДЖЕРЕЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНА 

 ТА МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Методологія дослідження 

Наукове завдання, що вирішується в рамках цієї дисертаційної роботи, 

визначає специфіку вибору методології, за допомогою якої здійснюється дос-

лідження. Контекст умов відбору науково-теоретичного інструментарію, зок-

рема, характеризується, такими параметрами, як: 

- необхідність вивчити специфіку функціонування регіонів як елементів 

систем державної влади відповідних країн та, водночас, систем відно-

син «регіон – центр», «регіон – регіон», «регіон – Європейський Со-

юз»; 

- необхідність дослідити структурні аспекти систем реалізації «європей-

ської ролі» регіонів розглядуваних європейських держав;  

- необхідність провести комплексне порівняння моделей та досвіду «єв-

ропейської регіоналізації» на фактологічному матеріалі різних країн, 

регіонів та державних систем. 

Вищезгадані обставини зумовлюють використання системного підходу в 

якості основи методології даного дослідження.  

Системна теорія будується на постулаті про те, що будь-який суспільний 

об’єкт є складною, відносно самостійною системою. Така система характеризу-

ється єдністю множини елементів, сторін і відносин – структурних, функціона-

льних, генетичних, необхідних та випадкових, суб’єктивних і об’єктивних [198, 

с. 5].  

Згідно із одним з класиків системної теорії Л. фон Берталанфі, система 

перш за все є сукупністю елементів. При певних умовах елементи можуть розг-

лядатись як системи. При цьому, між елементами існують суттєві зв’язки чи 

властивості, які за силою зв’язку перевищують зв’язки між елементами системи 

та елементами, які не входять у систему. Під суттєвими зв’язками розуміють 
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такі, які закономірно з необхідністю визначають інтегровані властивості систе-

ми. Ці суттєві зв’язки визначають систему, відділяючи її від простої сукупності 

(конгломерату) і виділяють її з навколишнього середовища у вигляді цілого 

об’єкту. Системі властива певна організація, що виявляється у зменшенні ент-

ропії системи в порівнянні з ентропією сукупності елементів, які складають си-

стему (ентропія визначає ступінь неорганізованості, безладу, хаосу). Організа-

ція системи приводить до зменшення безладу, скорочення кількості можливих 

станів системи. Система характеризується також існуванням інтеграційних вла-

стивостей, тобто властивостей, які притаманні системі в цілому і не властиві 

жодному елементу системи. З цього випливає така характеристика системи, як 

те, що властивості системи не зводяться тільки до властивостей її елементів 

[220, с. 16-17]. 

Система має середовище, тобто те, що впливає на систему і те, з чим вона 

взаємодіє. Можна виділити два різновиди середовища: внутрішнє (контекст) та 

зовнішнє (оточення). 

Системі притаманна певна структура, що являє собою:  

- співвідношення елементів системи;  

- спосіб організації елементів у систему;  

- сукупність примусів та обмежень, що випливають з існування системи 

для її елементів.  

Функції системи – це образ її реакції на впливи середовища, спрямованої 

на збереження певного типу відносин між елементами системи, тобто її сталос-

ті [235, с. 128-129]. 

Таким чином, у прикладенні до цілей даної роботи, сукупність відносин 

між регіоном (регіонами), з одного боку, та національною державою, з іншого 

боку, є системою. У свою чергу, системами є й сталі відносини між регіоном та 

подібними до нього за своїм статусом регіонами власної країни чи закордонних 

держав, а також відносини між регіоном і комунітарним центром Європейсько-

го Союзу. Регіон є актором-елементом як кожної із зазначених систем, так і, у 

якості «рівня управління», тобто сукупності інститутів влади, наділених повно-
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важеннями у своєму географічному і соціально-політичному просторі, системи 

національних інститутів вироблення політики з європейських питань та систе-

ми прийняття рішень на комунітарному (європейському) управлінському щаб-

лі. З системних позицій, можна побачити, що регіони беруть участь у функціо-

нуванні цієї останньої системи двоїстим чином: по-перше, прямо, тобто шляхом 

залучення до цієї системи та її функціональних підсистем (інститутів) в якості 

елементів, а, по-друге, опосередковано, тобто за допомогою участі в роботі сис-

тем вироблення національних політик щодо Європи, які, у свою чергу, є елеме-

нтами-підсистемами комунітарної системи прийняття рішень. З іншого боку, 

прийняття системного підходу в якості одного з керівних на тлі проведення да-

ного дослідження зумовлює те, що, розглядаючи становлення, еволюцію та 

конкретні риси систем реалізації регіонами обраних країн своєї «європейської 

ролі», автор змушений бодай почасти реконструювати середовище буття даних 

систем, приділяючи увагу процесам регіоналізації і євроінтеграції як таким. 

Системний підхід близько пов’язаний з таким важливим інструментом пі-

знання та інтерпретації дійсності, як структурно-функціональний аналіз. 

Одним з основоположників теорії і методології структурно-функціональ-

ного аналізу є видатний соціолог Т. Парсонс. Згідно з Т. Парсонсом, у термінах 

структурно-функціонального аналізу, поняття «структура» охоплює сталі еле-

менти будови соціальної системи, відносно незалежні від незначних і коротко-

часних коливань у відносинах системи із зовнішнім оточенням. У зв’язку із 

змінюваністю цих відносин системи і середовища формується система динамі-

чних процесів і механізмів між вимогами, що випливають із умов сталості 

структури, і вимогами даної зовнішньої ситуації. Даний динамічний аспект вті-

лює у собі функціональну частину аналізу. На загальному абстрактному рівні 

соціальний порядок є продуктом двох процесів: тенденції соціальної системи 

до самозбереження та тенденції до збереження певних меж і постійності щодо 

середовища (гомеостатична рівновага). Дії в середовищі системи, яка склада-

ється з багатьох систем, аналізуються на основі функціональних передумов, 

вимог щодо її виживання і рівноваги системи. Види діяльності всередині сис-
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теми постають унаслідок її структурних реакцій на вимоги, які виявляють її 

зв’язок із середовищем. Тому при аналізі соціальної системи важливо дослі-

джувати її взаємний обмін з іншими системами. Таким чином, різні елементи 

системи, за Т. Парсонсом, є похідними від умов соціальної дії та взаємодії 

[224]. 

Ключовим елементом структурно-функціонального аналізу є поняття фу-

нкції, на дослідженні якої зробив акцент учень Т. Парсонса Р. Мертон. Поклав-

ши в основу свого підходу комплексне поняття «функціоналізм», він постулю-

вав, що взаємозв’язок суспільства як цілого та його окремих частин забезпечу-

ється найрізноманітнішими і специфічними функціями, які можуть спостеріга-

тися і багаторазово повторюватися в конкретних об’єктах і фактах. За Р. Мер-

тоном, функція – це ті наслідки, які служать для саморегуляції даної системи 

або пристосуванню її до середовища [223].  

Завдання співставлення фактів і явищ у контексті набуття регіонами уча-

сті у системах прийняття рішень і вироблення політики з європейських питань 

розв’язується за допомогою інструментарію порівняльного, або компаративно-

го аналізу. 

У широкому сенсі, порівняльний аналіз – це специфічна методологічна 

процедура, що забезпечує розчленування порівнюваних явищ на складові, їх 

пізнання і порівняння один з одним з метою визначення їх подібностей і від-

мінностей [191, с. 120]. У свою чергу, метод порівняльного аналізу можна ви-

значити як засіб, що забезпечує визначення подібностей і відмінностей взаємо-

дій порівнюваних об’єктів з середовищем [191, с. 121]. 

За визначенням дослідниці проблем методів аналізу Т. Ромадіної, під 

компаративістикою у вузькому сенсі цього слова, тобто, у даному ключі, у при-

кладенні до соціальних процесів, можна розуміти особливу методику, вибуду-

вану на прийомі порівняння як універсальному способі реконструкції та інтер-

претації історичної реальності, що передбачає обов’язкове з’ясування умов, за-

собів, масштабів і цілей зіставлення двох або кількох соціальних систем. В ос-

нові порівняння історичних подій і фактів суспільного життя, як правило, ле-
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жить процедура систематизації уявлень про групи схожих явищ, що познача-

ються одним ім’ям, а також виявлення меж, обсягів цих груп, їх змісту та внут-

рішньої будови, що має своїм результатом вихід наукового пошуку на рівень 

висунення верифікованих гіпотез про нові властивості досліджуваних соціаль-

них феноменів [217, с. 132]. В рамках даної роботи, здійснюється порівняння 

досвіду набуття «європейської ролі» регіонами ряду країн – Бельгії, Іспанії, Ні-

меччини, Франції, на основі якого виявляється спільне і відмінне, виділяються 

специфічні риси і аспекти, притаманні конкретній моделі організації участі того 

чи іншого регіону у виробленні європейської політики. 

Наведене бачення уточнює дослідник методології суспільних наук М. 

Ойнус. Згідно з цим науковцем, залежно від особливостей досліджуваних 

об’єктів, цілей дослідження, воно може проходити в різних формах. У процеду-

ру порівняльного вивчення можуть входити й ті логічні операції, основою або 

елементом яких є прийом порівняння. Класифікація, аналогія, типологізація, 

синтез є в порівняльному дослідженні допоміжними етапами, що дозволяють 

знаходити подібності та відмінності за їх допомогою. На підставі того, який з 

перерахованих засобів використовується в порівняльному дослідженні, М. Ой-

нус виділяє наступні форми методу: порівняльно-аналогічну, порівняльно-

типологічну та порівняльно-класифікаційну. Окремою модифікацією порівня-

льного дослідження є порівняльно-історична форма методу, в структуру якого 

включений принцип історичного розгляду об’єктів, або, інакше кажучи, цій фо-

рмі притаманний часовий аспект дослідження [206, с. 192]. У термінах М. Ой-

нуса, в дисертаційному дослідженні використовується порівняльно-аналогічний 

метод, – у контексті співставлення ведеться пошук аналогічних (відмінних) 

форм реалізації європейської суб’єктності регіонами, аналізуються умови, в 

яких такі відбулися, – а також порівняльно-історична варіація методу. 

Один з крупних теоретиків компаративістики, А. Лійпхарт, визначає по-

рівняльний метод як аналіз малої кількості випадків і обставин, які є занадто 

малочисельними для застосування статистичного аналізу. Розглядаючи співвід-

ношення між порівняльним, експериментальним і статистичним методами, а 
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також методом ситуаційного (практичного) дослідження («case study»), науко-

вець аргументує перехідну, проміжну природу компаративістики стосовно зга-

даних інструментів аналізу. Згідно з А. Лійпхартом, будучи не таким конкрет-

ним, як ситуаційне дослідження, не таким вивіреним, як статистичний і не та-

ким показовим, як експериментальний методи, порівняльний аналіз, тим не ме-

нше, є оптимальним для проведення політологічних та історичних досліджень 

на малій кількості об’єктів. Він дозволяє наукове осмислення явищ на умовно-

обмеженому матеріалі при збереженні значного потенціалу екстраполяції, що, 

наприклад, є неможливим у випадку «case study», які страждають на надмірну 

локалізованість і концентрацію на окремих випадках, узагальнення яких не є 

повною мірою виправданим [118, с. 106-108]. Прийняття подібної логіки зумо-

вило вибір автора на користь порівняння умов, перебігу процесів становлення і 

форм реалізації «європейської регіоналізації» на прикладі обраних країн, взага-

лі, без наближеного дослідження конкретних окремих проявів останньої, яке, на 

наш погляд, з одного боку, могло б становити окремий предмет дослідження, а, 

з іншого боку, могло б позбавити дану роботу заявленої репрезентативності. 

Отже, методологія даного дисертаційного дослідження будується на спо-

лученні інструментів системного підходу, структурно-функціонального аналізу 

та порівняльного (компаративного) аналізу. 

Важливою концепцією, що послужила основою для цілої низки регіона-

льних стратегій в Європі та, у термінах даної роботи, дозволила проаналізувати 

позиції, стратегію і політику регіонів окремих європейських країн (зокрема, 

Німеччини), стала концепція «Європи регіонів».  

Сама ідея (або, з іншої точки зору, сукупність близьких за духом ідей, 

об’єднаних у рамках даного узагальнюючого, «парасолькового» поняття) «Єв-

ропи регіонів» виникла на основі ряду ідеалістичних концепцій післявоєнного 

перевлаштування Європи. Основним лейтмотивом цих концепцій, їх ключовою 

настановою став пошук такої формули реорганізації європейських відносин, 

яка б дозволила створити надійні перестороги проти повторення катастрофи 

світових або європейських воєн та закласти гарантії подальшого збереження 
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миру і демократії в «Старому світі». Слід підкреслити існування теоретичного 

зв’язку між цими концепціями і такою інтелектуальною течією, як європейсь-

кий федералізм. Значна кількість цих мислителів (Александр Марк, Генрі Бруг-

манс, Дені де Ружмон, Гі Еро) належала до прибічників «європейської федера-

ції»; беручи участь у Федералістському Русі, започаткованому в 1946 р., вони 

активно працювали над закладенням концептуальних основ такого бачення Єв-

ропи, яке будувалось на визнанні особливої ролі субнаціонального рівня фор-

мування політики та прийняття рішень у структурі європейської системи. Деякі 

інші (такі, як, наприклад, Л. Кор), не вбачаючи перспектив формування федера-

тивного європейського об’єднання, тим не менше, обстоювали можливість за-

безпечення миру шляхом регіоналізації. 

Одним з впливових мислителів, що підвели теоретичну базу під концеп-

цію європейської регіоналізації, став Леопольд Кор. Згідно з його баченням, 

основною причиною війни є критична маса сили, яку акумулюють соціальні 

організації (держави). Чим більше потенціал (сила) держави, чим більший її ро-

змір, тим актуальніше загроза «сповзання» у конфлікт із серйозними руйнівни-

ми наслідками. Отже, для запобігання війни та збереження миру існуючі дер-

жави слід максимально розукрупнити, звести їх на рівень суми дрібних «приро-

дних» одиниць (базових етнічно, релігійно, культурно, географічно відокрем-

лених спільнот). Те ж саме вірне і для Європи – вона має стати простором, де 

ключовим актором буде не держава-нація, як раніше, а її субнаціональні скла-

дові-регіони [85]. 

Теоретики-федералісти, зокрема, Дені де Ружмон і Гі Еро, визнавали за 

регіоном особливу роль у конструюванні повоєнної європейської федерації 

майбутнього. Так, в теоретичних побудовах прибічників федералізму за регіо-

ном, територіальною громадою фіксувалась функція базового елементу федера-

тивної системи Європи [36]. Європейський регіон постає в працях федералістів 

як «низова» територіальна одиниця, що сполучає в собі риси автономної еко-

номічної системи та простору свідомості, який дає індивідові оптимальну змогу 

самореалізуватись (у вимірі культури, мови, ідентичності) [64, с. 70-78]. 
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Вийшовши з суто теоретичної площини на хвилі активного посилення єв-

ропейської інтеграції в середині 1980-х рр., концепція «Європи регіонів» швид-

ко перетворилась з «кабінетного» поняття на широко уживаний термін, взятий 

«на озброєння» значним колом науковців, публіцистів, журналістів, політиків. 

Її практичне значення полягає, зокрема, у тому, що вона або надихнула ряд за-

ходів з «європейської регіоналізації», або послужила привабливою експлікати-

вною моделлю для конкретно-політичних кроків, ужитих у рамках просування 

«європейської ролі» регіонів країн ЄС. 

При цьому слід зазначити, що концепція «Європи регіонів» (та, у більш 

широкому контексті, регіоналізації в ЄС) не завжди знаходить одностайно по-

зитивне сприйняття в ЄС і у політичному, і в науковому вимірах. Так, характе-

ризуючи ідею «Європи регіонів», К. Мур підкреслює її «глибоко кон’юнктур-

ну» і «мінливу» природу, як висловлюється, зокрема, у тому, що різні регіони 

використовували її для досягнення відмінних цілей [103, с. 524]. Ряд дослідни-

ків і політиків (зокрема, Вацлав Клаус) убачають в «Європі регіонів» загрозу 

стабільності і розвитку Європи, оскільки «необережна» і «безконтрольна» роз-

будова «Європи регіонів», яка спричиняє ерозію централізованої держави, мо-

же, на їх думку, не стільки послабити, скільки підсилити тенденції націоналізму 

«історичних меншин» [85]. Паралельно, концепція «Європи регіонів» піддаєть-

ся критиці з боку авторів і політичних діячів лівого спрямування (найбільш по-

мітною з яких є представники німецької партії «Ліві», «Die Linke»). В основі 

критичної позиції лівих оглядачів лежить те бачення, що реалізація концепції 

«Європи регіонів» сприяє не стільки гармонізації рівнів соціально-

економічного розвитку і добробуту окремих регіонів Європи, а навпаки, їх по-

дальшому розшаруванню за показниками матеріального статку (у цьому кон-

тексті слід зазначити, що дана публічна критика не заважає ряду лівих партій, 

включаючи ту ж «Die Linke», з технічної точки зору, просувати себе в якості 

регіональних партій та користуватися інститутами регіоналізації з метою під-

несення свого впливу) [175, с. 290]. 
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Окрім того, і сама ідея регіоналізації в Європі, у цілому, і концепція «Єв-

ропи регіонів», зокрема, критикується групою авторитетних дослідників, пред-

ставлених, зокрема, такими іменами, як Р. Дарендорф, В. Райт, Н. Вегелланд. 

Дані автори, наукову позицію яких можна визначити як «скептичну», розгля-

дають регіоналізацію в ЄС як чинник не стільки «європеїзації», об’єднання та 

інтеграції Європи на низовому рівні, скільки фрагментації, розщеплення соціа-

льно-політичного простору ЄС, а самі перспективи «Європи регіонів» сприй-

мають критично [83]. 

Позаяк, незважаючи, з одного боку, на критику і, з іншого боку, постійну 

зміну динаміки практичної затребуваності даної концепції, слід констатувати, 

що вона справила значний вплив не тільки на науковий і комунітарний полі-

тичний дискурс, але і на практичні реалії розвитку ЄС, ставши однією з ідейних 

основ політики регіоналізації та європейських стратегій окремих регіонів (зок-

рема, федеральних земель ФРН). У контексті цього дослідження, дана концеп-

ція прислужилась для виявлення науково-теоретичних і політико-ідеологічних 

настанов курсу «європейської регіоналізації», взятого низкою регіонів розгля-

дуваних країн. 

Говорячи про методологію дослідження у теоретико-концептуальному 

вимірі регіоналізації, у цілому, та набуття регіонами ЄС «європейської ролі», 

інституалізації їх статусу як учасників процесу формування європейської полі-

тики, зокрема, необхідно згадати і про концепцію «третього рівня управління» 

як складову теорії багаторівневого управління. 

Саме поняття «багаторівневе управління» виникло у контексті просуван-

ня процесу європейської інтеграції та зміни якості відносин усередині Європей-

ського Співтовариства по мірі еволюції ЄЕС/ЄС від міжнародної організації до 

дедалі більш впливового наднаціонального центру влади. Запроваджене дослі-

дниками Гарі Марксом і Лізбет Хуг, дане поняття було покликане, по-перше, 

віддзеркалити нові політико-адміністративні реалії пост-маастрихтської Євро-

пи, що характеризувались, насамперед, появою союзного рівня прийняття рі-

шень і делегуванням такому управлінських повноважень від держав-членів, а, 
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по-друге, запропонувати відповідь на виклик, з яким зіштовхнулись політичні 

науки на тлі осмислення європейських процесів шляхом запровадження нової 

міждисциплінарної парадигми на стику політології і теорії міжнародних відно-

син.  

Згідно з Г. Марксом, багаторівневе управління – це «система постійних 

переговорів між взаємопов’язаними урядами на різних територіальних рівнях», 

практична дія якої веде до того, що «наднаціональні, національні, регіональні і 

місцеві уряди залучаються до всеохоплюючих політичних мереж» [97, с. 221-

222]. Теорія багаторівневого управління концептуалізує урядування в ЄС як 

гнучку, динамічну систему комплексних владних взаємодій мережевого типу, у 

якій можна виділити кілька основних рівнів, що концентрують у собі управлін-

ські повноваження, а саме, наднаціональний, національний та регіональний 

(«третій рівень управління»), тоді як сама багаторівневість формується в наслі-

док відцентрового процесу, в рамках якого компетенція з прийняття рішень 

«розпорошується» від національного рівня управління у двох напрямках – до 

наднаціонального (комунітарного) та до регіонального щаблів.  

Концепція багаторівневого управління заповнила собою свого роду тео-

ретико-концептуальну лакуну, що виникла на фоні політичних процесів, які су-

проводжували створення Європейського Союзу. Так, на думку ряду дослідни-

ків, основні наукові підходи і бачення відносин в європейському політичному 

просторі, що домінували станом на початок 1990-х рр., відрізнялись, по-перше, 

полярністю, по-друге, фрагментарністю, а, по-третє, обмеженістю. Зокрема, пі-

днесення регіонів як європейських акторів досліджувалось здебільшого у ме-

жах теорії «Європи регіонів», яка виводила на перший план аналізу регіон; дія-

льність європейських країн у вимірі євроінтеграції вивчалась в основному з по-

зицій «міждержавності» («ітерговерменталізму») і, насамперед, ліберальної мі-

ждержавної теорії; розвиток комунітарної площини, у цілому, розглядався 

скрізь концептуальну призму неофункціоналізму [15]. У даному контексті, па-

радигма багаторівневості, констатуючи появу якісно нової політичної реально-

сті в Європі, виступила «точкою синтезу» для різних напрямків наукової думки. 
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Концепція «третього рівня», відповідно, стала розвитком теорії багаторі-

вневості, деталізованої, у такий спосіб, у контексті регіоналізації. Згідно з ба-

ченням, оформленим даною концепцією, регіони виступають насамперед не як 

реал-політичні субнаціональні актори, що виборюють повноваження у проти-

стоянні з центральною владою, а як елементи широкої всеєвропейської «полі-

тії», – системи урядування, у рамках якої вони відіграють свою функціональну 

роль базового адміністративного щабля, поруч із національним та комунітар-

ним рівнями. «Дисперсія влади», спрямована від національного рівня до рівнів 

ЄС і регіонів, є об’єктивним процесом, зумовленим самою природою європей-

ської інтеграції, що веде не тільки до посилення регіонального щабля, але і до 

нагромадження вертикальних комунікацій та взаємовпливів, які пронизують усі 

рівні влади в ЄС, що створює передумови для прямого діалогу регіонів з кому-

нітарними інститутами [27]. 

Дана концепція, окрім теоретико-методологічного, мала й важливе прик-

ладне, політичне значення. Ідеї, висловлені у рамках розробки концепції «тре-

тього рівня управління», були «взяті на озброєння» рядом регіонів країн, які 

розглядаються у даному дисертаційному дослідженні. Так, просуваючи власну 

«європейську роль» і намагаючись отримати важелі впливу на формування єв-

ропейської політики, ідеологією «третього рівня управління» керувались феде-

ральні землі ФРН, бельгійські регіони і автономні спільноти Іспанії. 

З точки зору виконання завдань, поставлених у даному дисертаційному 

дослідженні, важливе значення має наукове визначення самого процесу регіо-

налізації, регіону як його учасника та регіоналізму як феномену європейської 

політики. Встановлення основних змістовних характеристик і ключових смис-

лових компонентів понять «регіон», «регіоналізм», «регіоналізація» актуальне 

як з точки зору подолання потенційної термінологічної плутанини при здійс-

ненні цього дослідження, так і у більш широкому контексті наукового аналізу 

явищ і процесів, що відбуваються у контексті набуття регіонами країн ЄС влас-

них повноважень на тлі вироблення європейської політики. 



25 
 

Попри широку уживаність у науковій літературі, публіцистиці, політич-

ному дискурсі, поняття «регіон» залишається таким, що не має не тільки уні-

версально визнаного визначення, але й загальноприйнятного смислового про-

читання. Цілий ряд дослідників регіоналізму підкреслюють таку характеристи-

ку поняття «регіон», як його семантичну «невловимість», важкість (або навіть 

непотрібність) винайдення його точних і вичерпних характеристик [170, с. 7; 

204; 242, с. 31-32]. 

Дану тезу ілюструє як широке розмаїття визначень цього поняття, так і 

відсутність «класичної» його дефініції. Так, автори самого терміну «регіон», що 

ввели його у науковий обіг географії та її підрозділу – регіональної географії – 

на початку ХХ століття, не дійшовши консенсусу, були змушені визначати ре-

гіон «через самого себе»: зокрема, за підсумовуючим визначенням класика ре-

гіональної географії Р. Б. Холла, «географічний регіон – це те, що вивчає регіо-

нальний географ» [61, с. 135].  

Попри тавтологію, вищезгадане визначення, на наш погляд, містить у со-

бі важливе раціональне зерно. Воно, по-перше, є релятивістським, а отже – гну-

чким та універсальним, а, по-друге, воно поміщує у центр дефініції дослідника 

як основну перемінну, що визначає конкретний зміст поняття у відповідності до 

характеру вирішуваних таким дослідником наукових завдань. Подібний, з од-

ного боку, рамковий, а з іншого боку, варіативний підхід є плідним з точки зору 

збереження флективності смислового навантаження категорії «регіон» в умовах 

розмаїття галузей знання, концепцій, аналітичних моделей і підходів, що так чи 

інакше використовують це міждисциплінарне поняття. Подібний релятивізм 

міститься і у концепції регіону, яке пропонує Британська енциклопедія: згідно з 

цим авторитетним академічним виданням, регіон у соціальних науках, – є цілі-

сним простором, який є гомогенним з позиції обраних критеріїв та відмінним 

від оточуючих районів та регіонів за цими критеріями. Це – інтелектуальний 

конструкт, створений на основі вибору рис, які мають значення з точки зору 

якоїсь конкретної проблеми, та відкинення інших рис, що розглядаються як не-

значні. Автори енциклопедії підкреслюють, що в термінах суспільних наук такі 
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ознаки можуть мати одиничний або множинний характер та стосуватися етніч-

них, культурних, мовних, кліматичних, топографічних, індустріальних, урбані-

стичних, економічних, адміністративних та інших характеристик [126]. 

Автор схильний погоджуватись з даним релятивістським підходом: регі-

он, на думку автора, є насамперед гнучким поняттям, чий зміст визначається 

контекстом його використання. 

Підходячи до проблеми дефініції з цієї точки зору, а саме, з позицій ви-

бору центрального критерію виокремлення регіону з решти простору, можна 

виділити кілька загальних концептуальних підходів до сприйняття регіону. На 

погляд автора, концепції (і відповідні дефініції) поняття «регіон» можна розді-

лити за ознакою авторства і призначення на адміністративно-офіційні та науко-

ві, а за ознакою змістовних характеристик – на нормативні, аналітичні, динамі-

чні та синтетичні. Даний поділ є вельми умовним, оскільки в основі адміністра-

тивних визначень нерідко лежать наукові напрацювання, а наукові визначення 

ґрунтуються на реаліях адміністративного розмежування відповідних країн. 

Офіційні документи ЄС, європейських регіональних організацій та нор-

мативно-правові акти України містять широкий набір визначень терміну «регі-

он».  

Так, Хартія Європейського Співтовариства щодо регіоналізації від 1988 р. 

формулює регіон як територію, що є географічно чітко визначеною одиницею 

або спільністю споріднених територій, що мають історичну спадковість, або 

чиє населення має спільні риси та має бажання просувати культурний, соціаль-

ний та економічний розвиток [227, с. 48]. У Декларації АЄР щодо регіоналізму 

в Європі від 4 грудня 1996 р. поняття «регіон» визначається як «публічно-

правова територіальна спільнота, сформована на рівні, безпосередньо нижчому 

від державного, та наділена політичним самоврядуванням» [39]. У Рекомендації 

1811 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи про регіоналізацію в Європі 

проводиться межа між географічними регіонами та територіальними громада-

ми, які, на відміну від перших, є не просто територіями, але й «людьми та сус-

пільствами, що володіють визначеною колективною особистістю» та описують-
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ся як регіони, нації, національності, країни тощо [124]. Отже, європейські нор-

мативно-правові акти та офіційні документи у своїх дефініціях здебільшого зо-

середжуються на географічних, адміністративних ознаках регіону, водночас 

підкреслюючи «людську», економічну та соціокультурну складову цього по-

няття. 

При цьому, найбільш важливим з точки зору свого практичного значення 

та реальних політико-економічних наслідків використання є інтерпретація по-

няття «регіон» у рамках Номенклатури територіальних одиниць для статистики 

(NUTS). Дана Номенклатура використовується в ЄС для здійснення класифіка-

ції регіонального поділу території Союзу як у статистичних цілях, так і для 

проведення комунітарної регіональної політики. У термінах цієї Номенклатури, 

територіальна одиниця ідентифікується з адміністративною одиницею, що, у 

свою чергу, визначається як «географічна місцевість з адміністративною вла-

дою, уповноваженою приймати адміністративні чи політичні рішення для даної 

місцевості у правових та інституційних рамках держави-члена» [130]. Номенк-

латура встановлює три рівні територіальних одиниць (NUTS-1, NUTS-2 і 

NUTS-3), що варіюються за показниками чисельності населення та є тотожни-

ми існуючим регіонам Європи. 

Українські офіційні документи демонструють значну розпливчастість де-

фініцій та, водночас, відсутність якогось спільного стандарту в даній галузі. 

Незважаючи на широке використання терміну «регіон» у законодавстві та пі-

дзаконних актах (в порядку ілюстрації, електронний архів Верховної Ради 

України містить більше тисячі документів, у назві яких є слово «регіон» [213]), 

даний термін пояснюється у поодиноких джерелах, і при цьому по-різному. 

Так, Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» встановлює, що 

«регіон» – це «територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 

Севастополя» [178]. У Розпорядженні Президента України «Про комісію з роз-

робки Концепції державної регіональної політики України» термін регіон вжи-

вається у наступному значенні: «частина території країни, яка характеризується 

комплексом властивих їй природно-географічних, економічних та інших ознак. 
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Регіон може збігатися з кордоном адміністративно-територіальної одиниці або 

об’єднувати території кількох таких одиниць» [215]. Згідно з Рішенням Консти-

туційного Суду України від 13 грудня 2011 р., регіони – це «адміністративно-

територіальні одиниці держави, формування яких обумовлене історичними, ге-

ографічними, економічними та іншими факторами» [214]. Як бачимо, у цілому 

українська «офіційна редакція» даного визначення або збігається за суттю з єв-

ропейськими аналогами, або просто ототожнює регіони та існуючі одиниці ад-

міністративно-територіального поділу України. 

У цілому, офіційні визначення мають переважно нормативний характер: 

вони зосереджуються, в основному, на територіально-адміністративних аспек-

тах та, загалом, несуть на собі значний відбиток емпіризму, який об’єктивно 

звужує набір рис, які можна використовувати у дефініції. 

Наукові дефініції характеризуються набагато більшим розмаїттям, обу-

мовленим широтою спектру критеріїв, доступних для застосування. 

З нормативної точки зору, що є властивою більш емпіричним напрямами 

науки, регіон є одиницею адміністративно-територіального або статистично-

планового поділу держави. Відмежування таких одиниць полегшує процес пла-

нування і робить управління територією більш ефективним. У даному контекс-

ті, регіон є вираженням політичної волі. Його межі обмежені специфічними за-

вданнями, що стоять перед територіальною спільнотою, кількістю населення, 

оптимального для вирішення даних завдань, а також низкою інших чинників. У 

цілому, подібний підхід був характерним для радянської науки: за спостере-

женням В. Андерсена, термінологічне різноманіття, пов’язане з територіальним 

аспектом суспільного відтворення, не мало великого значення, оскільки розви-

ток будь-якої території визначався виключно галузевими рішеннями [159, с. 

32]. Як приклад можна навести визначення Великої радянської енциклопедії: за 

нею, регіон – це «велика індивідуальна територіальна одиниця (наприклад, 

природна, економічна, політична та ін.) Регіональний – той, що відноситься до 

певної території (району, області, країні, групі країн)» [181]. У свою чергу, у 

вітчизняній теорії державного управління регіон – це економіко-адміністратив-
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но-управлінське територіальне утворення [236, с. 31] та найбільша адміністра-

тивно-територіальна одиниця субнаціонального рівня, яка має виборну владу, 

юридичну незалежність і власний бюджет [218, с. 68]. У цьому світлі, можна 

помітити, що більшість дефініцій, вжитих в офіційній літературі, теж має вира-

жені ознаки нормативності. 

На наш погляд, у науковому плані, нормативність має той значний недо-

лік, що приділяє недостатню увагу змістовним характеристикам регіону в люд-

ському, соціально-культурному вимірі, роблячи основний акцент на інститу-

ційних критеріях та формулюючи регіон лише як об’єкт трансформуючих і 

управлінських впливів держави у площині адміністрування та територіального 

поділу. 

На відміну від нормативного підходу, аналітичний підхід до вибору ви-

значення категорії «регіон» засновується на функціональних критеріях. Серед 

подібних критеріїв можна виділити, зокрема, географічні (такі, як висота над 

рівнем моря, рельєф, тип ґрунту), соціально-економічні (наприклад, однорі-

дність, взаємозв’язок, додатковість або полярність регіональних економік) то-

що. Аналітичний підхід, загалом, не віддає пріоритетного значення політичній 

практиці та адміністративним кордонам як чинникам визначення природи фе-

номену регіону і конфігурації конкретних регіонів. У рамках такої концепції, 

регіон розглядається, скоріше, не як об’єкт урядових реформ, а як об’єкт (нау-

кового) аналізу, що дозволяє вивчати різні особливості просторового поділу те-

риторії (наприклад, здійснювати аналіз економічної інфраструктури суміжних 

регіонів або проводити залежність між територіальною та людською складови-

ми регіонального простору). За визначенням російської дослідниці Бєлобородо-

вої, на основі аналізу конкретно-історичного, етнографічного та культурологіч-

ного матеріалу можна дійти висновку, що поняття «регіон» «не зводиться і не 

обмежується сучасними адміністративними кордонами, які самі не раз зазнава-

ли змін. Тому одним із способів оптимізації регіональної політики може стати 

розробка історико-культурного та/або історико-етнографічного підходу при 

проведенні районування, що дозволяє виокремити найбільш глибинні (архети-



30 
 

пові) складові у формуванні регіону» [165, с. 211]. Таким чином, аналітичний 

підхід може включати в орбіту аналізу широкий набір критеріїв, що робить йо-

го привабливим з точки зору наукового осмислення регіоналізму. 

Аналітичний підхід розсуває рамки дослідження до міждисциплінарної 

площини суспільних наук, зокрема – економіки, соціології та культурології. 

Остання обставина дозволяє залучити до набору критеріїв виділення регіону 

параметри культури, цивілізації, ідентичності та свідомісні характеристики на-

селення, пов’язаного з територіальним простором. Так, культуролог І. Левяш 

визначає регіон як «територіальну цивілізаційно-культурну спільність істотних, 

стійких і динамічних ознак життєдіяльності людей» [203]. Даний підхід демон-

струє значну гнучкість, що закладає передумови для його універсальності, а 

отже і його перспективності з точки зору наукового використання. У свою чер-

гу, він має і деякі недоліки: так, по мірі варіювання обраних критеріїв та, відпо-

відно, релятивізації визначення втрачається спільний ґрунт під науковою робо-

тою, яка ведеться у різних школах, що сприяє фрагментації та спеціалізації ре-

гіонознавства, «інкапсуляції» авторських колективів в обмежених концептуа-

льних рамках, зникненню «спільної мови» у відповідних дослідженнях. Окрім 

того, нехтування адміністративною складовою регіону обумовлює звуження 

даного підходу та виключає зі сфери його застосування цілу низку тем, зокрема 

– вивчення регіоналізації в ЄС як процесу, що протікає насамперед у встанов-

лених адміністративно-інституційних форматах.  

Слід також зауважити, що і нормативний, і аналітичний підходи мають 

таку спільну рису (яку можна трактувати і як ще один концептуальний недо-

лік), як статичність. Визначення, сформульовані у рамках цих бачень, відрізня-

ються тим, що позиціонують регіон як стале явище. Даний недолік долається у 

руслі динамічного підходу, що тлумачить регіон в термінах руху, еволюції, 

змін. 

Так, один з провідних сучасних прибічників такого підходу, М. Кітінг 

(який є, взагалі, одним з найбільш відомих дослідників регіоналізації в ЄС) 

вбачає у понятті регіону важливу динамічну складову. Зазначаючи, що деякі 
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аспекти політичних, економічних та управлінських процесів стають «відірва-

ними від території», він констатує паралельну «ре-територіалізацію економіч-

ної, політичної та соціальної активності». За М. Кітінгом, постійно з’являються 

нові форми регіоналізму і регіонів, що є продуктом «декомпозиції і рекомпози-

ції територіальних рамок суспільного життя, змін у державі, в ринкових відно-

синах і міжнародному контексті» [79, с. 11]. Подібну думку розвивають і його 

колеги Б. Хеттне і М.-К. Сму: «Регіон – це процес. Регіони завжди еволюціо-

нують і постійно змінюються. Як і нація, регіон – це уявна спільнота, і як нація 

він має територіальну основу. Це перший крок вгору по сходах «регіональнос-

ті»» [65, с. 327]. Автори, що притримуються динамічного підходу, констатують 

багатовимірність систем, у рамках яких існують різні аспекти простору (еконо-

міка, географія, політика, культура, свідомість тощо), та визначають регіон як 

продукт взаємодій усіх цих систем на даний момент часу. 

Близьким до даного бачення є синтетичний підхід, який поєднує (або, 

принаймні, намагається поєднувати) у собі різні аспекти усіх вищезгаданих пі-

дходів. Метою цього є «реконструкція» поняття «регіон», що «було втрачене» 

унаслідок де-універсалізації визначень та розуміння регіону. Методика синтезу 

полягає у спробі об’єднати розуміння регіону, вироблене географією («регіон 

як простір дії») і політичною наукою («регіон як об’єктна і/або суб’єктна оди-

ниця дії»). Прикладом реалізації синтетичного підходу шляхом дефініції може 

слугувати визначення, дане П. Шмітт-Егнером: «Регіон – це просторова частко-

ва одиниця середнього розміру і проміжного (посередницького) характеру, чий 

матеріальний субстрат заснований на території». При цьому, регіон визначаєть-

ся такими параметрами, як простір, розмір, функція і територія [137, с. 181]. З 

даною точкою зору перекликається позиція російського дослідника В. Дергачо-

ва, який вбачає регіон як місцеву трансформацію природно-географічних, гео-

політичних, геоекономічних та інших ознак, інтегрованих у динаміці спільним 

соціокультурним кодом [175, с. 51]. 

Як можна бачити, з точки зору розв’язання наукової задачі даної дисерта-

ції, далеко не всі риси поняття «регіон» та, відповідно, не всі визначення та ва-
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ріанти осмислення даного терміну можуть знайти своє застосування. З огляду 

на те, що у цій роботі розглядається процес перенесення регіоналізації на євро-

пейський щабель, ствердження «європейської ролі» регіону, очевидно, що регі-

онові, який згадується у даній дисертації, притаманна адміністративно-політич-

на цілісність. Такий регіон може бути умовним або навіть штучним з історич-

ної, економічної, етнолінгвістичної чи географічної точки зору (у тому розу-

мінні, наприклад, що його кордони не збігаються з територією розповсюдження 

відповідної мови або виробничих сил, асоційованих з даним регіоном), але в 

конституційно-правовій та адміністративній площині він є безумовною одини-

цею з окресленою територією, управлінськими інститутами та закріпленими за 

нею правами, повноваженнями, сферами відання та можливостями. Даний регі-

он вбудований до загальнонаціональної системи адміністративно-політичних 

відносин в якості елементу та підсистеми останньої і володіє суб’єктністю у ді-

алозі з центральною державною владою відповідної країни. Водночас, регіон 

існує не тільки як суб’єкт, але і як один з щаблів загальнодержавної адміністра-

тивної системи. 

Отже, у термінах даного дисертаційного дослідження, поняття «регіон» 

має двояке значення: по-перше, «регіон» трактується як політико-географічна 

територіально-адміністративна одиниця, що входить до складу держави й має 

окреслені адміністративні кордони, відповідний конституційно-правовий статус 

та сферу закріплених за нею повноважень, і, по-друге, як субнаціональний рі-

вень управління у рамках загальнодержавної інституційної системи організації 

влади. 

Не менш неоднозначними, ніж термін «регіон», є терміни «регіоналізм» 

та «регіоналізація», а також питання взаємозв’язку між цими двома поняттями. 

Причиною цьому є, на думку автора, як невизначеність регіону в якості базово-

го концепту та широта його інтерпретацій, що народжує розмаїття прочитань 

явищ регіоналізму та регіоналізації, так і значна витребуваність даних термінів 

у політичному і публіцистичному дискурсі, що долучилась до продукування 

додаткових значень і смислів, позв’язуваних з ними. 
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Характеризуючи дані терміни, на наш погляд, слід окремо зупинитись на 

проблемі їх співвідношення, оскільки кореляція зазначених понять є ключовою 

для розуміння їх змісту. У даному контексті, зауважимо, що, за спостереження-

ми автора, у науковій літературі можна виділити три варіанта відношення між 

поняттями «регіоналізм» та «регіоналізація». 

По-перше, ряд дослідників (наприклад, провідна російська дослідниця ре-

гіоналізму І. М. Бусигіна, українські дослідники М. Долішній, І. Черленяк то-

що) ототожнюють ці поняття, обстоюючи наявність відношення синонімії між 

ними [169 с. 7]. Дане сприйняття, як вважає автор, достатньо розповсюджене, 

зокрема, у публіцистичній літературі та медійному дискурсі.  

По-друге, існує точка зору, згідно з якою обидва терміни описують одне і 

те ж явище, яке існує у двох варіантах з різним вектором, відповідно, позначу-

ваних цими термінами. Так, на думку Шмітта-Егнера, регіоналізм є регіоналі-

зацією «зверху», а регіоналізація – регіоналізмом «знизу» [137, с. 186]. Дещо 

інакше формулюють подібну тезу М. Калкуллі та М. Легренці: йдеться про 

єдиний феномен, що приймає форму або політичного низхідного процесу, який 

називається регіоналізмом, або структурного висхідного процесу, який імену-

ється регіоналізацією [24]. 

По-третє, низка науковців розглядають регіоналізм та регіоналізацію як, 

відповідно, феномен та його практичний вияв у процесі або, як варіант, проект 

та процес його втілення. Так, пояснюючи різницю між регіоналізмом та регіо-

налізацією, Л. Фосетт зазначає, що «якщо регіоналізм є або політикою, або про-

ектом, то регіоналізація є водночас і проектом, і процесом». Фактично, згідно з 

цією дослідницею, різниця між двома явищами полягає у тому, що, на відміну 

від регіоналізму, регіоналізація неможлива в абстракції від динаміки, від часо-

вого виміру [55, с. 433]. 

Отже, у сучасній науковій думці можна, зокрема, відстежити кілька варі-

антів (або груп варіантів) інтерпретації співвідношення між поняттями «регіо-

налізм» та «регіоналізація», у рамках яких ці явища трактуються або як повніс-

тю тотожні, або як різні вияви одного феномену, або як феномен та процес його 
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вияву. На наш погляд, слушною, з точки зору цілей даного дослідження, є та 

позиція, що термін «регіоналізм», скоріше, описує саме явище (набуття регіо-

нами суб’єктності, відповідну політику та проекти як такі), тоді як «регіоналі-

зація» є насамперед процесом. 

Як вже зазначалось вище, поняття «регіоналізм» має достатньо широкий 

набір тлумачень у сучасній політологічній та соціологічній науці. Вважаємо за 

доцільне коротко охарактеризувати основні підходи до визначення сутності 

цього поняття. 

Широке коло і зарубіжних, і вітчизняних дослідників розглядає регіона-

лізм як ідеологію, що передбачає розширення повноважень регіонів, та сукуп-

ність наслідків такої ідеології. При цьому, у рамках даної концепції можна ви-

ділити два загальних напрями, що можуть бути умовно позначені як «висхід-

ний» регіоналізм та «низхідний» регіоналізм.  

Загалом, різниця між цими двома версіями регіоналізму полягає у визна-

ченні ініціатора та/або основного суб’єкта дії, що стоїть за просуванням тенде-

нції набуття регіоном суб’єктних властивостей. Якщо «висхідний» регіоналізм 

є продуктом діяльності регіону або, у будь-якому випадку, «низового» рівня, то 

«низхідний» регіоналізм, скоріше, репрезентує політику децентралізації, яку 

проводить національна держава в особі центрального уряду. 

Так, згідно з М. Кітінгом, «висхідний» регіоналізм можна спостерігати у 

формі ідеології регіональних еліт європейських держав, яка, маючи різні форми 

та варіанти аргументації залежно від регіону та конкретно-історичних обста-

вин, у цілому, обстоює курс на більшу регіональну автономію [79, с. 14-15]. 

Подібна концепція озвучена німецьким дослідником Х.-Ю. Пуле: згідно з цим 

дослідником, центральною тезою ідеології регіоналізму є боротьба регіону за 

децентралізацію держави і набуття більших прав, насамперед – автономії [121]. 

У схожому ключі витримано й бачення помітної кількості українських 

авторів. Так, Е. Топалова, підсумовуючи напрацювання «української школи» 

регіональних досліджень, визначає регіоналізм як громадсько-політичний рух 

або відповідну систему ідеологічних орієнтацій, де метою є ствердження регіо-
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нів як суб’єктів політичних та управлінських відносин, розширення повнова-

жень регіональних органів влади [229, с. 109]. 

Низка дослідників (серед таких хотілося б виділити, зокрема, Т. Хьогліна 

та І. Мені) нерідко ототожнюють «висхідний» регіоналізм з місцевим або регі-

ональним націоналізмом та акцентують увагу, насамперед, на етнокультурних 

та національних мотивах регіоналізму. За визначенням французького науковця 

І. Мені, «висхідний» регіоналізм є «мобілізацією периферії на її власний розви-

ток», перетворення нейтральної категорії «територія» в політично значиму в 

результаті атрибуції їй населенням етнічних, історичних, мовних та інших цін-

ностей. Таким чином, в результаті розвитку регіоналізму територія (що перет-

ворюється з аморфного простору на регіон) стає об’єктом і суб’єктом політич-

ної боротьби [204]. 

«Низхідний» регіоналізм, будучи за формою явищем того ж порядку, що і 

«висхідний», має відмінне змістовне наповнення, що визначається «авторст-

вом» відповідної політики. Логічно, що держава, як ключовий гравець децент-

ралізації за «низхідним» сценарієм, діє, виходячи насамперед з власних інте-

ресів і бачень. Якщо пріоритети регіону полягають у набутті більшої самостій-

ності, у тому числі – ціною демонтажу держави та перетворення на незалежний 

суб’єкт міжнародних відносин, інтереси якої, на даному тлі, є, скоріше, маргі-

нальними, то держава зацікавлена у такій версії регіоналізму, що забезпечив би 

їй збереження власної цілісності та наявність інституціоналізованих важелів 

контролю за регіонами як власними адміністративно-територіальними одини-

цями. 

У той же час, було б не вірно розглядати «низхідний» регіоналізм виклю-

чно крізь призму конфронтації інтересів «центру» та регіонів. Так, М. Кітінг 

зауважує, що «низхідний» регіоналізм може бути представлений у вигляді гри з 

ненульовою сумою, в якій кожний учасник може виграти: депресивні регіони – 

за рахунок зростання, розвинені регіони – за рахунок зняття надмірного наван-

таження, національна економіка – за рахунок збільшення продуктивності і по-

легшення інфляційного тиску. У такому розумінні, «низхідний» регіоналізм та-
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кож допомагає центральному уряду інтегрувати периферійні території та, у під-

сумку, посилити національну єдність [81, с. 2]. У даному зв’язку, слід зазначи-

ти, що значне число дослідників вважає найбільш помітним практичним вті-

ленням концепції «низхідного» регіоналізму концепцію «Європи регіонів», про 

яку детальніше йдеться у наступному розділі цієї дисертаційної роботи. 

Отже, у термінах даного дослідження, 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 сис-

теми державної влади в країні. Стороною, що просуває перетворення у дусі по-

літики регіоналізму, може бути центр (національна держава) чи самі регіони. 

Регіоналізація є не менш «проблемним» поняттям у плані знайдення уні-

версальних визначень. Як зазначалось вище, її нерідко змішують з регіоналіз-

мом або свідомо ставлять знак рівності між цими двома категоріями. Дана по-

зиція властива, у тому числі, ряду українських вчених. Так, О. Картунов та О. 

Маруховська стверджують про те, що регіоналізація є ідентичною регіоналіз-

мові в якості аспекту зовнішньополітичних реалій [232, с. 330], а авторитетний 

дослідник-правознавець І. Яковюк вживає дані терміни як синоніми [239]. Ав-

тор заперечує проти такого концептуального змішування, оскільки, на його по-

гляд, воно не тільки заплутує вивчення регіональної проблематики і ускладнює 

його поняттєвий апарат, але й позбавляє дослідника додаткових інструментів 

пояснення реальності. 

Ключовим спільним аспектом більшості бачень явища регіоналізації є, 

насамперед, трактування регіоналізації як процесу. Позаяк, основні характерис-

тики змісту даного процесу істотно різняться у залежності від індивідуальної 

дослідницької позиції визначеної школи чи то конкретного науковця, що зумо-

вило високу варіативність тлумачень сутності цього поняття у науковій літера-

турі та політичному (у тому числі – й міжнародно-політичному) дискурсі.  

Тривалий час у західній політології регіоналізація, у широкому сенсі, 

ототожнювалась з процесом створення регіонального (тобто проміжного між 
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центральним та місцевим рівнями) щабля урядування [242, с. 46]. Так, відомий 

американський політолог Л. Снайдер, який притримується даного підходу, ви-

значає регіоналізацію як процес «розподілу країни на окремі частини» [188, с. 

236]. 

Однак, по мірі набуття регіонами особливої ролі в системі державного 

управління європейських країн, з одного боку, та нагромадження суспільними 

науками емпіричного матеріалу у сфері децентралізації влади, а також розвитку 

відповідних дисциплін та наукових шкіл, з іншого боку, дефініції та, загалом, 

розуміння регіоналізації істотно врозмаїтнились, що призвело до «розмивання» 

первісного прочитання поняття «регіоналізація».  

У світлі даних обставин, розпливчастість поняття регіоналізації змусила 

Раду Європи (РЄ), яка є одним з провідних центрів дослідження феномену регі-

оналізації та його практичної політичної інтерпретації, удатися до формулю-

вання даного явища у якомога широких термінах. Згідно з Радою Європи, чиє 

визначення визнається «відправною точкою» інтерпретації регіоналізації рядом 

авторів європейської і, в тому числі, української [239, с. 58] науки, тенденція до 

регіоналізації в тому вигляді, в якому вона проявляється в сучасній Європі, 

«…доводить слабкість традиційних визначень, оскільки вона відбувається і в 

державах, які не збираються створювати новий рівень управління, і в тих дер-

жавах, де вже існують виборні представницькі органи на всіх рівнях… Регіона-

лізація відповідає, в загальному сенсі, новій інтерпретації територіальної орга-

нізації держави, та, у вузькому сенсі, – новому підходові до проміжного рівня 

влади, його обов’язків і завдань» [30, с. 6]. Слід зазначити, що така дефініція 

задала загальні концептуальні рамки для низки інтерпретацій і бачень явища 

регіоналізації у масштабах європейської науки. З іншого боку, широке прочи-

тання даного феномену уможливило появу ряду науково-теоретичних моделей 

регіоналізації, що описували різні аспекти та формати цього процесу. 

На основі вищевказаного визначення РЄ органами Ради було сформульо-

вано концептуальні варіанти (моделі) регіоналізації. Такими стали, по-перше, 
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регіоналізація без створення регіонального рівня, по-друге, регіональна децент-

ралізація та, по-третє, політична регіоналізація. 

Згідно з Радою Європи, перший варіант, не передбачаючи розбудови 

окремого управлінського рівня між національним та місцевими щаблями уря-

дування, має на меті пристосування вже існуючих інститутів до цілей та за-

вдань регіоналізації. Дана модель практикується у більшості країн Європи; при 

цьому, можна відзначити перехідний характер згаданого варіанту та можли-

вість його трансформації до другої моделі.  

Другий варіант включає в себе створення субнаціонального регіонально-

го управлінського рівня шляхом перенесення схеми розподілу компетенції, 

прав та обов’язків місцевого рівня на нові адміністративні інститути, чия влада 

розповсюджується на ширший географічний район. Основним завданням дано-

го процесу є посилення контролю за економікою і вдосконалення господарської 

інфраструктури.  

Третій варіант може застосовуватись як самостійно, так і поруч з іншими 

моделями регіоналізації. Його визначальною рисою є не тільки розбудова регі-

ональної адміністративної ланки управління, але й наділення його значними 

повноваженнями у політичній галузі [92, с. 5, 14]. 

На погляд автора, дефініція регіоналізації у викладі Ради Європи та її 

концептуальне бачення моделей регіоналізації характеризується як широтою, 

що дозволяє визначити і класифікувати значний обсяг явищ регіоналізації, так і 

істотною описовістю, яка випливає з емпіричного характеру аналізу, на основі 

якого було сформульовано дані визначення. Дане прочитання лягло в основу 

наукових поглядів значного числа дослідників регіональної проблематики в 

контексті політичних процесів об’єднаної Європи. 

У той же час, явище регіоналізації зберігає значний потенціал дискусій-

ності. Як і категорії «регіон» та «регіоналізм», воно сприймається під різними 

кутами зору та визначається відмінним чином різними дослідниками і школа-

ми.  
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Так, ряд науковців (зокрема, британські автори Е. Томпсон і Д. Данкерлі) 

звертає особливу увагу на соціокультурний зміст регіоналізації та характеризує 

регіоналізацію як процес передачі повноважень або обов’язків від центрального 

уряду до рівня регіональних адміністрацій, що передбачає визнання регіональ-

них одиниць в якості юридичних осіб територіального самоврядування, які зна-

чно відрізняються своїми культурними, економічними або політичними умова-

ми для їх підтвердження [149, с. 114]. Подібним чином, польський дослідник Б. 

Яловецький, розвиваючи тезу швейцарського автора М. Бассана, пов’язує регі-

оналізацію з діяльністю уряду «щодо реорганізації території держави з метою 

зменшення відмінностей та стимулювання процесів розвитку через відповідну 

регіональну політику, яка повинна перш за все звертати увагу на можливості 

регіону в сітці центрів комунікації та розповсюдження культури, охороні міс-

цевої культурної спадщини, розвитку освітніх інституцій в... безперервному ро-

звитку» [173, с. 413; 9].  

Для еволюції концепції регіоналізації характерний і той аспект, що вона 

сприймається низкою дослідників і шкіл як, насамперед, економічний та/або 

соціально-економічний феномен. Зокрема, колектив авторів Інституту світової 

економіки і міжнародних відносин РАН трактує регіоналізацію як елемент 

державної регіональної політики, спрямованої на розбудову системи бюджет-

ного федералізму [210, с. 52], тоді як відомий соціолог Ю. Левада описує це 

явище як продукт «розпаду централізованої економіки і державно-політичних 

структур... та локальної самоорганізації різних соціальних, економічних, кому-

нікативних і владних структур» [173, с. 275]. 

Регіоналізація розглядається і як відповідь на неефективність надцентра-

лізованої управлінської адміністративної моделі держави. Зокрема, згідно з до-

слідником процесів регіоналізації у Східній Європі після демонтажу режимів 

«народної демократії» М. Горватом, регіоналізація «може виникнути внаслідок 

раціоналізації субнаціональних одиниць управління зверху-донизу» [173, с. 

106]. 
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Інша модель трактування регіоналізації вбачає у ній антитезу політично-

му регіоналізмові як ідеології ствердження автономії або незалежності регіонів, 

рецепт центрального уряду з подолання негативних наслідків сепаратистських 

настроїв у певній частині країни [173, с. 107]. 

Можливий і такий варіант концептуального бачення регіоналізації в Єв-

ропі, як синтез максимального набору рис, що проявились у ході розвитку від-

повідних процесів децентралізації в європейських країнах. Так, українська дос-

лідниця Е. Топалова визначає регіоналізацію як процес регіонального структу-

рування простору, а також повноцінного включення регіонів до економічного, 

соціального та політичного життя на національному і транснаціональному рів-

нях [229, с. 109]. 

У свою чергу, ряд дослідників (серед яких, насамперед, слід відзначити 

видатного американського політолога і теоретика міжнародних відносин Дж. 

Розенау), взагалі, утримуються від того, щоби давати конкретне визначення 

процесу регіоналізації та окремо зупинятись на якихось характерних його ри-

сах. Так, за Дж. Розенау, регіоналізація – це «вкрай суперечливий процес фраг-

ментації та інтеграції» [188, с. 236]. 

У контексті даної роботи, особливий інтерес становлять такі аспекти про-

цесів перебудови систем адміністративно-територіального поділу і державного 

управління в Європі, як, по-перше, набуття регіонами як територіальними оди-

ницями якоїсь форми самостійності, у тому числі і у зрізі виявлення своєї волі 

та представлення власних інтересів у зовнішніх справах, та, по-друге, перене-

сення до субнаціонального рівня управління відповідних владних повноважень. 

Дані аспекти формують авторську дослідницьку концепцію регіоналізації як 

процесу автономізації регіонів в якості системних акторів внутрішнього адміні-

стративно-політичного та зовнішнього – комунітарного – поля. 

З огляду на це, також хотілося б пояснити термін «європейська регіо-

налізація», що вживається у роботі. Дане технічне поняття, введене у рамках 

цієї дисертації, покликане поєднати у собі відображення, з одного боку, станов-

лення суб’єктності регіону, а, з іншого боку, процесу їх виходу до сфери вироб-
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лення політики, по-перше, відповідної національної держави щодо ЄС, а по-

друге, на рівні ЄС. У цьому контексті, мається на увазі перенесення процесів 

регіоналізації як ствердження особливої ролі регіонів в якості автономних ад-

міністративно-територіальних утворень та рівня управління до європейського 

виміру буття кожної відповідної держави-члена Європейського Союзу. У зага-

льному плані, даний процес повною мірою перегукується з положеннями кон-

цепції багаторівневого управління, яку послідовно проводить у життя Європей-

ський Союз і є прямо пов’язаним з її реалізацією: набуваючи важелі впливу і на 

національну політику з європейських питань, і на діяльність європейських ін-

ститутів, регіон проявляє себе в якості рівня управління, «вписаного» до бага-

торівневої матриці урядування поряд з ЄС і національною державою, при цьо-

му взаємодіючи з іншими двома полюсами влади напряму.  

Отже, даний термін позначає процес виходу регіонів на політичну арену 

ЄС в якості акторів, набуття ними суб’єктності у «європейській площині», тоб-

то у формі участі, по-перше, у системах вироблення політики з питань ЄС на 

національному рівні, у рамках інституційних і політичних механізмів держави, 

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

нітарному рівні, в інституційному середовищі Європейського Союзу.  

У свою чергу, даний комплекс понять – участь у виробленні політики 

щодо ЄС і роботі комунітарних інститутів – у тексті роботи для спрощення і 

скорочення обсягу нерідко позначається як «участь регіонів у виробленні євро-

пейської політики».  

Хотілося б наголосити на тому, що, у контексті термінів «європейська ре-

гіоналізація» та «європейська політика», «європейський» означає «такий, що 

відноситься до ЄС». Вибір на користь цього вузького прочитання був зробле-

ний у світлі термінологічного і концептуального доробку значного числа су-

часних європейських авторів, які широко використовують ототожнення термі-

нів «європейський» і «той, що стосується ЄС» (прикладом чого, зокрема, може 

служити розповсюджений в науковій літературі країн ЄС термін «європеїза-

ція», що розуміється як процес транспозиції норм комунітарного права та/або, у 
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загальнішому ключі, інтеграції до ЄС [69; 70, с. 1-2; 18, с. 43; 19, с. 46; 21, с. 14-

17; 65, с. 327; 76, с. 97; 115, с. 295; 122; 138, с. 105]), а також унаслідок відсут-

ності сталого і уживаного прикметника від абревіатури «ЄС». 

З огляду на те, що термін «європейська регіоналізація» носить умовний 

характер і вводиться, насамперед, з метою розв’язання конкретної наукової 

проблематики, поставленої у рамках цього дисертаційного дослідження, він 

уживатиметься у тексті в лапках. Залишаючи за дужками доцільність широкого 

запровадження даного терміну в науковому дискурсі, вважаємо, що, у розумін-

ні вузьких завдань цієї роботи, він достатньою мірою виконує свою функцію. 

 

1.2. Джерельно-документальна база та історіографія дослідження 

Дане дисертаційне дослідження було проведено з використанням цілого 

ряду документів та матеріалів, наукових, політичних, публіцистичних джерел. 

Джерельну базу роботи можна визначити наступним чином:  

1. Офіційні документи окремих країн Європейського Союзу, зокрема, за-

конодавчі акти (наприклад, Закон про свободи і відповідальність міс-

цевих влад Франції [93]), доповіді та офіційні огляди з питань регіо-

налізації (такі, як огляд Міністерства державної адміністрації Іспанії 

щодо участі автономних спільнот у комунітарних справах ЄС [89]) та 

регіонів (Декрет Уряду Країни Басків № 2011/3868 [40], Остаточний 

звіт про підготовку офіційної позиції Фландрії на Міжурядовій конфе-

ренції 2004 р. [155], Звіт про європейську політику уряду Федеральної 

землі Баден-Вюртемберг [102], документ «Пріоритети Валлонії-

Брюсселю» [144]).  

2. Офіційні документи багатосторонніх структур, серед яких можна ви-

ділити документи комунітарних структур і установ – ухвали керівних 

органів ЄС (Хартія про регіоналізацію [131], Лаекенська декларація 

про майбутнє Європейського Союзу [90], Рішення Європейського Па-

рламенту і Ради № 1059/2003 [130]), Програми регіонального розвитку 

ЄС [127], Проекти регіонального розвитку [128], – Ради Європи та її 



43 
 

інститутів (Рекомендація 1811 (2007) ПАРЄ [124], Рекомендація 240 

(2008) Конгресу [125], Звіт Ради Європи «Регіоналізація та її вплив на 

місцеве самоврядування» [30], Доповідь з європейської практики та 

останніх подій у галузі регіонального самоврядування [31]), міжрегіо-

нальних органів і асоціацій (Декларація АЄР про регіоналізм в Європі 

[39] тощо).  

3. Виступи і заяви посадових осіб (зокрема, виступ прем’єр-міністра Ба-

варії Е. Штойбера на відкритті баварського представництва у Брюсселі 

[140], виступ прем’єр-міністра Бельгії Гі Верховстадта у Центрі між-

народних досліджень у м. Вашингтон [150]). 

4. Монографії. У ході роботи над дисертацією було опрацьовано значне 

число наукових монографій як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. 

З-поміж таких хотілося б згадати роботи таких науковців, як Т. Бьор-

цель [20], Р. Скаллі і Р. Він-Джонс [54], І. Фурні [59], Ч. Джеффері 

[77], М. Кітінг [81], С. Везерхілл [157], В. Копійка [196], В. Констан-

тинов [193], П. Надолишній [205], Т. Безверхнюк, С. Саханенко, Е. То-

палова [163], В. Чужиков [237] тощо. Вивчення монографій дозволило 

авторові дослідити процеси регіоналізації в країнах Європейського 

Союзу у цілому комплексі різноманітних аспектів та крізь призму різ-

них концептуальних бачень та підходів. 

5. Наукові статті у фахових виданнях. Не менш важливим джерелом ста-

ли наукові роботи, оприлюднені європейськими, російськими та укра-

їнськими авторами у наукових журналах і збірниках. Зокрема, для 

розв’язання наукових завдань цієї дисертації значно прислужились 

статті таких науковців (політологів, соціологів, регіонознавців тощо), 

як Т. Бьорцель [18], М. Кітінг [79; 80], В. ван Хюллен [152], В. Копійка 

[195; 192], Г. Яровой [240], І. Бєлобородова [165], Е. Топалова [227; 

229], Ж. Ушакова [232], І. Бусигіна [170], О. Картунов [187], І. Черле-

няк [236], І. Яковюк [239] тощо. 
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6. Автореферати і дисертації. Зокрема, хотілося б відзначити дисертацій-

ні роботи американського дослідника С. Джоллі [78] та українських 

дослідників А. Семеновича [219], Е. Топалової [228] та Ж. Ушакової 

[234]. Положення згаданих дисертацій допомогли авторові оцінити 

стан наукової розробленості теми та ознайомитись з позиціями даних 

науковців та їх шкіл щодо регіоналізації в Європі. 

7. Довідкові і статистичні джерела (наприклад, «Офіційний довідник Єв-

ропейського Союзу» [109], довідник «Регіони Європейського Союзу» 

[129], офіційний сайт органу європейської статистики EUSTAT [32], 

сайт Британської енциклопедії [126]). 

Таким чином, при підготовці дисертації було використано цілий ряд до-

кументів і матеріалів офіційного характеру (нормативно-правових актів, допо-

відей, резолюцій тощо) розглядуваних країн, їх регіонів, комунітарних установ, 

Ради Європи та регіональних об’єднань. Автор розглянув широке коло науко-

вих праць – монографічних досліджень, наукових статей, тез виступів, дисерта-

цій. Окрім того, при здійсненні дослідження значно прислужились відповідні 

довідкові і статистичні джерела. 

Характеризуючи історіографію дослідження, слід вказати, насамперед, 

на глибоку і детальну розробленість тематики регіоналізму та регіоналізації у 

науково-інтелектуальному просторі Європейського Союзу. На наш погляд, це є 

цілковито логічним, адже проблематика регіоналізації становить в Європі ве-

льми значний науковий і актуальний практичний інтерес. Європейські автори 

приділяють значну увагу тематиці регіоналізації, регіоналізму та регіональної 

політики, розглядаючи її у значному комплексі аспектів. Широта кола розгля-

дуваних питань і наявність значного числа дослідників і шкіл змушує нас зупи-

нитись лише на обраних наукових творах і представниках західної науки, які 

справили найбільший вплив на авторське сприйняття процесу набуття регіона-

ми «європейської ролі» та/або так чи інакше торкалися тематики «європейської 

регіоналізації». З іншого боку, дане завдання почасти полегшується тим, що, за 

визнанням крупного каталонського дослідника регіоналізму Ф. Морати, більша 
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частина науковців, які вивчають європейську інтеграцію, зосереджують свою 

увагу на різних сторонах і вимірах її впливу на держави, а не на регіони, і лише 

відносно невелике (за європейськими мірками) коло авторів розглядають про-

блематику діалогу «Європа – регіони» та актуальні питання «європейської регі-

оналізації» [54, с. 134]. 

У цьому контексті, перш за все, хотілося б зупинитись на доробку такого 

сучасного автора з питань регіоналізації в Європі, як М. Кітінг. Він по праву 

вважається одним з провідних науковців, що розробляють тематику європейсь-

кого регіоналізму.  

М. Кітінгові належить детальний аналіз концептів «регіон», «регіона-

лізм», «регіоналізація», що є ключовими поняттями для наукового осмислення 

логіки відповідних політичних процесів. Характеризуючи феномен регіону, М. 

Кітінг вказує на значну політизованість даного терміну, зумовлену чутливістю 

питання регіоналізації в Європі, підкреслюючи детермінуючу роль особистої 

позиції дослідника у трактуванні регіону як явища та суб’єкта й об’єкта політи-

ки. М. Кітінг підкреслює багатомірну природу регіону, який, згідно з цим нау-

ковцем, існує і як територіальна одиниця, і як площина реалізації ряду функці-

ональних процесів, і як інституційна система. 

Констатуючи просування тенденцій глобалізації та інтеграції у рамках 

європейської системи міжнародних відносин, яка неминуче веде до «денаціона-

лізації» багатьох сфер і аспектів життя і, здавалося б, до зникнення їх «терито-

ріальної прив’язки», М. Кітінг обстоює тезу про паралельну «ретериторіаліза-

цію» суспільно-політичних, економічних і соціокультурних процесів, їх «пове-

рнення» до регіонального ґрунту. Автор пояснює даний парадокс наступним 

чином. По мірі розвитку інтеграції в Європі, що має своїм наслідком «розми-

вання» центрального управлінського рівня, ерозію відповідних управлінських 

структур і скорочення сфер компетенції, стають більш витребуваними регіона-

льні інститути соціальної організації, які поступово звільнюються від тиску по-

слабленої центральної держави. У свою чергу, в економічному вимірі «магне-

тизм» регіону як привабливого об’єкту інвестицій та осередку економічного 
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життя пояснюється порівняльними перевагами обмеженого територіального 

простору (зокрема, такими, як кліматичні умови, наявність кваліфікованої ро-

бочої сили, географічне розташування, якість життя тощо), які, на думку науко-

вця, наразі переважають в мотивації суб’єктів господарювання над такими ар-

гументами, як бізнес-клімат та пільги, передбачені управлінськими органами. 

За М. Кітінгом, даний процес (руйнування національних структур – відроджен-

ня територіальних структур) створює середовище динамічної перманентної ре-

структуризації простору у політичному, економічному, ідентичнісному, соціо-

культурному вимірах [82].  

Слід зазначити, що бачення М. Кітінга є важливим ще й тому, що значна 

кількість європейських і, взагалі, західних вчених, розглядає його в якості од-

ного з основоположників сучасного регіонознавства, а його погляди вплинули 

на формування авторської позиції десятків інших дослідників. У цілому, у тер-

мінах даної роботи доробок М. Кітінга мав те значення, що він, по-перше, по-

дав загальне філософське бачення природи регіону та процесу регіоналізації, а 

по-друге, дозволив звернути увагу на деякі парадокси регіоналізації (у тому чи-

слі, такі, як конфлікт між комунітарним та регіональним управлінськими рів-

нями).  

Ще одним авторитетним автором, який працює над розробкою тематики 

регіоналізації, є німецька дослідниця Т. Бьорцель. Коло наукових інтересів Т. 

Бьорцель є достатньо широким і охоплює процеси регіоналізації та явища регі-

оналізму, фактично, у масштабі усієї Західної Європи; при цьому, якщо М. Кі-

тінг, скоріше, є загальним теоретиком регіону та регіоналізації, то доробок Т. 

Бьорцель має більш вагоме практичне, конкретне значення. Так, досліджуючи 

процеси регіоналізації в ряді європейських країн-членів ЄС, вона однією з пер-

ших науковців звернула увагу на деформації системи відносин «регіони – наці-

ональна держава» унаслідок проекції на внутрішньодержавну систему зовніш-

нього системного середовища – комунітарного рівня управління. За Т. Бьор-

цель, саме даний чинник спричинив явище, що вона характеризує як «маргіна-

лізацію» регіонів у національній системі прийняття політичних рішень, яка 
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найбільше далась взнаки у випадку федеральних земель Німеччини [20, с. 53]. 

На наш погляд, важливість дослідження цієї теми полягає не тільки у значній 

актуальності проблеми «наступу» Європейського Союзу на автономію регіонів, 

але й, стосовно питань, порушених у даній дисертації, у тому, що саме дана об-

ставина є одним з ключових рушіїв процесу набуття регіонами особливої ролі у 

системі вироблення політики з європейських питань. 

Особливу увагу в своїй роботі дослідниця приділила Німеччині та Іспанії, 

давши розгорнуту характеристику процесам регіоналізації у цих країнах [20]. З 

точки зору вирішення завдань, поставлених у даній роботі, особливе значення 

мало розкриття дослідницею стратегії «компенсації за допомогою участі», взя-

тої «на озброєння» німецькими федеральними землями з метою подолання не-

гативних наслідків, спричинених вилученням повноважень з їх сфер компетен-

ції на користь комунітарних установ. 

Однією з важливих тем, досліджуваних Т. Бьорцель, стала проблематика 

впливу «європеїзації» (як процесу вияву внутрішніх політичних і правових нас-

лідків європейської інтеграції) на субнаціональні структури, як такі. Окрім Т. 

Бьорцель, слід відзначити таких дослідників цього актуального питання, як Ф. 

Мората, Я. Бейєрс та П. Бурсенс. 

Ф. Мората є одним з провідних європейських науковців, що вивчають 

процеси регіоналізації на Піренейському півострові і зокрема, в Іспанії. Даний 

автор розробляє, здебільшого, конкретну проблематику взаємодій різних управ-

лінських рівнів в країні, з особливим наголосом на аналізі наслідків євро-

пейської інтеграції для регіонального щаблю урядування. В його роботах розг-

лядається досвід відносин між Іспанією як центральною державою та її автоно-

мними спільнотами і, насамперед, так званими «історичними спільнотами» – 

Каталонією і Країною Басків. 

На наш погляд, одним з важливих внесків Ф. Морати до наукового осми-

слення ключових тенденцій регіоналізації в Європі є констатація факту «по-

двійної централізації» відносин між національною державою та регіонами уна-

слідок європейської інтеграції. Згідно з цим науковцем, даний процес відбува-
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ється паралельно у двох вимірах – у вимірі вилучення повноважень регіонів на 

користь комунітарного рівня управління та у вимірі зобов’язання регіонів імп-

лементувати політичні рішення, вироблені без їх участі у форматі ЄС [106].  

Ф. Мората дивиться на процеси імплементації регіоналізму з позицій ви-

ділення їх ключових гравців та визначення їх інтересів. У цьому контексті, нау-

ковець розглядає регіоналізацію крізь призму, перш за все, боротьби за свої 

права регіонів, серед яких він виділяє два своєрідні полюси – з одного боку, ті 

регіони, що активно просувають регіональні інтереси і мають високу мотива-

цію до того, щоби відігравати якомога важливішу політичну роль, і ті, що слі-

дують у фарватері зусиль перших [105]. 

П. Бурсенс ретельно досліджує широкий спектр питань, пов’язаних з роз-

витком регіоналізації в Бельгії. Доробкові цього автора характерна висока дета-

лізація пошуку та настанова на емпіричний аналіз проблематики регіоналізму. 

Він вивчає, зокрема, вплив «європейського чиннику» у внутрішній і зовнішній 

політиці Бельгії на складний механізм бельгійського федералізму, парадигму 

відносин між внутрішніми державними інститутами та установами регіонів і 

спільнот, розглядає процеси боротьби і співпраці бельгійських політичних сил 

на європейському тлі, а також специфіку відносин між самими бельгійськими 

регіонами, що мають як спільні, так і відмінні інтереси і демонструють різні 

стратегії ствердження своєї суб’єктності у національному та комунітарному по-

лі [23]. 

Ще одним дослідником бельгійського досвіду регіоналізації, у тому числі 

в аспекті участі регіонів у виробленні політики з європейської проблематики, є 

Я. Бейєрс. Дослідник аналізує, насамперед, технічні аспекти організації залу-

чення регіонів до федеральної системи створення політики і прийняття рішень, 

у тому числі і в європейському зрізі. Розглядаючи трансформацію практик та 

інститутів бельгійської федеративної системи та регіонального рівня управлін-

ня у світлі європейських впливів, науковець доходить висновку про «імпліцит-

ну рецентралізацію» бельгійської держави через «чорний хід» європейської ін-

теграції. За даним автором, інституційно та системно передбачена необхідність 
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постійного пошуку консенсусу з питань вироблення політики шляхом міжрегі-

ональної координації та співпраці за лінією «федеральний центр-регіони» врі-

кає регіони на залежність від центрального уряду, чим нівелює їх повноваження 

та почасти нейтралізує принцип «in foro interno, in foro externo» [15]. 

Французька модель регіоналізації детально вивчається таким відомим ав-

тором-регіонознавцем, як Р. Паск’є. Аналізуючи матеріал регіоналізації у Фран-

ції, науковець обстоює думку про «вигаданий» характер французького регіону: 

за його появою у якості факту політичного життя та елементу адміністративно-

інституційної системи країни стоять, насамперед, раціональні мотиви, зокрема 

– міркування економічного планування. У баченні дослідника французький ре-

гіон постає як продукт раціоналізації простору, його штучного розмежування у 

цілях розвитку, керованого з центру [114]. 

Дослідник здійснює цікаве з наукової точки зору порівняння досвіду регі-

оналізації в Іспанії і Франції. Співставляючи поступ процесу виокремлення ре-

гіону в якості самостійного управлінського рівня у двох країнах, автор твердить 

про докорінну відмінність французької регіоналізації, яку він визначає, скорі-

ше, як децентралізацію. На його думку, у французькому контексті, децентралі-

зація, яка відбувалась у 1970-2000-х рр., є власне, антитезою регіоналізації 

[116]. 

Методології, стратегії і тактики регіонів у діалозі з центральною владою 

розглядаються, зокрема, таким британським вченим, як Ч. Джеффері. Цей автор 

звертає увагу на використання регіонами різноманітних важелів тиску на 

центральний уряд, спектр яких охоплює політичний тиск за партійною лінією (і 

зокрема, «розіграш» коаліційних комбінацій при формуванні парламентської 

більшості або нового уряду), постійні лобістські впливи, «внутрішню парадип-

ломатію», а також застосування таких засобів, як авторитет регіональних партій 

та інститутів при прийнятті ключових документів (наприклад, за всенародного 

обговорення крупних євроінтеграційних ініціатив) [77]. Окремо розглядаючи 

німецький досвід регіоналізму, Ч. Джеффері дослідив становлення теорії і 
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практичної ідеології «третього рівня управління» та обумовив ключову роль 

німецьких федеральних земель у просуванні цієї концепції в Європі. 

Огляд європейської історіографії проблематики регіоналізму і регіоналі-

зації був би неповним без згадки про новітні теоретичні напрацювання, що ста-

ли відповіддю європейської науки на політичні виклики регіоналізації та євроі-

нтеграції другої половини 2000-х – початку 2010-х рр. 

Критику відомих моделей і підходів у сфері регіоналізації, представле-

них, авторами 1980-х – 1990-х рр., зосереджених на регіоналізації «знизу», ви-

словили ряд авторів нової хвилі неофункціоналізму, у тому числі, Д. Старк і Ф. 

Бафуаль. Аналізуючи досвід регіоналізації, здійсненої за підсумками «нових 

приєднань» до ЄЕС (Іспанії та Великобританії, а також держав Центральної і 

Східної Європи), дослідники аргументують тезу щодо існування «path depend-

ency», «залежності [регіоналізації] від шляху» конкретної держави, та обстою-

ють думку про несправедливість бачення регіоналізації у таких країнах як ме-

ханістичного «трансферу норм» у вигляді перенесення принципів і практик ЄС 

до нового простору. За запропонованою концепцією, регіоналізація за стандар-

тами ЄС не відбувається у «порожнечі», а скоріше, накладається на традиції, 

моделі і проблеми відповідних країн та, у підсумку, становить не стільки кальку 

з європейських зразків, скільки нову конфігурацію рекомбінованих місцевих та 

європейських елементів. У цьому контексті, сама процедура регіоналізації яв-

ляє собою «тривкий, складний і подекуди болісний переговорний процес, що 

веде до переоцінки і посилення національного суверенітету» [6], практичним 

прикладом чого, на наш погляд, може служити іспанський досвід «європейської 

регіоналізації». 

Окремі підходи авторів 1990-х рр. піддають критиці і науковці німецької 

соціологічної школи, насамперед, А. Бенц. Звертаючи увагу на ряд парадоксів 

емпіричного досвіду реалізації регіоналізму у тих членах ЄС, що не будучи за-

сновниками Співтовариства, приєдналися до нього згодом, даний автор відки-

дає ідею універсальності процесу регіоналізації і виділяє три основних моделі 

регіоналізації у нових членах ЄС: «визнання авторитету меншин» (центральна 
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держава визнає автономію регіональних меншин і мирно передає їм повнова-

ження), «адміністративну (політичну) регіоналізацію» (держава формально ро-

збиває свою територію за номенклатурою NUTS без значних змін у реальній 

політико-адміністративній організації) та «створення виборних регіонів» (у ре-

зультаті реформи виникають потужні регіони з виборною владою, яка спромо-

жна вступати в переговори з центральною владою з приводу бюджетних та ін-

ших повноважень) [12; 13]. На тлі цієї роботи, дане бачення допомогло у кон-

тексті аналізу проблематики регіоналізації в Іспанії, яка, за нашим спостере-

женням, у рамках своєї асиметричної парадигми, пішла шляхом поєднання 

першої та третьої моделей. 

На такий парадокс регіональної політики сучасності, як проблеми копію-

вання досвіду регіоналізму ЄС в інших умовах, який, загалом, не розглядався у 

роботах до 2000-х рр., вказують, зокрема, такі науковці, як Ф. Сьодербаум і В. 

ван Хюллен. Досліджуючи феномен демократизації та регіоналізму за межами 

ЄС, згадані автори доходять висновку про брак відповідних універсальних за-

хідноєвропейських рецептів та наявність серйозних перешкод на шляху імпле-

ментації acquis communautaire за межами Союзу. Зокрема, науковці визначили, 

що, працюючи над «акліматизацією» нових членів в умовах спільних політик, 

ЄС зіштовхнувся із значними складнощами, – насамперед, у зв’язку з відсутніс-

тю як формальних механізмів передачі досвіду, так і наукових розробок щодо 

такої. З метою винайдення адекватних відповідей на дані виклики, Ф. Сьодер-

баум пропонує зміну методологічної парадигми, якою керуються і науковці, і 

системи прийняття рішень ЄС, на основі регіональної компаративістики, оскі-

льки, за даним автором, саме порівняльний аналіз, що враховував би регіональ-

ну специфіку, може дати необхідний інструментарій для вірної ідентифікації 

проблем та їх розв’язання [140]. У свою чергу, для позначення кола викликів і 

їх наукового осмислення В. ван Хюллен розробляє і просуває поняття «транс-

феру практик урядування» («governance transfer»); в якості рецепту подолання 

явища «кризи трансферу» дослідниця аргументує на користь думки про необ-

хідність ціннісного впливання на систему, що піддається «європеїзації» (транс-
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формації за комунітарними стандартами), яке має передувати власне зусиллям з 

укорінення норм і моделей ЄС в умовах реформованої країни [152]. Дана пози-

ція заслуговує на увагу у світлі потенційних заходів зі здійснення «європейсь-

кої регіоналізації» в Україні. 

Європейський досвід регіоналізації активно вивчаються в Російській Фе-

дерації. Слід зазначити, що дослідження регіоналізму у російській політичній 

науці почалися в 1990-і роки з набранням обертів процесом наповнення реаль-

ним змістом ідеї федералізму. Серед найбільш впливових у російській регіона-

лістиці можна відзначити роботи таких дослідників, як І. Бусигіна, Р. Іванов, І. 

Супоницька (Московський державний інститут міжнародних відносин), О. Ма-

каричев і Г. Яровой (Нижегородський лінгвістичний університет). Серед цент-

рів регіонознавства європейської частини Росії виділяється Санкт-Петербурзь-

кий державний університет, де сформувалась потужна школа регіональних дос-

ліджень, представлена професорами І. Баригіним, Н. Межевичем та рядом ін-

ших авторів. 

Відносна молодість російської школи регіонознавства, з одного боку, та 

наявність істотного практичного запиту на дієві моделі регіоналізму, які мо-

жуть бути перенесені ззовні на російський політичний ґрунт, з іншого боку, зу-

мовили таку особливість «російського видання» регіональних студій, як сліду-

вання у загальному фарватері світових і, зокрема, європейських шкіл. Російські 

вчені не тільки знайомляться із західним емпіричним досвідом регіональної по-

літики, але й активно використовують і творчо переосмислюють доробок про-

відних європейських вчених, які розробляють відповідну тематику (М. Кітінга, 

Т. Бьорцель, Б. Хеттне, П. Шмітта-Егнера тощо). 

Російськими науковцями ретельно досліджується природа регіону та його 

похідні – процес регіоналізації і доктрини, моделі та ідеологія регіоналізму. 

Слід зазначити, що їхні погляди на сутність феномену «регіон» багато у чому 

збігаються з позицією західних колег: так, у своїй більшості вони притриму-

ються тієї точки зору, що регіон є невизначеним поняттям, а точніше – таким, 

що може бути визначений лише у зв’язку з конкретним науковим завданням. 
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Зокрема, автори провідних центрів регіонознавства Росії – І. Бусигіна, І. Супо-

ницька та О. Макаричев твердять про «невловимість» регіону, контекстуальну 

обумовленість змісту цього концепту [169, с. 5; 204].  

«Російська школа» розглядає широкий спектр питань європейської регіо-

налізації; при цьому, слід зауважити, що тематика реалізації представництва 

регіонів у системі формування європейської політики не є витребуваною у ро-

сійській політичній науці, причиною чому, очевидно, є відсутність «політично-

го замовлення» на відповідний пошук. 

Окремо хотілося б коротко охарактеризувати українську школу регіона-

льних студій. На наш погляд, однією з її ключових рис є, як і в російському ви-

падку, помітна методологічна «залежність» від західних шкіл, зумовлена відно-

сною новизною проблематики регіоналізму і регіоналізації в українському нау-

ковому і практичному контексті. Відмінність від російської школи, у цьому 

зв’язку, полягає у специфіці українських реалій, яка обумовлюється двома го-

ловними чинниками. По-перше, йдеться про обмеженість вітчизняного емпіри-

чного матеріалу: так, проблематика регіоналізму розглядається або на прикладі 

єдиної наявної на даний момент автономії – Автономної Республіки Крим, або 

у прикладенні до дискусії щодо регіональних питань, задоволення мовних і ку-

льтурних інтересів національних меншин України, проведення реформи адміні-

стративно-територіального устрою, конституційної реформи тощо, тобто у пе-

реважно гіпотетичному ключі. Дана обмеженість практичного досвіду регіона-

лізму, наявного у межах власної країни, викликає підвищену увагу до емпірики 

зарубіжних і, насамперед, європейських країн. 

По-друге, слід згадати про значну політизованість питання регіоналізму в 

Україні. Реалії внутрішньополітичної боротьби останніх років спричинили 

надмірне втручання політичної риторики і міркувань до наукової дискусії, що 

не могло не знайти свого віддзеркалення у вітчизняному науковому дискурсі з 

регіональних питань [232, с. 330]. На цьому тлі, констатуємо, що обговорення 

проблематики регіоналізації у прикладенні до української державної системи, 

на жаль, детерміновано не стільки раціональною аргументацією, скільки мірку-
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ваннями політичного характеру, що, до того ж, можуть подекуди визначатись 

політичною афіліацією конкретних дослідників [208, с. 182]. У цілому, це об’-

єктивно не сприяє ані адекватному ходові наукової дискусії з питань регіо-

налізму, ні, власне, розвиткові української школи регіональних досліджень. 

При цьому, українська наука вельми активно цікавиться питаннями регі-

оналізму, що можна пояснити як актуальністю даної проблематики у контексті 

українських суспільно-політичних і державотворчих реалій, так і важливістю 

тематики регіоналізації у світлі взятого Україною курсу на європейську та єв-

роатлантичну інтеграцію. Дані обставини обумовили інтенсивний розвиток віт-

чизняних шкіл, які так чи інакше торкаються у своїй роботі питань регіоналізму 

(здебільшого в європейському контексті). Серед провідних українських дослід-

ників явищ регіоналізму та регіоналізації і, у широкому ключі, регіональної 

проблематики, хотілося б виділити таких вчених, як В. Копійка, Т. Шинкарен-

ко, Е. Топалова, В. Константинов, Ж. Ушакова, В. Крушинський, М. Кулінич, 

Д. Данилова, В. Новицький, М. Гордієнко, В. Чужиков, І. Яковюк та ін. 

Так, В. Копійка розглядає у своїй дослідницькій роботі широкий спектр 

питань, пов’язаних з європейською інтеграцією. До сфери інтересів автора 

увійшли питання історичного розвитку європейської інтеграції, ключових аспе-

ктів, що визначили специфіку її основних етапів, особливостей конкурентних і 

водночас партнерських відносин між двома провідними європейськими проек-

тами – ЄЕС і ЄАВТ, суперечностей розширення ЄС у східному напрямку, діа-

логу між ЄС та Росією тощо. З точки зору виконання завдань даної дисертації, 

особливе значення мало ознайомлення з роботами В. Копійки, присвяченими 

аналізу концептуально-теоретичних засад дослідження європейської інтеграції 

[196; 195].  

В. Константинов досліджує значне коло проблем регіоналізму на макро- і 

мікрорівні, у тому числі й у прикладенні до політичних процесів у Європейсь-

кому Союзі. Автор аналізує і систематизує масив теоретичних напрацювань у 

галузі регіоналістики провідних наукових шкіл ЄС і світу, розглядає тенденції 

розвитку регіоналізму в емпіричному контексті, обстоюючи, зокрема, тези про 



55 
 

взаємозалежність і співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного ре-

гіоналізму та визначаючи регіоналізм в обох його формах як одну з ключових 

тенденцій сучасності [192; 193]. На тлі даної роботи, напрацювання В. Конста-

нтинова допомогли при формулюванні дослідницької позиції автора. 

Е. Топалова вивчає природу європейського регіоналізму. У своїй науковій 

роботі вона приділяє особливу увагу визначенню концепту «регіон», задається 

питаннями конкретизації співвідношення між регіоналізмом і регіоналізацією 

[227]. Дослідниця розглядає проблематику регіоналізації, особливо акцентуючи 

такий її аспект, як кристалізація певних стандартів і сталих практик у сфері ім-

плементації регіоналізму в Європі, роблячи спробу наукового осмислення варі-

антів адаптації європейського досвіду у сфері регіональної політики до україн-

ських реалій [228; 229]. 

Вітчизняна авторка Ж. Ушакова вивчає специфіку регіоналізації політич-

ного простору в Європі і світі, акцентуючи увагу на методології та наявних під-

ходах до дослідження регіоналізму як об’єктивного процесу сучасної світової 

політики. Дисертаційне дослідження Ж. Ушакової, присвячене регіональній по-

літиці Італії в контексті розвитку процесів європейського регіоналізму, розгля-

дає практичний досвід реалізації моделі регіоналізації в умовах двох системних 

середовищ – зовнішнього (ЄС) та внутрішнього (національна держава, у даному 

випадку – Італія) [234]. Аналізуючи українську школу регіоналістики, дослід-

ниця констатує досить високий інтерес до використання бінарних опозицій на 

кшталт «біле-чорне», що проявляється в наданні оцінки політичних проблем 

Європейського Союзу, критиці неефективності регіональних політик як на рівні 

окремих країн, так і на рівні ЄС. Ж. Ушакова пов’язує це явище з необхідністю 

пошуку відповідей на українські суспільні виклики і запити щодо диспропорцій 

у розвитку регіонів, вказуючи на політизованість питання регіоналізації в Укра-

їні та можливості використання в ній європейських парадигм. 

І. Яковюк розглядає європейську регіоналізацію, насамперед, під юриди-

чним та, зокрема, міжнародно-правовим кутом зору. При цьому дослідник ви-

знає, що явища регіоналізації до найостаннішого часу не становили інтересу, а 
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відтак і предмету вивчення, вітчизняної юридичної науки, залишаючись здебі-

льшого у полі політології, соціології та економічних студій. Автор приділяє 

особливу увагу формальним процесам інституціоналізації регіоналізму і, зок-

рема, становленню механізмів реалізації концепції «Європи регіонів». І. Яко-

вюк є одним з тих дослідників, що уживає терміни «регіоналізм» і «регіоналіза-

ція» як синоніми, не розрізняючи їх змістовних аспектів. 

Отже, на сьогодні явища європейської регіоналізації розглядаються ши-

роким колом західних, російських та вітчизняних науковців. Для європейської 

школи характерна значна широта порушеної проблематики та глибина розкрит-

тя питань регіоналізації, обумовлена актуальністю цієї теми для європейської 

науки. У той же час, питання співвідношення процесів європейської інтеграції 

та регіоналізації, впливу євроінтеграції на регіони та системи їх відносин з 

центральним рівнем управління, специфіки участі регіонів у виробленні євро-

пейської 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. Бу-

рсенс, В. ван Хюллен, Ф. Сьодербаум 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, те-

матика реалізації представництва регіонів у системі формування європейської 

політики не є витребуваною у російській політичній науці. Серед найбільш 

впливових у російській регіоналістиці можна вказати роботи таких дослідників, 

як І. Бусигіна, 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 

загальному контексті аналізу та наукового осмислення євроінтеграційних про-

цесів. Провідними науковцями, що розробляють європейську проблематику, у 

тому числі і в аспекті регіоналізації, є В. Копійка, В. Константинов, П. Надоли-

шній, Т. Безверхнюк, В. Крушинський, С. Саханенко, Ж. Ушакова, Е. Топалова, 
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В. Чужиков, Т. Шинкаренко, М. Кулінич, Д. Данилова, В. Новицький, М. Горді-

єнко, І. Яковюк тощо. 

 

Висновки до Розділу І 

Методологія даного дисертаційного дослідження будується на сполученні 

інструментів системного підходу, структурно-функціонального аналізу та порі-

вняльного (компаративного) аналізу. Важливою концепцією, яка дозволила 

проаналізувати позиції, стратегію і політику регіонів окремих європейських 

країн, стала концепція «Європи регіонів». 

Для сучасної політичної та соціологічної думки характерне широке роз-

маїття прочитань та інтерпретацій феноменів регіону, регіоналізму та регіоналі-

зації, в основі чого лежить відсутність єдиного усталеного розуміння природи 

регіону на міждисциплінарному рівні. Основним критерієм, що визначає конк-

ретне сприйняття цих явищ та їх визначення, є наукове завдання, яке вирішує 

той чи інший дослідник або наукова школа. 

Для цілей даного дисертаційного дослідження, поняття «регіон» має дво-

яке значення: по-перше, «регіон» трактується як політико-географічна терито-

ріально-адміністративна одиниця, що входить до складу держави й має окрес-

лені адміністративні кордони, відповідний конституційно-правовий статус та 

сферу закріплених за нею повноважень, і, по-друге, як субнаціональний рівень 

управління у рамках загальнодержавної інституційної системи організації вла-

ди. 

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

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

ролі у загальному контексті держави та, з іншого боку, у формі виділення регі-

онального рівня управління у рамках системи державної влади в країні. Сторо-

ною, що просуває перетворення у дусі політики регіоналізму, може бути центр 

(національна держава) чи самі регіони. 

Регіоналізація – це процес автономізації регіонів в якості системних акто-

рів внутрішнього (національного) адміністративно-політичного та зовнішнього 
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(комунітарного) поля та становлення регіону як окремого елементу-підсистеми 

системи державних інститутів з вироблення політики. 

Уживаний у даній роботі термін «європейська регіоналізація» позначає 

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

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

на національному рівні, у рамках інституційних і політичних механізмів держа-

ви, до якої входить той чи інший регіон, та по-друге, у прийнятті рішень на ко-

мунітарному рівні, в інституційному середовищі Європейського Союзу. 

При підготовці дисертації було використано ряд документів і матеріалів 

офіційного характеру (нормативно-правових актів, доповідей, резолюцій тощо) 

розглядуваних країн, їх регіонів, комунітарних установ, Ради Європи та регіо-

нальних об’єднань. Автор розглянув широке коло наукових праць – монографі-

чних досліджень, наукових статей, тез виступів, дисертацій. При здійсненні до-

слідження значно прислужились відповідні довідкові і статистичні джерела. 

Явища європейської регіоналізації розглядаються широким колом захід-

них, російських та вітчизняних науковців. Для європейської школи характерна 

значна широта порушеної проблематики та глибина розкриття питань регіона-

лізації, обумовлена актуальністю цієї теми для європейської науки. У той же 

час, питання співвідношення процесів європейської інтеграції та регіоналізації, 

впливу євроінтеграції на регіони та системи їх відносин з центральним рівнем 

управління, специфіки участі регіонів у виробленні європейської політики роз-

роблюються 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 та 

ін.  

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, те-

матика реалізації представництва регіонів у системі формування європейської 

політики не є витребуваною у російській політичній науці.  
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Українська наукова думка усе активніше вивчає регіональну тематику у 

загальному контексті аналізу та наукового осмислення євроінтеграційних про-

цесів. Провідними науковцями, що розробляють європейську проблематику, у 

тому числі і в аспекті регіоналізації, є В. Копійка, В. Константинов, П. Надоли-

шній, Т. Безверхнюк, В. Крушинський, С. Саханенко, Ж. Ушакова, Е. Топалова, 

В. Чужиков, Т. Шинкаренко, М. Кулінич, Д. Данилова, В. Новицький, М. Горді-

єнко, І. Яковюк тощо. 
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РОЗДІЛ ІІ.  

РОЛЬ ЄС У СТАНОВЛЕННІ «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ» 

 

Одним з аспектів діяльності Європейського Співтовариства (Союзу) як 

міжнародного і водночас наднаціонального об’єднання стало вироблення спі-

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

плином інтеграційних процесів, актуалізувалось питання про вироблення зага-

льних модальностей політики у галузі регіоналізму та регіоналізації, в тому чи-

слі й у вимірі надання регіонам прав впливання на формування європейської 

політики.  

Слід зазначити, що з огляду на не типовість таких завдань для міжнарод-

ної організації, на розглядуваний момент не існувало визнаної єдиної терміно-

логії щодо такої політики, тому, у ході формування її складових, в ЄЕС було 

вироблено кілька понять, а саме, «регіональна політика», «структурна політи-

ка» та «політика гуртування/зближення», які, фактично, мають синонімічний 

характер [241, с. 68]. Надалі у роботі ці поняття будуть використовуватись як 

тотожні. 

Наявність питання регіонів у порядку денному діяльності Співтовариства 

була зумовлена, на наш погляд, насамперед, фактом наявності у складі країн-

засновниць ЄЕС певної регіональної диференціації у розрізі рівнів розвитку і 

життєвих стандартів; в якості таких, що заслуговували на особливу увагу, вка-

зувались південні італійські регіони та старі промислові і деякі аграрні райони 

Бельгії і Франції [189]. Перспектива ролі Співтовариства в якості одного з по-

тенційних суб’єктів, які впливатимуть на регіональну політику країн-членів бу-

ла, фактично закладена таким базовим документом ЄС, як Римський договір 

1957 р., що визначив одним з пріоритетів нової наднаціональної структури ско-

рочення «розбіжностей у рівні розвитку різних регіонів і відставання тих з них, 

що перебувають у найменш сприятливому становищі» [148]. Отже, гармоніза-

ція регіонального розвитку та, як наслідок, –проведення спільної політики у 
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сфері регіоналізації, стала одним із завдань Європейського Економічного Спів-

товариства. 

На початковому етапі, в який можна умовно виділити період із засну-

вання ЄЕС до середини 1970-х рр., участь Співтовариства у справах регіоналі-

зації була відносно обмеженою. Регіональна тематика фігурувала лише у формі 

окремих аспектів і напрямків основних комунітарних політик, зокрема, аграр-

ної і соціальної. Так, з 1958 р. Європейський соціальний фонд (ЄСФ) здійснює 

заходи з протидії безробіттю, у тому числі, на регіональному рівні, тоді як у 

1962 р. для сприяння поліпшенню господарської структури аграрних районів 

країн-членів ЄЕС було створено Європейський фонд сільськогосподарського 

управління та гарантій. Окрім того, Європейський інвестиційний банк надавав 

сприяння регіональному розвиткові, здійснюючи капіталовкладення в регіонах 

зі спеціалізацією на сільському господарстві, видобутку вугілля та/або чорної 

металургії [212, с. 17].  

Діяльність згаданих інститутів ЄЕС у рамках даної політики мала лише 

частковий успіх: з одного боку, упродовж 1958-1968 рр. різниця у доходах на 

душу населення у регіонах більшості країн членів знизилась, але з іншого боку, 

– вона залишилась достатньо високою у випадку регіонів півдня Італії [174, с. 

133-134]. Менше з тим, слід зазначити, що, незважаючи на обмеженість ролі 

ЄЕС, на основі сказаного вище, можна стверджувати, що у загальному контекс-

ті роботи новоствореної організації регіональна політика займала дедалі більш 

помітне місце. У свою чергу, недостатня ефективність перших заходів комуні-

тарної регіональної політики спонукала ЄЕС до продовження роботи з її перег-

ляду і реформування. 

У руслі розуміння даної обставини, а саме: необхідності коректування 

змісту і форм здійснення регіональної політики ЄЕС у світлі виявлених викли-

ків (таких, як, насамперед, обмежена ефективність цієї політики), Співтоварис-

тво вжило ряд кроків з удосконалення останньої. По-перше, на основі, у тому 

числі критичного розгляду досвіду попередніх років, було визнано необхідним 

виділити регіональну політику в окремий напрямок роботи Співтовариства, що 
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й мало місце у 1964 р.: згідно з рішенням Європейської Ради від 15 квітня 1964 

р., регіональна політика стала самостійним елементом середньострокової еко-

номічної політики ЄЕС. Оформлення регіональної політики як окремого векто-

ру діяльності Співтовариства було підкріплено створенням у 1968 р. Генераль-

ного директорату Європейської Комісії з регіональної політики, уповноважено-

го працювати над виробленням і узгодженням положень такої політики, та за-

снуванням у 1973 р. посади Генерального комісара з регіональної політики 

[182, с. 157]. По-друге, було ініційовано аналітичну роботу з обробки одержа-

ного досвіду і пошуку рішень з оптимізації регіональної політики. Проміжним 

підсумком такої роботи стала підготовлена у 1968 р. доповідь «Регіональна по-

літика Співтовариства», основна теза якої полягала в обстоюванні необхідності 

«перейти до організації діяльності Співтовариства у справах регіонального роз-

витку», та Середньострокова програма економічної політики, ухвалена у 1971 

р. Останній документ, у тій частині, що стосувалася регіональної політики, пе-

редбачав наступне:  

1) удосконалення координації національної регіональної політики з регі-

ональними потребами та позицією Співтовариства, чим, фактично, 

встановлював у нормативному порядку зв’язок між трьома полюсами 

і учасниками процесу регіоналізації та майбутніми трьома «рівнями 

управління», закладаючи тим самим фундамент під моделлю багато-

рівневого управління; та 

2) відповідальність Співтовариства як цілого за регіональний розвиток 

усіх його країн-членів [174, с. 134].  

На наш погляд, дані рішення і кроки, не маючи безпосереднього практич-

ного ефекту, тим не менше, мали важливе значення для регіональної політики 

Співтовариства у перспективі, оскільки, з одного боку, створювали організа-

ційні та концептуальні основи для становлення комунітарної політики щодо 

регіоналізації, а з іншого боку, – формували корпус інститутів, які залучати-

муться до вироблення і проведення в життя останньої. 
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Визначаючи характерні риси даного етапу, доцільно підкреслити, що 

упродовж нього цілі регіональної політики були максимально загально сфор-

мульованими і стосувалися, насамперед, проблематики різності рівнів розвитку 

регіонів у соціальному та економічному ключі; напрацьованих комунітарних 

механізмів її вироблення і проведення не існувало, тоді як сама політика велась 

на основі, здебільшого вже наявних (теж недосконалих та, в цілому інтуїтив-

них) моделей і досвіду країн-членів. Важливо також вказати, що у своїй діяль-

ності зазначені інститути орієнтувалися на національні держави як основний 

контрагент, а не на регіони; у свою чергу, останні теж мали «посередником» 

національну державу і виступали скоріше об’єктом, ніж суб’єктом регіональної 

політики. Регіональна політика цього етапу мала лише опосередкований вплив 

на регіоналізацію як становлення суб’єктності регіонів, у цілому, та на тенден-

цію «європейської регіоналізації», зокрема. Цей вплив відобразився, насампе-

ред, у самому факті застосування диференційованого підходу до регіонів на 

комунітарному рівні, який, з одного боку, послужив додатковим стимулом до 

проведення національних політик регіоналізації, а, з іншого боку, спонукав ре-

гіони формувати політичні представницькі структури і групі інтересів, справ-

ляючи тиск «знизу» на національну державу з метою просування порядку ден-

ного регіоналізму. Так, жорстко унітарна Франція ініціювала першу хвилю ре-

гіональних реформ паралельно та/або у зв’язку з імплементацією перших кому-

нітарних регіональних політик. Зокрема, з метою підготовки до застосування 

спільної регіональної політики Франція запровадила новий адміністративний 

поділ країни на 21 регіон; у 1964 р. у руслі реалізації національної та спільної 

регіональної політики у країні було засновано ряд консультативних органів за 

участю представників регіонів тощо [117, с. 103]. Паралельно, у світлі прове-

дення спільної політики, яка стала зачіпати регіональні інтереси, у ФРН феде-

ральні землі вступили у тривалий конституційний конфлікт з федеральним 

центром за право впливати на прийняття рішень з європейських питань, що за-

клало основу під майбутньою системою їх представництва у площині вироб-

лення європейської політики. У свою чергу, Фламандський регіон Бельгії, бу-
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дучи найбільш зацікавленим у регіоналізації, різко підвищив власну політичну 

активність, спрямовану на децентралізацію країни та проведення регіоналізації 

[63, с. 89]. 

Таким чином, початковий етап тривав з початку заснування ЄЕС до умо-

вної межі, що припадає на середину 1970-х рр. Впродовж згаданого періоду 

Співтовариство ініціювало, хоч і в обмеженому масштабі, регіональну політику 

і набуло перший досвід впливу на процеси регіонального розвитку (а отже, не-

прямо, і регіоналізації) шляхом застосування фінансових важелів; паралельно, 

відбулось становлення перших комунітарних структур, які оперуватимуть у 

сфері регіоналізації. Слід вказати і на таку особливість даного етапу, як акцент 

на виключно соціально-економічній складовій політики, що було зумовлено, 

насамперед, економічною природою європейського міжнародного об’єднання. 

Обмеженість позитивних результатів проведення «ранньої» версії регіональної 

політики сприяла усвідомленню керівництвом країн-членів ЄЕС та інститутів 

Співтовариства необхідності поглиблювати комунітарну участь у регіональних 

справах, і стала однією з передумов відповідних кроків ужитих згодом. Регіони 

не розглядались як партнери та/або учасники регіональної політики ні держа-

вами, ані Співтовариством, тоді як роль національної держави у формуванні 

цієї політики була ключовою. На вказаному етапі Співтовариство мало обме-

жений і лише опосередкований вплив на процеси регіоналізації та політику ре-

гіоналізму, що реалізувалася країнами-членами. Комунітарна політика характе-

ризувалася максимальною неконкретністю своїх змістовних положень і, факти-

чно являла собою набір загальних орієнтирів, що випливали з принципу «вирі-

внювання» показників розвитку регіонів. 

У термінах системної теорії, система політики ЄЕС, у тому числі і в аспе-

кті проблем регіонів, зазнала змін під впливом зміни середовища. Співтоварис-

тво було змушене продовжити перегляд існуючих настанов і практик у сфері 

регіональної політики у контексті, зокрема, трьох впливових тенденцій. По-

перше, ЄЕС еволюціонував якісно, поступово нарощуючи свої повноваження та 

розповсюджуючи свою компетенцію на нові сфери, що об’єктивно збільшувало 
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його залучення до розв’язання проблематики, яка у недалекому минулому ста-

новила «внутрішню справу» держав-членів. У цьому сенсі, слід відзначити та-

кий чинник, як поглиблення європейської інтеграції у формі роботи над ство-

ренням Економічного і валютного союзу, в ході підготовки якого було встанов-

лено, що запровадження Союзу може викликати нерівність серед різних регіо-

нів Співтовариства [11, с. 13]. По-друге, у 1973 р. до складу ЄЕС увійшли нові 

країни – Великобританія, Данія та Ірландія, а в наступні роки – Греція (1981 р.), 

Іспанія і Португалія (1986 р.) Остання обставина серйозним чином вплинула на 

об’єкт регулювання комунітарної політики – рівномірність розвитку регіонів. З 

одного боку, кожна з цих країн мала свої регіони, які з тих чи інших (політич-

них, етнокультурних, соціально-економічних) причин, потребували регіоналі-

зації та/або вимагали економічної і структурної підтримки і на національному 

рівні, і на рівні Співтовариства. У контексті даної роботи, у цьому зв’язку слід 

виділити Іспанію: у її складі перебували регіони, відомі як «історичні спільно-

ти», істотна частина населення та еліт яких прагнули або незалежності, або ав-

тономії, що об’єктивно змушувало реагувати не тільки власне Іспанію, але і 

ЄЕС. З іншого боку, влиття у Спільний ринок десятків нових регіонів спричи-

няло нові дисбаланси у розвитку між регіонами Співтовариства, що знов-таки, 

вимагало реакції від останнього. По-третє, економічна криза 1970-х років, яка 

спровокувала негативні явища в народних господарствах країн-членів ЄЕС, на 

наш погляд, теж долучилася до посилення диспропорцій між регіонами.  

Дані чинники зумовили зміни, з якими пов’язаний початок другого етапу 

розвитку регіональної політики ЄЕС. Можна визначити його як етап станов-

лення регіональної політики Співтовариства та відмежувати його серединою 

1970-х – кінцем 1980-х років. 

Незважаючи на те, що, як зазначалося вище, основні підвалини і відпові-

дальні структури регіональної політики ЄЕС було закладено ще на поперед-

ньому етапі, така політика, з нашої точки зору, стала проявляти себе як факт 

життя Співтовариства лише з середини 1970-х рр.: саме з даного часу на її реа-

лізацію було виділено істотні кошти, спрямовані на цільову підтримку регіонів. 
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Зокрема, у 1975 р. було засновано Європейський фонд регіонального роз-

витку (ЄФРР) з функцією основного фінансового інструменту комунітарної ре-

гіональної політики та відповідний Комітет з регіональної політики, наділений 

повноваженнями щодо контролю за витратами коштів ЄФРР [32]. 

Слід вказати на те, що на відміну від попереднього етапу, на етапі стано-

влення регіональної політики остання отримала значний бюджет. Так, вже на 

перший трирічний період діяльності ЄФРР (1975-1977 рр.) були передбачені 

асигнування у розмірі 1,4 млрд. європейських розрахункових одиниць, що ста-

новило 4% видатків загального кошторису Співтовариства [11, с. 15]. Обсяг 

коштів, які виділялися Співтовариством на програми регіональної політики, 

надалі лише зростав, досягши у 1983 р. 7% від бюджету останнього [97, с. 11]. 

На території районів, визнаних проблемними в рамках національної регіональ-

ної політики країн-членів ЄС, реалізовувалися три основні завдання: 1) підтри-

мка інвестицій малих підприємств (до 20% обсягу інвестицій, але не більше ½ 

допомоги, що надається даним проектом національним урядом); 2) капіталовк-

ладення в інфраструктуру, пов’язану з їх діяльністю; 3) інвестиції в інфраструк-

туру гірських районів з сільськогосподарською спеціалізацією (такі отримували 

допомогу також і у форматі спільної аграрної політики ЄС, яка довгий час за-

лишалася ключовим напрямом комунітарної політики); з метою недопущення 

диспропорцій у фінансуванні, було запроваджено квоти для усіх країн-членів 

(які підлягали регулярному переглядові). Основними одержувачами допомоги 

ЄЕС за програмами регіональної політики стали, від імені своїх регіонів, Фран-

ція та Італія; з 1981 р. до числа ключових реципієнтів приєдналась Греція, а з 

1986 р. – Іспанія [212, с. 18].  

У практичному розумінні, кошти ЄФРР розподілялися серед цільових ре-

гіонів (а, точніше, серед держав, в яких знаходились ці регіони, під проекти, 

підготовлені національними урядами та витримані в рамках вимог регіональної 

структурної політики) з метою фінансування інвестиційних програм, розвитку 

інфраструктури і посилення середніх і малих підприємств [241, с. 74]. Окрім 

ЄФРР, регіональна політика ЄЕС могла фінансуватись і з додаткових джерел. 



67 
 

Так, упродовж 1981-1989 рр. на користь регіонів Франції та Італії, які понесли 

найбільші втрати унаслідок інтеграції до Спільного ринку нових держав-членів 

(Іспанії і Португалії) було виділено спеціальні фонди, що фінансувались окре-

мою статтею кошторису Співтовариства [212, с. 18-19]. 

Слід зазначити, що наявність все зростаючої фінансової підтримки полі-

тики регіоналізації стала новим потужним чинником реформування системи 

відносин «центр-регіони» в усьому ЄЕС, у цілому, та у розглядуваних країнах, 

зокрема. Як ми вважаємо, фінансове заохочення створило додаткову (і при тому 

серйозну за своїм значенням) мотивацію, яка спонукала консервативні еліти та 

схильні до інерції державні структури до прийняття дискурсу регіоналізму, за-

провадження відповідних політик та, взагалі, більш схвального ставлення до 

процесу регіоналізації, у тому числі, у перспективі, й у форматі допущення ре-

гіонів до вироблення європейської політики. У даному аспекті позиція автора 

кореспондується з підходом В. Константинова, який стверджує, що «внаслідок 

виділення в межах комунітарної політики ЄС значних обсягів фінансування та 

сприяння з боку комунітарних інститутів... регіони... мають достатньо фінансо-

вих ресурсів і забезпечені відповідним законодавством, у тому числі комуніта-

рним, щоб проводити власну економічну політику» [193, с. 36], з тією різни-

цею, що ми не схильні обмежувати вплив комунітарного (і зокрема фінансово-

го) чинника сприянням лише економічній спроможності регіону, а вважаємо, 

що він почасти визначив і адміністративно-політичне зміцнення регіонів. 

Даний феномен (комунітарне фінансове стимулювання регіональних по-

літик, регіонального розвитку та, опосередковано, – регіоналізації) може бути 

проілюстрований, зокрема, прикладом Франції. Так, починаючи з середини 

1970-х рр., Франція стала одним з найбільш крупних одержувачів допомоги у 

рамках фінансової підтримки структурної регіональної політики ЄЕС. Здійс-

нення цілого ряду інвестиційних проектів і структурних реформ у регіонах за 

комунітарного фінансування, з одного боку, пожвавило економічне життя у ці-

льових регіонах, а з іншого боку, актуалізувало потребу в пошуку нових фор-

матів взаємодії регіонів як одержувачів коштів Спільноти та центральної влади 
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як посередника між ними і Співтовариством та координатора відповідних прое-

ктів і програм. Дана обставина об’єктивно викликала значну активізацію регіо-

нальної політики країни, поставивши на порядок денний питання регіоналізації, 

а також відповідної реорганізації моделі державної влади у Франції. З огляду на 

дію даного чинника, у Франції було проведено реформи 1982-1983 рр., відомі 

як «реформи Гастона Дефера», у відповідності до яких регіони отримали цілий 

ряд елементів і атрибутів суб’єктності – статус окремих суб’єктів публічного 

права (на відміну від попереднього статусу статистично-облікових та адмініст-

ративних одиниць), власну систему виконавчої влади, а також самостійні пов-

новаження у низці галузей (зокрема, в сферах економіки, освіти, транспорту, 

екології, культури тощо). Загалом, вплив середовища ЄЕС на унітарну державу 

Франції досяг такого значення, що урядові доповіді з питання регіоналізації, 

підготовлені в умовах децентралізованої системи державної влади послідовно у 

1986 і 1989 рр., підкреслювали неможливість здійснення національної регіона-

льної політики у відриві від «процесу європейської інтеграції, політики Співто-

вариства та зростаючої взаємозалежності» в ЄЕС [140, с. 101].  

Подібним чином, по-перше, європейська регіональна політика та, по-

друге, наявність фінансової підтримки стимулювали реформи системи держав-

ної влади в Іспанії як на етапі підготовки до входження до ЄЕС, так і після на-

буття нею членства в цьому об’єднанні у 1986 р. Так, у рамках зусиль з євроін-

теграції Іспанії, що передбачали, у тому числі, приведення системи державної 

влади і адміністративно-територіальної організації країни у відповідність до за-

вдань майбутньої реалізації в Іспанії регіональної політики ЄЕС, було проведе-

но регіоналізацію унітарної держави, у результаті чого було створено 17 регіо-

нів-автономних спільнот, наділених значними повноваженнями [139, с. 24-25]. 

У свою чергу, посилення й актуалізація проблематики регіоналізму на рівні 

ЄЕС у ході даного етапу стали одним із чинників інтенсифікації процесів рефо-

рмування системи державної влади у Бельгії з особливим акцентом на продов-

женні регіоналістичних політик і збільшенні компетенції регіонів країни. Так, 

реформа бельгійської держави, проведена у 1980 р., віддзеркалювала важливі 
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положення регіональної політики ЄЕС. Слідуючи у фарватері комунітарної на-

станови на сприяння структурним змінам у регіонах, на посилення їх економіч-

них прерогатив, на створення передумов для їх самозабезпечення та саморозви-

тку, автори реформи санкціонували передачу регіонам широких повноважень у 

таких сферах, як економічний розвиток, державне інвестування, землекористу-

вання, енергетика і зайнятість населення [37, с. 136].  

Отже, здійснення комунітарної регіональної політики, у цілому, та сти-

мулювання країн-членів до її імплементації шляхом фінансування, зокрема, 

стало на даному етапі реальним і потужним чинником регіоналізації у Західній 

Європі, що особливо рельєфно проявилося на прикладі унітарних країн Співто-

вариства. Слід також зазначити, що європейська інтеграція Іспанії (разом із 

Португалією, що приєднувалась до ЄЕС паралельно) стала свого роду «випро-

бувальним полігоном» для вироблення і апробації моделі входження нових кра-

їн до Співтовариства та, у підсумку, практичним прикладом для нових розши-

рень в регіональному аспекті: в цілях імплементації acquis communautaire у 

сфері регіональної політики, регіоналізацію були вимушені пройти такі унітар-

ні у минулому держави, як Швеція, Фінляндія та більшість східноєвропейських 

країн-членів.  

Реформована регіональна політика ЄЕС, яка спиралась на фінансову під-

тримку, істотно посилила аргументацію на користь поглиблення регіоналізації 

у країнах, де вона вже відбулася, – зокрема, у ФРН. Так, у загальному контексті 

реалізації нових підходів Співтовариства, впродовж 1980-х рр. федеральні землі 

ФРН ініціювали ряд так званих «зовнішніх і внутрішніх стратегій» (розгляда-

ються детальніше у наступних розділах дисертації), спрямованих на розширен-

ня регіональних повноважень у сфері зовнішнього представництва і, зокрема, в 

аспекті участі у виробленні європейської політики. Саме на даному етапі німе-

цькі землі стали просувати у публічній площині дискурс «Європи регіонів» та 

багаторівневого управління, який мав важливе ідеологічне, науково-концептуа-

льне і практичне значення у прикладенні до регіональної політики в Європі.  
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Отже, як можна переконатись, посилення комунітарної політики з регіо-

нальних питань за рахунок виділення фінансових і адміністративних ресурсів, 

додання до неї елементів структурного регулювання, сприяло реальним змінам 

у країнах-членах ЄЕС у вимірі організації системи державної влади та відносин 

«центр-регіони», яка усе більше еволюціонувала у бік посилення регіоналізації. 

Одним з нововведень регіональної політики ЄЕС на цьому етапі стало за-

провадження Євростатом у 1970-х рр. «Номенклатури статистичних територіа-

льних одиниць (NUTS)» [55, с. 3], покликаної забезпечити відносну одноманіт-

ність регіонів у цілях, по-перше, їх обліку та, по-друге, уможливлення аналізу 

ситуації у регіональній галузі в термінах комунітарної регіональної політики. 

Відіграючи на даному етапі виключно формально-облікову роль, дана Номенк-

латура послужила основою для наступних класифікаторів регіонів Європи, на 

які надалі спирались компетентні інститути Співтовариства та держав-членів 

при розробці відповідної політики, ставши важливим елементом планування у 

цій галузі. 

Характеризуючи регіональну політику етапу становлення, слід вказати на 

спільне і відмінне між нею та такою політикою початкового етапу. Окреслюю-

чи нове у регіональній політиці ЄЕС, доцільно зазначити, що основу ідеології 

комунітарної регіональної політики та фінансової підтримки регіоналізації да-

ного етапу ліг підхід стимулювання розвитку «автономних механізмів» усере-

дині регіонів, сприяння розбудові та консолідації їх внутрішніх ресурсів. Ак-

цент регіональної політики Співдружності був зроблений на «структурності», 

тобто на фінансовому і політичному сприянню трансформації регіональних 

економічних структур при максимально активному використанні специфіки і 

потенціалу кожного цільового регіону [171]. Можна констатувати, що даний 

підхід помітно відрізнявся від попереднього, який ґрунтувався на ідеї «вирів-

нювання» добробуту різних регіонів Європи та нівелювання диспропорцій їх 

розвитку. Відбувся перехід від політики механістичного перерозподілу ресурсів 

«від багатих регіонів до бідних», у рамках якої регіон розглядався «як є», як ці-

лісна незмінна одиниця, до політики активного впливання на регіон, «втручан-



71 
 

ня» в його структуру, його реформування. Розглядаючи еволюцію підходу ЄЕС 

до регіональної політики саме з цієї точки зору, можна стверджувати, що пере-

хід до структурної політики став новим кроком Співтовариства у бік «набли-

ження» до регіону у сенсі більшого залучення до його проблематики, більш ак-

тивної взаємодії з ним, і водночас – внеском до просування суб’єктності регіо-

ну в економічній, а згодом і в політичній площині, становлення регіону і Спів-

товариства як різних рівнів системи багаторівневого управління. 

Ще одним внеском Співтовариства до процесу конструювання «багаторі-

вневості» системи урядування в ЄЕС можна вважати ряд кроків, покликаних 

сприяти отриманню регіонами формальних можливостей з прямої участі в 

управлінні та виробленні політики. Упродовж даного етапу, і, зокрема, по-

чинаючи з кінця 1970-х рр., Співтовариство здійснювало послідовні заходи з 

підвищення залучення регіонів до політичного процесу у рамках як ЄЕС, так і 

відповідних національних держав. 

Так, у 1984 р. ЄЕС разом із РЄ організувало першу Конференцію регіонів 

Європейського Співтовариства (у якій, окрім регіонів держав-членів, взяли 

участь й регіони двох країн-кандидатів на членство – Іспанії і Португалії). Рі-

шення, прийняті за підсумком конференції, були витримані у дусі просування 

регіоналізації й проведення автономізації регіонів, недвозначно закликаючи 

Співтовариство і національні держави перерозподілити частку повноважень на 

користь регіонального щаблю влади, створивши даний щабель у тих територіа-

льних одиницях, де його не було. Зокрема, у ході конференції було висловлено 

ту позицію регіонів (з якою солідаризувались і ЄЕС, і Рада Європи), що «під 

регіональною автономією мається на увазі щось більше за просту децентраліза-

цію державної адміністрації; вона передбачає... вибори до регіональних легісла-

тур та існування підзвітних їм регіональних виконавчих органів; тоді як регіони 

мають отримати незалежні повноваження та адміністративні і фінансові ресур-

си, потрібні для їх реалізації». Конференція також визнала необхідними зусилля 

зі збереження та посилення регіональної ідентичності. З метою гарантування 

участі регіонів у європейському політичному процесі та збереження питання 
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регіоналізації на комунітарному рівні, Конференція звернулася до Співтоварис-

тва із закликом створити орган у регіональних справах у рамках наднаціональ-

ної системи [95, с. 209]. Значення даної конференції було посилено проведен-

ням за ініціативою ЄЕС у тому ж 1984 р. спільної конференції Співтовариства 

на тему «Парламент – регіони», за підсумками якої було представлено рекоме-

ндації щодо заснування автономних регіональних органів та, що має особливо 

актуальне звучання у контексті «європейської регіоналізації», встановленню 

прямих зв’язків між такими органами та інститутами Співтовариства. 

Реагуючи на дані ініціативи (а, судячи із згаданої ролі комунітарних 

структур в їх підготовці, і діючи в унісон з ними), Співтовариство активізувало 

роботу у напрямку внесення проблематики регіоналізації до політичного по-

рядку денного і власне ЄЕС, і держав-членів. Зокрема, своєю резолюцією від 13 

квітня 1984 р. Європейський Парламент визначив регіон в якості одного з важ-

ливих учасників розбудови демократичної Європи та закликав спільно працю-

вати над розширенням компетенції регіонального щаблю управління. Аналогі-

чним чином, Спільна декларація Європейських Ради, Комісії та Парламенту від 

18 червня того ж року постулювала необхідність залучення регіонів до процесу 

прийняття рішень на рівні Співтовариства [131, с. 3]. Отже, як бачимо, наприкі-

нці даного етапу, діючи у розвиток раніше сформованої тенденції та у відповід-

ності до настанов на посилення ролі регіонів в ЄЕС, Співтовариство активізу-

вало кроки у напрямку реалізації обмеженого варіанту «європейської регіоналі-

зації», заклавши нормативний фундамент для уможливлення участі регіонів у 

процесі вироблення політики на комунітарному рівні. На наш погляд, дана риса 

– створення формальних передумов для прямого залучення регіонів до прийн-

яття рішень – стала ще одним аспектом, який відрізняв етап становлення регіо-

нальної політики від початкового етапу. 

У той же час, вказуючи на відмінності підходів політики регіоналізації, 

доцільно зупинитись і на спільних рисах, які характеризували і попередній, і 

розглядуваний етапи. Основним елементом подібності, на наш погляд, стало 

збереження «старої» системи розробки та імплементації регіональної політики. 
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За даної моделі, держави самостійно визначали власні пріоритети і цілі у пло-

щині регіоналізму, керуючись при цьому вельми загальними рамковими наста-

новами, визначеними Співтовариством; у свою чергу, органи Співтовариства, 

яке виділяло кошти на підтримку тієї чи іншої національної програми у сфері 

регіоналізації, повинні були керуватись при виборі заявок на фінансування, на-

самперед, формальними критеріями фінансового та/або юридичного характеру. 

За влучним висловом М. Бауна, ЄЕС перетворилось на «касира», який мав ве-

льми обмежений вплив на те, яким чином національні держави витрачали ко-

мунітарні кошти, призначені регіонам [68, с. 102]. Отже, дана обставина, фак-

тично, не передбачала «зворотного зв’язку» у вигляді оцінки Співтовариством 

результатів реалізації тих чи інших політичних заходів держави-члена щодо 

регіонів у зрізі їх відповідності цілям і завданням регіональної політики ЄЕС, 

чим обумовлювала, з одного боку, збереження домінуючої позиції національної 

держави у контексті регіональної політики та, з іншого боку, обмеженість ролі і 

Співтовариства, і регіонів-формальних реципієнтів допомоги. У той же час, у 

цілому, зберігалась і «аморфність» комунітарної регіональної політики, що до-

зволяло рядові дослідників заявляти, що на вказаному етапі «на європейському 

рівні не існувало вираженої політики стимулювання соціально-економічного 

розвитку регіонів» [11, с. 19]. 

Таким чином, етап становлення регіональної політики позначився істот-

ним зміцненням фундаменту проведення такої політики в інституційно-органі-

заційному та фінансовому вимірах. Виділення коштів на підтримку регіональ-

ної структурної політики Співтовариства стало крупним чинником регіоналіза-

ції в Європі, який вплинув на всі розглядувані країни. У той же час, регіональна 

політика зберігала надмірну загальність у розрізі цілей і завдань та орієнтувала-

ся на національну державу як основного партнера у розробці та реалізації регі-

ональних проектів. 

У контексті постійного аналізу проміжних підсумків і досягнень регіона-

льної політики ЄЕС, який проводився його інститутами, вищезгадані обставини 

– надмірна, з точки зору Співтовариства, присутність національної держави у 
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площині вироблення і реалізації регіональної політики та недостатня конкрет-

ність останньої – стали сприйматись як проблеми, що заважають більш ефекти-

вній імплементації підходів ЄЕС. Окрім того, у світлі появи нових викликів для 

регіональної політики Співтовариства, – і зокрема, таких, як негативні економі-

чні наслідки деіндустріалізації Західної Європи, енергетична криза, тиск з боку 

конкурентних неєвропейських економік, – проведення її у старих формах ви-

глядало таким, що не відповідає завданням моменту і є, через це, недоцільним. 

Як ми вважаємо, зазначені чинники актуалізували питання подальшого рефор-

мування комунітарної регіональної політики, наповнення її новим змістом, її 

конкретизації. 

Відповіддю на вказані виклики став перегляд засад регіональної політики 

ЄЕС та реформування системи її організації, що знаменував собою початок 

третього етапу еволюції регіональної політики Співдружності, який можна поз-

начити як етап розвитку, або сучасний етап. Даний етап розпочався наприкінці 

1980-х рр. і триває до нинішнього моменту. Ми вважаємо доцільним запропо-

нувати саме таку періодизацію, оскільки основні актуальні тенденції і парамет-

ри регіональної політики ЄЕС/ЄС було закладено саме у ході реформ 1988-1989 

рр., тоді як подальші зміни форм, методів і змісту цієї політики не носили на-

стільки фундаментального характеру і були, так чи інакше, продовженням і/або 

уточненням генерального курсу, взятого наприкінці 1980-х рр. 

Згадана вище реформа зачепила усю систему регіональної політики, у ці-

лому, заклавши основу для її перетворення на один з ключових (або, навіть, 

ключовий) аспектів комунітарної політики, загалом. В основу реформи було 

покладено настанову на всебічне розширення суб’єктності регіону, інтенсифі-

кацію його залучення до європейського політичного діалогу, збільшення його 

економічних і адміністративних можливостей, вбудовування у систему багато-

рівневого управління в якості одного з рівнів. З огляду на дану настанову, ре-

формою було передбачено максимальну конкретизацію засад і цілей здійснення 

регіональної політики Співтовариства, посилення інституційного фундаменту 

та зміцнення фінансового забезпечення цієї політики. 
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Насамперед, було визначено п’ять наступних основних принципів здійс-

нення регіональної політики та функціонування структурних фондів, залучених 

до її реалізації: 

1) принцип концентрації, тобто групування заходів, що вживаються у 

рамках політики, навколо пріоритетних цілей з метою більш тісної 

координації структурної регіональної політики; 

2) принцип партнерства комунітарних (Європейської Комісії) і націона-

льних, регіональних і місцевих органів на усіх стадіях роботи у сфері 

регіональної політики; 

3) принцип координації зусиль усіх акторів регіональної політики і стру-

ктурних фондів; 

4) принцип доповнюваності, відповідно до якого всі заходи фондів ЄС 

співфінансуються з боку країн-членів (з національних і регіональних 

бюджетів, а також інших джерел, у тому числі коштів, залучених у 

рамках приватно-публічних партнерств); 

5) принцип програмності, під яким мається на увазі, що протягом декі-

лькох років кошти використовуються в структурних програмах, наці-

лених на розв’язання конкретних проблем, а не «розпорошуються» у 

великій кількості національних проектів [212, с. 19]. Слід вказати, що 

програми формуються згідно з пріоритетами, які визначаються Спів-

товариством/Союзом на кожний окремий фінансовий рік. 

Дані принципи, які зберігають своє керівне значення і у даний момент, на 

наш погляд, дозволили перетворити регіональну політику ЄЕС на більш доско-

налий, функціональний інструмент, значно збільшивши її практичний потенці-

ал з досягнення змін у цільовій сфері. Розглядаючи дані принципи у зрізі оцінки 

їх впливу на регіональну політику в Європі, хотілося б окремо зупинитись на 

такому з них, як принцип партнерства. 

На наш погляд, запровадження принципу партнерства становить свого 

роду прорив у всій системі відносин всередині ЄЕС між такими полюсами-уча-

сниками політичного процесу, як Співтовариство, національна держава та регі-
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он. Прийняття принципу партнерства формально залучило до процесу вироб-

лення та реалізації регіональної політики не тільки Співтовариство та на-

ціональну державу, але й регіон. Слід також зазначити, що він є основним еле-

ментом, який відрізняє регіональну політику Європейського Співтоварист-

ва/Союзу від комунітарної політики в усіх інших сферах. У ході реформи 1988 

р. на ньому було зроблено особливий акцент, – Європейська Комісія визначила 

його в якості центрального компоненту реформи. Документи ЄС конкретизу-

ють даний принцип як «тісну співпрацю між Комісією та кожною державою-

членом, яка в разі потреби і відповідно до національних правил та існуючих 

практик має становити партнерство з: а) компетентними регіональними, місце-

вими, міськими та іншими властями; b) економічними і соціальними партнера-

ми; c) будь-якими іншими організаціями, що представляють громадянське сус-

пільство, організаціями, які виступають за захист довкілля, неурядовими орга-

нізаціями, а також організаціями, відповідальними за просування рівноправнос-

ті між чоловіками і жінками». При цьому комунітарні нормативні документи 

визначають, що принцип партнерства має розповсюджуватися на всі етапи ро-

боти над програмами у галузі регіональної політики (їх підготовку, реалізацію, 

моніторинг і оцінку), тоді як головними партнерами держави мають бути регіо-

ни [33, с. 39].  

Як бачимо, із затвердженням цього принципу, регіон було введено до 

операційного середовища регіональної політики в якості не тільки об’єкта, але 

й суб’єкта, який бере участь у розробці та проведенні заходів цієї політики на 

рівних з національною державою і ЄЕС/ЄС. У той же час, держава втратила 

свою монополію на представництво інтересів регіону, а отже і власну посеред-

ницьку роль у трикутнику «регіон-національна держава-Співтовариство». Як 

ми вважаємо, запровадження принципу партнерства, фактично, стало одним з 

конкретних проявів практичної імплементації концепції багаторівневого управ-

ління, адже в системі ЄЕС/ЄС з прийняття політичних рішень уперше виникла 

повноцінна підсистема, розбудована за моделлю багаторівневості, у рамках якої 

регіональні уряди стали безпосередніми учасниками процесу вироблення кому-
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нітарної політики. За суттю, у галузі регіональної політки було реалізовано «єв-

ропейську регіоналізацію», притому в обох розуміннях цього терміну – і як до-

пущення регіонів до вироблення національної політики з європейських питань, 

і як їх залучення до системи прийняття рішень на наднаціональному рівні. Слід 

зазначити, що принцип партнерства, пройшовши апробацію у вимірі регіональ-

ної політики, був перенесений і до ряду інших сфер політичного діалогу та ви-

роблення політики ЄС, – зокрема, до політики у галузі науки, досліджень та ін-

новацій, охорони довкілля та соціальної політики, сприяючи, таким чином, по-

дальшому розповсюдженню практики багаторівневого управління та «європей-

ської регіоналізації» у контексті системи міжнародних відносин Європейського 

Союзу, що, з нашої точки зору, додатково посилює значення цього принципу на 

тлі регіоналізації, у тому числі і в сенсі участі регіонів у виробленні європейсь-

кої політики. 

Дані принципи були додатково посилені (у прикладенні до регіоналізації) 

запровадженням принципу субсидіарності, обумовленому ДЄС 1992 р. Згідно з 

Договором, «у галузях, які не підпадають під його виключну компетенцію, Спі-

втовариство діє відповідно до принципу субсидіарності, якщо і оскільки цілі дії 

не можуть бути досягнуті в достатній мірі державами-членами і тому, в силу 

масштабів і результатів передбачуваної дії, можуть бути більш успішно досяг-

нуті Співтовариством. Будь-які дії Співтовариства не повинні йти далі того, що 

необхідно для досягнення цілей цього Договору» [27]. Іншими словами, в осно-

ві принципу субсидіарності лежить настанова на передачу компетенції на мак-

симально «низький» рівень, що, на наш погляд, закладає істотний потенціал 

посилення ролі інститутів і властей субнаціонального рівня, насамперед, регіо-

нального. Як ми вважаємо, його вплив на практику функціонування системи ЄС 

проявився особливо рельєфно у контексті регіональної політики та регіоналіза-

ції, оскільки саме у цій галузі національна держава була змушена звертатись до 

регіонів як до партнерів з розробки й імплементації політики у першу чергу.  

У цілому, запровадження чітких принципів проведення регіональної полі-

тики, і, зокрема, принципів партнерства і субсидіарності, не тільки посилило 
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потенціал впливу даної політики на реалії Співтовариства, але й, фактично, 

ввело регіони до орбіти процесу формування європейської політики, чим спри-

яло реалізації моделі багаторівневого управління та «європейської регіоналіза-

ції» як елементу останньої. 

На сучасному етапі, започаткованому реформою 1988-89 рр., практика 

фінансового підкріплення комунітарної регіональної політики отримала пода-

льший розвиток. Основними координаторами-розподільниками коштів стали 

ЄФРР, ЄСФ і Фонд гуртування, який додався до числа фінансових інститутів 

регіональної політики у 1993 р. разом із створенням ЄС. Обсяги фінансування 

наднаціональної регіональної політики помітно виросли, що призвело до збі-

льшення її частки в загальному бюджеті ЄС. Більше того, постійне зростання як 

обсягу коштів, що виділяються на потреби регіональної політики Співтоварист-

ва/Союзу, так і їх відносної частки у комунітарному бюджеті стало характер-

ною рисою даного етапу. Так, у період 1989-1993 рр. на її цілі фондами ЄС що-

річно виділялося в середньому близько 14 млрд. європейських валютних оди-

ниць на рік, тобто обсяг фінансування став у 30 разів більше, ніж за 15 років до 

того. При цьому питома вага асигнувань на регіональну політику в видатках 

загального бюджету ЄС досягла 20%. 

Дана тенденція – фінансова консолідація регіонального напрямку політи-

ки ЄС – поглиблювалась паралельно із просуванням процесу європейської інте-

грації. Наприклад, у 1994-1999 рр. щорічні асигнування фондів ЄС на регіона-

льну політику досягли 32 млрд. європейських валютних одиниць. Питома вага 

регіональної політики у загальному бюджеті ЄС в період 1994-1999 рр. дорів-

нювала 30%, а для кожної наступної семирічної фінансової перспективи зрос-

тала на 3 відсотки. Упродовж І половини 2000-х рр. сума витрат на регіональну 

політику збільшилася до 38 млрд. євро на рік, а у ІІ половині десятиріччя – до 

близько 50 млрд. євро на річний період. Слід зазначити, що, незважаючи на по-

силення кризових явищ в господарстві ЄС унаслідок світової фінансової кризи 

та економічних проблем Греції, Іспанії, Італії та Португалії, до яких у 2014 р. 

додалося скорочення торгівлі з РФ, ЄС планує підтримувати щорічні розходи 
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на регіональну політику щонайменше у тому ж обсязі: так, на період 2014-2020 

рр. бюджетом організації сумарно було передбачено виділення 351,8 млрд. євро 

[5].  

Необхідно зазначити, що фінансова підтримка спільної регіональної полі-

тики не обмежується даними обсягами вкладень. Окрім фінансування з основ-

них трьох структурних фондів, ЄС практикує мобілізацію коштів на цілі регіо-

нальної політики з інших джерел (національних бюджетів, які зобов’язані брати 

участь у співфінансуванні, публічно-приватних партнерств, приватних донорів, 

інших фондів ЄС, залучених за принципом ad hoc, тощо) та їх консолідацію у 

рамках проектів, імплементованих у руслі регіональної політики, що дозволяє 

додатково посилити її вплив і значення, у тому числі у термінах трансформації 

системи влади у ЄС. Зокрема, за оцінками Європейської Комісії, сумарне фі-

нансування, залучене з усіх джерел, передбачене на період 2014-20120 рр., ста-

новитиме близько 450 млрд. євро [144]. На нашу думку, той факт, що ЄЕС/ЄС 

залучає усе більш масштабну фінансову підтримку для проведення регіональної 

політики, можна розглядати як свідчення того, що у сучасному періоді така по-

сідає одне з ключових, пріоритетних місць у загальному контексті діяльності 

ЄС. 

Упродовж даного етапу чинник фінансової мотивації регіоналізму продо-

вжив посилювати свій вплив на процес регіоналізації у країнах-членах ЄС. За 

нашим спостереженням, склалася свого роду реактивна модель підтримки регі-

оналізації: країни, прагнучи залучити додаткові кошти до бюджету, беруть 

участь у програмах, передбачених у рамках комунітарної політики щодо регіо-

нів, згідно з якими останні розширюють свої повноваження і збільшують свій 

економічний потенціал, у підсумку набуваючи більше ваги і посилюючи свою 

суб’єктність, а отже і усе більшою мірою відповідаючи цілям регіональної по-

літики ЄС, що спонукає останній до продовження фінансування. За підсумками 

кожного такого циклу регіон об’єктивно стає більш економічно сильним, набу-

ває додаткового досвіду взаємодій з центральним та комунітарним рівнями 

влади, нарощує і розвиває відповідні структури, покликані обслуговувати дані 
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комунікаційні та імплементаційні функції, що створює додаткове підґрунтя для 

збільшення його адміністративних повноважень. Це, у свою чергу, формує тен-

денцію поступового постійного політико-економічного зміцнення регіону, збі-

льшення його залучення до політичних процесів на національному й комуніта-

рному рівнях, ускладнення його адміністративних структур та, загалом, консо-

лідації його суб’єктності. Доцільно підкреслити, що дана ситуація – наявність 

такого фактору регіоналізації, як потужне зовнішнє фінансове стимулювання 

збільшення компетенції регіонів – притаманна виключно європейській системі 

міжнародних відносин і є однією з унікальних рис регіоналізації, що відрізня-

ють ЄС від інших субрегіонів і держав світу. У цілому, проведення даної полі-

тики за умов цілеспрямованого нарощення її фінансової підтримки об’єктивно 

сприяло зміцненню регіонів, їх «європейській регіоналізації» та, у підсумку, їх 

висуненню в якості одного з рівнів системи багаторівневого управління. 

Реформування регіональної політики Співтовариства супроводжувалось 

проголошенням курсу на просування більшої самостійності регіонів. Так, у 

1988 р. Європейський Парламент прийняв Хартію Співтовариства щодо регіо-

налізації, якою закликав держави-члени до проведення регіоналізації у політич-

ному, адміністративному, економічному і культурному вимірах. Згідно з Харті-

єю, держави-члени мали виділити у рамках своєї території регіони, наділені 

власним законодавством і законодавчими правами, адміністративною автономі-

єю (здійснюваною регіональними легіслатурами та виконавчою владою) та фі-

нансами. Окрім того, Співтовариство закликало країни-члени допустити регіо-

ни до участі у виробленні європейської політики на національному та комуні-

тарному рівнях. Зокрема, було визначено, що «регіони повинні брати активну 

участь у консультативних та інших органах, заснованих Співтовариством», тоді 

як держави-члени «мають усіляко сприяти тому, щоби регіони та їх фахівці бу-

ли представлені у дорадчих, технічних та управлінських органах Співтоварист-

ва у складі національних делегацій» [131]. 

Додатково даний дискурс – просування ідеї про необхідність регіоналіза-

ції – було посилено і конкретизовано прийняттям Європарламентом Хартії ре-
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гіонів Співтовариства, яка закликала національні держави уніфікувати інститу-

ти регіонів та провести децентралізацію влади, наділивши регіони додатковими 

владними повноваженнями [237, с. 84]. 

У даному контексті слід зазначити і такий визначний акт підтримки регі-

оналізації з боку ЄС, як внесення до Лісабонського договору положень, які не-

прямо торкаються регіоналізації. Так, п. 2 ст. 3а договору передбачав інклюзи-

вний характер фундаментальних структур національної держави, до яких вхо-

дить «регіональне і місцеве самоврядування». Згідно з п. 3 ст. 3b, яким конкре-

тизувався юридичний зміст принципу субсидіарності, встановлювалося, що ЄС 

«діє якщо і оскільки цілі пропонованої дії не можуть бути досягнуті державами-

членами на центральному рівні або регіональному і місцевому рівні» [150]. Не-

обхідно підкреслити, що Лісабонський договір став першим документом ЄС 

ключового рівня, в якому фіксувалася роль регіону як одного з субнаціональ-

них щаблів управління. Договір «вписував» регіон в існуючу систему влади в 

ЄС, прив’язуючи такий до принципу субсидіарності. На наш погляд, усі вище-

згадані кроки з просування ідеї регіоналізації у політико-правовій площині 

сприяли легітимації самого поняття регіоналізації, оформленню статусу регіону 

як елементу системи багаторівневого урядування у Співтоваристві/Союзі, а та-

кож послужили концептуальною і політико-правовою основою для набуття ре-

гіонами суб’єктності, у тому числі і в контексті прийняття рішень з європейсь-

кої політики. 

Окрім зазначених вище зусиль з реалізації регіональної політики, які 

сприяли регіоналізації, у тому числі й у вимірі набуття регіонами «європейсь-

ких повноважень», упродовж етапу, що розглядається, Європейське Співтова-

риство уживало комплексних заходів з нарощення «інституційної спроможнос-

ті» регіонів шляхом розбудови та/або сприяння у створенні установ, що 

об’єднували у собі представників регіонів країн-членів. Ця діяльність повною 

мірою відповідала курсові на укріплення регіонів, взятого наприкінці 1970-х – у 

середині 1980-х рр., про що згадувалося вище. Дані зусилля можна розглядати 

як доповнення і продовження кроків, спрямованих на посилення суб’єктності 
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регіонів та реалізації настанови на збільшення їх участі та ваги у системі Євро-

пейського Співтовариства/Союзу за моделлю багаторівневого управління. 

Так, у руслі цієї політики у 1988 р. Європейська Комісія створила Консу-

льтативну раду регіональних і місцевих органів влади, до якої було залучено 42 

представники регіонів з усіх 12 (на той момент) держав-членів. Основним за-

вданням Консультативної ради стала участь у розробці регіональної політики 

Співтовариства [95, с. 209]. Незважаючи на обмеженість кола повноважень і 

консультативну природу даної інституції, її заснування, на наш погляд, стало 

важливою віхою на шляху набуття регіонами «європейської суб’єктності», оскі-

льки створило офіційну можливість для залучення регіонів до прийняття полі-

тичних рішень на комунітарному рівні. 

Дану лінію було продовжено і поглиблено у подальшому. Зокрема, Маас-

трихтським договором вищезгадана Консультативна рада була замінена Комі-

тетом Регіонів, дорадчим органом з регіональної проблематики, що розпочав 

свою роботу у системі ЄС з 1994 р. Даний орган, що складається з 344 предста-

вників регіональних і місцевих властей, уповноважений надавати підтримку 

Союзові в розробці положень спільної регіональної політики. Його основним 

завданням є, по-перше, експертний супровід останньої та, по-друге, координа-

ція діяльності регіонів у комунітарній площині. Комунітарними нормами пе-

редбачено право КР видавати особливі постанови («думки») у статусі «спільної 

позиції регіонів ЄС», підготовлені на запити інститутів ЄС з регіональної тема-

тики; у свою чергу, Комітет може сформувати таку «думку» і за власною ініціа-

тивою [27]. Цей інститут було додатково зміцнено у наступному. Зокрема, Ам-

стердамський договір 1997 посилив організаційну самостійність і розширив 

консультативні функції Комітету, а Ніццький, підписаний у 2001 р, збільшив 

політичну відповідальність його членів. За підсумками набранням сили Ліса-

бонським договором, з 2009 р. до компетенції КР увійшло таке питання, як ке-

рівництво діяльністю Мережі моніторингу принципу субсидіарності, до якої на 

експертизу направляються усі відповідні законопроекти ЄС; окрім того, КР 

отримав право звертатися до Суду ЄС у тому разі, якщо, на його думку, закони 
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ЄС і рамкові закони ЄС порушують принцип субсидіарності [241, с. 117]. По-

при низку складнощів в організації ефективної роботи, з якими КР зіткнувся у 

процесі функціонування (про що згадуватиметься у наступних розділах), Комі-

тет став важливим форматом трансляції позицій регіонального щаблю влади до 

комунітарної площини. Як ми вважаємо, самий факт існування і діяльності да-

ного Комітету є системним чинником «європейської регіоналізації», оскільки, з 

одного боку, такий надає регіонам доступ до процесу прийняття рішень на над-

національному рівні, а з іншого, змушує національні держави створювати фор-

мальні структури представництва своїх регіонів та їх залучення до вироблення 

європейської політики. У той же час, на думку автора, його наявність можна 

розглядати як вияв поступового формування в ЄС системи багаторівневого 

управління, хоча остання і знаходиться на даний момент у початковому стані. 

На сучасному етапі розвитку регіональної політики ЄС вплив останньої 

на національні держави, що розглядаються, посилився. Саме на даний період 

припадають істотні зрушення у політико-правовій та бюджетно-фінансовій ор-

ганізації відповідних країн, моделі відносин між центром та регіонами, а також 

у їх політичних практиках.  

Так, у межах етапу, що розглядається, у Бельгії було реалізовано кілька 

конституційних реформ (1988-89, 1993, 2001, 2011), кожна з яких послідовно 

розширювала права регіонів та, у тому числі зміцнювала їх «європейську ком-

петенцію». 

Зокрема, Третьою державною реформою 1988-89 рр. (яка хронологічно 

збіглась з реформою регіональної політики ЄС і, за визначенням ряду дослід-

ників, думку яких ми поділяємо, була реакцією на останню [109]) до сфери 

компетенції регіонів було включено ряд нових сфер (у т. ч. освіта) та засновано 

регіон Брюссель-Столиця. За підсумками Четвертої державної реформи 1993 р., 

Бельгія стала федеративною державою, регіони якої одержали повноваження 

прямого представництва за рубежем, що відкрило для них повноцінні юридичні 

можливості у плані ведення «парадипломатії» та організації прямого представ-

ництва своїх інтересів в ЄС. П’ята (2001 р.) і Шоста (2011 р.) державні реформи 
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санкціонували подальше делегування владних прерогатив регіонам, чим поси-

лили їх суб’єктність як у внутрішній, так і в зовнішній площині [88]. Окрім то-

го, було створено передумови для участі представників регіонів у роботі бель-

гійської делегації до органів ЄС, про що йтиметься детальніше у наступних ро-

зділах дисертації. У цьому світлі, можна констатувати, що Бельгія стала держа-

вою, яка послідовно імплементувала орієнтири у галузі регіоналізації, закладені 

на комунітарному рівні і, зокрема, Хартією Співтовариства щодо регіоналізації 

та Маастрихтським і Лісабонським договорами, проводячи курс на автономіза-

цію регіонів, забезпечення принципу інклюзивності (залучення регіонів) у сис-

темі державної влади та створення умов для їх участі у прийнятті рішень на єв-

ропейському рівні. 

Подібні процеси відбувалися і в інших країнах, що розглядаються. Сис-

тема відносин «центр-регіони» ФРН також реагувала на сигнали, що виходили 

із зовнішнього середовища цієї системи, – у даному випадку, на відповідні змі-

ни у спільній регіональній політиці. Так, невдовзі після набрання чинності Ма-

астрихтським договором, реагуючи, з одного боку, на нові європейські реалії, 

що, як зазначалося вище, характеризувалися посиленням ролі регіонів, а, з ін-

шого боку, на вимоги «знизу», від федеральних земель, ФРН приймає «євро-

пейську статтю» конституції, якою створює законодавчо обумовлений механізм 

реалізації впливу регіонів на європейську політику країни [41, с. 204]. Парале-

льно, регіони ФРН активізують свою діяльність у руслі «європейської регіона-

лізації», де-факто набуваючи роль субнаціонального рівня у багаторівневій мо-

делі влади ЄС. 

Унітарна держава Франції продовжила свою еволюцію у нових умовах, 

ключовим елементом яких, на наш погляд, у французькому випадку, стало за-

провадження принципу субсидіарності. З огляду на появу наднаціонального 

рівня влади у вигляді ЄС, з одного боку, та законодавчо зумовленої необхіднос-

ті передачі повноважень на субнаціональні рівні, з іншого, Франція була виму-

шена продовжити рух до менш централізованої форми державного буття. Зок-

рема, у рамках даного процесу на етапі, що розглядається, у Франції було здій-
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снено конституційну «реформу Раффарена» (2002-2003 рр.), яка закріпила ста-

тус Франції як «Республіки місцевостей
1
, унітарної і децентралізованої». В ході 

реформи відбувся також перерозподіл реальних владних повноважень на ко-

ристь регіонів, до сфери компетенції яких було віднесено цілу низку галузей, 

що раніше становили прерогативу центральної держави. Відбулися і певні зру-

шення у сфері подальшої «європейської регіоналізації»: регіони країни отрима-

ли право на заснування своїх представництв при комунітарних структурах з ме-

тою лобіювання власних інтересів [90]. У цьому зв’язку, слід підкреслити те, 

що зазначені реформи сприймались у політичному і науковому середовищі кра-

їни як, у цілому, продукт європейської інтеграції та реалізації положень кому-

нітарного права і спільної політики. Показовою на даному тлі є характеристика, 

дана корсиканськими депутатами ролі комунітарного чинника у просуванні ре-

форми: «Уряду Раффарена не належить велика заслуга у справі децентралізації, 

оскільки він зобов’язаний виконувати ініціативи європейських інститутів» [цит. 

за: 66, с. 48]. 

У свою чергу, схожі процеси відбувались паралельно і в Іспанії. Так, з 

огляду на виклики, які постали перед іспанською державою у світлі реформи 

спільної регіональної політики, і, зокрема, на стимулювання подальшої регіо-

налізації, у 1988 р. уряд Іспанії з власної ініціативи започаткував такий коорди-

наційний формат з вироблення європейської політики країни за участю регіо-

нів, як секторальна конференція з питань Європейського Співтовариства, що 

успішно виконує свою функцію і до нинішнього часу [107]. Окрім того, було 

здійснено цілу серію кроків, результатом яких стало наділення регіонів рядом 

можливостей у площині «європейської регіоналізації», з особливим акцентом 

на компетенції регіонів, відомих як «історичні спільноти» (про що детальніше 

йдеться далі в роботі). 

Отже, на основі вищевикладеного, можна дійти висновку, що зміни, які 

характеризували даний етап еволюції регіональної політики ЄС, справили зна-

                                                           

1
 В оригіналі: «une République des proximités», що можна розуміти як позначення широкого кола понять: «Рес-

публіка близьких/суміжних місць/місцевостей», «Республіка сусідств» тощо. 
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чний вплив на відповідну політику держав, що розглядаються. Опинившись в 

умовах необхідності імплементації принципу субсидіарності, усі вони перебу-

дували власні моделі відносин «центр-регіони» у світлі нових реалій. Загалом, 

регіони в усіх цих державах отримали нові повноваження та механізми реаліза-

ції своїх «європейських» функцій у руслі принципу субсидіарності та системи 

багаторівневого управління, запровадженої в ЄС. 

 

Висновки до Розділу ІІ 

Європейський Союз (Співтовариство) зіграв важливу роль у просуванні 

процесів регіоналізації у країнах-членах і, зокрема, у становленні феномену 

«європейської регіоналізації». Кроки, ужиті на комунітарному рівні у рамках 

проведення спільної регіональної політики, сприяли формуванню середовища, 

у якому відбулося становлення систем участі регіонів у виробленні європейсь-

кої політики, проявивши себе у якості потужного чиннику набуття регіонами 

елементів суб’єктності в європейській площині. Проведення комунітарної полі-

тики, орієнтованої на послідовну 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 низо-

вого рівня системи багаторівневого управління в ЄС. 

Процес еволюції регіональної політики Співтовариства можна умовно ро-

зділити на три етапи: початковий етап (1957 р. – середина 1970-х рр.), етап ста-

новлення (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 ма-

сштабі, регіональну політику і набуло перший досвід впливу на процеси регіо-

нального розвитку (а отже, непрямо, і регіоналізації); паралельно, відбулось 

становлення перших комунітарних структур, які оперуватимуть у сфері регіо-

налізації надалі. Основний акцент регіональної політики був зроблений виклю-

чно на соціально-економічній її складовій, що було зумовлено, насамперед, 
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економічною природою європейського міжнародного об’єднання. Регіони не 

розглядались як партнери та/або учасники регіональної політики ні державами, 

ані Співтовариством, тоді як роль національної держави у формуванні цієї полі-

тики була ключовою; Співтовариство мало обмежений і лише опосередкований 

вплив на процеси регіоналізації та політику регіоналізму, що реалізувалася кра-

їнами-членами. Комунітарна політика відзначалась максимальною неконкрет-

ністю своїх змістовних положень і, фактично, являла собою набір загальних 

орієнтирів, що випливали з принципу «вирівнювання» показників розвитку ре-

гіонів. 

Етап становлення регіональної політики позначився істотним зміцненням 

фундаменту проведення такої політики в інституційно-організаційному та фі-

нансовому вимірах. До дискурсу Співтовариства було введено такий його еле-

мент, як просування залучення регіонів до політичного процесу на національ-

ному і комунітарному рівнях та відповідної автономізації регіонів. Виділення 

значних коштів на підтримку регіональної структурної політики Співтоварист-

ва стало крупним чинником регіоналізації в Європі, який вплинув на всі розг-

лядувані країни. У той же час, регіональна політика зберігала надмірну загаль-

ність у розрізі цілей і завдань та орієнтувалася на національну державу як осно-

вного партнера у розробці та реалізації регіональних проектів. 

На сучасному етапі ЄС продовжує зусилля зі зміцнення регіонального рі-

вня управління в Європі, зокрема у галузі «європейської регіоналізації», опе-

руючи як правовими, так і усе більш потужними фінансовими важелями. Пода-

льші зміни у змістовному наповненні регіональної політики ЄС справили знач-

ний вплив на відповідну політику держав, що розглядаються. Опинившись в 

умовах необхідності імплементації принципу субсидіарності, усі вони перебу-

дували власні моделі відносин «центр-регіони» у світлі нових реалій. Регіони в 

усіх досліджуваних державах отримали нові повноваження та механізми реалі-

зації своїх «європейських» функцій у руслі принципу субсидіарності та системи 

багаторівневого управління, запровадженої в ЄС. 
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РОЗДІЛ ІІІ.  

УЧАСТЬ РЕГІОНІВ У ВИРОБЛЕННІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ  

НА ПРИКЛАДІ  ФЕДЕРАТИВНИХ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ 

 

3.1 Бельгійська модель «європейської регіоналізації» 

Будучи однією з найбільш «євро орієнтованих» країн, Бельгія традиційно 

схвально сприймала ініціативи, спрямовані на поглиблення європейської інтег-

рації, посилення комунітарних інститутів та реалізацію теоретично-концептуа-

льних настанов, що виходили з комунітарної площини [112, с. 41], у тому числі 

й ініціатив у галузі регіоналізації та надання регіонам повноважень з участі у 

розробці європейської політики. У світлі цієї обставини, Бельгія стала однією з 

держав, що найбільш активно імплементували такі настанови спільної політики 

ЄС, як курс на запровадження принципу субсидіарності та посилення суб’єкт-

ності регіону з його подальшим вбудовуванням до системи урядування в ЄС в 

якості низового рівня управління. 

У той же час, непрості взаємини всередині самої Бельгії між трьома осно-

вними етнокультурними спільнотами (франко-бельгійцями, фламандцями й ні-

мцями) та двома ключовими регіонами (Фландрією і Валлонією) країни стали 

одним із факторів широкої популярності у цій державі найбільш амбітних про-

ектів у площині євроінтеграції. Даний феномен, який спостерігається на усіх 

рівнях бельгійського суспільства, – від еліт до широкої громадськості, – можна 

пояснити намаганням максимально повною мірою реалізувати регіональні від-

мінності у політико-правовій площині, зберігши при цьому національну єдність 

на фоні посилення інтеграційних процесів у Європі. 

Євроінтеграція і пов’язані з нею відповідні процеси політичної та еконо-

мічної регіоналізації відкрили перед бельгійськими регіонами широке поле мо-

жливостей як у галузі підвищення свого добробуту й оптимізації соціально-

економічних умов, так і у сфері самоствердження у зовнішньому та внутріш-

ньому політико-адміністративному просторі в якості окремих суб’єктів, наділе-

них власною роллю у прийнятті політичних рішень. 
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У політико-адміністративному вимірі, участь країни у ЄЕС та, у більш 

широкому сенсі, в євроінтеграційних процесах стали своєрідним «клапаном» 

для «скинення напруги» всередині бельгійського суспільства та розвантаження 

системи внутрішніх відносин від надлишкового політичного тиску. Регіони 

Бельгії активно включились у процеси інтеграції на європейському континенті, 

намагаючись використовувати усі доступні важелі самореалізації у якості носіїв 

суб’єктності. 

Перш за все, необхідно зазначити, що економічний порядок денний є од-

ним із визначальних у контексті наслідків європейської інтеграції для регіонів 

Бельгії та її регіоналізації, взагалі (у тому числі й у вимірі «європейської регіо-

налізації»). «Чотири свободи», запроваджені із встановленням спільного ринку, 

стали чинником не тільки відкриття економіки Бельгії, але й глибинного пере-

форматування економічного життя її регіонів.  

Ілюструючи дане твердження, вкажемо, що на даний момент експорт 

складає більше 60% ВВП Бельгії. Подібна відкритість бельгійського національ-

ного господарства має ту визначну рису, що всередині країни торгово-економі-

чні зв’язки між регіонами слабші за зв’язки кожного окремого регіону із закор-

донними (насамперед, європейськими) країнами. Особливо яскраво дана теза 

відслідковується на прикладі Фландрії, на частку якої наразі припадає близько 

70% усього бельгійського експорту. Хоча, за визнанням ряду європейських до-

слідників, неможливо достовірно визначити, яким був би економічний розвиток 

регіонів Бельгії без європейського внутрішнього ринку, у профільній західній 

економічній думці існує широкий консенсус, що європейська інтеграція значно 

покращила їх соціально-економічне становище та підвищила добробут [54, с. 

19]. У світлі цих реалій, можна стверджувати, що європейська інтеграція долу-

чилась до створення об’єктивних економічних передумов для регіоналізації у 

Бельгії, посиливши політичні амбіції регіонів в економічній площині. У свою 

чергу, це зумовило зменшення залежності регіонів від центру, а отже і сприяло 

збільшенню реальної політичної дистанції між федеральним центром та регіо-

нами країни. 
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У своєму комплексі, дані обставини (спільна регіональна політика, актив-

ність регіонів та наявність економічної бази, що зміцнює їх позиції) не могли не 

позначитись як на політичному статусі етнолінгвістичних громад та відповід-

них регіонів, так і на їх політичних взаєминах всередині країни та у вимірі сис-

темної адміністративної організації бельгійської держави. Зокрема, за підсум-

ками конституційної реформи 1980 р. регіони Бельгії отримали широку авто-

номію у визначенні власної економічної політики: так, за регіонами було заре-

зервовано вирішальні повноваження у галузі спрямування державних інвести-

цій, стратегії економічного розвитку і землекористування, тоді як питання ене-

ргетичної політики та політики зайнятості стали предметом спільного відання 

регіонів та федерального центру. 

Слід зазначити, що згадана перша державна реформа відкрила перед регі-

онами потенційну можливість для набуття суб’єктності в європейській площи-

ні. Зокрема, дані повноваження дозволили регіонам претендувати на участь у 

діалозі з Європейською Комісією у рамках політики єднання, взятої «на озбро-

єння» з 1980-х рр. [37, с. 136], що, на погляд дисертанта, стало одним з перших 

реальних кроків регіонів країни у напрямку «європейської регіоналізації» як 

процесу набуття субнаціональними адміністративно-територіальними суб’єкта-

ми повноважень з визначення європейської політики країни та участі у діалозі 

на комунітарному рівні. Позаяк, станом на 1985 р. вони не мали недвозначно 

обумовлених юридичних повноважень щодо проведення будь-якої міжнародної 

діяльності (навіть на комунітарному напрямку), у тому числі і з питань, що кон-

ституційно відносились до їхньої сфери повноважень. Це викликало конфлікт 

між регіонами та федеральним центром, який (в особі національного Парламен-

ту та Департаменту закордонних справ) намагався монополізувати роботу з ЄК 

з питання політики єднання, посилаючись як на те, що порушена у форматі 

процесу зближення проблематика частково торкалась сфери відання центру, так 

і на відсутність відповідних адміністративних інститутів регіонального рівня. 

Регіони, у свою чергу, розгорнули активну наступальну діяльність, спрямовану 

на відстоювання свого права брати участь у діалозі з політики єднання, поси-
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лаючись на імпліцитно наявне право на переговори з ЄК стосовно розробки та 

запровадження політики у сфері структурних фондів [37, с. 141]. Як зазначало-

ся раніше у роботі, дані зусилля хронологічно і фактично збіглись із оформлен-

ням курсу ЄЕС на залучення регіонів до політичного поля Європи в якості ква-

зісуб’єктних учасників у руслі ідеології багаторівневого управління та «Європи 

регіонів», що справляло додатковий тиск на центральну владу Бельгії «згори». 

Як наслідок, регіонам вдалося де-факто позиціонувати себе в якості повноваж-

них суб’єктів-учасників переговорного процесу, які, зокрема, брали участь в 

обговоренні партнерських угод.  

В силу цього двоякого тиску («знизу», від регіонів, та «згори», з боку ко-

мунітарної площини), наступні конституційні реформи у Бельгії (зокрема, 1988 

та 1992 рр.) формалізували «європейську регіоналізацію» у Бельгії, закріпивши 

за регіонами повноваження щодо прямої участі у переговорах з ЄС з переваж-

ної більшості аспектів європейської політики єднання. Зокрема, конституційна 

реформа 1992-1993 рр. зафіксувала принцип бельгійського регіоналізму, визна-

чений у правовій науці Бельгії як «in foro interno, in foro externo» [1, с. 114-120]. 

Згідно з цим принципом, бельгійські регіони та спільноти уповноважені укла-

дати міжнародні договори і представляти Бельгію у тих сферах, що входять до 

їх компетенції. Дане положення істотно розширює можливості бельгійських 

регіонів у галузі зовнішніх зносин і «парадипломатії», відкриваючи перед ними 

широке поле легальних «зовнішньополітичних» опцій та закладаючи підвалини 

курсу на «європейську регіоналізацію». У той же час, не можна не відзначити 

той факт, що цей принцип став радикальною формою реалізації засад субсидіа-

рності, запроваджених Маастрихтським договором, який укладався і набирав 

силу паралельно з проведенням конституційної реформи. На наш погляд, ця 

обставина свідчить про взаємозв’язок процесів європейської інтеграції та пос-

тупу спільної регіональної політики, з одного боку, та трансформації бельгійсь-

кої системи відносин «центр-регіони», з іншого боку. 

У практичному розумінні, даний принцип означає, що регіон може, на-

приклад, укласти договір з іноземною державою або регіоном у галузі освіти 
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або культури без прямої на те згоди з боку федеральної бельгійської держави. 

Аналогічним чином, бельгійський регіон може увійти у договірні відносини з 

іноземною державою або регіоном з питань розвитку туризму чи то режимів 

прикордонного туризму тощо. Законодавчим розвитком цього принципу є нор-

ма, яка вимагає прямої згоди парламенту регіону або мовної спільноти на при-

йняття Бельгією міжнародних зобов’язань, які повністю чи то в якомусь аспекті 

стосуються інтересів і сфери відання даного конкретного регіону або спільноти. 

Дана норма, таким чином, дає регіонам потужний інструмент впливу на зовні-

шню політику країни у цілому, уможливлюючи блокування імплементації між-

народних домовленостей держави на підставах недостатньої представленості 

регіонів при укладенні цих домовленостей чи то їх невідповідності регіональ-

ним інтересам. Говорячи про можливість «вето», яке може бути накладеним на 

міжнародний договір з боку регіонального парламенту, ми маємо на увазі, на-

самперед, самий факт наявності такої можливості як гарантію співпраці феде-

рального щабля влади з регіональним з міжнародних і, насамперед, європейсь-

ких питань, законодавчу пересторогу від маргіналізації ролі регіону у сфері йо-

го конституційних повноважень. Дане «вето», хоча й не було застосовано жод-

ного разу [150, с. 5-6], є, на наш погляд, потужним системним чинником залу-

чення регіонів до процесу формування європейської політики Бельгії.  

У розвиток даного принципу на тлі просування такого напрямку регіона-

лізації Бельгії, як набуття регіонами власної «європейської ролі», повноважень 

з визначення європейської політики, у 2007 р., в рамках процесу укладання Лі-

сабонського договору, Бельгією було офіційно заявлено про те, що, «оскільки 

це стосується питань зі сфери компетенції Європейського Союзу, не тільки Па-

лата представників і Сенат Федерального парламенту, але й парламентські аса-

мблеї Спільнот і Регіонів діють в якості складових національної парламентської 

системи або палат національного Парламенту» [150, с. 2]. 

У руслі політики регіоналізації, регіони Бельгії отримали й ряд інших до-

даткових важелів для здійснення власних зовнішньополітичних і парадиплома-

тичних повноважень. У прикладенні до теми дослідження, організація механіз-
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мів «європейської регіоналізації» (і водночас інструментів реалізації повнова-

жень регіонів як «третього рівня» управління) становить інтерес, з огляду на що 

вважаємо за доцільне розглянути її детальніше. У технічному плані, зокрема, 

регіони Бельгії можуть надсилати не тільки власних представників до делегацій 

країни, що ведуть переговори з близьких до сфер відання регіонів питань, але й 

бути постійно присутніми у зарубіжних країнах, які становлять інтерес для від-

повідних регіонів. Так, регіони мають право призначати власних аташе до дип-

ломатичних представництв Бельгії [1, с. 614]. 

Конкретні процедурні механізми реалізації повноважень регіонів у між-

народній сфері регламентуються договорами між регіонами і федеральним 

центром, що предметно визначають правовий режим і методологію міжнарод-

ної діяльності суб’єктів бельгійської федеративної держави. 

Відповідні повноваження регіонів у парадипломатичній площині обрам-

лені рядом системних бар’єрів як внутрішнього (національного), так і зовніш-

нього (міжнародного, у цілому, і комунітарного, зокрема) характеру. З метою 

недопущення ерозії повноважень федерального центру як уособлення держав-

ного суверенітету та, попри майже конфедеративну природу бельгійської дер-

жавної моделі, для збереження єдиної держави, на представницькі можливості 

регіонів накладено певні межі. Так, конституційними нормами передбачено, що 

федеральний уряд може заборонити підписання договорів між власним регіо-

ном та іноземною країною, яку Бельгія не визнає, або з якою немає дипломати-

чних відносин. Окрім того, регіони не мають права укладати договори, які так 

чи інакше суперечать вже існуючим міжнародним зобов’язанням Бельгії. Дані 

бар’єри, обмежуючи безпосередню участь регіонів у міжнародних відносинах, 

обумовлюють представницьку роль федерації як виразника інтересів регіонів і 

спільнот та, послідовно, становлять своєрідний «запобіжник» від остаточного 

перетворення регіонів на незалежні держави. 

На рівні технічної імплементації конституційних норм про участь регіо-

нів у зовнішніх зносинах країни теж існують відповідні «запобіжники» і конт-

рольні механізми, покликані збалансувати зовнішню політику країни та утри-
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мати її керований, з позицій центру, характер. Зокрема, одним із таких механіз-

мів є відбір і призначення дипломатів, яке знаходиться у виключному віданні 

федерації. Таким чином, аташе, призначений регіоном з метою представлення 

його інтересів за кордоном, має пройти процедуру затвердження у центрально-

му апараті зовнішньополітичного відомства Бельгії. У своїй роботі за кордоном 

«регіональний аташе» повинен керуватися вказівками голови відповідного дип-

ломатичного представництва (посла, постійного представника чи то консула), 

який є у всіх випадках федеральним дипломатом, та зобов’язаний звітувати пе-

ред останнім. Як бачимо, федеральний центр у такий спосіб здійснює свій якщо 

не контроль за здійсненням зовнішніх повноважень регіонів, то свій вплив на 

нього. 

Паралельно, повноваження бельгійських регіонів обмежені рядом міжна-

родно-правових реалій. Вважаємо, що з-поміж останніх можна виділити дві ос-

новні. По-перше, слід вказати, що ключові міжнародні організації (зокрема, так, 

як ООН і ОЕСР) визнають лише міждержавні договори. Отже, у прикладенні до 

ситуації з бельгійськими регіонами, даний принцип має своїм результатом те, 

що, навіть якщо у переговорах з укладення міжнародного договору, який стосу-

ється інтересів регіону, бере участь делегація останнього, вона все одно, з тех-

нічної точки зору, представлятиме не свій регіон, а всю країну. На наш погляд, 

у практичних термінах, це означає, що поле маневру окремої регіональної деле-

гації буде обмежено позицією, запропонованою федеральним центром та/або 

делегацією іншого регіону або спільноти. Дивлячись на ситуацію крізь призму 

міжнародної організації, констатуємо, що, навіть у разі участі в її роботі «збір-

ної» делегації Бельгії, яка представлятиме і центр, і регіони, існування двох чи 

трьох розбіжних позицій, репрезентованих однією делегацією, є неможливим, а 

це, у свою чергу, становить об’єктивне обмеження регіональних повноважень. 

У розвиток цієї тези, зазначимо, що й у разі відмови бельгійського регіону імп-

лементувати міжнародний договір, який стосується цього регіону, відповідаль-

ність, з точки зору міжнародного права ляже не на регіон, а на Бельгію, що, як і 

у світлі попередньої обставини, обумовлює відповідальність регіону перед фе-
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деральним центром і викликає необхідність у координації зовнішньої політики 

регіону з останнім. 

По-друге, значна кількість міжнародних договорів, що укладаються Бель-

гією, у тому числі й у рамках ЄС, стосуються сфери відання кожного окремо 

взятого регіону лише частково, зачіплюючи й питання, розгляд яких становить 

повноваження федеральних органів (так звані «змішані договори»). Це, зокре-

ма, означає, що такі договори (а вони, за спостереженням бельгійських дослід-

ників А. Алєна і К. Мюллє, становлять більшість з усіх міжнародно-правових 

актів, підписаних Бельгією за останні 20 років) [1, с. 626] вимагають, щонайме-

нше, більшої координації зусиль на внутрішньому, національному рівні. 

Дані суперечливі реалії бельгійського регіоналізму у зовнішньополітич-

ному (і зокрема європейському) вимірі особливо помітно проявляють себе у 

контексті європейських інтеграційних процесів, до яких залучені і федеральний 

центр держави, і, за посередництва вищезгаданих механізмів, її регіони. Пло-

щина багатостороннього комунітарного діалогу становить, у певному розумін-

ні, полігон для імплементації регіональних повноважень «in foro interno, in foro 

externo», вироблення дієвих рецептів і механізмів щодо їх реалізації. 

Так, бельгійські регіони регулярно беруть участь у міжурядових конфе-

ренціях (МУК) ЄС (фактично, така участь являє собою одну з основних форм 

реалізації зовнішніх повноважень регіонів Бельгії). Зазначимо, що регіональні 

представники входять до відповідних бельгійських делегацій як на міністерсь-

кому рівні, так і на рівні Комітету постійних представників держав-членів (та-

кож відомого як КОРЕПЕР), причому в останньому випадку їх діяльність 

включає участь у роботі не тільки Комітету заступників постійних представ-

ництв (КОРЕПЕР І), але й власне Комітету послів (КОРЕПЕР ІІ). 

Зокрема, у ході роботи над Амстердамським договором бельгійські регіо-

ни взяли участь у засіданнях щодо обговорення питань політики у галузі зайня-

тості, дорожнього руху, збереження довкілля, охорони здоров’я та принципу 

субсидіарності, а також у діяльності Комітету Регіонів МУК. З одного боку, са-

ма по собі участь регіональних представників у розробці такого принципово 
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важливого документу ЄС стала реальним проявом нових можливостей, наданих 

місцевим спільнотам та регіональним утворенням Бельгії у руслі політики регі-

оналізму, і, на наш погляд, сприяла ствердженню регіонів у своїй ролі повноп-

равних учасників зовнішньополітичних процесів у відповідності до принципу 

«in foro interno, in foro externo». Регіони отримали важливий досвід обстоюван-

ня своїх інтересів у міжнародному вимірі, а система балансу федерального і ре-

гіонального рівнів пройшла ще одне практичне випробування.  

З іншого боку, як констатують бельгійські політологи, дані масштабні пе-

реговори проявили інституційну і подекуди організаційну слабкість регіонів як 

«переговірників» та стали свідченням того, що федеральний уряд при певному 

бажанні може істотним чином впливати на позицію регіонів або навіть маніпу-

лювати нею [83, с. 502]. Так, регіональне представництво було чисельно обме-

жено і складало не більше чверті від усієї бельгійської делегації, що 

«розв’язало руки» центрові та зробило прийняття рішень, які відповідали на-

становам федеральних властей, менш складним завданням. Окрім того, рота-

ційна система представництва, розроблена та реалізована самими регіонами, 

виявилась недосконалою саме для цілей подібних переговорів. Готуючи конце-

пцію своєї участі у переговорах, регіони дійшли тієї позиції, що кожний регіон 

та спільнота мають надсилати свою делегацію у регіональну квоту делегації 

Бельгії терміном на 6 місяців, після чого така делегація замінюється представ-

никами іншого бельгійського регіону. Практична імплементація принципу ро-

тації спричинила те, що єдиними учасниками бельгійської делегації, які були 

обізнані щодо усього ходу переговорів та усіх аспектів їх специфіки, стали фе-

деральні дипломати, що надало центрові широкі можливості для просування 

саме своєї позиції. На додаток, регіональні представники опинились перед фак-

том того, що їх поле для маневру, а отже і для обстоювання власних інтересів, 

виявилось достатньо вузьким в силу принципу МУК стосовно прийняття рі-

шень консенсусом, яке обумовлювало необхідність вироблення компромісних 

підходів всередині делегації для уникнення руйнівних наслідків потенційної 

незгоди у масштабах процесу переговорів, у цілому. При цьому, як зазначалось 
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вище, будь-яка спроба регіону торпедувати досягнуті домовленості вже на 

пост-переговорному етапі (припустімо, шляхом відмови від ратифікації доку-

менту на рівні регіонального парламенту) неминуче викликала б такий негати-

вний наслідок, як провал ратифікації Бельгією документу у цілому, а отже, ви-

кликала б компрометацію Бельгії як європейського партнера. Слід зазначити, 

що останній сценарій традиційно розглядається в Бельгії як негативний унаслі-

док, по-перше, значній популярності ідеї європейської інтеграції в країні (згід-

но з багаторічними дослідженнями проекту Європарламенту «Євробарометр», 

Бельгія традиційно дає один з найвищих показників за параметром підтримки 

ідеї ЄС (64% порівняно з середнім показником по ЄС у розмірі 50% [112, с. 

41]), що дозволяє розглядати її в якості одного з важливих компонентів 

об’єднуючої ідеї Бельгії), через що жодному регіональному урядові не хотілося 

б накликати на себе звинувачення у «саботажі» європейського процесу, а, по-

друге, значної конфліктогенності політичних всередині Бельгії та небажання 

відповідних урядів і політичних сил виступати у ролі «підривного елементу» 

крихкого національного порозуміння.  

У даному сенсі, можна констатувати, що федеральний центр, давши регі-

онам повноваження «третього рівня» управління, не допустив надмірного по-

силення цих суб’єктів, зберігаючи власну керівну (або, точніше, координуючу) 

роль. Як бачимо на вищенаведеному прикладі щодо участі регіональних деле-

гацій у розробці ключових документів ЄС, практика імплементації принципу 

«in foro interno, in foro externo» регіонами Бельгії проявила те, що можна визна-

чити як структурну слабкість бельгійського регіону. Дана слабкість, як ми вва-

жаємо, є детермінованою самими параметрами системи бельгійського федера-

лізму, однією з ключових властивостей якої стала полісуб’єктність, багаторів-

невість, складність та, як наслідок, фокусування системи на узгодженні між рі-

зними сторонами політичного (унаслідок того, що ключові питання розвитку 

країни, у тому числі пов’язані з ЄС, є важливими з точки зору балансу інтересів 

на рівні політичних партій, регіонів та спільнот) і, паралельно, державно-

договірного процесу. Також можна пересвідчитись, що і внутрішні, і зовнішні 
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чинники справляють свій вплив на реальне практичне наповнення регіоналізму 

Бельгії та специфіку реалізації бельгійськими регіонами їх функцій із захисту 

своїх інтересів у площині «європейської регіоналізації».  

У цьому зв’язку, слід зазначити, що, як не парадоксально, часткове деле-

гування регіонам зовнішньополітичних і дипломатичних повноважень привело 

не стільки до продовження дезінтеграції бельгійської держави, скільки, навпа-

ки, до вироблення нових формул реалізації її буття, – насамперед, у координа-

ційній, узгоджувальній площині. Усі ці обставини об’єктивно прив’язують 

центр і регіони та змушують їх, незалежно від політичної кон’юнктури, спів-

працювати у галузі координації зовнішньої політики. Так, з метою підтримання 

функціональної спроможності держави, Бельгія іде шляхом створення та імп-

лементації механізмів внутрішнього міжурядового, міжпарламентського і між-

відомчого діалогу у «вертикальному» (по лініях «федерація-регіони», «федера-

ція-спільноти») і «горизонтальному» («регіон-регіон», «спільнота-спільнота») 

вимірах, спрямованого на вироблення єдиної позиції із зовнішніх питань, які 

становлять спільний інтерес різних регіонів, спільнот та федерального центру. 

Ще одним вектором роботи з гармонізації інтересів і позицій є контакти за пар-

тійною лінією – оскільки представники різних регіонів, тим не менше, нерідко 

належать до одних і тих же політичних партій, формат внутрішньопартійного 

діалогу дозволяє погоджувати найбільш гострі питання; отже, даний вимір вза-

ємодії становить додатковий потужний елемент забезпечення життєдіяльності 

системи [23, с. 46-47]. З огляду на це, можна зазначити, що співпраця в наявно-

му структурно-інституційному середовищі дає державі змогу діяти в якості 

єдиного цілого у своїх зовнішньополітичних проявах. У той же час, диктат 

центру, рівно як і «шантаж» з боку регіонів, які, в теорії, можуть мати місце в 

силу існування відповідних повноважень (йдеться, насамперед, про взаємне 

«вето» федерального центру і регіонів, що технічно обумовлено їх конститу-

ційними прерогативами), є майже виключеним на практиці: ветування конкрет-

ного рішення веде до офіційної відсутності позиції Бельгії з даного конкретного 

питання, а, отже, і до ситуації, коли, у термінах гри з нульовою сумою, програ-
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ють усі учасники процесу. Таким чином, розвиток регіоналізму, розширення 

міжрегіональних і міжнародних повноважень регіонів, «європейська регіоналі-

зація» зумовили розбудову не тільки структурних інструментів координації, але 

й культуру внутрішнього діалогу, настанову усіх сторін на комунікацію та по-

шук компромісного рішення, що є необхідними для реалізації федералізму у 

міжнародній площині.  

Дана реалія (насправді – одна з багатьох суперечливих реалій, що харак-

теризують складні внутрішньо бельгійські відносини), – а саме: настанова регі-

ональних гравців на діалог і компроміс у ряді міжнародних питань, – на нашу 

думку, як на перший погляд, не парадоксально, є обумовленою, у тому числі, 

«регіональним егоїзмом», усвідомленим у контексті системних реалій держав-

ного буття країни. Так, навіть якщо виходити з примату власних інтересів над 

інтересами федерації у поведінці регіону, то виявляється, що регіон є свого ро-

ду системно детермінованим «заручником» діалогу, по-перше, з іншими регіо-

нами, а, по-друге, з федеральною ланкою управління, адже саме від того, наскі-

льки їм усім вдасться скоординувати свої зусилля, залежить успіх чи, навпаки, 

неуспіх конкретних кроків Бельгії на міжнародній, і насамперед європейській, 

арені. У тому світлі, що останнє, а саме утримання контролю за європейськими 

справами, є, як ми виявили раніше, одним з важливих пріоритетів регіонів, 

«егоїзм» регіону, через раціональний вибір, змушує його удаватись до коорди-

нації з іншими сторонами (і в першу чергу, з федеральним урядом) з метою 

отримання найбільш бажаних, з точки зору власних об’єктивних інтересів, ре-

зультатів. Яким саме чином подібна мотивація до конструктивної взаємодії з 

суб’єктами, відносини з якими в інших сферах носять системно обумовлений 

конкурентний характер, проявляє себе на практиці, можна відстежити на мате-

ріалі, що розглядається далі у цьому параграфі. 

При тому, що участь регіонів Бельгії у «великих переговорах» у масшта-

бах ЄС виявила певні слабкі сторони існуючої системи реалізації їх зовнішніх 

функцій, вона заклала основи і для значних конструктивних зрушень. Так, на 
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наш погляд, бельгійські регіони змогли проявити свою «європейську роль» з 

більшою ефективністю у контексті поточної роботи комунітарних установ. 

Оскільки, як відомо, стаття 203 Маастрихтського договору уможливлює 

участь регіонів у роботі Ради ЄС, такі постійно користуються її механізмами 

для проведення у життя власних інтересів і поглядів.  

Участь регіонів у діяльності РЄС (на міністерському рівні і на рівні КО-

РЕПЕР) здійснюється на основі федерально-регіональної угоди, яка передбачає 

реалізацію такої участі у відповідності до наступних принципів: 

- регіони представлені лише одним регіоном або спільнотою; 

- за виключенням засідань, присвячених тематиці сільського господарс-

тва та рибної ловлі, регіони беруть участь у роботі РЄС згідно з прин-

ципом шестимісячної ротації (що півроку делегацію одного регіону 

або спільноти замінює делегація іншого регіону або спільноти); 

- регіони не беруть участі в засіданнях з проблематики, що становить 

федеральну сферу відання (зокрема, з загальних питань роботи Ради, 

фінансових питань, бюджетних переговорів, юстиції, телекомунікацій, 

розвитку тощо); 

- на тих засіданнях РЄС, що стосуються питань, які становлять основну 

(але не виключну) компетенцію федерації, Бельгія представлена двома 

делегатами – федеральним (головним представником) і регіональним 

(його помічником). Зазначимо, що бельгійський регіональний делегат 

при цьому не має права голосу і слова, слугуючи, скоріше, «зв’язко-

вим» з регіонами на випадок відхилення Бельгії від вихідної узгодже-

ної позиції; 

- на засіданнях РЄС, що стосуються питань, які становлять основну (але 

не виключну) компетенцію регіонів, ситуація дзеркально протилежна – 

країну представляє регіональний делегат з правом голосу і його феде-

ральний «помічник», що, фактично, виконує суто спостережні функції; 
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- на засіданнях з проблематики, що знаходиться у регіональній сфері ві-

дання, Бельгія представлена регіональним делегатом (йдеться, зокре-

ма, про культуру, туризм, освіту, політику у справах молоді тощо) ; 

- з питань риболовлі Бельгія завжди репрезентована делегатом від Фла-

ндрії (оскільки в інших регіонах немає виходу до моря); 

- при обговоренні аграрних питань делегатом Бельгії є федеральний мі-

ністр сільського господарства, до якого можуть долучатися фламанд-

ський та/або валлонський міністри сільського господарства. При цьо-

му, федеральна позиція з даного питання має бути продуктом попере-

днього міжміністерського узгодження за участі федерального центру 

та урядів Валлонії і Фландрії (регіон столиці, через фактичну відсут-

ність аграрних підприємств на своїй території, є лише номінальним 

учасником і не має окремої позиції з даних питань, тоді як федераль-

ний уряд виконує лише посередницькі та узгоджувальні функції [15]). 

Як можна переконатись на вищенаведеному матеріалі, сама модель участі 

Бельгії у роботі РЄС є віддзеркаленням внутрішніх конституційних бельгійсь-

ких реалій та, у даному ключі, практичним втіленням «бельгійського шляху» 

«європейської регіоналізації». 

Розгляд практичного досвіду реалізації даної моделі становить значний 

дослідницький і практичний інтерес як з точки зору виділення характерних 

особливостей регіоналізації у бельгійському варіанті, так і з точки зору вияв-

лення впливу імплементації даної моделі на відносини між центром і суб’єк-

тами бельгійської федеральної держави, а також визначення специфіки націо-

нального варіанту системи багаторівневого управління. 

В якості основної такої характеристики можна виділити такий аспект, як 

забезпечення ефективності європейських повноважень регіонів шляхом інтен-

сивної підготовчої роботи на внутрішньому рівні, яка, насамперед, має форму 

міжурядових переговорів і консультацій у вертикальній та горизонтальній 

площинах, тобто, відповідно, між регіоном та федеральним урядом і між регіо-

нами та спільнотами. Дослідники питання (зокрема, канадські автори Уоттс і 
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Смайлі) відзначають таку особливість даного процесу, як відсторонення від да-

ного процесу парламентських структур [156]. Так, стислий часовий режим, по-

декуди – необхідність досягнення оперативних домовленостей для забезпечен-

ня результативності підготовки до засідань РЄС чи то ефективності участі у та-

ких в реальному часі вимагають скорочення хронометрії циклу прийняття рі-

шень. Паралельно, від осіб, залучених до підготовки конкретних позиційних 

матеріалів і пропозицій, узгодження позицій і бачень сторін тощо, вимагається 

такий рівень обізнаності у предметі, що дозволив би збереження інтенсивного 

робочого темпу. Ці фактори зумовили «професіоналізацію» процесу координа-

ції, а отже, обмеження ролі і місця представницьких органів влади і, послідов-

но, посилення ролі виконавчих інститутів. Отже, можна констатувати, що реа-

лізація регіональних повноважень у зовнішньополітичній сфері веде до поси-

лення виконавчої влади та її установ. 

Як ще одну визначальну особливість функціонування механізму регіона-

лізації можна виділити загальне зростання потреби у координації. Необхідність 

координувати європейську політику на різних рівнях прийняття рішень та між 

різними суб’єктами (федеральним центром, регіонами, спільнотами), на наш 

погляд, об’єктивно підносить роль федерального уряду як основного арбітра і 

координатора. Дану реальність можна проілюструвати твердженням Дж. Бейєр-

са, який зазначає, що навіть з питань регіонального значення, де вплив федера-

льного уряду, теоретично, мав би бути маргінальним, останній зберігає помітні 

позиції завдяки своїм узгоджувальним функціям [15]. Отже, європейська інтег-

рація та участь регіонів в європейських політичних процесах сприяє посиленню 

федерального уряду саме як центру координації, а не управління. 

У цьому зв’язку, робота з узгодження позицій та інтересів (іноді супереч-

ливих або різко відмінних) різних сторін являє собою важливий напрям діяль-

ності уряду Бельгії. Значну частку координаційних функцій виконує Департа-

мент закордонних справ країни, у складі якого діє особливий структурний під-

розділ – Управління європейської інтеграції і координації. Одним з головних 

завдань згаданого Управління є діяльність в якості форуму, на якому присутні 
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представники федерального і регіональних урядів, що спеціалізуються на євро-

пейських справах. Зокрема, Управління проводить щотижневі засідання з обго-

ворення питань, які дебатуватимуться на Раді Європейського Союзу упродовж 

наступного тижня. Тоді як Управління виконує загальні координаційні функції 

з європейської проблематики, узгодження позицій з окремих конкретних пи-

тань діяльності у рамках ЄС здійснюється рядом допоміжних установ. Напри-

клад, у галузі екологічної політики (яка становить спільну сферу відання феде-

рального і регіональних урядів) діє Координаційна рада у справах довкілля, у 

форматі якої співпрацюють відповідні представники федеральних і регіональ-

них урядових структур та федеральні й регіональні аташе, які працюють у Пос-

тійному представництві Бельгії в ЄС. Зазначимо, що дані механізми політичної 

координації «підстраховано» за допомогою низки структурних рішень: так, у 

тому випадку, якщо учасники робочої групи, яка діє у рамках Управління євро-

пейської інтеграції і координації, не доходять консенсусу з якихось питань, фе-

деральний уряд проводить засідання Міжміністерського комітету з закордонних 

справ, який зазвичай готує платформу для спільного рішення і долає розбіжно-

сті, виявлені на попередніх етапах координації. 

Важливою рисою усіх координаційних інститутів є, по-перше, їх предста-

вницький характер, а, по-друге, консенсусний принцип їхньої роботи. Для за-

безпечення справедливості і балансу інтересів усіх залучених сторін – і федера-

льного уряду, і регіонів, – бельгійська модель регіоналізму передбачає наяв-

ність права вето в кожного учасника політичного процесу (федерального цент-

ру та регіонів). Це, з одного боку, дає сторонам технічну змогу відстоювати свої 

інтереси, а, з іншого боку, зумовлює неможливість одностороннього тиску яко-

гось з гравців на своїх партнерів.  

Позаяк, саме така система гарантій створює структурно обумовлені пере-

думови для глухих кутів і криз, що особливо яскраво дається взнаки у ході роз-

гляду внутрішньополітичної проблематики. Так, за спостереженнями К. Дешу-

вера, внутрішня бельгійська тематика регулярно блокує міжрегіональний діа-

лог, викликаючи необхідність розв’язання спірних питань на урядовому рівні 
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[43]. У цьому контексті, варто підкреслити наявність сталих і апробованих ме-

ханізмів відновлення «працездатності» державної системи Бельгії. Йдеться, на-

самперед, про посередницьку роль федерального уряду. Висока частота вине-

сення міжрегіональних питань на федеральний щабель свідчить про витребува-

ність останнього. На цьому тлі, можна стверджувати, що подібні кризи поси-

люють федеральний уряд, який достатньо ефективно виконує посередницькі 

функції завдяки тому, що представляє усі основні регіони і етнолінгвістичні 

спільноти країни, має напрацьовані і широко апробовані схеми подолання стру-

ктурно зумовлених політичних труднощів та володіє усталеною культурою до-

сягнення компромісів.  

Як вже зазначалось, додатковим чинником стабільності бельгійської мо-

делі регіоналізму і, водночас, фактором зміцнення ролі уряду як арбітра міжре-

гіональних відносин у ряді випадків виступає партійна вертикаль. Так, упро-

довж тривалого часу до 2004 р. уряди і Бельгії, і регіонів складались з предста-

вників одних і тих же партій (даний феномен у бельгійській літературі відомий 

як «конгруентні коаліції» або «конгруентні уряди») [43]. Це дозволяло (і в ряді 

випадків, за наявності при владі у різних регіонах представників одних партій, 

дозволяє і зараз) долати проблемні аспекти відносин за допомогою засобів вну-

трішньопартійного обговорення. Тим не менше, як констатують бельгійські до-

слідники, внутрішньополітична проблематика хронічно паралізує міжрегіона-

льний діалог в його нормальному інституційному режимі. 

Натомість, інститути регіоналізму працюють з набагато більшою ефекти-

вністю за умов співпраці з європейської проблематики. Комунітарний чинник є 

істотним стимулом, який спонукає сторони до пошуку компромісів. З одного 

боку, європейська проблематика є менш гострою з точки зору політичних пог-

лядів, які домінують у різних регіонах та, відповідно, дає менше приводів для 

боротьби. З іншого боку, неможливість досягти спільного рішення автоматично 

означає утримання при голосуванні в РЄС, що нейтралізує роль Бельгії у роботі 

Ради і, в теорії, може створити ситуацію, коли через обструктивну позицію ре-

гіону країна втрачає шанс заблокувати невигідне їй рішення. Більш вірогідним і 
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гіршим сценарієм є той, за яким Бельгія, навпаки, не подає голосу «за» якесь 

рішення, яке може відповідати її інтересам та інтересам регіонів. У перспективі, 

часте утримання від голосування на Раді виводить Бельгію з числа активних 

європейських країн та обмежує її вплив на комунітарні справи, що, у свою чер-

гу, обмежує і міжнародну вагу бельгійських регіонів. Таким чином, у цьому 

контексті, часте використання механізмів забезпечення інтересів регіонів у єв-

роінтеграційній площині веде не до зростання потенціалу регіонів, а навпаки, 

до його зменшення. Усі ці фактори обумовлюють те, що між регіонами та фе-

деральним урядом склалось розуміння необхідності співпраці та настанова на 

уникнення конфронтації з європейських питань. 

Бельгійський регіоналізм у розрізі реалізації регіонами своїх прав на «єв-

ропейську роль» має свою специфіку і на ще «нижчому» рівні – а саме, у вимірі 

діяльності чисельних органів та інститутів Союзу або «технічної» діяльності 

Європейської Комісії.  

Одним з найважливіших напрямків роботи бельгійських регіонів, у цьому 

ключі, є участь у широкому діалозі з вироблення проектів рішень та норматив-

но-правових актів ЄС. Хоча, як відомо, прерогатива розробки європейського 

законодавства інституційно належить Комісії, остання нерідко відкриває відпо-

відний процес підготовки для участі усіх зацікавлених сторін, залучаючи до 

дискусії окремі держави, групи інтересів та інших акторів як державного, так і 

неурядового характеру. Бельгійські регіони теж уповноважені брати участь у 

такій законотворчій роботі. 

З метою забезпечення доступу регіонів до процесу прийняття рішень, які 

стосуються їх інтересів, Комісія послідовно проводить політику єднання, одним 

з проявів якої (у тому числі, на бельгійському напрямку) стало укладення угод 

про партнерство між ЄК та відповідними регіонами. Дані механізми дозволя-

ють регіонам висловлювати своє бачення з приводу принципових питань розви-

тку Європейського Союзу, робити свій внесок до конкретних кроків зі створен-

ня норм ЄС. З іншого боку, наявність механізмів прямого контакту між регіо-

нами і комунітарними інстанціями, формалізована подібними угодами, може 
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розглядатись як один з інститутів системи багаторівневого управління, що 

пов’язує наднаціональний щабель влади із субнаціональним. 

У той же час, емпіричний досвід імплементації цих механізмів виявив ряд 

системних обставин, що ускладнюють реалізацію регіонами своїх прав у сфері 

«європейської регіоналізації». 

Так, у розрізі внутрішніх механізмів координації, можна констатувати на-

явність такої проблеми, як відсутність прямого контакту між інститутами, залу-

ченими до участі Бельгії у роботі ЄК, РЄС та Європейського Парламенту (ЄП), 

та інститутами, відповідальними за подальшу імплементацію політики, вироб-

леної унаслідок діяльності перших. Зокрема, підрозділи та співробітники МЗС 

Бельгії, залучені до процесу узгодження позицій та проектів рішень між 

центром та регіонами у форматі Управління європейської інтеграції і коорди-

нації, Міжміністерського комітету з закордонних справ та неформальних кон-

сультаційних груп, фактично не мають регулярних каналів спілкування з під-

розділами та співробітниками, які забезпечують моніторинг дотримання полі-

тики, санкціонованої у рамках ЄС. У цьому зв’язку, бельгійська специфіка по-

лягає, зокрема у тому, що ці інститути належать до різних гілок влади: перші 

визначаються як виконавчі, а другі – як судові. Дана обставина має своїм нас-

лідком втрату міжвідомчого зв’язку та, як результат, збої у реалізації регіонами 

своїх повноважень. Наявність подібних лакун, на наш погляд, свідчить про не-

завершеність системи багаторівневого управління у її бельгійській редакції, дає 

підстави твердити про початковий стан її формування, а також про те, що регі-

он у Бельгії ще не перетворився на повноцінний «третій рівень» цієї системи, а, 

скоріше, знаходиться у процесі поступового набуття його окремих рис і елеме-

нтів. 

У зовнішній, комунітарній, площині, дослідники Бурсенс і Хельсен виді-

ляють три «слабкості» бельгійської моделі реалізації зовнішнього представниц-

тва регіонами країни. По-перше, на основі масштабного дослідження ефектив-

ності внутрішньої «вертикальної» координації стверджується, що регіональна 

влада не отримує вчасних і достатніх відомостей щодо змісту та доцільності 
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ухвалення законопроектів, які розглядаються у погоджувальних комісіях. По-

друге, відзначається обмежений характер участі регіональних представників у 

діяльності робочих груп ЄС, які здійснюють величезний обсяг роботи із конк-

ретного наповнення політики Союзу (що особливо дається взнаки на фоні того, 

що у цілому рівень участі регіонів у розробці й прийнятті комунітарних рішень 

на рівні міністрів та КОРЕПЕР І та ІІ вважається інтенсивним і, в цілому, адек-

ватним з точки зору регіональних амбіцій). По-третє, регіони недостатньо пред-

ставлені у комітетах з обговорення імплементації комунітарних норм: основна 

маса їх персоналу призначається центральними федеральними інстанціями [22]. 

Згадані чинники формують комплекс обмежень, що накладають свій негатив-

ний відбиток на спроможність регіонів здійснювати свої функції, отримані у 

руслі реалізації політики регіоналізму. Ще одним негативним наслідком даних 

системних недоліків є те, що регіони стикаються з проблемами при подальшій 

імплементації норм ЄС: не маючи чіткого уявлення про зміст і узгоджені інтер-

претації конкретних актів європейського законодавства та/або політики ЄС з 

якихось аспектів, регіони нерідко не можуть адекватно (вірно чи то у повній 

мірі) запровадити такі норми. 

Усе це є виявом суперечливого характеру регіоналізації Бельгії у євро-

пейському вимірі. Очевидно, що система регіоналізму, розбудована у Бельгії у 

вимірі участі регіонів у міжнародних і, більш конкретно, в європейських проце-

сах, функціонує без перебоїв та проблемних моментів лише за ряду умов, клю-

човим з яких залишається спроможність регіональних урядів «по горизонталі» 

та регіональних і центрального урядів «по вертикалі» доходити компромісу з 

відповідних питань. Принцип консенсусу, що лежить в основі даної системи, 

який, в абстракції, має гарантувати оперативну самостійність регіону, на прак-

тиці може викликати (і періодично викликає) збої у роботі системи. Конфлікто-

генність у відносинах регіонів «по горизонталі», яка дається взнаки і при розг-

ляді питань зовнішньополітичного характеру, дещо компенсується активізацією 

посередницької ролі федерального уряду. У той же час, слід зазначити, що саме 

така активізація, що неминуче веде до посилення позицій федерації, сприйма-
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ється у регіонах з певним відтінком занепокоєності – можна побачити ситуацію 

і таким чином, що федерація, з технічної точки зору, експлуатує міжнародні 

механізми для «ре-централізації» Бельгії через «чорний хід». 

Характеризуючи процес імплементації бельгійської редакції регіоналізму 

у країні, слід зупинитись і на розгляді деяких важливих наслідків, які вона мала 

для регіонів, зачеплених даним процесом. У даному світлі, зазначимо, що «єв-

ропейська регіоналізація» у частині більшого залучення регіонів до комунітар-

них політичних процесів має і такі свої аспекти, що є суперечливими з точки 

зору економічних, політичних і правових наслідків для бельгійських регіонів.  

У цьому ключі, йдеться, насамперед про запровадження певних обмежень 

з боку ЄС, які наклали свій відбиток на життєдіяльність бельгійських регіонів. 

Так, маастрихтські бюджетні критерії, що поширюються на усі адміністративні 

інститути держав Союзу, лімітували прерогативи регіональних і місцевих уста-

нов у сфері позичання і витрати коштів, вплинувши таким чином не тільки на 

процес бюджетування, як такий, але й, у ширшому контексті, на спроможність 

регіональних властей та інститутів визначати свої фінансові та операційні пріо-

ритети і, як наслідок, здійснювати власну політику. 

Слід вказати і на те, що, по мірі набрання євроінтеграцією обертів, регіо-

ни Бельгії стали відчувати усе зростаючий тиск з боку адміністративних і полі-

тичних структур Союзу, який у дечому замінив собою федеральний центр. Зок-

рема, бельгійські регіони зіштовхнулись з такою проблемою, як участь струк-

тур Союзу у вирішенні питань, які у рамках існуючої внутрішньодержавної фе-

деральної моделі відносились до законодавчої та адміністративної компетенції 

регіональних спільнот. Європейський Союз став однією з інстанцій вироблення 

політики у галузях сільського господарства, довкілля, конкуренції, професійної 

підготовки та енергетики, «потіснивши» при цьому регіони, тоді як сфери, від-

несені до федерального відання (зовнішня політика, оборона, стягнення найва-

жливіших податків – податку на прибуток і ПДВ, а також більшість питань у 

галузі соціального забезпечення) і відання етнолінгвістичних спільнот (культу-
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ра і освіта), відчули тиск з боку комунітарних структур у набагато меншому 

ступені. 

Як ми вважаємо, проблемний характер деяких аспектів регіональної адап-

тації комунітарних норм і практик дається взнаки через ряд причин, виклика-

них низкою «дисгармоній» між самою моделлю, будовою системи ЄС і федера-

льної системи Бельгії. В якості ключових автор може виділити наступні. 

По-перше, конституційні реформи, які надали Бельгії федеративний уст-

рій, планувались і проводились у відриві від європейських політико-правових 

реалій. Порядок денний реформ, що визначався нагальною потребою подо-

лання внутрішніх проблем, викликаних унітарним характером держави та над-

мірним зосередженням владних повноважень у центрі при багатолітньому ігно-

руванні інтересів і прагнень фламандської і німецької спільнот, зумовив примат 

короткотермінового політичного бачення над довготерміновим. Отже, зовніш-

ній контекст опинився за рамками національної дискусії і, як наслідок, не був 

врахований. Це мало своїм практичним підсумком такий розподіл повноважень 

між центром і регіонами, що зумовив потенційну конфліктність між національ-

ним, регіональним та європейським рівнями прийняття рішень та адміністру-

вання або заклав підвалини для подальшої неефективності роботи у відповід-

них сферах. Наприклад, повноваження у галузі охорони довкілля поділені між 

федеральним та регіональними урядами таким чином, що вони перетинаються з 

відповідними комунітарними нормами і повноваженнями. 

По-друге, сама методологічна модель імплементації повноважень ЄС 

входить у протиріччя з існуючою моделлю розподілу сфер компетенції між 

бельгійськими центром та регіонами. Так, європейська дослідниця Т. Бьорцель 

слушно зазначає, що бельгійська система федералізму виключає імплементацію 

регіонами норм, прийнятих без участі цих регіонів, тоді як комунітарний прин-

цип імплементації норм Союзу передбачає їх затвердження насамперед на наці-

ональному, а не на регіональному рівні. Додатковим не менш важливим аспек-

том проблеми є примат європейських норм, прийнятих країною, над її націона-
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льним законодавством, – принцип,  що входить у протиріччя з бельгійською 

засадою юридичної паритетності норм федерації та регіону [18, с. 43]. 

По-третє, незважаючи на те, що стаття 203 Маастрихтського договору до-

зволяє участь представників регіонів у роботі Ради, бельгійські делегати не мо-

жуть висловлювати відмінні позиції та голосувати по-різному, що накладає не-

обхідність постійного консенсусу між федеральним центром і регіонами з пи-

тань, які, за конституцією країни, стосуються виключної компетенції регіонів. 

Таким чином, європейська система обмежує можливості бельгійських регіонів 

мати і висловлювати позиції, відмінні від тієї, на якій стоїть федеральний уряд. 

Дані фактори обумовили серйозне занепокоєння регіонів з приводу поте-

нційної втрати повноважень, отриманих внаслідок конституційного компромі-

су, та послідовно викликали необхідність віднайти адекватний рецепт гармоні-

зації інтересів трьох сторін – ЄС, федерального центру та регіонів у рамках ма-

триці багаторівневості.  

Характеризуючи процес політичний процес з подолання даного виклику, 

слід зазначити, що з-поміж регіонів, чиї інтереси опинились під найбільшою 

загрозою, особливо виділялась Фландрія. Незважаючи на свій статус найбільш 

населеного і економічно розвинутого регіону Бельгії, який, теоретично, повин-

ний був би гарантувати стабільність її політичних позицій, а отже й більш упе-

внене положення у переговорах з ЄС та федеральним центром, Фландрія зали-

шається найбільш чутливою до питань політичного, мовного і культурного ха-

рактеру, і через це – більш обережною з точки зору відносин з ЄС і подальшої 

інтеграції. Натомість, у Валлонії ЄС, загалом не сприймався як загроза регіона-

льній самостійності та чинник політичного дисбалансу, а внесок комунітарних 

структур до забезпечення економічного розвитку регіону (який упродовж 2000-

2006 рр. сягнув 870 млн. євро з 1,1 млрд. євро, виділених бельгійським регіо-

нам) розглядався як наочне підтвердження вірності поточної моделі регіоналіз-

му [128]. Через згадані обставини саме Фландрії належала провідна роль у дія-

льності із подолання колізій та дисгармоній у трикутнику «регіони – Союз –

федерація». 
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У світі цих обставин, регіони працюють над виробленням стратегії та по-

шуком практичних заходів для наповнення їхньої політики у галузі «європейсь-

кої регіоналізації» реальним змістом.  

Одним з головних напрямків цієї діяльності є робота з розбудови горизо-

нтальних контактів і партнерств з іноземними регіонами і, насамперед, з тими, з 

якими бельгійські регіони мають спільні інтереси або аналогічний або подібний 

правовий статус. У цьому контексті, з-поміж найбільш активних партнерів 

бельгійських регіонів можна виділити такі нації без незалежної державності, як 

Каталонія, Країна Басків, Шотландія, а також великі регіони, наділені широки-

ми повноваженнями у законодавчій сфері – Баварія, П’ємонт, Ломбардія тощо. 

Діалог з іншими регіонами створює сукупність зв’язків, що формують важли-

вий рівень системи зовнішніх зносин кожного бельгійського регіону, створю-

ють основу для напрацювання досвіду та, послідовно, підвищення функціона-

льного потенціалу регіонів у міжнародному вимірі. 

Даний діалог проводиться не тільки у двосторонньому, але й у багатосто-

ронньому форматі. Одним з провідних форумів горизонтальної міжрегіональної 

взаємодії є Конференція європейських регіонів з законодавчими повноважен-

нями (РЕГЛЕГ), у рамках якої в останні роки активно розвиває свою присут-

ність такий бельгійський регіон, як Фландрія. Розглядаючи даний напрям зов-

нішньої діяльності бельгійських регіонів, зазначимо, що, на відміну від Коміте-

ту Регіонів ЄС, РЕГЛЕГ є більш однорідним (чи точніше, менш різнорідним) за 

своїм складом, що зумовлюється, насамперед, існуванням такого критерію 

членства, як наявність у відповідних регіонах прямо обраних легіслатур, наді-

лених реальною законотворчою компетенцією. Даний критерій «відсікає» ті 

регіони, що не мають достатньої автономії, а отже не можуть запропонувати 

адекватного внеску до співпраці у рамках цієї структури. Тим не менше, як 

констатують бельгійські дослідники, незважаючи на більш серйозний, ніж у 

інших подібних організацій та асоціацій, внутрішній потенціал, реальний вне-

сок РЕГЛЕГ до регіоналізації був значно обмежений після розширення ЄС на 

Схід і входження до Союзу нових членів: останні у своїй більшості або самі бу-
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ли маленькими державами, або не мали достатньо розвинутих автономних регі-

онів, які могли б ефективно влитись до організації [54, с. 31]. Це, зокрема, 

спричинило «крок назад» у європейському порядку денному роботи з питання 

регіоналізму, оскільки новим членам довелося повторювати у своєму розвитку 

в галузі регіоналізації етапи, давно пройдені іншими державами-членами Сою-

зу. 

Ще одним важливим напрямком діяльності регіонів Бельгії з посилення 

своїх можливостей у європейському вимірі є заходи з використання внутрішніх 

конституційних важелів. Так, регіони активно впливають на федеральний уряд 

з метою просування власного порядку денного з європейських питань. Для цьо-

го вони експлуатують не тільки конституційно передбачені формальні інститу-

ційні механізми, але й засоби політичного тиску – насамперед шляхом здійс-

нення впливу за партійною лінією. Наприкінці першого десятиліття 2000-х рр. у 

політичному житті Бельгії склалась та ситуація, що загальнонаціональні партії 

поступились місцем регіональним, які представляють або Валлонію, або Флан-

дрію. Це надало регіонам безпрецедентні можливості зі справляння тиску на 

федеральний уряд, члени якого водночас, у більшості випадків, є членами від-

повідних регіональних партій. 

Одним із здобутків політики лобіювання регіональних інтересів на феде-

ральному рівні і водночас засобом подальшого посилення ролі регіонів у між-

народних зв’язках країни стало просування збільшення частки регіонів у пред-

ставницьких установах Бельгії за кордоном. Основною сферою інтересів регіо-

нів у цьому плані став Європейський Союз. Так, регіони зробили особливий 

акцент на перерозподілі портфелів у Постійному представництві Бельгії при 

ЄР. Якщо станом на середину першого десятиріччя 2000-х рр. регіональні пред-

ставники складали близько 20% від числа співробітників Постійного представ-

ництва країни, то у 2012 р. їх частка сягнула 60% [підрах. за: 109, с. 137-138]. У 

такий спосіб регіони поступово позбавляються тиску з боку федерального уря-

ду та розширюють власну технічну спроможність із проведення регіональної 

парадипломатії. 
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Паралельно регіони інвестують власні фінансові, організаційні та наукові 

ресурси у дослідження форм та методів оптимізації системи свого зовнішнього 

(зокрема, європейського) представництва. Зокрема, багаторічна аналітична ро-

бота ведеться з таких напрямків:  

а) шляхи і моделі зміцнення механізмів здійснення зовнішніх повнова-

жень регіонів;  

б) оптимізація внеску регіонів до процесу прийняття рішень в ЄС на ета-

пах розробки, прийняття та імплементації норм і положень політики 

Союзу;  

в) вдосконалення взаємодій з проведення регіонами зовнішньої (парадип-

ломатичної) діяльності на рівні інститутів і структур, методів і проце-

дур і персональних комунікацій. 

Одним із напрацювань подібної дослідницької роботи стала концепція, 

яка передбачала проведення додаткового інституційного будівництва з метою 

конструювання комплексного координаційного механізму, умовно позначеного 

як «Орган з європейської координації». У горизонтальному вимірі такий орган 

мав би подолати розмежування між структурами, які беруть участь у розробці 

європейських норм та напрямів політики, та тими, які їх імплементують, ство-

ривши пряму лінію комунікації між ними. У вертикальному вимірі новий інсти-

тут був би повинен залучити до постійного діалогу чиновників федеральних і 

регіональних міністерств. Гідною уваги була пропозиція сформувати штат да-

ного органу на засадах постійності, а не ротації персоналу, як це, загалом, при-

йнято в існуючій системі координації політики між різними суб’єктами Бельгії 

[22]. Незважаючи на раціональність такої ідеї та її підтримку з боку регіонів, 

процес її реалізації не просунувся достатньо успішно, причиною чого став як 

брак коштів унаслідок фінансової кризи, так і, очевидно, небажання федераль-

ного уряду свідомо звужувати власне «поле гри» у міжрегіональних відносинах 

і, таким чином, поступатись роллю «арбітра» у діалозі між регіонами та спіль-

нотами країни. Тим не менше, з огляду на необхідність подолання ряду вад у 
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системі реалізації європейських повноважень регіонів, вважаємо, що така або 

подібна до неї концепція буде реалізована Бельгією у перспективі. 

На додаток до вищезгаданих ініціатив, регіони спільно просувають кілька 

проектів, які мають істотно сприяти розширенню їх потенціалу в європейських 

відносинах, насамперед, в такому аспекті, як відносини регіональної ланки уря-

дування з комунітарною. Зокрема, регіони виступають за набуття внутрішніми 

суб’єктами Бельгії права прямого представництва своїх інтересів у Європейсь-

кому Суді, що має зняти розглянуту вище проблему відповідальності за транс-

позицію норм Європейського Союзу регіональними легіслатурами. Реалізацію 

цього завдання у короткостроковому майбутньому навряд чи можна визнати 

можливим, адже для проведення даного проекту у життя потребуватиметься 

зміна самої філософії роботи Суду, що може стати результатом лише послідов-

ної системної дії із залученням далеко не тільки регіональних і бельгійських 

ресурсів, але й підтримки широкого кола інших країн та інститутів самого ЄС. 

Ще однією важливою ініціативою є пропозиція санкціонувати поширення на 

регіональні парламенти принципу субсидіарності на надання їм обмежено са-

мостійної ролі у роботі над підготовкою і затвердженням європейських норм.  

Вважаємо, що дані кроки були б логічним продовженням політики регіо-

налізації у Бельгії та, як такі, можуть бути законодавчо ухвалені у перспективі в 

найближчому десятилітті. З іншого боку, логічним було б очікувати на зустріч-

ну реакцію щодо цих ініціатив зі зміцнення регіонального рівня управління від 

комунітарних структур: діючи у руслі ідеології субсидіарності та багаторівне-

вості, ЄС, на наш погляд, об’єктивно зацікавлений, по-перше, у передачі на ре-

гіональний рівень додаткових повноважень, а, по-друге, в усуненні вищезазна-

чених вад і лакун у системі багаторівневого управління. 

Окрім солідарних акцій і проектів, які відповідають спільним інтересам 

усіх бельгійських регіонів, останні реалізують і окремі, самостійні ініціативи, 

що виходять з їх власних стратегій та політичних орієнтирів.  

На цьому тлі, слід особливо виділити Фландрію, яка, маючи сильну наці-

ональну ідентичність і будучи в історичній опозиції до Бельгії як до єдиної 
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держави, здійснює ряд стратегій двосторонньої регіональної дипломатії, спря-

мованої на мінімізацію впливу як самого федерального центру, так і інших ре-

гіонів.  

Так, діючи у руслі настанови на подальшу автономізацію в усіх сферах 

життя, і у тому числі, на проведення зовнішньої політики, все більш відокрем-

леної від загальнобельгійського курсу, у вересні 2006 р. Фландрія заснувала 

власне постійне представництво при Європейському Союзі. Завданням даного 

постійного представництва стало встановлення прямих зв’язків з іншими регіо-

нами Європи, державами-членами та європейськими інституціями. 

Уряд Фландрії також розгорнув активну політичну і дипломатичну діяль-

ність, спрямовану проти принципу «одна країна – один голос», прийнятого в 

роботі основних установ ЄС. Керівництво Фландрії виділило значні ресурси на 

всебічне вивчення даного питання і винайдення життєздатних альтернативних 

схем реалізації представницької ролі регіону у міжнародному і європейському 

житті. Одним з центральних пунктів досліджень, проведених у відповідності до 

даного завдання, стало визначення можливості «розділення» голосу Бельгії у 

Раді Європейського Союзу. Виходячи з розроблених фламандськими політоло-

гами моделей, у 2003 р. Фландрія запропонувала наступну схему регіоналізації 

у роботі бельгійської делегації при Раді ЄС. Так, з питань регіональної компе-

тенції десять (на той момент) голосів бельгійської делегації мали б ділитись 

між регіонами у такій пропорції: 5 голосів – Фландрія, 4 – Валлонія і 1 – Регіон 

Брюссель. З питань, що входять до сфери компетенції спільнот, 5 голосів мали 

б належати фламандській спільноті (тобто, фактично, тій же Фландрії), 4 – фра-

нкомовній спільноті (до квоти якої потрапило б цілих два регіони-«конкурен-

ти» – Валлонія  і Брюссель), а 1 – німецькомовній спільноті [155]. 

Даний проект викликав не тільки протидію бельгійської федеральної 

держави (що зрозуміло з огляду на його однозначну антифедералістську спря-

мованість), але й зустрів недостатнє розуміння з боку і бельгійських, і інших 

європейських регіонів, – навіть тих, що володіють значними зовнішніми повно-

важеннями та мають державні амбіції. Так, був поставлений під питання прак-
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тичний потенціал реалізації даної «фламандської схеми» в інших, відмінних від 

бельгійських, умовах. Зокрема, вельми проблемним видавалось би подібне «ро-

зщеплення голосу» у застосуванні до регіонів Федеративної Республіки Німеч-

чини, число яких значно перевищує кількість бельгійських регіонів, і реалісти-

чне співвідношення між голосами яких було б важко розрахувати (і, додамо, ще 

важче узгодити та прийняти). Як ми вважаємо, реалізація даної ініціативи мала 

б і такий наслідок, як ерозія системи європейських інститутів, або, принаймні, її 

істотна перебудова, що не могло б не викликати змін у вимірі функціонального 

потенціалу Союзу. З іншого боку, запровадження принципу роздільного голо-

сування за регіональною ознакою неминуче ставить питання про його розпо-

всюдження за іншими ознаками: на думку ряду європейських авторів, на окре-

мий голос могли б претендувати й інші внутрішні елементи політичних систем 

держав-членів ЄС – наприклад, політичні партії. Скажімо, у світлі того, що у 

повоєнний період ФРН урядується здебільшого партійними коаліціями, голоси 

цієї країни могли б поділитись між тими партіями, що входять на даний момент 

до правлячої коаліції. Очевидно, що усе це сприяло б створенню атмосфери не-

передбачуваності та, у більш широкому контексті, нарощенню потенціалу ент-

ропії у системі європейських інститутів, зокрема, і комунітарних відносин, вза-

галі. Отже, констатуємо, що, попри наявність значного бажання політикуму 

Фландрії продовжувати роботу з регіоналізації, у тому числі й у вищезгаданих 

формах ствердження своєї окремої ролі в європейських справах, ряд найбільш 

радикальних фламандських проектів навряд чи зможе реалізуватись в досяж-

ному майбутньому, що виводить на перший план еволюційні сценарії регіоналі-

зації, реалізовані у звичному форматі – шляхом міжрегіонального діалогу, ро-

боти в інституційному середовищі федерації, поступового нарощення прямих 

міжнародних контактів та роботи на наднаціональному рівні з розробки, підго-

товки і просування відповідних трансформуючих імпульсів з боку комунітар-

них структур.  
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3.2. Німецька модель «європейської регіоналізації» 

Будучи однією з найстарших федерацій в Європі та, водночас, однією з 

країн-ініціаторів процесу європейської інтеграції, ФРН однією з перших стала 

перед необхідністю пошуку відповіді на виклики співвідношення чинників і 

тенденцій регіоналізації та європеїзації у внутрішньополітичному та міжнарод-

ному вимірах. Реагуючи на цей виклик, – а точніше, знаходячи нову відповідь 

на кожну чергову «редакцію» цього виклику у відмінних конкретних політич-

них обставинах, – Німеччина набула унікальний досвід у площині координації 

діяльності та медіації інтересів регіональних, державних та комунітарних стру-

ктур, що має важливе значення як з точки зору винайдення балансу у парадигмі 

відносин «центр – регіони», так і на тлі розбудови системи багаторівневого 

управління.  

Упродовж тривалого періоду одним з ключових завдань німецьких регіо-

нів-федеральних земель у вимірі зовнішніх (і зокрема, європейських) відносин 

було забезпечення прямого доступу до процесів прийняття політичних рішень з 

даних питань як на національному рівні, за допомогою інституційних інструме-

нтів федерації, так і на комунітарному рівні, шляхом участі у відповідних стру-

ктурах. Дана настанова породила стратегію регіоналізації, відому під назвою 

«пустіть нас всередину» (в англомовній літературі – «let us in»), основний ак-

цент якої робився на якомога більш вираженій присутності у політичних меха-

нізмах федерації та союзу заради впливу на вироблення політики постільки, 

оскільки це торкалось інтересів розвитку регіонів [76]. Лейтмотивом цієї полі-

тики був, у тому числі, курс на регіоналізацію, проголошений у форматі ЄЕС. 

По мірі еволюції європейського об’єднання у бік набуття усе зростаючої кіль-

кості наддержавних рис, на зламі ХХ та ХХІ століть дана стратегія змінилась 

іншою, спрямованою на збереження інституційної присутності у формальних 

ланцюжках прийняття федеральних і комунітарних рішень з метою недопу-

щення обмеження повноважень і впливу земель унаслідок і діяльності центра-

льного уряду, і політики євроінтеграції. Дані зрушення у стратегічному баченні 

регіонів виразились як на європейському щаблі, де федеральні землі Німеччини 
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стали активніше висловлювати свою позицію з європейських питань, так і на 

федеральному, де регіони виступили з проектом реформування системи держа-

вної влади так, щоби по-новому розмежувати сфери повноважень між землями і 

федеральним центром з європейської проблематики. 

Однією з домінант цього процесу стало усвідомлення того, що логіка єв-

ропейської інтеграції неминуче обумовлює зіткнення інтересів земель та кому-

нітарного центру влади. З іншого боку, подальший розвиток політики європей-

ської інтеграції залишається одним з ключових пріоритетів регіонів Німеччини. 

З огляду на ці реалії, німецькі землі стали робити основний акцент на просу-

ванні своїх інтересів у національному форматі, тобто через внутрішньополітич-

ні та федеральні інституційні механізми. Землі мали при цьому на меті як ком-

пенсування «втрат», понесених у вимірі сфер відання та повноважень унаслідок 

трансферу компетенції до комунітарних інститутів, шляхом нового перерозпо-

ділу повноважень, так і обстоювання своїх позицій щодо Європейського Союзу. 

Починаючи з середини 1990-х рр., європейські питання стали обговорюватися 

всередині німецького політикуму, а не на загальноєвропейській арені, як це бу-

ло у попередній період. З точки зору методології, німецькі регіони також пе-

рейшли від лобіювання своїх інтересів шляхом залучення підтримки інших ре-

гіонів Європи до ширшого використання конституційних та політичних важелів 

у межах Німеччини. Дані суперечливі процеси багато у чому формують специ-

фіку німецького регіоналізму у проекції до європейської політичної площини, 

що представляє собою значний інтерес і в дослідницькому, і у практичному 

ключі. Політичний діалог у форматі «європейської регіоналізації» в Німеччині 

має значний вплив на європейські реалії у масштабах Союзу, визначаючи, у то-

му числі, і перспективи інших регіонів ЄС в обстоюванні своїх потреб та інте-

ресів. 

З самого початку залучення ФРН до європейського процесу і, зокрема, з 

моменту підписання Римського договору 1957 р., питання розподілу повнова-

жень у галузі формування політики з європейської проблематики перетвори-

лось на одну з причин хронічного конфлікту між федеральним центром та регі-
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онами Німеччини. Саме членство в ЄЕС та участь у процесі європейської інтег-

рації стала джерелом постійних структурних викликів для системи федеральної 

німецької держави та збудником політичної дискусії всередині країни. Специ-

фіка тиску європейської інтеграції на федеральні землі полягала, зокрема, у то-

му, що при перерозподілі компетенції між комунітарними та німецькими інсти-

тутами повноважень втрачав як регіональний, так і федеральний рівень, однак 

останній, на відміну від першого, зберігав системні важелі контролю за комуні-

тарним рівнем прийняття рішень – представництво та членство у керівних ор-

ганах Союзу [108]. Можна констатувати, що даний структурний чинник (пос-

тійне звуження сфери компетенції за відсутності контролю) зумовив послаб-

лення позицій регіонів, або навіть їх маргіналізацію у німецькому політичному 

контексті. Слід зазначити, що тиск з боку ЄС збігся з тиском з боку федераль-

ного центру, який здійснював спроби поставити регіони бід більший контроль 

федерації шляхом просування стандартизації та забезпечення одноманітності 

державних послуг. Даний тиск викликав протидію з боку регіонів у формі ви-

сунення концепції «компенсація шляхом участі», що передбачала розширення 

повноважень федерального центру в регіонах взамін посилення впливу остан-

ніх на загальнодержавні рішення. Подібну модель регіони взяли на озброєння і 

в аспекті європейської проблематики [20, с. 51]. 

Боротьба регіонів за доступ до механізмів вироблення німецької політики 

з європейської інтеграції та взаємин всередині Спільного Ринку, з одного боку, 

та зусилля федерального центру з подолання протистояння на компромісній 

платформі, з іншого боку, привели упродовж 1960-70-х рр. до поступового 

«проникнення» земель до внутрішньонімецької площини прийняття рішень з 

європейських питань. Так, за регіонами було де-факто зафіксовано право на 

своєчасне отримання інформації, пов’язаної з діяльністю ЄЕС, та на участь у 

внутрішньому обговоренні при підготовці позиції ФРН на переговорах з євроі-

нтеграційних питань. Отже, на першому етапі взаємодій з приводу участі зе-

мель у виробленні європейської політики Німеччини було досягнуто компро-

міс, в основі якого лежало визнання певних, хоча й обмежених, прав суб’єктів 
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німецької федерації у даній сфері. З точки зору аналізу внутрідержавних взає-

мин та процедур, можна твердити, що у загальній системі відносин «федераль-

ний центр-регіони» виділилась підсистема з організації взаємодій цих елементів 

щодо узгодження політичних настанов Німеччини у системному середовищі 

Спільного Ринку. 

Серйозних деформуючих впливів дана модель підсистеми відносин 

«центр-регіони» у частині європейської проблематики зазнала на наступному 

етапі, що розпочався з середини 1980-х рр., з часу прийняття Єдиного Європей-

ського Акту (ЄЄА) та програми побудови спільного ринкового простору. ЄЄА 

вивів зі сфери відповідальності регіонів широкий спектр питань, чим істотно 

урізав їх функції і вплив, а також спричинив звуження простору автономії [41, 

с. 203]. Таким чином, у випадку Німеччини можна було спостерігати явище, що 

відрізняло країну від решти європейських партнерів з євроінтеграції. Ставка на 

регіоналізацію, прийнята Співтовариством у 1980-х рр., яка стала потужним 

фактором зміцнення регіонів у ЄЕС, фактично, не справила у даному сенсі по-

мітного впливу на Німеччину: ФРН вже давно існувала як федерація з достат-

ньо сильними регіонами. У той же час, євроінтеграційні процеси зачепили галу-

зі, що регламентувалися землями, не давши нічого взамін. 

Відповіддю на це з боку земель стала активна політика, витримана у дусі 

концепції «компенсація шляхом участі» та спрямована на розширення участі 

регіонального рівня у виробленні рішень з європейських тем. Тим не менше, 

незважаючи на інтенсивність політичної роботи з боку земель, спрямованої на 

досягнення інституціоналізації каналів регіонального впливу на європейську 

політику Берліна, на той момент істотних формальних результатів вона не при-

несла. 

Підписання Маастрихтського договору (ДЄС) створило перспективу чер-

гових деформацій у системі німецького федералізму: безпрецедентне розши-

рення компетенції комунітарного центру істотно звужувало спектр застосуван-

ня регіональних повноважень. Характеризуючи стан справ у Німеччині у вимірі 

наслідків поступу євроінтеграції, слід вказати на той факт, що більше половини 
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усіх законів, які діяли на території ФРН станом на 1991 р., мали загальноєвро-

пейське походження. При цьому, з точки зору регіональних інтересів, ситуацію 

додатково ускладнювала та обставина, що саме федеральні землі несли основну 

відповідальність за практичну імплементацію цих законів, що, з огляду на об-

меженість ролі німецьких регіонів у прийнятті таких актів, створювало ситуа-

цію, у якій регіональна суб’єктність була нівельована.  

З іншого боку, перспектива ратифікації ДЄС створювала додаткові важ-

ливі можливості для регіонів, надаючи в їх розпорядження новий важіль тиску 

на федеральний центр. Оскільки запровадження ДЄС (яке, до того ж, хроноло-

гічно збіглось з розширенням ФРН «на Схід») тягло за собою зміну конституції 

ФРН, федеральні землі, поруч із традиційною «внутрішньою» парадиплома-

тією, змогли використовувати погрозу відмови від ратифікації поправок до ос-

новного закону країни в якості інструменту просування своєї позиції [77, с. 60].  

Завдяки послідовній позиції федеральних земель та наявності в їх розпо-

рядженні потужного інструментарію впливу, вони добились введення до кон-

ституції так званої «Європейської статті» (ст. 23), яка розширювала інституцій-

ні можливості регіонів з впливання на європейську політику Німеччини. По-

перше, нова редакція основного закону встановлювала принцип необхідності 

затвердження передачі суверенних прав ЄС кваліфікованою більшістю (двома 

третинами) верхньої палати парламенту – Бундесрату, органу, що є основним 

виразником інтересів німецьких земель. По-друге, «Європейська стаття» перед-

бачала обрання міністра однієї з земель з метою участі у роботі Ради Міністрів 

ЄС в якості представника Німеччини. По-третє, у Бундесраті запроваджувалась 

так звана «Європейська палата», до функцій якої увійшло проведення засідань 

у вузькому форматі для обговорення та прийняття рішень з питань європейсь-

кої політики ФРН, які не можуть бути обговорені на звичайному парламентсь-

кому засіданні через обмеженість часу або причини конфіденційного характеру 

[41, с. 204]. Зміни та доповнення до основного закону Німеччини стали значним 

успіхом лобістських зусиль регіонів ФРН у цілому, та політики «компенсація 

шляхом участі», зокрема. Прийняття нової статті конституції інституціоналізу-
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вало вплив регіонів на процес вироблення рішень та визначення положень полі-

тики Німеччини з питань ЄС, надавши їм потужний інструмент трансляції своїх 

поглядів та позицій федеральних земель до європейського рівня. У той же час, 

подібне піднесення статусу регіонів Німеччини створило важливий прецедент 

для решти країн Європи, а елементи стратегії земель стали прикладом для на-

слідування для інших європейських регіонів. 

Паралельно з роботою, спрямованою на підвищення свого статусу та ро-

зширення можливостей зі здійснення впливу на європейську політику всереди-

ні країни, німецькі землі розгорнули активну міжнародну діяльність, спрямова-

ну на загальне посилення ролі і місця регіонів у системі вироблення рішень на 

європейському щаблі. 

Слід зазначити, що німецькі землі були одними з «піонерів» практики 

справляння безпосереднього впливу регіонами на систему європейських відно-

син у комунітарному та міждержавному вимірах останньої. Даний «флагмансь-

кий» статус, як ми вважаємо, випливав з того значного потенціалу, який німе-

цькі землі мали у контексті державної системи Федеративної Республіки Німе-

ччини і який давав їм широкий набір інституційних, інформаційних та фінансо-

вих ресурсів для озвучення власної точки зору у європейському масштабі. Ос-

новними ідейними орієнтирами європейської стратегії федеральних земель ста-

ли концепції «Європі регіонів» та «третього рівня» влади [77] – концепції, що 

обстоювали необхідність переносу частки управлінської відповідальності у єв-

ропейському політичному просторі на субнаціональний, регіональний рівень.  

Слід підкреслити особливу роль Німеччини та її регіонів у самому виник-

ненні концепції «третього рівня управління». Її «німецька» природа дається 

взнаки, зокрема, у тому контексті, що сама ідея трьох рівнів управління є «ка-

лькою» з німецької парадигми відносин усередині держави. Так, першим рів-

нем управління в німецькій системі є рівень «усієї держави», «держави як ціло-

го» – найвищий щабель механізму прийняття рішень, координації напрямків 

політики нижчих рівнів влади та узгодження їх інтересів. Другим рівнем є фе-

деральний, що являє собою аналог національного рівня в унітарній державі. 
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Третім рівнем є рівень регіонів [147]. Отже, як бачимо, політика німецьких зе-

мель у даному аспекті виходила не тільки з теоретичного бачення трискладової 

системи організації державної влади та політичних взаємодій, але й з емпірич-

ного досвіду існування та реалізації власних інтересів в її практичних умовах, 

що, як ці землі вважали, могли бути екстрапольовані до загальноєвропейських 

реалій за умови заміни «загальнодержавного» рівня комунітарним. 

У своїй роботі в даному напрямку німецькі регіони тісно взаємодіяли з 

провідними регіональними суб’єктами інших федеративних або децентралізо-

ваних держав – зокрема, з австрійськими землями, бельгійськими регіонами і 

спільнотами, а також автономними спільнотами Іспанії. На наш погляд, транс-

кордонна координація зусиль регіонів допомагає Німеччині не тільки опосеред-

ковано сприяти консолідації власної ролі як суб’єктів європейської політики та 

елементів системи комунітарних відносин, але й у проекції до внутрішньої, на-

ціональної системи реалізації державної влади, диверсифікувати джерела полі-

тичного впливу та тиску на основний рівень прийняття рішень і свого ключово-

го «візаві» у рамках останньої – федеральний центр. 

У цьому зв’язку, зазначимо, що широка міжнародна діяльність німецьких 

земель стала одним з чинників просування регіональних питань у порядку ден-

ному Європейського Співтовариства. Основним результатом роботи регіонів 

ФРН та їх «союзників» з числа регіонів і спільнот інших країн Європи стало 

фіксування регіоналізму в якості одного з аспектів європейської політики, а ре-

гіонального виміру – в якості елементу системи комунітарних відносин, ще од-

нієї з підсистем організації європейських процесів, «третього рівня управлін-

ня». У цьому сенсі, німецький досвід регіоналізму, загалом, та «європейської 

регіоналізації», зокрема, став унікальним, адже німецькі землі на просто сліду-

вали у фарватері європейських тенденцій, але й самі брали участь в їх форму-

ванні. Формальним вираженням досягнень колективних кроків регіонів, консо-

лідованих, у значній мірі, зусиллями німецьких земель, стали, зокрема, ухвали, 

прийняті у ході Маастрихтської міжурядової конференції 1991 р.  
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Так, маастрихтський консенсус щодо регіональної політики визначив три 

нових системних параметри реалізації регіоналізму в нових політичних умовах 

Європи. По-перше, було затверджено право кожної окремої держави надсилати 

регіонального міністра в якості свого делегату до Ради Міністрів ЄС. По-друге, 

до тексту ДЄС було введено концепцію субсидіарності, що стало правовим ви-

знанням цього поняття, яке до того моменту існувало здебільшого у теоретич-

ній площині. По-третє, на визнання прав регіонів висловлювати свою позицію 

безпосередньо в організаційних рамках системи ЄС, було обумовлено засну-

вання Комітету Регіонів в якості форуму медіації регіональних інтересів в Єв-

ропейському Союзі. 

Можна стверджувати, що підписання ДЄС стало кульмінацією координа-

ційних зусиль земель ФРН з просування особливого статусу регіонів та визнан-

ня за ними прав суб’єктності у європейському вимірі міжнародних відносин. 

ДЄС офіційно оформив особливе становище регіонів у системі європейської 

політики, заклавши підвалини під подальшою роботою з розширення ролі і мі-

сця регіонів у цій системі у рамках принципу субсидіарності. 

У цьому контексті, як можна бачити, землі ФРН зробили ставку на комбі-

націю «внутрішньої» та «зовнішньої» стратегій: якщо перша була орієнтована 

на консолідацію інституційного потенціалу, структурно обумовлених можливо-

стей у рамках німецької національної системи державного управління та фор-

мування зовнішньої політики, то друга – на «розукрупнення» системи європей-

ської політики, визнання за регіонами статусу суб’єктів загальноєвропейської 

системи комунітарних відносин. За ознакою виду дії, можна позначити ці стра-

тегії земель як, відповідно, «пряму» і «опосередковану»: «внутрішня» стратегія 

була спрямована на досягнення європейської суб’єктності безпосереднім чи-

ном, тоді як «зовнішня» – на отримання такого статусу за допомогою структур-

них зрушень у системі міжнародних відносин в рамках ЄЕС/ЄС. Хотілось би 

підкреслити, що стратегії регіонів ФРН носили тісно взаємопов’язаний та взає-

мно резервуючий характер. За їх допомогою німецькі регіони створювали по-

двійний системний тиск на федерацію як центральний елемент системи держа-
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вної влади та саму систему організації відносин «центр-регіони», комбінуючи 

впливи зсередини системи та ззовні, з боку більш крупної системи європейсь-

ких відносин, елементом і підсистемою якого, у свою чергу, є німецька система 

політико-адміністративних відносин. 

Найбільш значущим проміжним підсумком даних зусиль, на наш погляд, 

стала участь німецьких регіонів у лобіюванні принципів регіоналізму в політиці 

ЄС, загалом, та при підготовці Амстердамського договору, зокрема, шляхом 

тиску на федеральний уряд, мобілізації підтримки інших потужних регіонів 

(зокрема, бельгійських та австрійських) та непрямому впливанню на позицію 

комунітарних інститутів. Так, регіони Німеччини, разом із іншими «сильними 

регіонами» Європи (насамперед, бельгійськими), домоглись конкретизації 

принципу субсидіарності, що знайшов пояснення у даному договорі, та згаду-

вання про регіон в якості одного з рівнів, які мають залучатися до імплемента-

ції завдань у руслі субсидіарності. Зусилля регіонів наразились на опозицію з 

боку значної кількості урядів Європи, що призвело до часткової «нейтралізації» 

того змісту, який вкладався німецькими, бельгійськими і австрійськими регіо-

нами до їхньої позиції, що полягала у чіткій артикуляції регіону як однієї з ла-

нок системи влади в ЄС. Слід зазначити, що, хоча дані досягнення залишилися 

обмеженими порівняно з планами німецьких земель у галузі просування «євро-

пейської регіоналізації», на наш погляд, вони стали крупним кроком уперед. 

Зокрема, вони зафіксували проблематику регіоналізації у ключових документах 

ЄС і, у такий спосіб, заклали основу для подальшого просування дискурсу регі-

оналізму на комунітарному рівні. Окрім того, до договору було включено Де-

кларацію Німеччини, Бельгії та Австрії щодо субсидіарності [150]. Ствердив-

ши, що уряди зазначених держав вважають, що принцип субсидіарності розпо-

всюджується на регіони, оскільки такі мають відповідні законодавчі повнова-

ження, дана декларація почасти компенсувала собою «недомовленість» догово-

ру і закріпила одностороннє зобов’язання цих держав трактувати його саме у 

контексті моделі багаторівневого управління. 
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Слід зазначити, що «пік» «зовнішньої» європейської стратегії німецьких 

федеральних земель майже збігся хронологічно з її фактичним згорненням, яке 

стало очевидним починаючи з середини 1990-х рр. Поглиблення європейської 

інтеграції, обумовлене тим же Маастрихтським договором, сформувало низку 

структурних викликів, які істотно вплинули на систему державної організації та 

внутрішньодержавних відносин Німеччини. Піднесення ролі регіонів як суб’є-

ктів (чи квазісуб’єктів) системи європейської політики, їх умонтування до цієї 

системи як елементів (хоча й периферійного значення), було компенсовано 

зменшенням їх ваги у структурі даної системи: зріс тиск комунітарних зобов’я-

зань, тоді як сфера відповідальності німецьких земель звузилась за рахунок ви-

лучення повноважень на користь ЄС. Все це, по суті, підірвало спроможність 

федеральних земель з проведення та організації колективних політичних дій, 

причому скорочення впливу регіонів як політичних гравців було відчуте і ними, 

і іншими елементами політичної та державної системи як у внутрішньому (у 

рамках системи федерації), так і у зовнішньому (у рамках системи внутрішньо-

європейських відносин) вимірах.  

На фоні даної тенденції, федеральні землі, значною мірою, розпочали від-

хід від «зовнішнього» напряму подвійної стратегії європейської регіоналізації. 

Окрім зазначеного вирішального системного чинника, на наш погляд, можна 

виділити три основні фактори, що справили вплив на скорочення зусиль за «зо-

внішньою» стратегією на початку другої половини 1990-х рр. 

По-перше, практичний досвід діяльності новоствореного європейського 

інституту координації інтересів і політики регіонів Європи – Комітету Регіонів 

– викликав розчарування в регіонів Німеччини. З точки зору федеральних зе-

мель, цей орган не виявив достатньої ефективності у смислі виконання завдань 

з просування ролі регіонів у системі європейських відносин. Різнорідність регі-

ональних гравців, залучених до роботи Комітету, різність їх інтересів та важ-

кість успішного узгодження останніх – все це стало перешкодою на шляху пе-

ретворення цього інституту на повноцінний виразник інтересів регіонів Європи. 

Окрім того, низька практична ефективність КР нівелювала значення зусиль, до-
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кладених регіонами Європи (у перших лавах яких були німецькі землі [143, с. 

46]) у руслі концепцій «Європи регіонів» і «третього рівня управління», що, у 

свою чергу, викликало переоцінку цих концепцій та їх основних програмних 

настанов. 

По-друге, свій внесок зробили і внутрішні складнощі, що постали на той 

момент перед регіонами Німеччини у контексті реінтеграції «східних земель» 

(тобто колишньої НДР). Погіршення економічного клімату, поєднане з недоста-

тньою успішністю просування економічних реформ у східній частині ФРН, ак-

туалізувало дисбаланси у рівнях господарського і соціального розвитку різних 

федеральних земель, що, послідовно, зумовило кризу у системі міжрегіональ-

них відносин всередині Німеччини. Регіони ФРН, фактично, розмежувались за 

ознакою ролі або «донора», або «одержувача» економічної допомоги, що, у 

внутрішньополітичному розумінні, відродило на певний час світоглядний кор-

дон між двома частинами Німеччини. Міжрегіональний консенсус, що сформу-

вався на хвилі європейської інтеграції та німецького возз’єднання на початку 

1990-х рр., поступився місцем конфліктові, який зачепив більшість питань регі-

онального порядку денного, включаючи й питання європейської політики і ре-

гіоналізації. 

По-третє, в політичних і наукових колах німецьких земель цього періоду 

затвердилось те бачення, що, з огляду на успіх регіонів у просування своїх ін-

тересів всередині країни, із використанням конституційних і політичних меха-

нізмів (тобто «внутрішньої» стратегії), з одного боку, та слабка результатив-

ність «зовнішньої» стратегії, з іншого боку, внутрішні національні механізми 

мають отримати перевагу у контексті подальшого вибору методологій регіона-

лізації у європейському вимірі [20, с. 74]. Так, особливі можливості, передбаче-

ні «Європейською статтею» конституції ФРН, разом із таким надбанням регіо-

нального лобізму, як допуск до участі в роботі Ради Міністрів ЄС, отримані 

унаслідок застосування «внутрішньої» стратегії, помітно контрастували з низь-

кою результативністю Комітету Регіонів – основного підсумку «зовнішньої» 

стратегії. Відповідно, «внутрішні» методології були обрані як емпірично більш 
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продуктивні з точки зору забезпечення права участі земель у виробленні полі-

тики ФРН та прийнятті рішень з комунітарних питань; з огляду на це, федера-

льні землі взяли курс на застосування взаємодії з національним центром та ін-

шими внутрішніми гравцями в якості основного інструменту захисту своїх ін-

тересів у європейському комунітарному вимірі. 

Отже, у світлі вищезгаданих реалій, німецькі регіони відкоригували свою 

«внутрішню» стратегію у дусі збільшення акценту на захисті власних автоном-

них сфер компетенції при відданні пріоритету саме внутрішньодержавним ме-

ханізмам вертикальної «парадипломатії». Упродовж 2000-х років з’явились до-

даткові фактори, що стимулювали, з одного боку, більш «інтровертну» позицію 

німецьких федеральних земель у термінах основних засад їх європейської полі-

тики, а, з іншого боку, примусили їх ширше звертатися до федеральних засобів 

захисту своїх інтересів. 

Перш за все, у цьому зв’язку, хотілося б відзначити дедалі більшу різни-

цю у теоретико-концептуальних поглядах та практичних підходах німецьких 

земель та Європейської Комісії. З кінця 1990-х – початку 2000-х років предста-

влені ними регіональний та комунітарний рівні прийняття рішень увійшли до 

принципового конфлікту з приводу розподілу повноважень. Фактично, з моме-

нту перетворення європейських інститутів на керівні органи з компетенцією, 

спроектованою до внутрішнього середовища держав-членів Союзу, ЄС став 

об’єктивним супротивником німецьких земель; при цьому маючи відповідні 

повноваження, комунітарний щабель продемонстрував рішимість використову-

вати їх на практиці навіть за наявності опозиції з боку акторів регіонального 

рівня. Так, у продовж 2000-х років ЄК послідовно втручалась до сфер, що кон-

ституційно відносяться до регіональної компетенції: зокрема, Комісією були 

заблоковані рішення федеральної влади з надання допомоги найкрупнішим 

промисловим підприємствам земель, було заперечене право центрального дер-

жавного фінансування публічних ЗМІ, які входять до сфери відповідальності 

земель, вилучено прерогативи регіонів у галузі випуску державних лотерей то-

що [80, с. 201]. 
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Ще одним крупним «подразником» у відносинах «федеральні землі – ко-

мунітарний центр» стала проблематика подальшого розширення ЄС на Схід, 

серед якої особливо виділяється питання прийняття Туреччини [140]. За наши-

ми спостереженнями, німецькі регіони розглядають продовження збільшення 

числа членів ЄС як істотну загрозу своєму статусові. З точки зору такого пріо-

ритету регіонів Німеччини, як захист сфери автономних повноважень, подаль-

ше розширення ЄС об’єктивно обумовлює ускладнення процесів узгодження 

інтересів країн-членів, а отже, сприяє збільшенню ролі координуючої ланки 

Союзу, «євробюрократії», ведучи до посилення Європейської Комісії та, в ці-

лому, комунітарних інститутів. Таке посилення комунітарного рівня влади, на 

погляд земель, може спричинити подальше «розмивання» їх реального полі-

тичного потенціалу, впливу та значення як елементів внутрішньої та європей-

ської систем відносин. Як ми вважаємо, усе це додатково сприяло згортанню 

«зовнішньої» європейської стратегії регіонів та перенесенню основного акценту 

в їх зусиллях із забезпечення власної участі у прийнятті зовнішньополітичних 

рішень та, зокрема, вироблення європейської політики на внутрішні національ-

ні механізми. 

Складні реалії системного середовища кінця 1990-х – початку 2000-х рр., 

згадані вище, під впливом яких знаходились федеральні землі Німеччини, ви-

кликали потребу у проведенні комплексної переоцінки стратегії регіонів ФРН 

та їх бачення перспектив європейського регіоналізму. «Флагманами» змін ви-

ступили найбільш крупні та економічно розвинуті регіони як такі, що мали ши-

рше коло політичних можливостей всередині та назовні країни, – насамперед, 

йдеться про Баварію, Баден-Вюртемберг, Гессен та Північну Рейн-Вестфалію.  

Так, на початку 2000-х рр. федеральні землі, у рамках своєї стратегії вну-

трішньої дії, взяли активну участь у просуванні ідеї необхідності чергової зміни 

конституційних основ федеративної системи держави з метою приведення їх у 

відповідність до нових умов внутрішнього та зовнішнього середовища. У ціло-

му, реформування німецької системи державного устрою було викликано зрос-

таючою неефективністю поточної парадигми федерації, яка, на думку широких 
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кіл політичних і громадських діячів та науковців, перетворилась на чинник 

стримування розвитку країни та не відповідала викликам, що постали у зв’язку 

з об’єднанням Німеччини, збільшенням Європейського Союзу, економічної 

глобалізації та демографічних змін у ФРН [136].  

Одним із центральних пунктів зусиль регіонів стало, зокрема, проведення 

перегляду існуючих механізмів реалізації політичної участі земель у європей-

ських справах. У світлі нових обставин еволюціонував сам підхід земель (особ-

ливо крупних та економічно успішних): якщо раніше, у повоєнний період, ос-

новна ставка робилась на розширенні повноважень Бундесрату як ключового 

органу, що представляє інтереси регіонів, то, починаючи з 2000-х років, акцент 

зсунувся, скоріше, на захист індивідуальних автономних повноважень земель. 

Причини такої зміни парадигми лежали у площині європейської інтеграції та 

специфіки німецької регіоналізації в її контексті. Так, політика «компенсації 

шляхом участі» перестала розглядатись як така, що відповідає інтересам круп-

них земель, оскільки просте розширення прерогатив Бундесрату в обмін на 

звуження сфери відповідальності регіонів на користь федерального та/або єв-

ропейського рівнів прийняття рішень перестало давати крупним регіонам мож-

ливість висловлювати свою точку зору та досягати своїх цілей у комунітарному 

контексті: з середини 1990-х рр. більшість у цій палаті перейшла до менш еко-

номічно розвинутих земель, які, відповідно, більше залежали від європейської 

допомоги і федеральних субсидій та, з огляду на це, не були схильні опонувати 

цим центрам влади [44]. З іншого боку, у світлі зростання частки законодавства 

європейського походження до 80% від усіх законів, що виносяться на затвер-

дження Бундесрату, крупні федеральні землі стали приділяти усе більшу увагу 

лобіюванню своїх інтересів на ранніх стадіях розробки законопроектів у систе-

мно-інституційній площині комунітарного рівня влади [102, с. 47]. За свідчен-

ням європейських дослідників, активніше використання прямих каналів зв’язку 

між крупними німецькими землями та ключовими інститутами з метою впли-

вання на процеси вироблення політики і ухвалення конкретних законопроектів 

допомогло хоча б почасти компенсувати негативні наслідки недосконалості фе-
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деральної системи прийняття рішень та уникнути необхідності йти на компро-

міси у Бундесраті [103, с. 192]. Подібна ситуація, на наш погляд, яскраво свід-

чила про наявність нагальної потреби у реформуванні державної системи ФРН, 

переформатуванні парадигми відносин «землі – федерація». 

У своїх зусиллях з оптимізації конституційних механізмів із захисту єв-

ропейських інтересів регіонів останні виходили з необхідності зміцнення сис-

теми залучення земель до процедури творення європейської політики ФРН та 

отримання реальних важелів протидії таким перспективам і варіантам розвитку 

подій, що розглядались як негативні скрізь призму регіональних інтересів. Зок-

рема, землі обстоювали ідею розширення свого «зовнішнього» інституційного 

представництва з європейської тематики: вони вимагали збільшення повнова-

жень Європейської Палати Бундесрату, посилення можливостей земель зі здій-

снення парадипломатичних функцій через німецьке представництво у Брюсселі 

та залучення регіональних репрезентантів до неформальних зустрічей РМ ЄС з 

метою раннього обговорення проектів документів, що стосуються земель. У 

цілях посилення своїх інституційних важелів впливу на європейський рівень 

влади, землі виступали за надання Бундесратові права брати участь у призна-

ченні суддів Європейського Суду. Окрім кого, федеральні землі настоювали на 

отриманні фактичного права вето на участь ФРН у переговорах з подальшого 

розширення ЄС з метою отримання контролю над процесом збільшення Союзу. 

Регіони також домагались більш чіткого розмежування повноважень між зем-

лями та федерацією в комунітарному аспекті [49, с. 82]. 

Незважаючи на значні зусилля, докладені регіонами з просування своєї 

концепції реформування моделі відносин «федеральні землі-центр» в аспекті 

впливу земель на державну політику з європейських питань, реалізувати вда-

лось лише деякі з вищезгаданих положень. Зокрема, ключовий елемент системи 

правового забезпечення «європейської ролі» федеральних земель, «Європейсь-

ка стаття» основного закону, був модифікований в дусі звуження можливостей 

тлумачення та зменшення невизначеності на користь регіонів. Так, в частині 

участі регіональних міністрів у роботі Ради Міністрів ЄС, формулювання було 
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змінено з тим, щоби зафіксувати обов’язковість, а не просто можливість такої 

участі. Окрім того, додаткові положення тієї ж статті окреслюють коло конкре-

тних напрямів політики, при розгляді яких на комунітарному рівні регіональні 

міністри можуть очолювати німецьку федеральну делегацію. До таких сфер 

увійшли початкова і середня освіта, культура та ЗМІ. У процедурному зрізі, бу-

ло передбачено, що саме землі формуватимуть основний зміст офіційної німе-

цької позиції з даних питань. Хоча усі інші питання становитимуть, як і раніше, 

предмет відання федерального центру, було визначено, що Бундесрат матиме 

право призначати до делегацій ФРН на РМ ЄС регіональних міністрів, уповно-

важених брати участь в обговоренні додаткового кола питань, яке включатиме, 

зокрема, внутрішню політику та політику у галузі дослідницької діяльності 

[102, с. 14]. Ще одне доповнення посилювало інститут Європейської палати Бу-

ндесрату, розширивши її права у вимірі самостійного функціонування, що зме-

ншувало термін її реагування на нормативні ініціативи та, у цілому, підвищува-

ло її значення як елементу трансляції позиції німецьких земель з європейської 

проблематики. 

Таким чином, конституційна реформа певним чином сприяла зміцненню 

інституційно-правових можливостей німецьких федеральних земель зі здійс-

нення власних повноважень у європейському вимірі. Вона резервувала за зем-

лями окремі сфери відання та, у цілому, привносила додаткову ясність до пи-

тання розподілу і розмежування сфер компетенції між такими елементами дер-

жавної системи ФРН, як федеральний центр і регіони.  

Позаяк, реформа носила, багато у чому, половинчастий характер і, зага-

лом, не задовольнила регіони повною мірою. Більше того, на погляд дисертан-

та, незважаючи на наявність настанови на забезпечення максимальної прозоро-

сті у розмежуванні повноважень між «центром» і регіонами, її не тільки не було 

досягнуто, але навпаки, регіони і федерація стали більше взаємопов’язаними на 

тлі вироблення європейської політики. Посиливши вагу регіонів у системі узго-

дження і прийняття рішень у сфері європейської політики, з європейських пи-



133 
 

тань, реформа додатково збільшила складність цієї системи, а отже і тривалість 

часу, відведеного на її робочі цикли.  

З огляду на згадані недоліки, процес реалізації «внутрішньої» стратегії 

було продовжено. Як і в попередніх випадках (наприклад, у ході обговоренні й 

прийняття Маастрихтського договору), регіони значно посилювали свій полі-

тичний тиск на федеральну владу в тих ситуаціях, коли від їхнього схвалення 

залежала ратифікація важливих міжнародно-правових документів комунітарно-

го значення. Зокрема, землі домагались крупних поступок з боку федеральних 

властей під час обговорення проекту європейської конституції, Лісабонського 

договору тощо. З іншого боку, у рамках «внутрішньої» стратегії, регіони Німе-

ччини продовжували регулярну роботу з просування та подальшої інституціо-

налізації своєї участі в системі прийняття рішень з європейських питань в якос-

ті дедалі важливішого елементу в парадипломатичній та інформаційній площи-

ні. 

Так, під час розгляду проекту конституції ЄС федеральні землі домоглися 

прийняття нового регламенту побудови діалогу «центр-регіони» з європейської 

проблематики, згідно з яким федеральний уряд зобов’язувався значно приско-

рити процедуру ознайомлення земель з проектами комунітарного законодавства 

та рішень ЄС. Окрім того, представники земель були допущені до співробітни-

цтва з питання призначення суддів від Німеччини до Європейського Суду. У 

свою чергу, у ході роботи з узгодження Лісабонського договору регіони змогли 

домовитись з федеральним центром про точніший розподіл обов’язків на про-

цесуальному рівні. 

Отже, як можна побачити, «внутрішня» стратегія посіла ключове місце на 

тлі стратегічної парадигми німецьких земель у вимірі просування ними своєї 

ролі в якості елемента системи прийняття рішень з питань зовнішньої і, насам-

перед, європейської політики. Спрямування на даний напрям дії більшої части-

ни політичних, інформаційних та адміністративно-лобістських зусиль федера-

льних земель принесло свої позитивні результати, консолідувавши реальні мо-

жливості та зміцнивши статус регіонів у згаданій системі. 
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Тим не менше, маргіналізація стратегії зовнішньої дії (або, точніше, її пе-

ретворення на другорядний вектор діяльності регіонів) не означала повного 

зняття останньої з порядку денного німецьких федеральних земель. Аналізуючи 

зміни, слід зазначити, що з початку 2000-х рр. «зовнішня» стратегія німецьких 

регіонів стала менш широкою і більш конкретною у вимірі переслідуваних ці-

лей і завдань. 

Зокрема, німецькі землі поставили перед собою завдання добитись посту-

пового збільшення окремих повноважень КР з метою загального зміцнення цієї 

установи та розширення її функціональних можливостей з трансляції інтересів 

регіонів Європи. Так, упродовж кінця 1990-х – першого десятиліття ХХІ ст. зе-

млі послідовно виступали за визнання за Комітетом Регіонів права прямого зве-

рнення до Європейського Суду з приводу випадків порушення принципу суб-

сидіарності, передбаченого ДЄС. За підсумками їх діяльності, дане право було 

врешті закріплене за КР, що значно сприяло посиленню його реальної політич-

ної та адміністративної ваги на тлі комунітарної системи. Ще одним, не менш 

важливим, аспектом цих зусиль стало паралельне утвердження принципу суб-

сидіарності у реальній практичній площині функціонування національних та 

комунітарних систем організації державної влади країн Європи. 

Другим пріоритетом федеральних земель стало просування прав консти-

туційних регіонів. Це можна вважати новацією порівняно з попереднім періо-

дом, коли німецькі землі активно виступали в якості «адвокатів» регіоналізації 

без системної диференціації останнього. Акцентуація на правах конституційних 

регіонів, очевидно, сприяла наповненню німецької політики регіоналізму більш 

конкретним змістом: будучи більш системно самостійними, маючи відносно 

вищий рівень ідентичності, спираючись на більш солідний економічний та по-

літичний капітал, ніж «звичайні», географічно-адміністративні, регіони, кон-

ституційні регіони та громади мали більший потенціал у європейському масш-

табі та, відповідно, виглядали більш привабливими як партнери німецьких зе-

мель. При цьому, слід зазначити, що відносно мала чисельність конституційних 

регіонів об’єктивно полегшує координацію їх діяльності, а подібність систем-
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них умов їх функціонування спрощує узгодження їх інтересів у комунітарному 

контексті. В якості одного з ключових елементів цієї політики можна розгляда-

ти діяльність німецьких земель з налагодження роботи відносно нової структу-

ри – РЕГЛЕГ, яка виступає, загалом, за визнання особливого положення євро-

пейських регіонів з огляду на їх статус всередині відповідних держав та важли-

ву самостійну роль в системі імплементації комунітарних норм та політичних 

настанов. 

Третім магістральним напрямком діяльності федеральних земель у вимірі 

«зовнішньої» стратегії стала робота з просування необхідності ефективного і 

більш чіткого розмежування повноважень між різними рівнями влади в Європі, 

що дозволило б поділити сфери відання та компетенції комунітарного, націона-

льного та регіонального щаблів і запровадити механізми забезпечення розділь-

ності їх прав і відповідальності. Зазначимо, що сама концепція розмежування 

повноважень багато у чому носила на собі відбиток системних реалій німецько-

го федералізму і, на думку ряду дослідників, являла собою «європейську прое-

кцію» досвіду функціонування земель в якості суб’єктів німецької федератив-

ної держави [74, с. 610]. Так, основною настановою курсу на розмежування 

сфер відання і повноважень було збереження автономії, а, отже і елементів 

суб’єктності федеральних земель у рамках обох систем відносин – національної 

та комунітарної та якщо не попередження, то, по меншій мірі, пом’якшення на-

слідків «наступу» цих двох рівнів на регіональний рівень влади. 

Проміжним підсумком даних зусиль стало активне просування землями 

регіонального порядку денного у контексті підготовки та подальшої національ-

ної імплементації Лісабонського договору. Зокрема, саме німецькі землі, за під-

тримки інших «сильних регіонів» ЄС, активно лобіювали конкретизацію прин-

ципу субсидіарності у розрізі визнання регіону в якості одного з можливих ад-

ресатів децентралізації влади і передачі повноважень від держави. Прийняття 

відповідних положень договору (і зокрема тих, що конкретизували пункти Про-

токолу про застосування принципів субсидіарності і пропорційності) стало зна-

чним досягненням німецької регіональної парадипломатії і водночас – істотним 
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внеском до розвитку процесу «європейської регіоналізації». Паралельно, усере-

дині країни регіони спромоглися домогтись чергового зміцнення їх адміністра-

тивно-політичних позицій і конституційних повноважень шляхом збільшення 

прерогатив власного представницького органу – Бундесрату (зокрема, за допо-

могою прийняття Закону про розширення і зміцнення прав Бундестагу і Бунде-

срату з питань, що стосуються Європейського Союзу, яким обумовлювалося 

збільшення участі обох органів у виробленні політики федерального уряду що-

до ЄС) і затвердження принципу «субсидіарної перевірки», право на здійснення 

якої було зафіксовано за Бундесратом, що має діяти у консультації з ландтагами 

– регіональними парламентами [144]. На наш погляд, дані кроки в силу своєї 

результативності, послужили свідченням правильності обраної стратегії «євро-

пейської регіоналізації». У практичному плані вони, з одного боку, додатково 

розширили спектр можливостей земель з участі в європейській політиці, нада-

вши їм нових елементів і рис третього рівня управління у багаторівневій урядо-

вій системі Європейського Союзу, а з іншого боку, – віддзеркалили продовжен-

ня тенденції на подальше становлення німецьких регіонів у даній якості, що 

дозволяє твердити про наявність перспективи перетворення регіонального рівня 

прийняття рішень ФРН на згаданий щабель управління.  

 

Висновки до Розділу ІIІ 

Спільна регіональна політика ЄС сприяла здійсненню у Бельгії федералі-

заційних реформ та проведенню «європейської регіоналізації». Євроінтеграція і 

пов’язані з нею процеси політичної та економічної регіоналізації відкрили пе-

ред бельгійськими регіонами широке поле можливостей у сфері самоствер-

дження 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 широко-

му сенсі, євроінтеграційних процесах стали своєрідним «клапаном» для зни-

ження напруженості всередині бельгійського суспільства та розвантаження си-

стеми внутрішніх відносин від надлишкового політичного тиску. Регіони Бель-
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гії активно включились у процеси інтеграції на європейському континенті, на-

магаючись використовувати усі доступні важелі самореалізації у якості носіїв 

елементів міжнародної та європейської суб’єктності. 

У цілому, розглядаючи систему регіоналізму, яка складається у Бельгії, у 

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

лізації зовнішніх повноважень регіонів, можна визначити ряд специфічних рис. 

Так, як не парадоксально, часткове делегування регіонам зовнішньополітичних 

і дипломатичних повноважень привело не стільки до продовження дезінтеграції 

бельгійської держави, скільки, навпаки, до вироблення нових формул реалізації 

її буття, – насамперед, у координаційній, узгоджувальній площині, зміцнення її 

ролі та функцій в якості одного з центральних елементів системи вироблення 

європейської політики країни.  

Процеси регіоналізації у Бельгії проходять нерівномірно та мають свої ві-

дмінності у залежності від регіону. Найбільш активним прибічником реалізації 

політики регіоналізації у найрадикальніших її формах є Фландрія, що виступає 

за набуття виключної відповідальності у широкому ряді сфер та посиленню 

своєї міжнародної ролі, насамперед – у рамках системи відносин ЄС. Інші регі-

они і спільноти країни виступають за еволюційну модель регіоналізації та нері-

дко солідаризуються з федеральним центром з метою введення фламандської 

політики регіоналізму у більш кероване русло. При цьому обидва ключові регі-

они Бельгії, Фландрія і Валлонія, стали одними з так званих «сильних регіонів» 

Європи, які проявили найбільшу активність у контексті просування порядку 

денного «європейської регіоналізації» та багаторівневого управління. 

Констатуючи наявність чіткої відцентрової тенденції та широких можли-

востей для регіоналізації, закладених у самій моделі бельгійського федералізму, 

на внутрішньому рівні, слід зазначити й наявність потужного доцентрового фа-

ктору, який проектується на бельгійську реальність із зовнішньої площини та 

формується у руслі кооперативної логіки системи багаторівневого управління 

та інституційного середовища, що існує в ЄС. У такий спосіб євроінтеграція, 

попри те, що одним з її важливих напрямків і досягнень є регіоналізація, ком-
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пенсує фрагментацію окремих країн (у даному випадку – Бельгії) та дозволяє 

федеральному рівню управління зберігати свою актуальність.  

У форматі «європейської регіоналізації», регіони Бельгії реалізують свої 

«європейські» функції у 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 про-

блематики, віднесеної до їх компетенції, при чому, з метою гарантування своєї 

ролі, вони наділені правом вето. У комунітарній площині, регіони здійснюють 

своє пряме представництво у рамках делегацій Бельгії до інститутів ЄС, зокре-

ма, Ради ЄС на міністерському рівні і на рівні КОРЕПЕР. Бельгійські регіони 

також залучені до широкого ряду форматів міжрегіональних взаємодій як у ра-

мках ЄС (КР, РЕГЛЕГ), так і поза ними (АЄР тощо). 

«Європейська регіоналізація» у Бельгії зумовила набуття бельгійським 

регіоном низки атрибутів і функцій регіонального рівня матриці багаторівнево-

го 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 

механізми реалізації європейських повноважень регіонів є недосконалими і ха-

рактеризуються структурною слабкістю. Тим не менше, у довготерміновій пер-

спективі, європейський чинник діє як фактор подальшої регіоналізації, спрямо-

ваної на удосконалення даної системи і, відповідно, становлення бельгійського 

регіону як нижчого щабля системи багаторівневого управління. 

Федеральні землі Німеччини взяли активну участь у процесах внутріш-

ньо- і зовнішньополітичних взаємодій у зв’язку з європейською інтеграцією та 

формуванням 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-

концептуальною основою діяльності земель ФРН стали теорія багаторівневого 

управління і концепція «Європи регіонів», а основною практичною настановою 

– курс на всебічне розширення прав і відповідальності європейських регіонів у 
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контексті становлення ЄС як наднаціональної політико-адміністративної сис-

теми. 

Одним з ключових завдань німецьких регіонів-федеральних земель у ви-

мірі зовнішніх (і зокрема, європейських) відносин було і залишається забезпе-

чення прямого доступу до процесів прийняття політичних рішень з даних пи-

тань як на національному рівні, за допомогою інституційних інструментів фе-

дерації, так і на комунітарному рівні, шляхом участі у відповідних структурах 

ЄС. Дана потреба продовжує актуалізуватись у часі по мірі збільшення обсягу 

безпосередніх взаємодій між комунітарним та регіональним рівнями влади та, 

зокрема, постійному зростанню числа галузей, які передаються зі сфери відання 

земель до сфери відання Європейського Союзу. 

В основі стратегії німецьких регіонів лежить ставка на два напрями впли-

ву – внутрішній (шляхом залучення федеральних правових і політичних механі-

змів) та зовнішній (за допомогою мобілізації загальноєвропейської підтримки з 

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

ретно-політичних обставин, дані напрями європейської стратегії федеральних 

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

практикувалась нарівні з «внутрішньою», то на теперішньому етапі перевага 

віддається її «внутрішній» складовій.  

Внутрішній напрям стратегії німецьких федеральних земель передбачає 

створення передумов для консолідації інституційного потенціалу та структурно 

обумовлених можливостей земель ФРН у рамках німецької національної систе-

ми державного управління та формування зовнішньої політики. Основним ва-

желем тиску земель на федеральний рівень управління та засобом фіксування 

свого статусу у системі вироблення європейського курсу ФРН стала внутрішня 

конституційна 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 ря-

ду особливих функцій як за елементами системи прийняття рішень з питань ЄС. 
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У вимірі сучасної «зовнішньої» європейської стратегії, основний акцент 

політичної діяльності регіонів зроблено на просуванні двох взаємопов’язаних 

настанов: по-перше, на захист і всебічне запровадження принципу субсидіарно-

сті у межах європейської системи міжнародних відносин та, по-друге, на здійс-

ненні комплексного розмежування повноважень між регіональним, національ-

ним і наднаціональним (комунітарним) рівнями влади в Європі. У своїх горизо-

нтальних зовнішніх парадипломатичних зусиллях німецькі землі роблять знач-

ний акцент на розбудові відносин з найкрупнішими та найбільш потужними в 

інституційному та економічному вимірах регіонами інших європейських країн, 

віддаючи перевагу так званим «конституційним регіонам» Європи, з якими во-

ни співпрацюють як у двосторонньому, так і у багатосторонньому форматі (у 

рамках КР ЄС і, особливо, РЕГЛЕГ). 

Регіони ФРН спираються на розгалужений апарат «європейської регіона-

лізації». Усередині країни федеральні землі впливають на європейську політику 

за допомогою потужних неформальних (політичний і партійний лобізм) і фор-

малізованих (механізми «європейської статті» конституції та функції Бундесра-

ту як основного органу політичного представництва регіонів, у тому числі в ча-

стині «субсидіарної перевірки») важелів. На комунітарному рівні, вони пред-

ставлені у відповідних структурах Союзу, з яким вони також взаємодіють у ра-

мках парадипломатичної діяльності представництв. 

В якості внеску федеральних земель Німеччини (разом із рядом так зва-

них «сильних регіонів» Європи, насамперед бельгійськими) до процесів «євро-

пейської регіоналізації» на загальноєвропейському рівні можна розглядати їх 

успішну діяльність 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 Маастри-

хтський, Амстердамський і Лісабонський договори. 
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РОЗДІЛ ІV.  

«ЄВРОПЕЙСЬКА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ»  

НА ПРИКЛАДІ УНІТАРНИХ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ 

 

4.1. Французька модель «європейської регіоналізації» 

У контексті системи відносин «центр-регіони», по мірі набрання обертів 

європейською інтеграцією, французька держава, як і ряд інших країн Європи, 

стикнулась з подвійним тиском, пов’язаним із зміною парадигми свого існу-

вання: з одного боку, у зовнішньому вимірі, Франція переживала політично не-

безболісний процес вбудовування до наднаціональних структур ЄС, а з іншого 

боку, у внутрішній площині, центральна влада опинилась перед фактом зрос-

тання автономістських настроїв (хоча й обмежених за своїм масштабом порів-

няно з ситуацією у Бельгії і Іспанії) у деяких своїх регіонах. В економічному 

плані, зростаюча інтернаціоналізація національного господарства об’єктивно 

поставила під питання політику економічного розвитку територій, яка упро-

довж тривалого часу спрямовувалась з політико-адміністративного центру кра-

їни та, за своїм наповненням, являла собою не стільки результат дії економіч-

них факторів, скільки продукт політичних міркувань сил, що у той чи інший 

момент перебували при владі, та відповідно, винесла на порядок денний про-

блематику розширення повноважень «середнього», тобто регіонального управ-

лінського рівня.  

У той же час, сама по собі участь Франції у процесах інтеграції у рамках 

Європейського Співтовариства, з його акцентом на політиці посилення реальної 

ваги регіонів та місцевого рівня адміністрації, підживлювала відповідні проце-

си децентралізації та деволюції влади всередині країни. Починаючи з середини 

1980-х рр., європейська регіональна політика стала визначатись як один з клю-

чових напрямків реорганізації системи урядування і територіального управлін-

ня на теренах ЄЕС/ЄС. З огляду на це, цілком природно, що, за влучним спо-

стереженням К. Радаеллі, процес європеїзації, у розумінні «створення, дифузії 

та інституціоналізації норм, уявлень, формальних і неформальних правил, про-
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цедур, політичних парадигм, стилів і шляхів дії, який спершу був визначений та 

консолідований у рамках політичного процесу ЄС, а згодом інкорпорований до 

внутрішніх (національних і субнаціональних) дискурсів, політичних структур і 

політик» [122], був сприйнятий як «нове поле політичних можливостей», що 

надає додаткові політичні та економічні ресурси регіональним акторам, поси-

люючи тим самим їх позиції в діалозі з центральною владою. 

Окрім того, у контексті просування євроінтеграції, французька централь-

на влада дедалі більше була вимушена рахуватись з чинником розвитку і на-

брання політичної ваги новим наднаціональним центром сили в особі Європей-

ської Комісії. ЄК, діючи у руслі філософії посилення регіонів, стала докладати 

зусилля з розбудови прямих відносин співробітництва з інститутами місцевого 

рівня влади за допомогою інструментів регіональної політики ЄС чи то у фор-

маті діалогу з представництвами місцевих і регіональних властей у рамках Ко-

мітету Регіонів ЄС. 

Вищевикладені обставини заклали основу для того, щоби у Франції роз-

почалися процеси регіоналізації (в тому числі і в європейському вимірі), які за-

чепили широке коло сфер буття країни. Дані процеси сформували крупний ви-

клик, що постав перед політико-адміністративною системою цієї держави, яка 

була загальновідома своїми традиціями жорсткого централізму, та змусили її 

шукати оригінальну відповідь. 

На думку автора, багато у чому специфіка ходу регіоналізації у Франції 

визначається самою природою системи державної влади в країні, яка обумов-

лює те, що французьким регіонам притаманний цілий ряд структурних обме-

жень. Незважаючи на історичну тривалість питання про регіоналізацію (у варі-

анті вирішення дилеми «централізація чи децентралізація?»), дискусія з приво-

ду якого у тому чи іншому вигляді, йде з кінця ХІХ ст., реальні зрушення у да-

ному напрямку почали відбуватись лише у відносно недавньому минулому, а 

сама регіоналізація набула достатньо яскраво виражених рис, що помітно відрі-

зняють її від аналогічних процесів у решті країн Європи. Так, якщо у більшості 

країн Європи процеси регіоналізації та/або децентралізації стали відповіддю на 



143 
 

вимоги окремих регіонів щодо визнання їхньої культурної, мовної чи то націо-

нально-етнічної самобутності, у тому числі у політичній, економічній і терито-

ріальній проекції, то у Франції «регіональне питання» мало інше змістове напо-

внення. У свідомісній та практичній політичній площині склались два варіанти 

прочитання і сприйняття поняття «регіон», що викристалізувались за підсумка-

ми ІІ Світової війни: по-перше, регіон як економічний простір і територіальна 

одиниця, відокремлена для потреб статистики і державного планування, та по-

друге, – регіон як рівень політичного представництва і адміністрування [117, с. 

102]. Упродовж значного періоду часу перше визначення регіону, у цілому пре-

валювало у публічному і державному дискурсі, оскільки таке не суперечило ре-

спубліканській концепції місцевого управління. Із плином часу (а хронологічно 

– з 1960-70-х рр.) більшої ваги стало набирати друге прочитання, що віддзерка-

лило актуалізацію нової реальності, в якій за регіонами стала визнаватись мож-

ливість виконання певних політико-адміністративних функцій. Отже, перші 

реформи системи державного управління Франції у дусі регіоналізації, прове-

денні у 1982-1983 рр. під проводом Гастона Дефера, стали уособленням дуаліс-

тичного компромісного підходу, що будувався на основі обох цих бачень, які 

втілювали у собі різні структурно-функціональні аспекти системи державної 

влади в країні. З одного боку, такий підхід ураховував функцію держави як 

джерела культурної одноманітності Франції та уособлення універсалістського 

духу Республіки, а з іншого – виходив з концепції регіонального планування як 

методу економічного розвитку. 

Описуючи структурний вимір державної системи Франції, яка сформува-

ла загальний контекст, або у термінах системної теорії, середовище системи 

«європейської регіоналізації», слід визначити ряд її (системи) ключових особ-

ливостей. 

Основною такою особливістю, на наш погляд, є структурна та інститу-

ційна уніфікація цієї системи, яка залишалась майже незмінною з часів францу-

зької буржуазної революції. Як відомо, за якобінської диктатури метропольну 

Францію було поділено на 83 департаменти, кожний з яких очолювався префе-
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ктом – чиновником-репрезентантом центрального уряду, що здійснював керів-

ництво роботою виконавчої гілки влади і нагляд за діяльністю місцевих легіс-

латур (департаменту та комунальних). Департаменти набули статус «місцевих 

органів влади» (autorités locales) у 1830-х рр. і «територіальних спільнот» 

(collectivités territoriales) – у 1871 р.; у 1883 р. мери міст стали виборними, а ко-

мунальні громади отримали бюджетну автономію. У системному вимірі, змін 

більше не відбувалось до реформи 1983 р. Ця система зарекомендувала себе як 

оптимальна з точки зору виконання тих цілей і завдань, що стояли упродовж 

даного періоду перед Французькою Республікою, головним свідченням чого є її 

стабільність та життєспроможність, виявлена за радикально різних моделей по-

літичного устрою (так, за цей період Франція двічі була королівством, двічі ім-

перією та чотири рази змінила республіканський режим). Отже, існування ста-

лої гармонійної централізованої одноманітної системи державної влади, яка не 

передбачала регіональних варіацій у структурно-інституційному та функціона-

льному вимірі, перетворилась на бар’єр на шляху тенденцій регіоналізації, зу-

мовивши одне з базових структурних обмежень французького регіоналізму. 

Іншою важливою особливістю французької системи стала послідовна ку-

льтурно-ціннісна і мовна уніфікація регіонів країни, її культурна деконструкція 

та конструювання в єдине ціле. Упродовж післяреволюційного періоду францу-

зькі еліти здійснювали поступову консолідацію інституційних структур країни 

шляхом розбудови і запровадження національної ідентичності та ідеології й ві-

дповідного культурного коду, уособленого таким поняттям, як «civilisation 

française» («французька цивілізація»). Дана політика проводилась за допомогою 

таких потужних інститутів ментальної «переплавки» людських мас (у розумінні 

трансляції одноманітних культурних маркерів і орієнтирів), як освіта та армія. 

Ряд дослідників вважають цей процес культурної стандартизації, що тривав 

значний період часу, однією з ключових умов, які уможливили саме існування 

уніфікованої політико-адміністративної структури французької держави та ста-

ли запорукою її успішного функціонування [134, с. 47]. На наш погляд, саме 

культурно-цивілізаційна уніфікація сформувала спільну мову (не тільки у лінг-
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вістичному, але й у поняттєвому плані), єдиний культурний код, відтворений у 

масштабах усієї Франції, заклавши фундамент під ідентичнісною однорідністю 

«французького простору». У прикладенні до регіонального виміру, спільний 

культурно-свідомісний код забезпечив створення ліній горизонтальної комуні-

кації всередині країни, що стало потужним структурним інтегруючим факто-

ром. Характеризуючи вплив цього феномену на розвиток регіоналізації у Фран-

ції, зазначимо, що у тому числі й культурною інтеграцією можна пояснити ту 

обставину, що ініціативи регіоналізації за етнокультурною ознакою залишались 

маргінальними до середини 1960-х рр. Говорячи про спільну ідентичність як 

культурну основу єдності між регіонами Франції, слід згадати і про такий важ-

ливий чинник, що додатково каталізував доцентрові тенденції, як І Світова вій-

на: як слушно зазначають європейські вчені-суспільствознавці Паск’є і Іск’єр-

до, війна «однозначно переконала мільйони людей, що вони французи, а не 

бретонці, баски тощо» [72]. Спільність мови, ідеологем, культури та ціннісних 

орієнтирів стала істотною противагою місцевим ідентичностям та альтернатив-

ним (у даному випадку – регіональним) центрам тяжіння. 

Ще однією особливістю державної системи Франції, на наш погляд, є 

специфіка формування та функціонування національного політичного класу. 

Така полягає у наявності політичних та управлінських еліт (які у французькій 

соціології позначаються як «нотаблі»), інтегрованих «по вертикалі» й «по гори-

зонталі» та вбудованих до системи інституційних і персональних взаємозалеж-

ностей, формальних ієрархій та неформальних домовленостей корпоративного 

характеру, які пронизують французьку державу. Відносини «центр-периферія» 

у проекції до середовища еліт набувають ознак «вулиці з двостороннім рухом»: 

у рамках даної системи місцеві еліти лобіюють інтереси своїх регіонів та місце-

востей за допомогою інструментів централізованої держави (зокрема, предста-

вництва в центральних виборних та виконавчих органах влади, внутрішньопар-

тійних контактів тощо) та неформальних зв’язків, що у свою чергу, прив’язує їх 

до існуючої системи і відповідно, становить один з доцентрових чинників. 

Французькі політологи вбачають у цій ролі еліт впливовий важіль контролю 
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цент-ралізованої держави над регіонами та пояснюють за допомогою цього фе-

номену той факт, що упродовж років тенденції регіоналізації розвивались під 

щільним наглядом з боку французької держави: політичні лідери були водночас 

виборними посадовцями та державними службовцями місцевого та національ-

ного рівнів [72, с. 16]. Отже, взаємна інтегрованість політичної еліти (так зва-

них «нотаблів») є ще одним фактором централізації держави та, відповідно, 

структурної слабкості французького регіоналізму. 

Значним стресом для цієї сталої системи відносин, що існувала в інститу-

ційному, культурному та людському вимірах, стали кризові явища в економіці 

та ідеології, що далися взнаки за підсумками ІІ Світової війни. Хоча війна май-

же не зачепила Францію у демографічному плані, вона спровокувала помітні 

економічні втрати, викликані деформацією структури французької економіки, 

кризою ринку Європи і світу, технологічним «просіданням» французького на-

ціонального господарства. Дані явища особливо болюче вразили економіку кі-

лькох периферійних регіонів – Бретані, Лангедоку і Корсики, господарство 

яких помітно маргіналізувалось у повоєнній структурі французької економіки 

та торгівлі, заклавши тим самим об’єктивне підґрунтя під невдоволенням міс-

цевих еліт та населення. У цьому контексті, у повоєнний період актуалізувалась 

діяльність із захисту регіональних економічних інтересів, оформлена як боро-

тьба проти «республіканського проекту» на захист власної мовної та етнокуль-

турної ідентичності й місцевих традицій. 

З іншого боку, перекоси повоєнного розвитку французької економіки та 

промисловості, нерівномірність розподілу виробничих сил і багатства в країні 

не могли не потрапити у порядок денний республіканських властей. Держава 

була змушена ініціювати масштабний проект економічної реконструкції, одним 

з акцентів якого було стимулювання господарського відновлення та індустріа-

лізації регіонів, а також подолання чисельних дисбалансів між економікою 

центра Франції (насамперед, Паризького регіону) та «окраїн». У руслі даної те-

нденції, місцеві та регіональні політичні й економічні гравці мобілізували свої 

зусилля для спрямування економічної допомоги та капіталів до найменш роз-
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винутих регіонів і відповідного лобіювання регіональних інтересів. З метою ко-

ординації відповідних заходів, було засновано низку громадських організацій, 

що взяли на себе роль представництва регіональних інтересів, – наприклад та-

ких, як Комітет з дослідження і комунікації бретонських інтересів (СЕЛІБ), що 

оперував у Бретані і в історичній перспективі став осередком регіонального ло-

бізму та прототипом для ряду аналогічних організацій інших регіонів. Отже, на 

даному відрізку часу (повоєнний період), можна констатувати оформлення ос-

новних чинників, які стали мотором регіоналізації – особливих потреб в еконо-

мічній галузі, що потягли за собою відповідні прагнення у культурно-ідентич-

нісній сфері. Реагуючи на структурні дисбаланси, держава ініціювала економі-

чну політику реконструкції, диференційовану згідно з регіональними реаліями, 

що стало предтечею політики регіоналізації. З іншого боку, сформувалась зус-

трічна тенденція «регіоналізації знизу», представлена групами інтересів відпо-

відних регіонів, які розпочали вироблення регіонального дискурсу у публічно-

му й політичному просторі. 

Друга хвиля регіоналізації розвивалась у 1950-60-х рр. На даному етапі 

можна відзначити такі характерні риси, як проведення у масштабах Франції по-

літики регіонального розвитку і планування, яка розроблялась центральною ад-

міністрацією Франції та її агентствами з планування. Регіональні організації, 

флагманом яких виступав СЕЛІБ, продовжили тиск на французькі власті, ре-

зультатом чого стала регіоналізація національної політики у галузі планування. 

Так, у 1956 р. центральна адміністрація офіційно запровадила поділ Франції на 

21 регіон, а у середині 1960-х рр. було імплементовано нову систему державно-

го планування в економічній галузі, одним з елементів якої стало включення до 

ланцюгу вироблення рішень консультативних органів, сформованих за участі 

місцевих і регіональних політиків, обраних посадовців та державних службов-

ців. Продовжили розвиватись і місцеві неформальні інститути регіоналізації. 

Так для озвучення регіональних інтересів місцеві еліти та групи стали форму-

вати неофіційні лобістські коаліції, завданням яких стало справляння тиску на 

центральний уряд з метою залучення регіональних гравців до систем вироблен-
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ня політики щодо регіонів та, у цілому, просування регіонального «порядку 

денного» у роботі державних органів влади [117, с. 107]. Набирали обертів і по-

літично оформлені рухи, які виступали за надання більших політичних та куль-

турних прав регіонам Франції, серед яких найбільшу активність виявляли Бре-

тань, Країна Басків, Корсика та Лангедок-Руссільйон. Характерною ознакою 

таких рухів стало їхнє ліве ідеологічне спрямування, що особливо проявилось 

на прикладі таких політичних об’єднань, як Демократичний бретонський союз 

або рух «Корсиканська регіоналістська дія» [59, с. 79]. Зазначимо, що сплав ре-

гіоналістської риторики і лівих ідей, привнесений даними акторами до політич-

ного поля Франції, справив вплив на електоральну програму Соціалістичної 

партії Франції, яка згодом ініціювала наступну хвилю регіоналізму. При цьому 

також слід підкреслити таку особливість даного етапу, як його синхронізація і 

змістовна конгруентність щодо, по-перше, процесів підготовки до регіоналіза-

ції, що відбувалися у ряді держав Європи, насамперед у Бельгії, і, по-друге, 

еволюції спільної регіональної політики Співтовариства, яка набула більш ви-

значених рис і цілісний інституційний апарат саме у даному проміжку часу. 

Третю хвилю регіоналізації можна умовно віднести до періоду, що розпо-

чався з моменту реформування системи державної влади Франції за планом Г. 

Дефера, і тривала до першої половини 2000-х рр. У рамках реформи Дефера ре-

гіональним інститутам було надано статус публічно-правових установ, тоді як 

глави регіональних і департаментських легіслатур отримали реальні виконавчі 

повноваження. Префекти залишились главами адміністративних структур у 

межах їх регіонів та департаментів. 22 регіони метропольної Франції одержали 

ряд повноважень у таких сферах, як економіка регіону, професійна підготовка, 

початкові та середня освіта, планування у галузі регіонального залізничного 

транспорту, а також охорона довкілля, культура та наукова діяльність [116, с. 

96].  

У контексті даного дослідження слід відзначити ту обставину, що рефор-

ми Дефера, значною мірою стали реакцією французької держави на нові реалії 

пост-маастрихтської Європи, що характеризувалися, насамперед, наявністю по-
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слідовної регіональної комунітарної політики, підкріпленої істотним фінансу-

ванням, та необхідністю імплементації принципу субсидіарності, з яким імплі-

цитно пов’язувалася потреба у проведенні регіоналізації, у тому числі й у вимі-

рі надання регіонам «європейських прав». Дані чинники сформували основні 

організаційні і політичні виклики, на які Франція мала віднайти адекватні від-

повіді у вигляді відповідних системних перетворень. Позаяк, французька дер-

жава, на відміну від, скажімо бельгійської, обрала стратегію спрямовану на таку 

деконцентрацію власний повноважень, за якої вона не втрачала би своєї ключо-

вої управлінської ролі в країні та уникала би створення вираженого регіональ-

ного «центру сили», на такий варіант імплементації принципу субсидіарності, 

за якого адміністративні прерогативи були б максимально розпорошені на ниж-

чих «поверхах» влади. 

У світлі даних обставин, процес деволюції державної влади, перерозподі-

лу управлінських функцій на користь нижчих щаблів адміністрування та, як на-

слідок, об’єктивного зміцнення регіонів і їх становлення в якості квазісуб’єктів 

європейської політики був компенсований цілою низкою запобіжних, гарантій-

них заходів та системних пересторог. 

Так, паралельно з регіоналізацією, відбувалась і загальна децентралізація 

влади, одним з аспектів якої стало укріплення рівня департаменту за рахунок 

його наділення широкими адміністративними повноваженнями та правами у 

галузі самоврядування. У французькому державному праві було зафіксовано 

фундаментальний принцип рівності різних щаблів управління нижче централь-

ного, що виключило можливість реалізації ієрархічної моделі відносин між ре-

гіоном та його департаментами [116, с. 98]. З огляду на це, констатуємо, що ре-

гіональні власті не можуть просто нав’язати свою волю власним департаментам 

та комунам; натомість, вони вимушені вибудовувати свої відносини з нижчими 

щаблями влади на підвалинах діалогу та переконання. Дана реалія обумовлює 

специфічний статус французького регіону як управлінського рівня: з правової, 

конституційної точки зору, він є, скоріше, рівнем консультативно-координацій-

ного плану, ніж площиною прийняття політичних рішень та вироблення полі-
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тики. На наш погляд, даний статус регіону компенсує його інституційні можли-

вості та нейтралізує його як потенційну небезпеку для центрального рівня упра-

вління, яка могла б проявитися у формі курсу на подальшу автономізацію або 

сепаратистських тенденцій. 

В електоральному контексті, регіон теж структурно «програє» департа-

ментові. У рамках реформ децентралізації, саме департамент, а не регіон став 

ключовим управлінським і політичним рівнем нижче національного. Зокрема, 

слід згадати про такий показовий елемент французької системи регіоналізму, як 

примат рівня департаменту над рівнем регіону за виборчим законодавством. На 

практиці, цей примат означає, що саме керівництво партійної ланки департаме-

нту визначає кандидатури до виборчого списку на регіональних виборах. Це, на 

думку автора, означає вторинність регіонального рівня з точки зору партійної 

системи Франції, зумовлює те, що висуванці від департаментів, цілком логічно, 

схильні більше підтримувати і захищати інтереси департаменту, а не регіону. 

На додаток, можна зазначити, що у більшості випадків, участь у виборах на ре-

гіональному рівні з точки зору політичної кар’єри відповідних партійних і гро-

мадських діячів є проміжним етапом, що додатково сприяє маргіналізації регіо-

нального щаблю. 

При цьому, фінансові можливості регіонів були істотно обмежені бюдже-

тними параметрами. Так, станом на 2000-і роки, річний бюджет французького 

регіону становить суму від 600 до 800 млн. євро, тоді як бюджет департаменту 

сягає 200-500 млн. євро. Отже, як можна побачити, фінансовий потенціал регі-

онів набагато менший за сумарні можливості департаментів, що входять до 

складу останніх. Вважаємо, що це є ще одним системно передбаченим елемен-

том структурної слабкості регіонів, який обумовлює уразливість регіону як пе-

ред власними департаментами, так і перед центральним урядом [54, с. 51]. 

Ще одним чинником, що долучився до інституційного послаблення регі-

онального рівня влади, стала пропорційна виборча система, прийнята в регіо-

нах. Будучи більш лояльною по відношенню до дрібних та/або маргінальних 

політичних гравців, дана система відкрила для них можливості з проникнення 
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до органів влади. Це привело до того, що поруч з представниками крупних за-

гальнонаціональних партій опинились члени і керівники десятків інших полі-

тичних сил з різними ідейними платформами і різноманітними порядками ден-

ними, які містили положення фактично усього наявного спектру політичних та 

ідеологічних уявлень та настанов. Таким чином, «розмитість» легіслатур стала 

причиною падіння керованості ряду регіонів, зниження їх спроможності здійс-

нювати самоуправління, а отже і додатковим фактором структурної слабкості 

регіонів, у цілому. 

Не меншою мірою на стан регіоналізації (зокрема, у вимірі європейської 

ролі) у Франції впливає і організаційна структура та позиція ключових неполі-

тичних акторів, які тим не менше, володіють серйозним потенціалом впливу на 

суспільне і політичне життя країни. Так професійні спілки, чиї структури про-

низують практично усі елементи французького соціуму, є традиційно централі-

стськими установами. Паралельно, уніформізм залишається одним із наріжних 

каменів стабільності та єдності системи політичних інститутів Франції у тому 

числі і в інформаційній площині. Так, незважаючи на просування процесів регі-

оналізації та децентралізації в адміністративно-інституційному вимірі, націона-

льні ЗМІ, у своїй масі зберегли централізовану структуру. Основні ЗМІ не ма-

ють регіональних відділень за виключенням поодиноких регіонів (таких, як 

Бретань), працюючи, загалом, на національному та місцевому рівнях [50, с. 11]. 

У цілому, це веде до збереження ідентичнісної цілісності населення Франції та, 

як наслідок, відсутність зацікавленості значної кількості виборців в ідеях регіо-

налізму. 

У світлі вищевикладеного становища у площині ідентичності, можна дій-

ти висновку про обмеженість базису регіоналізації «знизу». На думку автора, 

сполучення таких визначних рис, як слабкість регіональних та не титульних 

етнічних ідентичностей та відсутність конфлікту між регіональною та загаль-

нонаціональною ідентичністю обумовлюють слабкість автономістських аспіра-

цій в регіонах. Очевидно, за подібних умов етно-національна фразеологія та 

регіоналістський дискурс не можуть бути достатньо привабливими для місце-
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вих виборців. Це почасти пояснює низьку популярність і, взагалі, малу кіль-

кість місцевих автономістських партій та рухів. Разом із законодавчими обме-

женнями (10-відсотковий поріг для виходу у другий тур на кантональних і регі-

ональних виборах), зазначений чинник обмежує представництво у політичному 

полі гравців, які могли б взяти на себе роль політичного крила етнонаціональ-

них меншин та регіоналістськи налаштованих груп інтересів. 

Отже, можна констатувати, що політика регіоналізації, що проводиться у 

Франції, є значною мірою, реакцією центральної держави на тиск з боку кому-

нітарних чинників (спільної регіональної політики і необхідності запроваджен-

ня принципу субсидіарності). З огляду на настанову французьких центральних 

властей щодо збереження унітарної та вертикально інтегрованої держави, не-

зважаючи на децентралізацію повноважень та створення потужних (порівняно з 

попереднім періодом) «низових» ланок управління, – така регіоналізація не 

привела до реальної автономізації регіонів країни за бельгійським або німець-

ким зразком. Нова система за своїм проектом містить у собі цілий ряд противаг 

і пересторог, покликаних урівноважити систему так, щоби залишити централь-

ний рівень управління основним. Дана система забезпечує це у структурно-ін-

ституційній площині шляхом протиставлення регіонального і кантонального 

(департаментського) рівнів управління при істотному зміцненні останнього. На 

шляху регіоналізації залишаються такі бар’єри, як централізована природа бі-

льшості національних суспільно-політичних акторів – політичних партій, гро-

мадських організацій і рухів, профспілок, а також централізація провідних мас-

медіа. Згадані реалії характеризують середовище, в якому відбулось становлен-

ня системи «європейської регіоналізації». Вищезазначені обставини зумовлю-

ють структурну слабкість французьких регіонів і як адміністративно-політич-

ного рівня, і як окремих гравців політичного поля країни та, у ширшому плані, 

Європейського Союзу.  

Участь Франції у процесах європейської інтеграції та, відповідно, прийн-

яття та адаптація норм і принципів політики децентралізації, визначених у рам-

ках Союзу, відкрили нові можливості для регіонів країни з точки зору зміцнен-
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ня власної ідентичності та набуття реальної автономії. Європейська інтеграція, 

надавши новий імпульс регіоналізації в ідеологічному та нормативному плані, 

викликала помітні зрушення у політиці регіонів, на порядок денний яких стали 

такі питання, як місцевий і регіональний розвиток та здійснення зовнішньої 

присутності у формі парадипломатичної діяльності, у тому числі і в європейсь-

кому вимірі. 

Можна стверджувати, що європейська регіональна політика справила 

об’єктивно значний вплив на політичні настанови та пріоритети як національ-

ного уряду, так і регіонів. За спостереженнями дослідників, транспозиція євро-

пейських норм і стандартів у регіональній галузі, що здійснюється з кінця 1980-

х рр., значно сприяла еволюційній зміні парадигми державного управління 

Франції у бік децентралізації та регіоналізації [138]. Регіоналізація та, взагалі, 

система адміністрування сприйняла нові ідеї та схеми, апробовані в інших краї-

нах Європи з більшим досвідом у галузі політики регіоналізму.  

Характеризуючи вплив європейського чиннику на регіоналізм у Франції, 

слід визначити таку його особливість, як зміна самої культури, самого стилю 

проведення регіональної політики. Так, «європеїзація» регіональної політики 

Франції викликала розширення кола суб’єктів, залучених до процесів вироб-

лення і прийняття рішень на рівні регіону, за рахунок недержавних гравців – 

громадських об’єднань і асоціацій, НУО, спілок підприємців і торговельно-

промислових палат тощо, вийшовши з адміністративної до публічної площини, 

ставши предметом публічно-приватного партнерства і відкритого діалогу. По-

дібна модель була реалізована, зокрема, у процесах довгострокового регіональ-

ного бюджетування та фінансового планування, до яких було залучено не тіль-

ки цілий ряд адміністративних установ різних управлінських рівнів, але й не-

державних акторів економічного поля. Змінилась і ідеологія бюджетування: 

значна частка регіональних бюджетів відтепер спрямовується на фінансування 

багаторічних програм розвитку, в яких беруть участь регіональні та місцеві ор-

гани влади, французька держава та Європейський Союз.  
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У той же час, у конкретно-політичних умовах сучасної Франції, дані дов-

гострокові програми розвитку (офіційно відомі як «державно-регіональні конт-

ракти з планування», або ДРКП) стали основним інструментом проведення ре-

гіональної політики. Надавши нового імпульсу роботі з планування, ДРКП пе-

ретворились на головний інституційний механізм організації відносин «центр-

периферія» у площині публічної політики. У рамках згаданих контрактів з пла-

нування, держава та регіони визначають спільні пріоритети розвитку та завдан-

ня у галузі бюджетного фінансування у кожному регіоні на кількарічну перспе-

ктиву. Обсяги інвестицій, які спрямовуються у форматі ДРКП, сягають від 20 

до 30% від коштів бюджету кожного окремого регіону за плановий період [5]. 

Практика імплементації ДРКП за своєю роллю у справі регіоналізації, ор-

ганізацією та призначенням в ряді системних аспектів повторює модель євро-

пейської регіональної політики, яка реалізується за допомогою низки структур-

них фондів. І організаційна подібність, і спільність призначення обумовили ро-

збудову щільної координації при проведенні європейської та французької полі-

тики. Долучившись до участі у процесі децентралізації у Франції, структурні 

фонди ЄС не тільки надали додаткових коштів регіональному рівневі управлін-

ня, але й надали регіональним та місцевим інститутам і гравцям широкий обсяг 

допомоги у формі різноманітних партнерств, програм, передачі передового до-

свіду з таких питань, як імплементація субсидіарності, міжінституційна горизо-

нтальна і вертикальна співпраця, розробка проектів та оцінка ходу їх реалізації 

тощо. У контексті роботи над тлумаченням та запровадженням норм регіональ-

ної політики ЄС у Франції, а також виконання відповідних програм, сформува-

лась багаторівнева система відносин між місцевими і регіональними інститута-

ми, національною адміністрацією та ЄК, тоді як потреба в узгодженні заходів з 

імплементації обумовила становлення комплексу прямих зв’язків регіональних 

та європейських акторів.  

Процес сприйняття регіонами Франції європейської регіональної політи-

ки слушно позначається рядом авторів як європейська «соціалізація». З даною 

позицією можна погодитись у тому, принаймні, розумінні, що лише із поступом 
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відповідної політики на комунітарному рівні французькі регіони стали усвідом-

лювати себе не як механістично виділений управлінський рівень, а як територі-

альні спільноти із власною ідентичністю, окремими потребами, інтересами та 

своїм стратегічним баченням; суб’єкти та джерело волі, а не об’єкт політики 

центру. У цьому контексті, можна твердити, що участь в ЄС, у цілому, та імп-

лементація європейської регіональної політики, зокрема, надали регіонам важ-

ливий «когнітивний» ресурс, який допоміг місцевим елітам та населенню від-

найти нові орієнтири розвитку – тепер вже не в форматі централізованої держа-

ви, а в умовах деконцентрації влади та регіоналізації. Важливим стало і знайом-

ство з уже існуючими успішними європейськими моделями регіонального роз-

витку, що було реалізовано за допомогою ряду програм (зокрема, таких, як 

«Leader», ІНТЕРРЕГ тощо), у рамках яких регіонам Франції було передало ноу-

хау та надано консалтингові послуги з розробки і впровадження так званих «те-

риторіальних політик», тобто пакетів політичних рішень і заходів з розвитку 

окремих місцевостей [52]. 

Запровадження у Франції принципу субсидіарності стало потужним чин-

ником деформації існуючої системи та появи в її структурі нових альтернатив-

них зв’язків та конфігурацій елементів. Субсидіарність перебудувала колись 

ієрархічну вертикальну систему залежності агентів «периферії» від «центру» у 

систему взаємної залежності значної кількості гравців із різним ступенем взає-

мної автономії. У рамках нової системної парадигми, яка відрізняється від по-

передньої у тому числі і своїм більш масштабним динамізмом, викликаним не-

обхідністю балансу інтересів суб’єктів (держави, регіонів, департаментів, Єв-

ропейського Союзу, недержавних гравців), йде постійний пошук оптимального 

шляху дотримання двох пріоритетів – по-перше, ефективної реалізації суб-

національним рівнем влади своєї відповідальності та своїх повноважень та, по-

друге, збереження консолідуючої та контролюючої ролі національної держави. 

У даному системному контексті, регіональні актори змушені розширювати вла-

сні ресурси за допомогою залучення та координації роботи державних і недер-
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жавних інститутів та зацікавлених сторін, які роблять свій внесок до регіональ-

ної стратегії на основі спільного бачення своїх інтересів. 

Треба зазначити, що різні регіони Франції по-різному підійшли до побу-

дови своїх стратегій «європейської регіоналізації» та, відповідно, досягли різ-

них результатів. Так, Бретань, що пішла шляхом встановлення відносин співро-

бітництва між державними префектурами, регіональними законодавчими і ви-

конавчими органами та установами рівня департаментів. Подібні зв’язки, у ці-

лому, можна охарактеризувати як гармонійні, а досвід – успішним. У ряді ін-

ших регіонів, зокрема, таких, як Рон-Альп, Лангедок-Руссільйон тощо, діяль-

ність з імплементації політики регіоналізму та використання структурних фон-

дів наразилась на конфлікт за лініями «центр-регіон» та «регіон-департамент», 

що зумовило низьку ефективність таких заходів [138]. 

Успіх бретонського підходу, на наш погляд, полягає у виваженому розпо-

ділі відповідальності та функціональній системі координації зусиль та узго-

дження інтересів, закладених до місцевої моделі відносин між зацікавленими 

сторонами процесу. У рамках даної моделі, координуючим центром планування 

та імплементації європейської регіональної політики в цьому регіоні є регіона-

льна рада Бретані. Як і у випадку з розробкою ДРКП, регіональна рада та пре-

фектура співпрацюють з метою вироблення та узгодження списку конкретних 

проектів, що мають бути здійсненими на основі спільно затверджених пріори-

тетів і принципів регіонального розвитку. Хоча, за існуючою процедурою, ос-

таточне вироблення планів є прерогативою установ регіонального рівня (легіс-

латури і префектури), їх наповнення є результатом широкого консенсусу, дося-

гнутого у ході консультацій, який ураховує інтереси суб’єктів кантонального і 

місцевого рівнів, чия участь у даному процесі формально не передбачена. От-

же, у даному контексті роль префектури і регіональної ради носить координа-

ційний та взаємодоповнюючий характер. Так, якщо префектура координує діа-

лог у рамках неформальної «коаліції інтересів» на регіональному щаблі, забез-

печуючи внутрішній консенсус у регіоні з розглядуваних питань, то регіональ-

на асамблея, спираючись на свій вплив в адміністративній системі Франції та 
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Європейського Союзу, лобіює інтереси регіону перед центральним урядом та 

Європейською Комісією. При цьому, обидва регіональні «центри сили» (префе-

ктура і легіслатура) діють на основі попередньо узгоджених пріоритетів та про-

цедур, що, якщо і не виключають конфліктів, то зводять можливість їх виник-

нення до мінімуму. Можна стверджувати, що, завдяки подібному розумінню 

взаємних і спільних інтересів та постійній координації конструктивних зусиль, 

регіоналізація (в тому числі на європейському напрямку) у Бретані просунулась 

набагато далі, ніж в ряді інших регіонів країни. 

В якості протилежного прикладу можна розглянути Лангедок-Руссільйон: 

незважаючи на тривалість діяльності з проведення регіоналізації у межах дано-

го регіону, останній за свідченням ряду дослідників не зробив значного прогре-

су в даному напрямку. Причини, на наш погляд, лежать у системній площині – 

регіональні інститути не змогли виробити адекватного підходу до спільної ро-

боти та з успіхом урахувати інтереси сторін. На відміну від Бретані, у цьому ре-

гіоні не було докладено достатніх зусиль з розбудови атмосфери довіри та при-

йняття курсу на консенсус між різними акторами (зокрема, регіоном з одного 

боку, та місцевими та кантональними інститутами, – з іншого, що, як вже за-

значалось у цій роботі, мають значний адміністративний і політичний потенці-

ал) [114]. Внаслідок цього далися взнаки згадані вище елементи структурної 

слабкості регіонального рівня управління, що зумовили блокування діяльності з 

реалізації коштів структурних фондів ЄС в інтересах регіону та переспряму-

вання вектору їх роботи з регіонального на нижчий (кантональний і комуналь-

ний) рівень. Результатом цього стало не тільки розпорошення коштів і ресурсів, 

політизація діалогу «регіон – центр» та «регіон – департамент» та процесуаль-

ний глухий кут у термінах імплементації європейської регіональної політики, 

але й консервація старих систем і дореформеного за своїм духом modus operan-

di в адміністративно-політичній площині регіону. 

Трактуючи причини успіху чи неуспіху «європейської регіоналізації» у 

контексті порівняння двох регіонів у системному вимірі, можна дійти такої гі-

потези. Система організації відносин «центр – регіони» у Франції в ході децен-
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тралізації будувалась з двоїстою метою: по-перше, виділити регіони в якості 

елементів, спроможних до діяльності у рамках ширшої системи – комунітарно-

го рівня з метою збільшення і оптимізації використання потенціалу таких еле-

ментів та, відповідно, посилення системи і часткового зняття внутрішньосисте-

мної напруги, а по-друге, зберегти цілісність системи, а також керованість і її 

самої, і її елементів-регіонів за допомогою низки контрольних системних зв’яз-

ків. Дана система відносин таким чином накладає об’єктивні обмеження на дія-

льність регіонів за допомогою низки формальних системних механізмів. У Бре-

тані дані обмеження були обійдені шляхом запровадження додаткових нефор-

мальних системних елементів – інституту неофіційних консультацій та пого-

джень, які дозволили повною мірою використати можливості, надані системою 

у галузі зовнішнього (європейського) представництва, і, водночас, уникнути 

неефективності, структурно обумовленої дією бар’єрних механізмів системи. За 

відсутності внутрішнього стимулу (зокрема, у випадку Бретані – прагнення до 

самоствердження в якості регіону, відмінного від решти Франції в ідентичніс-

ному вимірі) до розбудови таких неформальних підсистем за бретонським зраз-

ком, інші регіони не змогли з достатньою результативністю оперувати у даних 

системних умовах. 

Важливим внеском ЄС до регіоналізації у Франції стало стимулювання 

виходу французьких регіонів до зовнішньої площини та розвитку регіональної 

парадипломатії. У світлі глобалізації та європейських тенденцій, однією з яких 

є перетворення регіону на (квазі-) суб’єкт міжнародних відносин як у форматі 

ЄС, так і у ширшому плані, французькі регіони дедалі більше сприймають себе 

в якості транснаціональних гравців, чиї політичні та економічні інтереси реалі-

зуються у взаємодії не тільки з національним, але й з європейським рівнем 

управління. Внаслідок, з одного боку, просування європейської інтеграції, в хо-

ді якої до сфери комунітарних інтересів та компетенції потрапило широке коло 

галузей (зокрема, екологічна політика, транспорт, культура, енергетика, елеме-

нти комплексу державних послуг тощо), а з іншого боку, поступу децентраліза-

ції та регіоналізації, що передбачала передачу важливих повноважень від дер-
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жави до субнаціональних рівнів управління, у тому числі й у тих же самих га-

лузях, де особливу роль стали відігравати комунітарні структури, сформувався 

напрям інтеграційної взаємодії «регіони Франції – Європейський Союз». У кон-

тексті даних тенденцій, цілком логічною, з нашої точки зору, стала розбудова 

безпосередніх контактів між французькими регіонами та ЄС. У цьому зв’язку, 

ряд регіонів Франції, поряд з німецькими та бельгійськими регіонами, одними з 

перших відкрили в Брюсселі свої представництва. З іншого боку, сама поява 

можливості такого вибору, як проведення власної парадипломатії, структурно 

посилена фактичною участю у взаємодіях з європейськими інститутами, мобілі-

зувала інтерес регіонів до інтенсифікації міжнародної діяльності. Французькі 

регіони істотно наростили пряму зовнішню присутність, увійшовши, зокрема, 

до ряду міжрегіональних партнерських мереж та асоціацій [95]. 

Можна виділити три основні напрями роботи французької регіональної 

парадипломатії. По-перше, йдеться про здійснення участі у процесі прийняття 

рішень на комунітарному рівні та лобіювання регіональних інтересів у цьому 

контексті. По-друге, регіони розбудовують зв’язки і співпрацюють з іншими 

регіонами власної та зарубіжних країн, а також з національними та комунітар-

ними інституціями. По-третє, регіональні установи зовнішніх зносин ведуть 

роботу зі збору та аналізу інформації.  

При цьому слід зазначити, що ступінь представництва регіонів Франції 

при ЄС істотним чином залежить від цілого комплексу факторів – зокрема, не 

тільки бюджетних можливостей, але й наявності усвідомлених потреб у просу-

ванні своєї позиції та своїх інтересів назовні, міри розвиненості власної регіо-

нальної ідентичності, ступеню зацікавленості у поступі євроінтеграційного кур-

су власної країни та регіону тощо. За даним показником регіони Франції, за по-

одинокими виключеннями, є далеко не на перших місцях з-поміж інших регіо-

нів Європи. Чинники структурної слабкості, згадані у цьому розділі, даються 

взнаки і у вимірі представництва інтересів французьких регіонів за кордоном. І 

фінансова уразливість і, у більшості випадків, низький рівень зацікавленості у 

здійсненні зовнішньої присутності за межами робочого діалогу з ЄС обумов-
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люють нечисленність корпусу представників основної маси регіонів Франції в 

Брюсселі та ведуть до того, що нерідко регіональні представництва об’єднують 

у собі функції представників інших (сусідніх) регіонів. Порівняно з іншими ре-

гіонами Європи французькі регіони «недопредставлені»: так, іспанські регіона-

льні представництва у середньому мали у 5-3 рази більше співробітників, ніж 

французькі [27]. 

Виключенням (що водночас наочно ілюструє вищевикладену тезу про 

чинники зацікавленості регіону у зовнішній діяльності) є регіони з порівняно 

високим рівнем самосвідомості та, у більшій чи меншій мірі, самостійним регі-

ональним порядком денним, тобто власними цілями, завданнями та інтересами, 

що відрізняються від загальних французьких.  

Певно, провідним серед цих регіонів є Бретань. Навіть у загальноєвро-

пейському контексті, вона стала одним з перших регіонів, які самотужки розви-

вали власну зовнішню присутність, уникаючи використання посередницьких 

механізмів Французької Республіки. При цьому слід підкреслити, що саме про-

цеси європейської інтеграції каталізували діяльність з виходу регіону на мі-

жнародну арену. Починаючи з 1970-х рр., бретонські еліти активно підтримува-

ли ідеї європейської єдності та формування не тільки спільного ринку в євро-

пейському просторі, але й політичної надбудови над ним. Так, у 1973 р. згадана 

вище організація СЕЛІБ стала засновницею та активною учасницею однієї з 

найперших європейських асоціацій з транскордонного міжрегіонального спів-

робітництва – Конференції приморських регіонів Європи (КПРЄ). Зазначимо, 

що наразі КПРЄ можна розглядати як найкрупнішу регіональну лобістську ор-

ганізацію в Європі. Починаючи з 2006 р., представництво Бретані при Європей-

ському Союзі позначається у самій Бретані як «посольство», чим підкреслюєть-

ся його специфічний, квазідержавний статус [114, с. 301]. З 2005 р. регіональне 

керівництво Бретані регулярно проводить «європейські конференцій» за участі 

департаментів, що входять до регіону, метою яких є вироблення спільної пози-

ції та координація своїх інтересів у міжнародній і, насамперед європейській, 

площині. У такий спосіб регіон не тільки інституціоналізує зовнішньополітич-
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ний та парадипломатичний порядок денний у своїй діяльності, але й виконує 

функцію координатора-посередника для департаментів, позиціонуючи себе в 

якості представника їх інтересів. Дана політика, як думається, є оригінальною 

відповіддю Бретані як регіону на системні обмеження, передбачені існуючою 

конституційною моделлю організації французької держави. За відсутності за-

конодавчо передбачених механізмів ієрархічного впливу регіону на департаме-

нти та субординації останніх, регіональна адміністрація добивається своїх цілей 

шляхом розбудови горизонтальних взаємин на рівноправній основі, консоліду-

ючи, таким чином, політичний потенціал, сформований за рахунок добровіль-

ного делегування департаментами регіонові повноважень із захисту своїх інте-

ресів. 

Вплив процесів європейської інтеграції та європейської регіональної по-

літики на поступ регіоналізації у Франції мав місце у системному і структурно-

інституційному плані. Викликавши перетворення у вимірі операційної автоно-

мності регіонів, відкривши для них можливості для просування зовнішніх зв’яз-

ків у європейській площині, європейський процес значно сприяв розвиткові у 

країні системи багаторівневих політичних відносин за участю регіону як акто-

ра, формуванню його суб’єктності та її наповненню реальним політичним зміс-

том. Даний контекст зміг проявити, окрім іншого, і квазісуб’єктну природу 

французького регіону, його структурні обмеження та слабкості, атрибуйовані 

йому у ході реформ з децентралізації. За влучним твердженням Р. Паск’є, у 

Франції «децентралізація не перетворилась на регіоналізацію» [117, с. 110]; і 

саме ця реальність стала очевидною у світлі імплементації комунітарних норм і 

політик. 

Продовження європейської інтеграції почасти обумовило зростання пот-

реб у подальшій деконцентрації влади, що проводилась би саме у ключі регіо-

налізації. Отже, з метою посилення регіонів як суб’єктів та надання їм ширшого 

обсягу інституційних та матеріальних ресурсів у європейському контексті, у 

2003-2004 рр. керівництво Франції провело черговий тур децентралізації (яким 

відкрило «четверту хвилю» процесів деконцентрації, яка триває донині). 
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Згідно з задумом реформи, її було проведено шляхом прийняття та імп-

лементації трьох послідовних нормативно-правових актів. 

Першим з них конституційним законом від 28 березня 2003 р. було вста-

новлено принцип «децентралізованої організації Республіки». Згідно з законом, 

регіони, департаменти та муніципальні утворення було визнано «територіаль-

ними громадами» Французької Республіки. Цей закон підвищив статус францу-

зького регіону саме у термінах юридичного і політичного визнання його суб’-

єктності.  

Другим актом реформи став регіональний виборчий закон 2004 р., основ-

ним положенням якого стало запровадження нових регіональних виборчих 

округів (зазначимо, що за попередньою схемою, регіональні вибори проводи-

лись за кантональними округами; це привносило додаткову плутанину та об’єк-

тивно сприяло маргіналізації виборів до регіональних рад). Дане нововведення 

підносило статус регіону та усувало підґрунтя для електоральних непорозумінь, 

викликаних одночасним проведенням комунальних та регіональних виборів в 

одних і тих же самих округах. 

Третім актом децентралізації став закон від 13 серпня 2004 р. «Про сво-

боди та сфери відповідальності місцевих територіальних громад». Цим законом 

за регіонами закріплювались нові сфери повноважень: зокрема, загальна і про-

фесійна освіта, економічний розвиток, управління європейськими структурни-

ми фондами, туризм, регіональний транспорт і культура [93]. Окрім того, закон 

дозволяв здійснення самостійних ініціатив у галузі вироблення політики, чим 

закладав потенційні можливості для більш активної участі регіонів у європей-

ському політичному житті. 

Імплементація положень нової хвилі децентралізації змінила політичний 

ландшафт Франції, посиливши регіональний рівень управління. Завдяки рефо-

рмам у виборчій галузі, ряд регіонів спромігся стабілізувати своє політичне по-

ложення, отримавши робочу більшість у регіональних асамблеях та, відповідно, 

повернувши технічну здатність до самоврядування. Дослідники констатують і 

зміну наповнення регіональної політки: усе більша увага на її тлі приділяється 
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питанням регіоналізації, проблематиці регіонального, а не національного зна-

чення, європейській тематиці, що є наочним свідченням як зростання самосві-

домості у французьких регіонах, так і реального розширення їх інституційних 

можливостей та політичного потенціалу. 

Відбулися певні зрушення і у вимірі конкретного економічного потенціа-

лу, що перейшов до відання регіонів. Так, за підрахунками економістів, переда-

ча ряду вищеназваних галузей до сфери компетенції регіональних властей збі-

льшила матеріальну базу регіонів на суму близько 3 млрд. євро. Вважаємо, що 

зміцнення матеріальної бази регіонального управлінського рівня сприяє поси-

ленню його загального політичного потенціалу, розширює його операційні мо-

жливості та, послідовно, консолідує фактори, що стимулюють подальший роз-

виток регіоналізму у Франції. 

Проведення реформи та запровадження вищеописаних змін дало деяким 

аналітикам привід говорити про «федералізацію» Франції та перетворення регі-

ону на «суб’єкт» такої «федерації». Тим не менше, вважаємо подібну характе-

ристику надто радикальною та такою, що, у цілому, на даний момент не відпо-

відає дійсності. Як можна побачити, новий статус регіону компенсується анало-

гічним статусом територіальних спільнот, які входять до будь-якого окремого 

регіону, що значною мірою нівелює реальний політико-адміністративний поте-

нціал регіонального управлінського рівня та ставить під питання його можли-

вості як територіального суб’єкта.  

Слід додати, що паралельно з поступом процесу реформування державної 

системи Франції департаменти доклали значних зусиль до консервації поперед-

нього положення речей або, принаймні, до нейтралізації наслідків реформи. 

Одним з методів їх діяльності, спрямованої на торпедування перспектив рефо-

рми саме як такої, що веде до регіоналізації країни, стало апелювання до 

центрального рівня влади, зокрема – до Сенату, структурно залежного саме від 

департаментів. Наслідком активного лобіювання своєї позиції стало як «вихо-

лощення» первісного змісту реформ, зміщення їх акценту з регіоналізації як 

ключової цілі, так і «врівноваження» поступок на користь регіонів черговим 
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посиленням ролі департаментів. Так, було скасовано первісний план щодо за-

кріплення за регіоном статусу координуючого центру для своїх департаментів. 

Департаменти, як зазначалось вище, зберегли свій особливий рівноправний ста-

тус в ієрархії субнаціональних територіальних утворень, а отже і незалежну по-

зицію по відношенню до регіону. В економічному вимірі, центральна влада пе-

рерозподілила на користь департаментського рівня повноважень на суму близь-

ко 5 млрд. євро, чим зміцнила їх незалежність та додатково посилила їх пози-

цію у взаємодіях з регіоном.  

Тим не менше, незважаючи на опір тенденціям регіоналізації «зсередини» 

– з боку і центральної держави, і департаментів, – та низьку порівняно з іншими 

європейськими регіонами, активність французького регіону, обумовлену його 

структурними обмеженнями, регіоналізація Франції, у тому числі в європейсь-

кому вимірі, просувається. Одним з ключових чинників, що стимулює регіона-

лізацію Франції, є роль європейського системного рівня буття французької 

держави, що проектує на неї свої впливи, витримані у дусі настанови на посту-

пове розширення потенціалу регіонів. Ще одним потужним мотором регіоналі-

зації Франції є діяльність окремих її регіонів, в яких спостерігається найбіль-

ший рівень самосвідомості та альтернативної французькій ідентичності, зокре-

ма – Бретані та Корсики. Отже, з огляду на постійне просування регіоналізації 

«знизу», підтриману «зверху» стимулюючою роллю Європейського Союзу, по-

при опозицію до тенденції деконцентрації влади з боку централізованої націо-

нальної держави, процеси регіоналізації Франції та становлення її регіонів в 

якості гравців поля європейської політики та, водночас, низового рівня багато-

рівневої управлінської матриці в ЄС продовжуватиметься. 

 

4.2. Іспанська модель «європейської регіоналізації» 

 Не зупиняючись детальніше на специфіці «доєвропейського» періоду ре-

гіональної політики Іспанії, зазначимо, що станом на момент ініціювання робо-

ти з реформування країни і її приєднання до Європейського Економічного Спі-

втовариства, її державна, територіально-організаційна та адміністративна сис-
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тема характеризувалася унітарною, вертикально інтегрованою ієрархічною 

структурою [139, с. 22]. В ході процесу так званого «демократичної транзиту», 

тобто демонтажу політичних інститутів, сформованих за період правління ге-

нералісимуса Франко, Іспанія, окрім із завдань, повинна була вирішити ряд гос-

трих політичних питань як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. У прик-

ладенні до теми цієї роботи, особливий інтерес становлять підходи та рецепти, 

вироблені Іспанією у контексті пошуку відповідей на два таких великих викли-

ки як, по-перше, розбудова відносин з Європейським Економічним Співтовари-

ством та інтеграція до його структури, у тому числі у вимірі системи організації 

держави та, по-друге, винайдення нової формули відносин «центр – регіони», 

автономізація та регіоналізація як засіб зняття частки внутрішньополітичного 

напруження у країні. 

Відповіддю на ці актуальні питання, – задоволення самостійницьких пра-

гнень ряду регіонів Іспанії (насамперед, Країни Басків і Каталонії) та трансфо-

рмація у світлі потреб спільної регіональної політики ЄЕС, – було знайдено у 

формі асиметричної децентралізації системи державної влади та територіальної 

організації країни. З метою створення умов для імплементації структурної полі-

тики Співтовариства перед вступом до останнього, Іспанією було здійснено ре-

гіоналізацію країни. Згідно з іспанською моделлю деконцентрації та децентра-

лізації, на яку істотно вплинули положення регіональної політики Співтоварис-

тва, і зокрема: рішення конференцій регіонів ЄЕС та «Парламент – регіони», і 

резолюції ЄП від 13 квітня 1984 р. [95, с. 207-209], – було організовано, зі збе-

реженням формально унітарного характеру держави, 17 автономних спільнот 

(АС), наділених широкими повноваженнями у сфері самоврядування. На відмі-

ну від описаної вище французької моделі, децентралізація носила помітно ви-

ражений регіоналістичний характер, оскільки регіони отримали широкі можли-

вості зі здійснення автономії, і при тому саме регіон було виділено в якості ос-

новного субнаціонального рівня прийняття рішень. Асиметрія регіоналізації 

виразилась у різності обсягів прав і обов’язків держави, розподілених на ко-

ристь різних регіонів. Так, Країна Басків та Каталонія, на відміну від решти іс-
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панських регіонів, мають окрему мовну політику та свої власні поліцейські си-

ли, власну цивільно-правову юрисдикцію тощо [139, с. 23]. 

Отже, можна побачити, що одним з наслідків просування європейської 

інтеграції Іспанії, як і в ряді інших країн Європи, став перерозподіл владних 

повноважень між центральним рівнем управління та регіонами Іспанії. Як і в 

випадку інших європейських держав із сильними регіонами (наприклад, згада-

ної вище Бельгії), даний перерозподіл парадоксальним чином проявив себе як 

чинник посилення центрального уряду країни за рахунок регіонів.  

Як відомо, незважаючи на те, що ст. 146 ДЄС передбачено участь регіонів 

у роботі Ради Міністрів ЄС, основоположні документи Союзу не враховують 

специфіки територіально-регіональної організації держав-членів та, відповідно, 

не регламентують конкретну систему взаємодії регіонального та європейського 

рівнів управління і прийняття рішень на тлі кожної окремо взятої держави. От-

же, як зазначають іспанські дослідники, у випадку Іспанії європейська інтегра-

ція стала фактором «подвійної рецентралізації» [157, с. 51; 73]. З одного боку, 

автономні адміністративні та представницькі інститути регіонів втратили ряд 

повноважень унаслідок передачі останніх до сфери відання Європейського Со-

юзу. З іншого боку, центральний уряд Іспанії, діючи у своїй якості представни-

ка інтересів національної держави в Раді ЄС, бере участь у розробці і прийнятті 

рішень з питань, які знаходиться, у тому числі, у компетенції регіонів країни.  

Подібна ситуація була викликала реакцію іспанських регіонів, і насампе-

ред тих, що мають сильну етнокультурну ідентичність. Можна стверджувати, 

що комунітарний чинник сприймався такими регіонами двояко. З одного боку, 

саме необхідність адаптації системи державної влади в країні до вимог регіона-

льної політики ЄЕС і стала одним з потужних чинників регіоналізації. При 

цьому, європейська інтеграція була сприйнята і як цілий набір нових можливо-

стей. Зокрема, членство країни в Співтоваристві відкрило перед її регіонами 

перспективи транскордонних економічних, політичних та культурних взаємодій 

та пошуку своєї ніші на загальноєвропейському рівні. З іншого боку, хоча єв-

ропейська інтеграція привнесла до регіональної політики європейських вимір, 
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ряд функцій та повноважень, лише недавно закріплених за регіонами, перейшли 

до комунітарної сфери відання. Це викликало занепокоєння та те, що можна 

кваліфікувати як свого роду регіональний «психологічний дискомфорт», – тоб-

то побоювання за втрату ново набутих квазісуверенних можливостей. Як загро-

за сприймалась і «повзуча» рецентралізація у вищезазначеному сенсі.  

У даному сенсі, починаючи з моменту підписання Іспанією договору про 

приєднання до Європейського Співтовариства у 1985 р., Країна Басків і Ката-

лонія розпочали активну діяльність з «проникнення» до системи прийняття рі-

шень в галузі європейської політики Іспанії та інституціоналізації механізмів 

регіонального впливу на зміст цієї політики. У контексті нових реалій, визначе-

них членством Іспанії в ЄЕС/ЄС, сформувався новий вимір взаємодій між наці-

ональною державою та регіонами у рамках системи державної влади. На тлі 

цього виміру, було сформовано підсистему двонаправлених впливів і діалогів 

за лінією «центр – регіони»: центральний уряд проводив політику, спрямовану 

на забезпечення виконання автономними спільнотами європейських норм та 

законодавчих положень, тоді як регіони, в свою чергу, намагались компенсува-

ти доцентрові наслідки євроінтеграції шляхом набуття можливості безпосеред-

ньо брати участь у формуванні європейської політики. 

Безпосередня ініціатива з розробки і побудови моделі практичної взаємо-

дії з європейських питань належала центральному урядові, що намагався гаран-

тувати імплементацію комунітарних директив регіонами і водночас закріпити 

за собою провідну роль у конфігуруванні нової підсистеми відносин «центр – 

регіони». Так, у грудні 1985 р. уряд Іспанії запропонував до укладення угоду 

щодо співпраці з питань, які мають відношення до Європейського Співтоварис-

тва. Проект угоди передбачав створення механізмів із забезпечення транспози-

ції комунітарних директив. З цією метою, зокрема, планувалось включити пи-

тання імплементації європейських норм до сфери компетенції секторальних 

конференцій (внутрішнього міжурядового формату координації політики цент-

ру і спільнот) та інших двосторонніх механізмів вертикальної координації (на-

приклад, комітетів співробітництва). У той же час, даний проект не передбачав 
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надання регіонам можливостей з участі у створенні позиції і політики Іспанії з 

європейських питань. 

У свою чергу, каталонський уряд, керуючись концептуальними настано-

вами, що (як зазначалось у попередніх розділах) висувались у форматі ЄЕС у 

1984-85 рр., висунув зустрічну пропозицію, яка будувалась на наступних трьох 

засадах: 

по-перше, єдиним критерієм, що визначає, який рівень влади відповідає 

за транспозицію тих чи інших норм, має стати діюча схема розподілу сфер ві-

дання і повноважень між центром та регіонами; 

по-друге, центральний уряд має прийняти на себе обов’язок інформувати 

автономні спільноти про усі зрушення і політичні зміни на комунітарному рів-

ні, які можуть зачіпляти інтереси АС; 

по-третє, автономним спільнотам повинно бути надано право розробляти 

рекомендації, обов’язкові до виконання у тих галузях вироблення політики, що 

відносяться до сфер відання регіонів. 

Окрім того, з метою реалізації права регіонів на участь у виробленні і 

прийнятті європейських рішень, пропонувалося створити делегацію автоном-

них спільнот при комунітарних інститутах у Брюсселі. Делегація мала склада-

тися з шести членів, троє з яких репрезентували б так звані «історичні спільно-

ти», тобто Каталонію, Країну Басків та Галісію. Ця делегація повинна була вхо-

дити до складу постійного представництва Іспанії і брати участь у засіданнях 

усіх комітетів і робочих груп Співтовариства [89]. Отже, у даний спосіб Ката-

лонія, що виступила «в авангарді» найбільш амбіційних та автономістські на-

лаштованих регіонів Іспанії, взявши курс на закріплення за собою та іншими 

«історичними спільнотами» особливого статусу у системі прийняття рішень з 

європейської політики. 

Ця ініціатива не зустріла підтримки ані в центрального уряду країни, який 

не був схильний надавати регіонам настільки широких повноважень, фактично 

усуваючись від керівної ролі у формуванні курсу щодо ЄС, ані в більшості ін-

ших регіонів, що не сприйняли диференційованого ставлення з боку «історич-
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них спільнот» та отримання останніми односторонніх привілеїв по відношенню 

до решти регіонів. 

Тим не менше, на наш погляд, згадана ініціатива мала те конструктивне (з 

точки зору фіксування прав регіонів у сфері європейських питань) значення, що 

позначила основні позиційні орієнтири регіонів у цій галузі та задала «верхню 

планку» їх вимог, що дозволило шукати компроміс у полі, обмеженому, з однієї 

сторони даною заявкою, а з іншої сторони, урядовим проектом. 

Реагуючи на пропозиції від регіонів, у квітні 1986 р. іспанський уряд пре-

зентував другий варіант проекту угоди про співпрацю у сфері європейської по-

літики. Слід зазначити, що моделлю для урядового проекту послужив зразок 

ФРН, де федеральні землі були опосередковано залучені до вироблення євро-

пейського курсу країни за допомогою механізмів, висвітлених детальніше у по-

передньому розділі роботи. З іншого боку, він ураховував деякі елементи вище-

вказаних каталонських пропозицій та віддзеркалював нові європейські реалії, 

що почали складатися у контексті запровадження Єдиного Європейського Ак-

ту. Новий проект передбачав зобов’язання федеральної держави інформувати 

АС про всі пропозиції з боку Європейської Комісії, що могли б так чи інакше 

торкатися сфер відання регіонів. У свою чергу, регіони уповноважувались ви-

словлювати власні погляди і позиції, які мали братись до уваги на тлі вироб-

лення політики Іспанії з європейських питань «наскільки це можливо, постіль-

ки, оскільки вони сумісні з загальним інтересом держави та процесом європей-

ської інтеграції». На комунітарному рівні регіони мали бути представленими 

двома представниками, чиї кандидатури мали затверджуватись МЗС Іспанії, 

відповідальними за передачу інформації до внутрішнього координаційного ко-

мітету. За планом, обидва спостерігачі мали допускатись до участі в роботі усіх 

комітетів і робочих груп Європейської Комісії та Ради Міністрів. 

Вважаємо, що дана пропозиція була достатньо зваженою та являла собою 

значний крок уперед з точки зору розбудови системи участі іспанських автоно-

мних спільнот у процесі вироблення іспанської позиції з європейської тематики 

і водночас – системи безпосереднього європейського представництва регіонів 
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Іспанії на інституційному комунітарному рівні. Позаяк, її затвердження у прак-

тичній площині було заблоковано унаслідок обструктивної позиції «історичних 

регіонів». Так, уряди Країни Басків і Каталонії наполягали на тому, що рішення 

та рекомендації, підготовлені автономними спільнотами, повинні носити зо-

бов’язуючий характер у тих сферах, що стосуються регіональної компетенції, а 

також на тому, щоби бути представленими в європейських інститутах окреми-

ми репрезентантами [20, с. 159]. Така позиція значно звужувала поле компромі-

су та, фактично, зменшувала шанси на прогрес у питанні залучення автономних 

спільнот до системи європейської політики; слід також вказати, що вона істот-

но загальмувала процес досягнення домовленостей.  

Іншим фактором, який значно уповільнював процес розробки моделі та 

конструювання системи участі регіонів у формуванні європейської політики, 

стала відсутність спільного бачення у самих регіонів. У цьому зв’язку, слід за-

значити, що у даному питанні між «історичними регіонами» та рештою іспан-

ських автономних спільнот не склалось взаємного порозуміння. З одного боку, 

«історичні спільноти» відрізнялись від інших регіонів у площині ідентичності, 

яка налаштовувала їх у відцентровому ключі, що не зустрічало позитивного ві-

дгуку в інших регіонах, де більшість складали іспанці, а не баски або каталонці. 

Більш розвинуті «історичні спільноти» також мали економічні інтереси, від-

мінні від інтересів менш потужних іспанських регіонів, будучи з цієї точки зо-

ру, належними до категорії «сильних регіонів Європи». З іншого боку, значна 

кількість іспанських регіонів були зосереджені на внутрішніх завданнях розви-

тку та не мали настільки явно виражених інтересів у галузі участі в європейсь-

кій політиці країни, щоби боротись за набуття подібного права. 

Отже, упродовж перших років після приєднання Іспанії до ЄЕС обидва 

полюси (центр і регіони) не могли прийти до спільного бачення формули орга-

нізаційного врегулювання їх відносин у контексті системи прийняття рішень з 

питань європейської політики. Незважаючи на усвідомлення обопільного інте-

ресу у винайденні взаємно прийнятного формату взаємодії з зазначених питань 

і об’єктивного тиску з боку комунітарного рівня влади у формі регіональної по-
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літики та фінансового впливу, спрямованого на підтримання регіоналізації, 

сторони не були готові до комплексного рішення цієї проблеми на основі комп-

ромісу. Додатковим фактором гальмування переговорного процесу зі створення 

системи участі регіонів у виробленні європейської політики стала не координо-

ваність зусиль основної маси регіонів та відсутність у них спільної платформи. 

Ще однією характерною рисою внутрішньо іспанського діалогу «центр-

регіони» перших років євроінтеграції, на наш погляд, став примат широких те-

оретичних підходів сторін, що будувався на засадах комплексного, генерально-

го упорядкування відносин національного уряду і автономних спільнот. Сторо-

ни мали у своєму розпорядженні цілісні концепції і детально пророблені плани 

реалізації власних бачень. Як показала практика, такий підхід не продемонст-

рував своєї продуктивності – у тому числі, як ми вважаємо, і через передбачу-

ваний ним примат теоретичних побудов над практичними реаліями. 

Відсутність прогресу у винайденні спільного підходу до конструювання 

системи участі АС у рішенні європейських питань сприяла подальшому нагро-

мадженню проблем і «вузьких місць» як у системі відносин «Іспанія – Євро-

пейське Співтовариство» (через актуалізацію питань, пов’язаних з імплемента-

цією європейських норм і політик), так і у системі відносин «іспанська націона-

льна держава-іспанські регіони» (через зростання конфліктогенності у рамках 

цієї системи).  

На тлі цієї тенденції, сторони пішли шляхом побудови схем відносин «по 

факту», пошуку ситуаційних рішень для подолання конкретних проблем і ви-

кликів у режимі ad hoc. Особливо помітно даний підхід став просуватись у ході 

головування Іспанії в ЄЕС у 1988 р., коли об’єктивна необхідність як у вирі-

шенні найбільш критичних питань транспозиції, так і в координації європейсь-

кої політики країни з регіональними інтересами змусила сторони до тактики 

прийняття ряду локальних компромісів. З метою поточного розв’язання імпле-

ментаційних проблем, національний уряд запровадив механізм, відомий як «се-

кторальна конференція з питань Європейського Співтовариства». До кола осно-

вних завдань даного перехідного інституту увійшла «вертикальна» і «горизон-
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тальна» передача інформації у рамках системи відносин «центр-регіони» стосо-

вно тематики, пов’язаної з головуванням Іспанії в ЄС, та сприяння обміну дум-

ками і позиціями щодо цих питань між центральним та регіональним рівнями 

управління [105, с. 130].  

Говорячи про значення цієї секторальної конференції, хотілося б зазначи-

ти, що започаткування даного формату діалогу між національною державою та 

регіонами Іспанії стало, на наш погляд, важливим кроком уперед у напрямку 

налагодження системи державно-регіональної співпраці з європейської пробле-

матики. Сторони діалогу змогли набути досвід практичного вирішення конкре-

тних питань, продемонструвавши при цьому в емпіричному плані можливість 

досягнення компромісів, а також наявність очевидних обопільних переваг при 

досягненні останніх. У той же час, перехідний, вузькоспеціалізований і, у ціло-

му, суто інформаційний характер даного органу зумовив зниження його ефек-

тивності як «майданчика» для координації політики центру та регіонів з євро-

пейських питань. Не маючи особливого статусу на фоні інших подібних конфе-

ренцій, вона змогла лише частково реалізувати свій потенціал як органу, що 

координує політику щодо Співтовариства. 

У цілому, аналізуючи досвід взаємодій між національною державою та 

регіонами Іспанії щодо європейської політики, можна висловити тезу про особ-

ливе значення у його просуванні та динаміці розвитку чинників, що є зовнішні-

ми по відношенню до системи взаємин «центр – регіони». Ілюструючи дане 

твердження, можна навести приклади ситуацій, коли система отримувала важ-

ливі деформуючі імпульси, що стимулювали її до перебудови на нових засадах. 

Дані імпульси могли носити як внутрішньополітичний (зміна правлячої партії 

та/або коаліційне будівництво), так і зовнішньополітичний характер (зміни та 

події на комунітарному рівні управління). 

Процес побудови системи участі регіонів у виробленні європейської полі-

тики отримав значний новий імпульс у контексті змін, що відбулися на початку 

1990-х рр. і на комунітарному, і на національному рівнях. По-перше, як відомо, 

саме на даний момент припадає прийняття і початок практичного виконання 
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положень ДЄС, яким було створено нову реальність в Європі. Зокрема йдеться, 

з одного боку, про появу сильного наднаціонального щабля влади у вигляді ко-

мунітарних інститутів та, з іншого боку, про запровадження принципу субсиді-

арності й піднесення ролі регіону та додаткову легітимацію регіоналізації. Це 

викликало потребу в адаптації існуючих структур управління, у тому числі і в 

руслі діалогу «центр-регіони». На даний контекст наклалися зміни внутрішньо-

політичної ситуації в Іспанії, що мали місце у 1993 р. Основною специфічною 

рисою політичного моменту стало те, що з огляду на втрату абсолютної біль-

шості соціалістичним урядом, на порядок денний стало питання досягнення 

компромісу з регіональними партіями (зокрема, каталонським коаліційним 

об’єднанням «Конвергенція та Єднання»), які раптово опинились у положенні 

власників рішучого голосу. Необхідність звертатись до регіональних партій, 

зокрема, таких, що стоять на радикально автономістській платформі, збільшила 

готовність уряду йти на поступки. У цьому сенсі, у листопаді 1994 р. між наці-

ональним урядом та АС було укладено угоду про участь регіонів у виробленні 

політики з європейських питань за допомогою механізму секторальних конфе-

ренцій. Згідно з угодою, створювалась регулярна система відносин з приводу 

формування європейської політики, до якої в якості елементів входили націо-

нальний уряд та регіони. Було прийнято таку процедурну модель взаємодії: по 

мірі отримання інформації про зміни у комунітарних нормах і політичних на-

становах (зокрема, у вигляді пропозицій Європейської Комісії), АС приймають 

консенсусом спільну позицію, про яку повідомляється центральному урядові за 

посередництва механізму секторальних конференцій. На даній основі, у рамках 

секторальної конференції шляхом переговорів здійснюється вироблення спіль-

ної позиції з даного конкретного питання. При цьому було визначено ключову 

засаду взаємодії центру і регіонів: спільна позиція автономних спільнот носить 

визначальний для центрального уряду характер лише постільки, оскільки вона 

стосується питань, які входять до сфери відання регіонів; у всіх інших випад-

ках, національний уряд мав просто брати таку позицію до уваги [73, с. 155]. 
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Як можна бачити, виходячи зі структурних особливостей даної системи, її 

ефективність залежала від ряду факторів. Ключовим чинником динаміки функ-

ціонування системи стала наявність (або відсутність) консенсусу між регіона-

ми, тобто їхня спроможність узгоджувати власні інтереси і позиції та йти на 

компроміс. З іншого боку, ефективність цієї системи потрапила у залежність від 

більш загальної системи адміністративно-інституційних і політичних відносин, 

елементом і підсистемою якої вона стала. Зокрема, подібна структурна залеж-

ність проявляла себе у недостатній оперативності реагування на виклики кому-

нітарного системного рівня, успадкованої від інституційної системи сектораль-

них конференцій, характеризованої такими реаліями, як велика кількість заці-

кавлених залучених сторін, що обумовлює важкість координації, складність 

процедур вироблення спільних позицій та невпорядкованість розподілу повно-

важень між різними конференціями, які беруть участь в узгодженні політично-

го курсу. 

У цілому, дана система послужила основою для подальшого системного 

будівництва у сфері координації європейської політики між центром та регіо-

нами Іспанії. Незважаючи на повільність реагування та громіздкість, зумовлену 

«родовою» структурною специфікою, вона набула важливе значення не тільки 

як така (тобто як система реальної політичної координації), але і як полігон для 

подальшого удосконалення механізмів вертикальної та горизонтальної співпра-

ці. 

Черговим імпульсом, що надав додаткової динаміки розвитку системи ві-

дносин «центр – регіони» у європейському вимірі, стала зміна правлячої партії 

та уряду, що відбулась у 1996 р. Завдячуючи специфіці іспанського виборчого 

законодавства, непропорційно важливу роль у формуванні нової владної коалі-

ції, як і за попереднього уряду, отримали регіональні націоналісти. Останні, зо-

крема каталонські партії, скористалися з цього для чергового порушення пи-

тання про розширення участі регіонів у виробленні політики з європейських 

відносин. Так, увійшовши до коаліції з правою Народною партією (НП), ката-

лонська «Конвергенція та Єднання» обумовила свою участь підписанням так 
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званого «пакту інвеститури і урядування», який, у тому числі, передбачав зо-

бов’язання нового національного уряду розширити права регіонів у галузі здій-

снення свого зовнішнього представництва та в комунітарному контексті, у сфе-

рі участі у визначенні європейської політики [107]. 

Досягнуті домовленості передбачали інституційне зміцнення сектораль-

ної конференції з питань Європейського Союзу, збільшення важелів впливу ре-

гіонів на вироблення європейської політики іспанським урядом, створення по-

сади радника з питань автономій при іспанському представництві у Брюсселі та 

допущення регіональних представників до участі у засіданнях комітетів та ро-

бочих груп ЄК і РМ ЄС. Домовленості розповсюджувались на усі регіони Іспа-

нії; однак, при цьому Каталонія отримала асиметричну перевагу у формі додат-

кового політичного координаційного інституту – двосторонньої комісії уряду 

Іспанії та уряду Каталонії у справах Європейського Союзу. 

Крупним «проривом» стало вищезгадане створення інституту регіональ-

ного радника при місії Іспанії у Брюсселі. Радник був уповноважений, насампе-

ред, виконувати інформаційну функцію, повідомляючи про хід вироблення по-

літичних рішень комунітарними органами. При цьому, однак, такі радники ма-

ли призначалися персонально міністерством державного управління з числа ді-

ючих співробітників дипломатичної служби країни. 

У цілому, період перебування при владі коаліційного уряду став часом 

активного ствердження «європейської ролі» іспанських автономних спільнот. 

Вони отримали у своє розпорядження нові механізми представництва власних 

інтересів на національному і комунітарному рівнях у питаннях європейського 

характеру та наростили своє представництво у системі прийняття рішень з да-

ної проблематики. При цьому слід зазначити, що дані зрушення, а отже і ефек-

тивність роботи нових формальних підсистем системи відносин «центр –

спільноти», знаходились у прямій залежності від неформальних реалій ситуати-

вної системи політичної рівноваги у країні, визначених членством каталонсько-

го партійного альянсу у коаліції. Так, ситуація у галузі функціонування систем 

забезпечення європейської ролі регіонів стала помітно мінятися за умов, коли 
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потреба правлячої Національної партії у координації політичних зусиль з ката-

лонськими націоналістами зникла після нових виборів. Зокрема, це виразилось 

у тому, що уряд Х. М. Азнара фактично заблокував роботу новосформованих 

інститутів та системних зв’язків – для ілюстрації даної тези, можна навести ту 

обставину, що у період другого уряду Азнара (тобто у 2000-2004 рр.) держава 

перестала допускати представників автономій до роботи європейських інститу-

тів. 

Досвід співпраці центру і регіонів у реформованій системі координації 

європейської політики проявив ряд проблем. Основну з них можна класифіку-

вати як структурну: наявна модель організації даної системи не давала націона-

льному урядові та автономним спільнотам можливості доходити спільних по-

зицій через відсутність вертикальних та горизонтальних узгоджувальних меха-

нізмів. Другою крупною проблемою, яка уповільнювала та ускладнювала робо-

ту цієї системи стала проблема адекватної участі в її діяльності її «низових» 

елементів – регіонів, не всі з яких були спроможні адекватно налагодити проце-

си участі у прийнятті рішень у рамках відповідних конференцій або були заці-

кавлені в активній роботі у цьому напрямку. 

Характеризуючи динаміку розвитку і особливості процесів іспанської ре-

гіоналізації в європейському аспекті за період другої половини 1990-х – першої 

половини 2000-х рр., хотілося б виділити ряд їх визначних рис. 

По-перше, слід відзначити таку особливість системи європейського пред-

ставництва спільнот даного періоду, як посилення секторальної конференції з 

питань Європейського Союзу як центральної вісі даної системи в інституційно-

му вимірі останньої, її ключового елементу, її основної координуючої ланки. 

При цьому, реальну ефективність даної СК, що виявилась не такою високою, як 

на це сподівались регіони, визначали такі негативні чинники, як складність 

процедур, явища асиметрії у потоках інформації між елементами системи, не-

спроможність повною мірою відігравати центральну координаційну роль з-

поміж інших СК через рівність їх статусів, а також відсутність ресурсів та/або 
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бажання самих регіонів наповнювати її діяльність реальним політичним зміс-

том. 

По-друге, варто відзначити появу інституту представника автономних 

спільнот в системі представництва Іспанії в ЄС. У той же час, слід вказати і на 

його залежний статус, його підлеглість центральній державі та її дипломатич-

ному апаратові, що певною мірою нівелювало значення даного інституту та йо-

го реальний внесок у справу регіоналізації та набуття регіонами більших прав у 

сфері визначення європейської політики. 

По-третє, необхідно згадати про посилення інтенсивності участі регіонів 

у роботі консультативних комісій та інших допоміжних форматів у рамках ін-

ституційної системи Європейської Комісії. Позаяк, сама природа дорадчих ін-

ститутів не могла задовольнити потребу у реальному представленні та реаліза-

ції регіонами своїх інтересів на рівні ЄС. 

По-четверте, характерною особливістю, і водночас симптомом проблем у 

роботі системи регіонального представництва у механізмах вироблення євро-

пейської політики стало блокування урядом участі радників від автономних 

утворень у роботі Ради Міністрів ЄС. 

Як бачимо, вищевказані характеристики несуть на собі відбиток ряду па-

радоксів розвитку даної системи, які можна інтерпретувати в якості системних 

конфліктів: конфлікту між формальною інституційною системою європейсько-

го представництва регіонів та системою неформальних політичних відносин в 

країні, конфлікту між інтересами регіонів, зацікавленими у збільшенні своєї 

європейської ролі, та інтересами центру, який прагне контролювати політику 

АС, та конфлікту між різними підсистемами та рівнями системи координації 

політики по горизонталі («регіон – регіон») та по вертикалі («регіон – центр»). 

Новий імпульс регіоналізація Іспанії у руслі участі автономій у форму-

ванні політики з європейських питань отримала під впливом нових зрушень у 

комунітарній сфері й подій у політичній картині країни, пов’язаних з черговими 

виборами та зміною лідерів національної держави. Зокрема, на специфіку роз-
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витку системи участі регіонів у прийнятті рішень з питань європейської політи-

ки справили вплив наступні чинники. 

По-перше, як відомо, упродовж 2004 р. у ЄС точилась крупна політична 

дискусія з приводу подальшого поглиблення інтеграції, яка мала завершитись 

референдумом щодо прийняття проекту європейської конституції, призначеним 

на лютий 2005 р. У рамках даної дискусії, яка жваво обговорювалася в Іспанії, 

проблематика регіоналізму займала помітне місце, що зумовлювало чергове 

піднесення регіональної тематики всередині країни [50, с. 22]. 

По-друге, згадані події на комунітарному рівні хронологічно збіглися з 

масштабними зрушеннями у внутрішньому житті Іспанії: так, у ході національ-

них виборів офіційні переможці, соціалісти, висунули широку програму відно-

влення регіоналізації, яка певним чином уповільнилась унаслідок обструкціоні-

стської позиції уряду Народної партії [100, с. 62-69]. Даний пункт програми 

отримав широку підтримку в «історичних спільнотах» країни та став одним із 

факторів, які забезпечили перемогу соціалістів. Отже, вигравши вибори, остан-

ні були, так чи інакше, змушені перейти до реалізації положень цієї програми 

на практиці. 

По-третє, соціалісти здобули лише відносну більшість, внаслідок чого 

вкотре повторилась ситуація, коли їм довелось шукати союзників для форму-

вання коаліційного уряду. Відповідно, такий уряд був сформований за рахунок 

залучення до правлячої більшості партії «Об’єднана ліва» та націоналістичного 

каталонського альянсу «Ініціатива за Каталонію – Зелені», обоє з яких настою-

вали на допущенні автономних спільнот до роботи Європейського Союзу та 

ужитті регіональних мов на європейському рівні влади. 

Усі ці чинники актуалізували у внутрішньо- та зовнішньополітичному 

вимірах життя країни тематику регіоналізації та, в якості її важливого аспекту, 

участі АС у формуванні політики щодо комунітарних питань. З огляду на дану 

обставину, у грудні 2004 р., після обговорення у рамках секторальної конфере-

нції з питань Європейського Союзу, новий уряд уклав з регіонами дві угоди 

щодо розширення європейської ролі автономних спільнот – про роль автоном-
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них спільнот у робочих групах Ради Європейського Союзу та про пряме пред-

ставництво АС в інститутах ЄС. Вважаємо за доцільне детальніше зупинитись 

на даних угодах. 

Перша угода уперше дозволила включення регіонального представника 

до складу державної делегації Іспанії, що бере участь у роботі Ради, коли 

остання розглядає проблематику, яка входить до компетенції автономних спі-

льнот. Так, представник автономій входить до делегації країни у конфігураціях 

РЄС з таких питань, як зайнятість, соціальна політика, охорона здоров’я і за-

хист прав споживачів; сільське господарство і риболовля; охорона довкілля; 

освіта, молодь і культура. Представник призначається за допомогою особливо-

го механізму, в основі якого лежить формат секторальних комісій. Так, за пого-

дженою схемою, кожна СК обирає представника від якоїсь зі спільнот на шес-

тимісячний період, який збігається з терміном головування в ЄС. Представник 

від автономій працює під загальним наглядом глави іспанської делегації; при 

цьому, він виконує функції арбітра у разі виявлення конфлікту інтересів або 

розбіжностей між позиціями різних автономних спільнот з якогось питання. 

Слід зазначити, що уряд передбачив перестороги, спрямовані на уникнення не-

гативних наслідків потенційного «розмивання» іспанської позиції у Раді. Зок-

рема, важливим фактором «нейтралізації» ролі регіонів у формуванні іспансь-

кої політики в даному органі стало запровадження принципу непорушності єд-

ності іспанської делегації [123], який, фактично, змушував регіонального пред-

ставника слідувати у фарватері політики національного центру. 

Згідно з другою угодою, що прийшла на заміну домовленостям 1996 р. 

про представництво АС у Європейському Союзі, урядом Іспанії було запрова-

джено практику присутності регіональних чиновників та експертів у деяких ін-

ститутах ЄС (зокрема, тих, чия діяльність пов’язана із функціонуванням Ради 

Європейського Союзу). Згідно із задумом авторів даної угоди, основним за-

вданням цих регіональних співробітників мало стати консультування держав-

них чиновників щодо позицій автономних спільнот з розглядуваних у ЄС пи-

тань з метою приведення таких позицій у відповідність до поглядів та намірів 
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іспанських регіонів. На відміну від попереднього варіанту реалізації представ-

ництва АС в органах Союзу, регіональні представники (у кількості двох чоло-

вік) мають призначатися безпосередньо регіонами терміном на три роки. Зага-

льне керівництво діяльністю обох представників здійснюється СКЄС. Регіона-

льні представники є повноправними членами постійного представництва Іспанії 

при ЄС та, відповідно, входять до КОРЕПЕР І та Спеціального комітету з пи-

тань Спільної сільськогосподарської політики. Коло завдань регіональних 

представників включає в себе передачу до автономних спільнот інформації про 

ініціативи та зміни на рівні ЄС, що так чи інакше зачіпають інтереси АС, підт-

римання зв’язку з представництвами та делегаціями регіонів при інститутах ЄС 

і надання допомоги в роботі представників автономій, що беруть участь у зу-

стрічах робочих груп Ради Міністрів в якості членів іспанської делегації [135]. 

Нова модель системи реалізації участі АС у формуванні європейської по-

літики наслідувала ряд структурних характеристик від попередніх варіантів цієї 

системи. Так, нова система зберегла центральну керуючу роль уряду, що про-

довжив залишатись основним координуючим елементом секторальних конфе-

ренцій. Як і раніше, модифікована система залишилась, за слушним висловом 

іспанського дослідника Франческа Мората, «горизонтально фрагментованою» 

[107], тобто розділеною за тематичними ознаками на паралельно співіснуючі 

автономні підсистеми секторальних конференцій як основного джерела узго-

дження політики. Вона також вимагала одноголосності позиції іспанської деле-

гації незалежно від того, які регіони були присутні у її складі, чим вкотре фік-

сувала принцип недопущення конкурентних відносин між центром та автономі-

ями та усувала підвалини для усамостійнення регіонів на міжнародному (або 

принаймні, європейському) рівні. 

Слід вказати й на деякі більш загальні традиційні характеристики, що за-

лишились притаманними і даній системі. Зокрема, незважаючи на асиметрич-

ність іспанської моделі відносин між центром та регіонами, яка виражається, 

зокрема, у різності обсягів компетенції основної маси АС та так званих «істо-

ричних спільнот», дана конфігурація системи представництва регіональних ін-
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тересів у площині європейської політики залишається симетричною, оскільки 

«історичні спільноти» не отримали жодних однобічних переваг. Окрім того, ця 

модель виводить на перший план у ланцюгу прийняття рішень і, відповідно, 

вироблення політики виконавчу ланку, одночасно обумовлюючи другорядність 

законодавчої гілки влади на тлі цієї системи: участь у розробці політичного ку-

рсу віддана «на відкуп» регіональним міністрам, які у термінах даної системи, 

не відповідають перед інститутами легіслатури власних автономних спільнот 

(зазначимо, що у цьому можна прослідкувати подібність її ролі до тієї, що спо-

стерігається у випадку інших держав Європи, зокрема ФРН). 

У свою чергу, новизна даної моделі проявилась у таких аспектах, як роз-

ширення доступу регіонів до інформації щодо ключових питань політичного 

розвитку Європейського Союзу та збільшення можливостей у зрізі справляння 

системного впливу на функціонування останнього та вироблення іспанської по-

літики з комунітарної проблематики. Зокрема, до таких можливостей треба від-

нести запровадження механізму участі регіональних експертів у діяльності ро-

бочих груп Ради ЄС та допущення регіональних міністрів до роботи вищезга-

даних конфігурацій РЄС. Серйозним прецедентом стала фактична відмова від 

державної монополії на представництво державних інтересів, що як ми вважає-

мо, викликала збільшення взаємозалежності між центральним та регіональним 

рівнями управління в країні. 

Характеризуючи іспанську модель реалізації участі автономних спільнот 

у виробленні європейської політики, варто зупинитись окремо на такому аспек-

ті, як значення її імплементації з точки зору інтересів регіонів та національного 

центру. Формально кажучи, ця система має слугувати задоволенню двох взаєм-

но конфліктних інтересів: просування автономії регіону, її проектування до 

сфери комунітарних відносин, з одного боку, та забезпечення цілісності політи-

ки Іспанії як єдиної держави, з іншого боку. На думку дослідника Р. Рамона, 

яку автор вважає слушною, на іспанську парадигму балансу інтересів у вимірі 

«європейської ролі» автономних спільнот не слід дивитись як на гру «з нульо-

вою сумою», у термінах якої «виграш» однієї сторони (регіонів) автоматично 
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означає «програш» другої сторони (національної держави) [123, с. 34]. Навпаки, 

має місце гра «з ненульовою сумою», де кожний учасник отримує певні перева-

ги не (або не стільки) за рахунок іншого, а за рахунок нової сукупності умов та 

реалій, що формують нове системне середовище. Так, у рамках цієї логіки, АС 

отримують змогу безпосередньо прилучитись до процесу вироблення європей-

ської політики шляхом участі у роботі комунітарних інститутів, водночас зміц-

нюючи свою внутрішню легітимність та задовольняючи частину прагнень до 

самостійності. У свою чергу, центральна держава посилює свої позиції всере-

дині країни, отримує більш врівноважений «тил» з європейських питань, перек-

ладає частку відповідальності за вироблення і проведення європейської політи-

ки на автономні спільноти та, в цілому усуває один з подразників у політичних 

відносинах «центр-регіони». 

Трансформація системи урядування Іспанії у бік посилення ролі регіонів 

та, у більш широкому контексті, перетворення регіону як рівня прийняття рі-

шень на носія атрибутів суб’єктності не тільки у внутрішній площині Іспанії, 

але й у форматі ЄС у рамках моделі багаторівневості стала, на наш погляд, про-

довженням, по-перше, загальноєвропейської тенденції регіоналізації (та «євро-

пейської регіоналізації, зокрема) та, по-друге, наслідком і проявом дії спільної 

регіональної політики. Остання, стимулюючи регіональний розвиток шляхом 

істотних фінансових вливань (одним з великих одержувачів яких стали саме 

іспанські АС), спромоглася добитись значних зрушень у плані сприйняття регі-

оналізації в Іспанії. Так, ряд науковців, з якими ми погоджуємось (насамперед, 

Х. Медрано і О. Еркан, які проводили відповідні статистичні й соціологічні до-

слідження) констатують наявність прямої залежності між фінансуванням з боку 

фондів ЄС та підтримкою регіоналізації та європейської інтеграції населенням і 

політичними елітами регіонів-реципієнтів. Це явище дає дослідникам підстави 

твердити про «утилітарний» характер іспанського регіоналізму [100, с. 51]. На 

наш погляд, даний феномен може пояснюватись тим, що отримуючи істотні 

фінансові переваги, регіони, з одного боку, об’єктивно зміцнюють свій потенці-

ал усередині системи влади Іспанії, а з іншого боку, отримують досвід у сфері 
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взаємодії з комунітарними інститутами та, як наслідок, із плином часу набува-

ють більших претензій у розрізі впливання на прийняття рішень в якості рівня 

урядування, вбудованого у всеєвропейську управлінську матрицю.  

Одним з виявів підтримки ідеї регіоналізму в Іспанії і, водночас, свідчен-

ням впливу на настрої населення країни європейської регіональної політики 

стали підсумки референдуму щодо проекту європейської конституції, винесеної 

на затвердження у лютому 2005 р., у ході якого більшість іспанців, які взяли 

участь у голосуванні, 81,8%, підтримали даний документ. Слід зазначити, що, 

незважаючи на широку варіативність мотивацій виборців, які проголосували 

«за», за свідченням соціологічних досліджень, саме регіональний порядок ден-

ний проекту став одним з ключових чинників мобілізації підтримки [50, с. 20]. 

У свою чергу, неприйняття даної конституції в цілому в ЄС актуалізувало пи-

тання продовження «європейської регіоналізації» в іншому форматі, рамки для 

якого було задано Лісабонським договором. 

Дещо відхиляючись від загальної канви викладу, хотілося б коротко зу-

пинитись на вищевикладеній тезі про те, що «європейська регіоналізація» в Іс-

панії фактично сприяє збереженню єдності держави. Ефективність політики 

«європейської регіоналізації» як засобу нейтралізації відцентрових тенденцій і 

загроз територіальній цілісності країни можна проілюструвати, у тому числі, на 

прикладі розвитку останніх подій навколо реалізації ідеї про вихід Каталонії зі 

складу Іспанії і, зокрема, опитування щодо незалежності Каталонії, проведено-

го 9 листопада 2014 р. у цьому регіоні. З огляду на посилення сепаратистської 

риторики в офіційному і публічному дискурсі Каталонії в останні кілька років, 

у тому числі – у розрізі спекуляцій на тему проведення референдуму про неза-

лежність регіону, уряд Іспанії «розіграв європейську карту», заявивши, що, у 

разі від’єднання даної АС від Іспанської держави, остання, навіть поважаючи 

вибір населення регіону, блокуватиме подальший вступ новоствореної країни 

до ЄС [109]. Фактично, еліти та виборці Каталонії були поставлені перед альте-

рнативою – збереження членства регіону в ЄС і своєї інституалізованої ролі, 

свого окремого голосу у рамках системи розробки європейської політики або 
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перетворення на «третю країну» по відношенню до ЄС з перспективою залиши-

тись за межами даного об’єднання через іспанське вето. На наш погляд, дана 

мотивація стала однією з важливих причин фактичного провалу ініціативи що-

до опитування населення Каталонії на предмет його ставлення до ідеї незалеж-

ності: переважна більшість мешканців регіону (63% [159]) проігнорувала «ре-

ферендум» 2014 р. Отже, «європейська регіоналізація» зарекомендувала себе в 

якості одного з чинників підтримання територіальної цілісності Іспанії. 

Згадані рамки, у цілому, визначають основні інституційні параметри сис-

теми реалізації «європейської функції» регіонів на більш загальному тлі систе-

ми вертикальних відносин «центр – АС». У той же час, діяльність регіонів з на-

буття власної європейської ролі не обмежується роботою у даному форматі, ви-

ходячи за його межі. Внутрішньополітичний тиск на регіони (зокрема, у вигляді 

самостійницьких прагнень населення окремих регіонів чи їх бажання взяти ши-

ршу участь у формуванні європейської політики) разом із новими можливостя-

ми, наданими автономним спільнотам у європейській сфері, стали потужними 

внутрішніми факторами, які зумовили розширення «європейської присутності» 

окремих спільнот. До дії цих внутрішніх факторів додалися зовнішні чинники – 

насамперед, у формі стимулів регіоналізації, що виходили з боку Європейсько-

го Союзу. До цих стимулів, зокрема, можна віднести такі, як підтримка і просу-

вання Союзом проектів регіоналізації, міжрегіональних партнерств, принципу 

субсидіарності і, взагалі відкрита реалізація принципу залучення регіонів до 

творення європейських процесів. На додаток до цих заохочень концептуального 

і політичного характеру, ЄС надає і цілий ряд матеріальних та інфраструктур-

них стимулів у вигляді прямого фінансування та надання представницьких 

прав. Отже, у зовнішньому вимірі, на рівні комунітарних відносин, складається 

ситуація, в умовах якої зустрічаються два генеральних політичних вектори – 

«знизу» (пошук регіонами нових ресурсів розвитку та ствердження своєї «євро-

пейської ролі») та «згори» (заохочення регіонів європейськими інститутами), 

що сприяє інтенсифікації регіональних зусиль з виходу у європейський простір, 

яка отримала у науковій літературі Європи назву «регіональної мобілізації». У 
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випадку Іспанії, регіональна мобілізація АС проявляється, здебільшого, у трьох 

основних формах: по-перше, як організація та використання прямих каналів 

зв’язку з ЄС шляхом заснування постійних представництв, по-друге, як ство-

рення міжрегіональних (у тому числі – транскордонних) коаліцій і, по третє, як 

організація регіональних мереж. 

«Флагманами» іспанської регіоналізації у європейському вимірі стали, як 

і в ряді інших сфер, так звані «історичні спільноти», представлені, насамперед, 

Каталонією і Країною Басків. Дані спільноти, будучи високо мотивованими до 

зміцнення власної ідентичності та набуття суверенітету, побачили у євроінтег-

рації цілий комплекс нових можливостей у галузі реалізації свого курсу на ав-

тономізацію, ствердження власної самостійності в усіх сферах буття. Слід зга-

дати, що за спостереженням ряду європейських дослідників, у даному ключі 

«історичні спільноти» виходили з наявності практики інших регіонів Європей-

ського Співтовариства, і перш за все, – Німеччини. У цьому світлі, у 1986 р. дві 

згадані автономні спільноти заснували у Брюсселі свої представницькі устано-

ви (які можна було б назвати «бюро інтересів») та розгорнули активну діяль-

ність з лобіювання власних інтересів на комунітарному та міжрегіональному 

рівнях. Згодом їх приклад наслідували інші автономні спільноти Іспанії, і ста-

ном на середину 1997 р., у Брюсселі було розгорнуто представництва усіх сім-

надцяти іспанських регіонів [107]. 

Варто зазначити, що статус цих представництв можна вважати врегульо-

ваним лише почасти. Від початку свого заснування, дані представництва не во-

лоділи жодним офіційним статусом на рівні комунітарних установ та мали різ-

ну організаційно-правову форму. У термінах іспанського законодавства, особ-

ливий юридичний статус регіональних представництв був встановлений лише у 

1994 р. за підсумками постанови Конституційного Суду Іспанії, який визнав не 

правовою позицію іспанського уряду щодо неприпустимості перейменування 

бюро інтересів Країни Басків в ЄС на «Баскську офіційну делегацію до Євро-

пейського Співтовариства». У такий спосіб, за регіонами було визнано право 

відкривати свої представництва при ЄС та надавати їм офіційний статус регіо-
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нальних установ. Дане рішення фактично санкціонувало інституціоналізацію 

бюро інтересів регіонів та визначило їхнє положення у контексті інституційної 

системи іспанського регіоналізму, однак, при цьому, їхня внутрішня організація 

залишилась неврегульованою і, відповідно, багато у чому строкатою. Так, деле-

гація Каталонії налічує більше двадцяти співробітників та очолюється Генера-

льним секретарем у європейських справах [42]. Баскська делегація теж має офі-

ційний регіональний статус, тоді як, наприклад, представництво Галісії являє 

собою публічно-приватний фонд. При цьому, основний загал представництв 

іспанських регіонів структурно входять до відповідних регіональних агентств 

розвитку [89, с. 12]. 

З формальної точки зору, представництва виконують широкий спектр 

функцій, який охоплює, зокрема, здійснення комунікації між урядом АС та ін-

шими регіонами та установами ЄС (наприклад, робочими групами ЄК та ЄП), 

надання інформації щодо європейської проблематики властям регіону та заці-

кавленим публічним та приватним суб’єктам, пов’язаним з даним регіоном, мо-

ніторинг законодавчих ініціатив ЄС, представництво і захист інтересів регіону 

в європейських інститутах, створення умов для просування європейської ролі 

регіону тощо. Важливим напрямком роботи представництв АС є і координація 

діяльності делегацій відповідних спільнот у рамках Комітету Регіонів. Деякі 

регіональні представництва можуть виконувати й інші додаткові завдання, зу-

мовлені специфікою конкретного регіону (це стосується, насамперед, делегацій 

«історичних спільнот»). Так, найбільш активна у цьому плані Каталонія реалі-

зує за допомогою свого європейського представництва проект з лобіювання ка-

талонської мови як однієї з офіційних мов Європейського Союзу [42].  

У той же час, реальний функціональний потенціал представництв іспан-

ських регіонів помітно варіюється у залежності від цілої низки факторів, з-

поміж яких автор міг би виділити такі, як наявність необхідної політичної волі 

та/або курсу на більш повне використання можливостей зі здійснення предста-

вництва на європейському рівні; володіння необхідними фінансовими, людсь-

кими та інфраструктурними ресурсами, які дозволяють проводити представни-
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цьку та парадипломатичну діяльність; наявність внутрішніх міжурядових домо-

вленостей щодо надання повноважень та наповнення представницької діяльно-

сті реальним змістом. У даному контексті, слід відзначити, що такі сеойозні ім-

пульси, як запровадження посади регіонального радника у 1996 р., постійна ін-

тенсифікація та розширення участі регіональних експертів у діяльності дорад-

чих органів ЄС (зокрема, консультативних комітетів Європейської Комісії), а 

також залучення регіональних представників до роботи Ради ЄС, починаючи з 

2005 р., істотним чином посилили реальну роль даних інститутів у системі реа-

лізації повноважень АС у сфері європейської політики, перетворившись на ва-

жливий елемент даної системи. 

Розвиток міжрегіональних коаліцій є ще одним важливим елементом (і 

водночас підсистемою) системи реалізації європейської політики автономних 

спільнот Іспанії. Розвиток європейської інтеграції істотним чином актуалізував 

необхідність розбудови транскордонних партнерств з іншими регіонами Євро-

пи: подібно до німецьких федеральних земель, автономні спільноти Іспанії вба-

чали в подібних горизонтальних зв’язках додаткове «ребро жорсткості» систе-

ми власної участі в європейській політиці та один з важелів подальшого просу-

вання регіоналізму як у масштабах Європи, так і у проекції до іспанської сис-

теми відносин «держава-регіони».  

У цьому світлі, іспанські регіони, і насамперед «історичні спільноти», 

взяли активну участь у пропагуванні ідей європейської регіоналізації та прийн-

яли курс на побудову транскордонних політичних альянсів з метою консоліда-

ції лобі проекту посилення регіонів «по горизонталі». Так, упродовж 1990-х рр. 

іспанські регіони, поряд із регіонами Німеччини, Бельгії та Італії, виступали на 

підтримку концепції «Європи регіонів», що стала ключовим елементом страте-

гії, спрямованої на забезпечення визнання регіонів в якості «третього рівня» 

європейської інституційної системи. 

На етапі, коли особлива роль регіонів ще не була офіційно зафіксована в 

якості одного з елементів європейської системи відносин, тобто до набрання 

чинності Маастрихтським договором, іспанські АС приділяли особливу увагу 
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співпраці у рамках міжрегіональних асоціацій, ключовою з яких стала Асамб-

лея європейських регіонів (АЄР), заснована у 1985 р. Характеризуючи те зна-

чення, яке іспанські спільноти віддавали співробітництву в АЄР, слід згадати, 

що у період з 1992 по 1996 рр. її головою був Жорді Пужоль, колишній 

прем’єр-міністр Каталонії і один з найактивніших прибічників регіоналізації в 

Іспанії та Європі [66]. Хоча дана організація, на наш погляд, не змогла перетво-

ритись на справжній координаційний центр регіоналізму, співпраця у її рамках 

дозволила іспанським спільнотам встановити партнерські відносини з рядом 

інших європейських регіонів та заявити про себе у загальноєвропейському ма-

сштабі. 

Після імплементації ДЄС, що санкціонував введення до європейської ін-

ституційної площини Комітету Регіонів як основного загальноєвропейського 

форуму міжрегіонального діалогу, основну увагу автономних спільнот Іспанії в 

аспекті будівництва транскордонних партнерств і коаліцій було переорієнтова-

но на взаємодію у площині КР. Емпіричний досвід роботи у Комітеті показав 

іспанським регіонам, що у своїй наявній формі та своєму статусі КР нездатний 

слугувати реалізації політичних потреб регіонів через, зокрема, надмірну 

«строкатість» складу даного органу та консультативний характер його ролі в 

інституційній системі Європейського Союзу. За твердженням британського по-

літолога Чарльза Джеффері, з яким можна цілком погодитись, «Комітет Регіо-

нів не проявив себе в якості авторитетного голосу регіонів» [75]. У цьому 

зв’язку, слід вказати, що ані формат Комітет Регіонів, ані інтерпретації концеп-

цій субсидіарності та регіоналізму, зафіксовані у Маастрихтському та Амстер-

дамському договорах, не задовольнили інтересів автономних спільнот, які взя-

ли курс на пошук нових варіантів коаліційної міжрегіональної взаємодії. З 

огляду на недоліки попередніх організаційних форматів міжрегіональної взає-

модії (надто велика кількість членів та, відповідно, розмаїття інтересів учасни-

ків, що веде до «розмивання» ефекту спільної діяльності), автономні спільноти 

Іспанії зробили ставку на створення і співпрацю в рамках більш вузьких, але 

більш конкретних у плані своїх інтересів і можливостей регіональних коаліціях. 
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У руслі даної настанови, в ході Ніццької сесії МУК, що відбулась у грудні 

2000 р., Каталонія та Країна Басків, разом із 22 регіонами Німеччини, Австрії та 

Бельгії, сформували спільну позицію з питання реформування Європейського 

Союзу. При цьому, формат коаліції крупних, економічно успішних та політич-

но потужних регіонів проявив себе як набагато ефективніший за вищезгадані. У 

цьому світлі, було вирішено і надалі співпрацювати у рамках коаліції регіонів з 

крупними політико-адміністративними повноваженнями, віддавши таким пріо-

ритет на загальному тлі міжрегіональних відносин. На виконання настанов цьо-

го курсу, у листопаді 2000 р. було засновано Конференцію Європейських Регіо-

нів з Законодавчими Повноваженнями, до якої увійшли 73 європейські регіони, 

що мають власні парламенти та уряди, включаючи й іспанські автономні спіль-

ноти [75]. За нашими спостереженнями, дана площина співпраці наразі залиша-

ється ключовою у контексті горизонтальної парадипломатії іспанських автоно-

мних спільнот, тоді як два вище зазначені форуми, попри свою більшу масо-

вість та наявність в одного з них (КР) офіційного статусу у системі відносин 

Європейського Союзу, відіграють скоріше другорядну, допоміжну і доповнюю-

чу роль у системі реалізації європейської присутності іспанських регіонів. 

Іспанські «історичні спільноти» ведуть діяльність з піднесення ролі регі-

онів у формуванні європейської політики за допомогою різних коаліційних 

конфігурацій, роблячи основний акцент не стільки на масовості альянсів, скіль-

ки на впливовості їх членів та їх спроможності відстоювати свої інтереси у ра-

мках національних та комунітарного рівнів прийняття рішень. Так, у контексті 

широкого всеєвропейського обговорення планів поглиблення інтеграції та до-

даткової інституціоналізації Європейського Союзу на початку 2000-х рр., пред-

ставники АС Іспанії увійшли до складу коаліційної групи з семи регіонів Євро-

пи (Каталонії, Баварії, Шотландії, Північної Рейн-Вестфалії, Зальцбургу, Вал-

лонії та Фландрії) проголосили спільну декларацію щодо засад реформування 

ЄС у регіональному аспекті. Завдяки значному лобістському потенціалові німе-

цьких та бельгійських регіонів на національному рівні, положення цієї деклара-

ції було взято до уваги та відзеркалено у Лаекенській декларації про майбутнє 
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Європейського Союзу, прийнятій у грудні 2001 р. [106, с. 49]. Зокрема, коаліція 

змогла добитись внесення до цієї декларації таких засад, як необхідність поваги 

регіональних відмінностей та їх взяття до уваги при визначенні майбутніх кон-

турів комунітарної системи, більш чітке розмежування сфер відання між ЄС та 

регіонами, урахування точки зору регіонів Європи у процесі розгляду політич-

них питань [90]. Слід зазначити, що Лаекенська декларація стала керівним рам-

ковим документом, який задав основні орієнтири реформування Європейського 

Союзу, а отже даний приклад ілюструє ефективність зусиль європейських регі-

онів, у тому числі іспанських, у побудові «горизонтальних» коаліцій з метою 

справляння впливу на європейську політику.  

Іспанські АС, представлені, насамперед, «історичними спільнотами», на-

магались досягти за допомогою своєї участі у РЕГЛЕГ та інших міжрегіональ-

них коаліційних утвореннях реалізації цілої низки завдань, які включали, зок-

рема, 

- чіткіше розмежування повноважень усередині ЄС з метою захисту не 

тільки національних, але й регіональних інтересів; 

- визнання особливого статусу регіонів з законодавчими повноваження-

ми (а отже, у проекції до іспанських реалій, особливого європейського 

статусу автономних спільнот); 

- набуття регіонами у тій чи іншій формі офіційного статусу у системі 

прийняття рішень Європейського Союзу; 

- забезпечення прямого доступу будь-якого регіону-члену РЕГЛЕГ до 

Ради Міністрів ЄС; 

- затвердження і реалізація права регіонів звертатися до Європейського 

Суду з питань, які належать до регіональної компетенції; 

- створення механізмів доступу автономних спільнот до площини виро-

блення початкових засад і проектів нових норм і політичних положень 

на ранній стадії їх розробки з метою виявлення та нейтралізації най-

більш «інтервенційних», з точки зору захисту регіональних сфер ком-

петенції, аспектів таких [75].  
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Подібна політика принесла певні результати. Так, деякі з цих принципів 

були віддзеркалені у ряді значних актів з реформування Європейського Союзу, 

зокрема, у проекті європейської конституції та Лісабонському договорі, що на-

слідував ряд її положень. Зокрема, у цих документах було враховано такі аспе-

кти позиції АС та РЕГЛЕГ, як визнання місцевої та регіональної автономії, ку-

льтурного та мовного розмаїття і подальше просування принципу субсидіарно-

сті. Серйозною вимогою АС та членів міжрегіональних коаліцій за їх участю, 

задоволеною на рівні ЄС, стало затвердження права АС на пряме звернення до 

Європейського Суду з проблематики застосування принципу субсидіарності. 

Таким чином, одним з елементів курсу автономних спільнот Іспанії і, зо-

крема, її «історичних спільнот» на побудову комплексної системи реалізації 

власної участі у європейських процесах є діяльність із розвитку системи гори-

зонтальних міжрегіональних коаліцій. Функціонуючи в якості підсистеми зага-

льної системи забезпечення «європейської ролі» регіонів, вона виконує важли-

ву допоміжну роль, являючи собою додатковий елемент системної стабільності. 

Розвиток даної системи зв’язків дозволяє АС диверсифікувати свою діяльність 

у європейській площині шляхом залучення зовнішніх ресурсів (у формі полі-

тичної потужності інших регіонів) та використовувати ефект їхньої синергії, що 

можна відстежити на прикладі успішної мобілізації конституційних регіонів та 

затвердження їх вимог, витриманих у руслі регіоналізму, у ряді документів з 

реформування ЄС. Діяльність у міжрегіональній коаліційній площині відбува-

ється у різних форматах, що носять як постійний (КР, РЕГЛЕГ, АЄР), так і тим-

часовий характер (коаліції для досягнення обмежених цілей, наприклад – з ме-

тою вироблення позиції з реформи ЄС) та є відмінними за складом учасників і 

широтою можливостей. Іспанські регіони зробили основну ставку на створення 

альянсів з найкрупнішими та найбільш економічно і політично потужними ре-

гіонами Європи – зокрема, федеральними землями ФРН і Австрії, а також регі-

онами Бельгії і Італії, – які мають значний вплив на свої уряди, що дозволяє ко-

аліціям більш ефективно проводити власну політику. 
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Як зазначалось вище, третім важливим напрямком зовнішньої «парадип-

ломатії» іспанських автономних спільнот на європейському напрямку є розбу-

дова транскордонних міжрегіональних мереж. Поява даного вектору у діяльно-

сті АС Іспанії та конструювання відповідної системи зв’язків та інститутів бу-

ли, на погляд автора, обумовлені рядом економічних і політичних факторів як 

загальносвітового, так і комунітарного рівня. Глобалізація, регіоналізація та єв-

ропейська інтеграція створили дуалістичну ситуацію у галузі економічного роз-

витку іспанських спільнот. З одного боку, за спостереженням економістів, ці 

тенденції призвели до збільшення залежності регіонів від зовнішніх ринків та 

раціонального використання власних ресурсів розвитку з метою витримування 

конкурентного тиску глобалізованого господарського середовища [4]. З іншого 

боку, «розмивання» кордонів та вихід регіонів на зовнішньоекономічну і, зок-

рема, комунітарну арену в якості самостійних агентів відкрило перед спільно-

тами цілий спектр нових можливостей з підвищення власної ринкової ефектив-

ності та стимулювання свого економічного та технічного розвитку. Серед таких 

можливостей, у тому числі можна виділити пошук спільних інтересів у транс-

кордонних форматах, створення спільних стратегій розвитку, конструювання 

простору транскордонної надрегіональної інтеграції [26]. З іншого боку, тенде-

нція до транскордонного діалогу стимулювалась у рамках відповідних політик 

та заходів Співтовариства – за допомогою структурних фондів, транс-європей-

ських мереж та інших ініціатив.  

Серед останніх авторові хотілося б особливо виділити Програму «Транс-

європейська співпраця для збалансованого розвитку» (ІНТЕРРЕГ), яка відіграє 

значну роль у контексті проведення політики єднання ЄС. Одним з важливих 

аспектів ІНТЕРРЕГ є заохочення транскордонного діалогу на регіональному рі-

вні управління та створення умов для організації міжрегіональних об’єднань на 

основі спільних стратегій розвитку (так званих «транскордонних регіонів», або 

«єврорегіонів»). У рамках імплементації цієї програми в контексті іспанської 

регіоналізації, було створено п’ять єврорегіонів за участю іспанських автоном-

них спільнот та регіональних утворень сусідніх Португалії та Франції. Так, за 
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участю Португалії було сформовано єврорегіони «Галісія – Північна Португа-

лія», «Естремадура – Алентежу – Алгарві» та «Андалусія – Алгарві», а за участі 

Франції: єврорегіони «Країна Басків – Аквітанія – Наварра» і «Піренеї – Серед-

земномор’я», який включає в себе Арагон, Каталонію і Балеарські Острови від 

Іспанії та Південь-Піренеї і Лангедок-Руссільйон від Франції [32]. Варто зазна-

чити, що дані об’єднання не є централізованими та мають гнучку структуру, 

визначену не стільки інституційними, скільки договірними рамками, наявністю 

спільних цілей і завдань та волею сторін до координації свої зусиль.  

Аналогічним чином, деякі іспанські регіони залучені до роботи не тільки 

транскордонних регіонів, організованих за географічною ознакою, але і темати-

чних єврорегіонів. Останні виконують функцію форумів для транскордонної 

співпраці, не обмежуваних конкретною територіальною прив’язкою. Так, низка 

іспанських АС беруть участь у транспортному єврорегіоні «South European 

Arch» і технологічному єврорегіоні «Mediterranean Technologies Arch», тоді як 

іспанський «історичний регіон» Каталонія входить до транскордонного регіону 

«Чотири мотори Європи» (де, окрім неї, співпрацюють Баден-Вюртемберг 

(ФРН), Рона-Альпи (Франція) та Ломбардія (Італія)), метою якого є просування 

технологічного розвитку та інновацій, а також розвиток економічної співпраці 

[112]. 

Отже, у цілому, співпраця іспанських автономних спільнот у форматі 

транскордонних мереж – географічних або тематичних єврорегіонів, – стано-

вить один із важливих допоміжних елементів системи реалізації впливу іспан-

ських регіонів на європейську політику. Діючи за посередництва флективної 

структури транскордонних партнерств, іспанські регіони фактично здійснюють 

самостійну європейську інтеграцію, вирішуючи соціально-економічні та техно-

логічні завдання, реалізація яких є неможливою у рамках національної держа-

ви. Практика участі у єврорегіонах не тільки зміцнює економічну спроможність 

регіонів, але й, відповідно, посилює їх легітимність як рівня влади всередині 

відповідних регіональних громад та зміцнює їх політичну позицію у діалозі з 

національним та комунітарним рівнями прийняття рішень. 
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Висновки до Розділу ІV 

Спільна політика з регіональних питань істотним чином вплинула на де-

централізацію влади у Франції, ставши одним з ключових чинників регіоналі-

зації у країні. Регіоналізація у Франції, яка і донині залишається однією з най-

більш централізованих держав Європи, відбувається повільніше і в меншому 

масштабі, ніж в інших країнах Європейського Союзу. Причинами цих характе-

ристик 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 розвиненість тяжіння до регіоналізму у більшості самих регіонів 

через сталі традиції уніфікації та наявність сильної національної французької 

ідентичності.  

Регіоналізація в цілому, та «європейська регіоналізація», зокрема, відбу-

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

не внутрішніх, а зовнішніх чинників, основним з яких виступає фактор членст-

ва Франції в Європейському Союзі та її участі в реалізації настанов регіональ-

ної політики ЄС і освоєнні коштів структурних фондів, призначених на потреби 

регіональної політики. При цьому регіоналізація іде не «знизу», а «згори»: про-

ведення відповідних реформ є не стільки продуктом тиску з боку регіонів, скі-

льки результатом політичних рішень, прийнятих у вищому ешелоні політичної 

влади Франції. 

Серед основних характеристик реформ з деконцентрації державної влади 

відзначається їх акцент на децентралізації як простому посиленні низової ланки 

самоуправління, а не на регіоналізації як процесі набрання особливих повнова-

жень регіоном. Потенціал регіонів частково врівноважений розширенням мож-

ливостей департаментів, що об’єктивно опонують проектам з подальшої регіо-

налізації та, у такий спосіб, сприяють утриманню французькою національною 

державою свого виключного керівного статусу. 

Згадані характеристики регіоналізації Франції віддзеркалились і у кон-

тексті системи реалізації «європейської ролі» регіонів цієї держави. Передбаче-
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ні системою організації відносин між національним «центром» і регіонами 

структурні обмеження (слабкість регіонального рівня управління та його врів-

новаження за рахунок посилення нижчої ланки влади та збереження вирішаль-

них повноважень центральним урядом) обумовлюють, у цілому, низьку успіш-

ність переважної більшості регіонів Франції у контексті представництва своїх 

інтересів на комунітарному щаблі. Відмінна ситуація спостерігається у випадку 

поодиноких регіонів (насамперед, Бретані), які спромоглись налагодити більш 

досконалі механізми реалізації своїх «європейських повноважень» завдяки по-

будові системи неформального консенсусу між регіональним і кантональним 

рівнями управління, заснованій на неофіційно визнаній координаційній ролі 

регіонального керівництва. 

Сучасна система участі французьких регіонів у прийнятті рішень з євро-

пейських питань представлена механізмами взаємодії з національним і комуна-

льним рівнями влади, в яких регіон відіграє роль площини координації та узго-

дження інтересів у галузях, що віднесені до його компетенції. Основним фор-

матом такої взаємодії є робота з розробки й імплементації ДРКП. На наднаціо-

нальному рівні, регіони Франції здійснюють парадипломатичну діяльність, 

спрямовану на впливання на комунітарні установи і координацію діяльності з 

іншими регіонами Європи, у тому числі у площині відповідних міжрегіональ-

них організацій та у рамках транскордонної співпраці. 

Незважаючи на порівняну обмеженість результатів «європейської регіо-

налізації» у Франції, відстежується загальна тенденція, в авангарді якої знахо-

дяться «сильні» регіони країни, спрямована на подальше зміцнення регіональ-

ного рівня управління у Франції та дедалі більше його залучення до системи 

організації влади в ЄС. 

Регіоналізація в Іспанії стала результатом як внутрішнього процесу демо-

кратизації у пост-франкістський період, так і, у чималому ступені, необхідності 

пристосування організаційної та адміністративно-політичної структури держа-

ви до вимог і засад комунітарної регіональної політики. Подальша європейська 

інтеграція справила двоїстий вплив на іспанські автономні спільноти: з одного 
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боку, членство національної держави в ЄС відкрило перед регіонами нові еко-

номічні та політичні можливості, у тому числі у руслі «європейської регіоналі-

зації», тоді як з іншого боку, усе зростаюча участь комунітарного рівня управ-

ління у житті регіонів частково обмежила їх суверенітет. У цьому контексті, 

іспанські автономні спільноти взяли курс на отримання інституціоналізованих 

можливостей справляння впливу на вироблення політики Іспанії щодо ЄС та 

участі у механізмах прийняття рішень на комунітарному рівні і розбудову від-

повідної системи. 

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

гіонів Іспанії як низової ланки системи багаторівневого управління відіграє ре-

гіональна політика Співтовариства і, зокрема, економічна допомога структур-

них фондів ЄС, що виступає в якості потужного чиннику об’єктивного зміц-

нення автономних спільнот і мобілізації регіонів у плані просування власної 

«європейської ролі».  

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

гіонів в Іспанії полягає в асиметричності іспанського регіоналізму, що виража-

ється у наявності етнокультурної, мовної та політичної диференціації між «іс-

панськими» регіонами та «історичними спільнотами» – регіонами з сильною 

власною ідентичністю і більш широкими повноваженнями у галузі самовряду-

вання (насамперед, Каталонією і Країною Басків). Провідну роль в ініціативах з 

регіоналізації відіграють «історичні спільноти», які є більш активними як на 

національному, так і на комунітарному рівні, тоді як решта регіонів Іспанії слі-

дують у фарватері цих регіонів-лідерів та справляють, скоріше, стримуючий 

вплив на дані процеси.  

Система участі регіонів Іспанії в європейській політиці включає в себе ті-

сно взаємопов’язані національний та комунітарний елементи, які є водночас 

підсистемами цієї системи. У рамках національної підсистеми, регіони Іспанії 

впливають на формування європейської політики країни за допомогою механі-

зму секторальних конференцій, які координуються секторальною конференцією 

з питань Європейського Союзу. На комунітарному рівні, автономні спільноти 



197 
 

Іспанії діють шляхом участі у роботі ряду керівних органів ЄС (РЄС, РМ) та 

іспанській делегації, в якій вони представлені регіональними радниками. Окрім 

того, іспанські регіони здійснюють пряме представництво своїх інтересів при 

інститутах ЄС та беруть активну участь у діяльності міжрегіональних установ 

та організацій – Комітету Регіонів, РЕГЛЕГ тощо. У сумі, дані елементи прямої 

і опосередкованої участі регіонів Іспанії в системі управління ЄС становлять 

потенціал їх поступової еволюції у бік набуття функцій базового щабля уряду-

вання у багаторівневій матриці влади в Європі. 
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РОЗДІЛ V.  

ОСОБЛИВОСТІ «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ»  

В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС 

 

5.1. Чинники, механізми, стратегії та результати процесів «європейської 

регіоналізації» 

Регіони держав, що розглядаються у цій роботі, в цілому продемонстру-

вали різні моделі організації діяльності у зрізі набуття ними своєї власної «єв-

ропейської ролі». Ряд аспектів їхніх мотивацій, стратегій, ролей, парадигм від-

носин з національними і комунітарним центрами демонструють подібність; у 

низці інших аспектів спостерігається відмінність. Розкриття подібного і відмін-

ного в їх стратегіях та перебігу розвитку «європейської регіоналізації», на наш 

погляд, становить науковий інтерес. У даному розділі автор хотів би коротко 

зупинитись на розгляді та порівняльному аналізі основних параметрів «євро-

пейської регіоналізації» у розумінні розвитку системи участі регіонів розгляду-

ваних країн у формуванні європейської політики як на національному, так і на 

комунітарному рівнях влади. Вважаємо за доцільне зосередитись на співстав-

ленні об’єктів аналізу у таких вимірах: 1) мотивація «європейської регіоналіза-

ції», 2) її основні суб’єкти-сторони, 3) ключові чинники, що справляють вплив 

на її перебіг, 4) стратегії її реалізації, 5) стратегії національної держави у галузі 

управління, контролю або нейтралізації «європейської регіоналізації» і 6) спе-

цифіка у залежності від форми державного устрою (федеративної чи унітарної). 

Також хотілося б 7) коротко охарактеризувати основні плюси і мінуси «євро-

пейської регіоналізації» для трьох її основних сторін і водночас «полюсів інте-

ресів» – трьох «рівнів управління» – національної держави, регіону та ЄС і 8) 

визначити її проміжні підсумки і перспективи.  

1) На основі викладеного у попередніх розділах роботи, можна стверджу-

вати, що мотиви регіонів країн, які розглядаються у дисертації, до ствердження 

власних можливостей у сфері впливання на європейську політику та національ-

ну і комунітарну системи прийняття рішень з європейських питань мають ши-
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рокий спектр. Ці мотиви носять, за своєю природою, позитивний тв/або негати-

вний, політичний тв/або економічний характер. (Говорячи про «позитивний» чи 

«негативний» характер мотивів, дисертант має на увазі не «добре» чи «погане» 

у цих мотивах, а їх об’єктивні сутнісні властивості – відповідно, «стверджен-

ня», прагнення до отримання чогось, з одного боку, і «відкидання», намагання 

уникнути чогось, з іншого). 

Основним негативним чинником, що спонукав європейські регіони до 

отримання важелів впливу на європейську політику, став, за нашими спостере-

женнями, тиск з боку комунітарного рівня управління на сфери повноважень 

регіональних суб’єктів. По мірі зростання сфери компетенції Європейського 

Союзу та її розповсюдження, у тому числі, на галузі, віднесені національним 

законодавством до відання регіональних органів влади, регіони дедалі більше 

опиняються у залежності від комунітарного центру. При цьому, якщо націона-

льна держава, яка теж несе «втрати» у зрізі перерозподілу повноважень на ко-

ристь ЄС, має свої важелі впливання на Співтовариство/Союз та його політику, 

то регіон такими можливостями не володів. Негативну, з точки зору регіональ-

них інтересів, ситуацію додатково погіршує той нюанс, що саме регіональний 

рівень управляння несе відповідальність за імплементацію політики (у даному 

випадку – політики і директив ЄС) у своїх сферах відання. Даний тиск викликав 

і продовжує викликати занепокоєння у значній кількості регіонів країн, що роз-

глядаються; причому можна констатувати пряму залежність між такими факто-

рами, як обсяг повноважень регіону та наявність в нього автономістських амбі-

цій та інтенсивністю, з якою він обстоює своє право на здійснення хоча б об-

меженого впливу на систему прийняття рішень в європейській галузі. Отже, 

даний негативний тип мотивації (недопущення подальшого «наступу» ЄС на 

права і сфери відання регіонів) є притаманним, у тій чи іншій мірі, більшості 

регіонів трьох з розглядуваних країн, а саме, Бельгії, Німеччини та Іспанії. Осо-

бливо активними через саме згадану обставину (поступова втрата автономії) 

були найбільш сильні в інституційному вимірі регіони – Фландрія у Бельгії, Ба-

варія, Баден-Вюртемберг, Гессен та Північна Рейн-Вестфалія та інші найбільш 
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розвинуті західнонімецькі федеральні землі у Німеччині, Каталонія і Країна Ба-

сків в Іспанії. У той же час, регіони Франції, у даному контексті, стоять осібно. 

На основі попередніх розділів можна зробити висновок, що порівняно з анало-

гами в інших розглядуваних країнах, регіональний рівень управління у Франції 

надто слабкий у структурному та інституційному вимірах, а сфера повноважень 

регіонів не настільки значна, щоби бути істотно ураженою з боку комунітарно-

го центру влади.  

Тісно пов’язаним з вищезгаданим є ще один мотив негативної природи: 

ряд сильних у політичному, адміністративному та економічному регіонів країн 

Європи (і, зокрема, вказані вище) вбачають у посиленні комунітарного центру 

опосередковане зміцнення національної держави. Дане явище полягає у посту-

повому піднесенні ролі центрального уряду внаслідок, по-перше, збільшення 

обсягу міжсуб’єктних взаємодій у рамках існуючих державних систем «по вер-

тикалі» (тобто за лінією «регіони – національна держава – Європейський Со-

юз») та «по горизонталі» (між регіонами) і, відповідно, зростання системного 

попиту на координуючі дії та, по-друге, спроможність центральних органів 

влади справляти опосередкований вплив на рішення ЄС, обов’язкові для регіо-

нів у тих галузях, які були вилучені зі сфер компетенції «центру» та передані 

регіонам. Отже, регіони просувають ідею отримання доступу до системи при-

йняття рішень з європейської політики у тому числі і з метою протидії такій 

«повзучій рецентралізації», або «рецентралізації через чорний хід». 

До позитивних можна віднести ряд мотивацій політичного і економічного 

плану, ключовими з яких, на наш погляд, виступили такі. 

Основним позитивним політичним чинником, що стимулює пошук регіо-

нами форм проектування своєї волі до площини прийняття рішень з європейсь-

ких питань, на погляд автора, є спільна регіональна політика Співтоварист-

ва/Союзу. Хоча, як зазначалося вище, комунітарний рівень управління і здійс-

нює тиск на регіональний рівень, саме з його боку традиційно виходить потуж-

ний імпульс регіоналізації. Розглядаючи відносини влади в ЄС у контексті мо-

делі багаторівневого управління, комунітарний щабель докладав і продовжує 
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докладати істотних зусиль з ідейно-концептуального обґрунтування й політико-

правової та організаційної підтримки як регіоналізації в ЄЕС/ЄС, у цілому, так і 

«європейської регіоналізації», зокрема. Саме Співтовариство заклало юридичні 

підвалини під регіоналізацією рядом комунітарних рішень, декларацій та інших 

документів, якими було запроваджено, зокрема, принцип субсидіарності та ре-

гіоналізації [131], обумовило необхідність участі регіонів у політичному діалозі 

на рівні ЄЕС/ЄС [95] і створило низку форматів для представництва регіонів у 

наднаціональній площині (насамперед, Комітет регіонів). Як зазначалося вище 

у даній роботі, мотивом таких кроків Співтовариства є, з одного боку, компен-

сування впливу держав і його збалансування за рахунок піднесення ролі регіо-

нів та, з іншого боку, винайдення додаткових політичних ресурсів євроінтегра-

ції – у даному випадку, на регіональному рівні. 

Ще одним потужним чинником є сильна регіональна ідентичність і, від-

повідно, обумовлені нею автономістські настрої або навіть прагнення до неза-

лежності, які спостерігаються у деяких регіонах Європи. За допомогою здійс-

нення свого представництва у системі прийняття політичних рішень своїх країн 

та Європейського Союзу дані регіони намагаються закласти фундамент під сво-

єю міжнародно-правовою або, принаймні, європейською суб’єктністю. У поді-

бних системах реалізації «європейської ролі» дослідники справедливо вбачають 

або перехідні форми міжнародної (європейської) суб’єктності, або «обмежену 

суверенізацію», «квазісуверенізацію» [94, с. 40]. Здійснюючи вплив на комуні-

тарні інститути та доносячи свою позицію до широкого загалу європейських 

інститутів та урядів країн ЄС, дані регіони мають змогу не тільки хоча б част-

ково задовольнити свої державницькі амбіції, але й нагромадити необхідний 

досвід у галузі дипломатії в системі ЄС. Окрім того, функціонування представ-

ництва в Брюсселі дає змогу кожному окремо взятому регіонові, зацікавленому 

у ствердженні свого особливого «квазісуверенного» статусу, здійснювати коор-

динацію політичних заходів з іншими подібними регіонами, добиваючись спі-

льних цілей у сфері регіоналізації та лобіювання політичних інтересів крупних 

регіонів. До подібних регіонів можна віднести, зокрема, провідні автономні 
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спільноти Іспанії (а саме, Каталонію і Країну Басків), бельгійський регіон Фла-

ндрію, французький регіон Бретань та, у певному ступені, німецьку федеральну 

землю Баварія. 

Важливе значення мають і позитивні економічні мотиви, що обумовлю-

ють «європейську активність» регіонів. Слід зазначити, що пряме представниц-

тво у Брюсселі, де зосереджені основні європейські інститути та делегації усіх 

країн-членів, а також бюро інтересів провідних регіонів Європи, є, на погляд 

дисертанта, раціональною й адекватною відповіддю на виклики регіоналізації 

та економічної глобалізації, а також на господарські реалії Європейського Сою-

зу, породжені інтеграцією. Наявність механізмів представництва за кордоном, і, 

зокрема, у Брюсселі у цьому контексті розглядається як засіб прямого вислов-

лення своїх економічних інтересів, пошуку економічних партнерів, розвитку 

контактів у сферах торгівлі, інвестицій, технологічного розвитку.  

Окремим важливим аспектом економічної мотивації «європейської при-

сутності» регіонів є такий мотив, як необхідність доступу до фондів Європей-

ського Союзу, що виділяються на регіональний розвиток. У цьому зв’язку, 

ключовим зовнішнім стимулом, що обумовлює появу такої мотивації, є регіо-

нальна політика ЄС, спрямована, у тому числі, на заохочення регіоналізму (і 

зокрема, такі програми, як ІНТЕРРЕГ). Під егідою ЄС діє цілий ряд програм та 

реалізуються тисячі проектів у регіональній сфері, що так чи інакше зачепили 

абсолютну більшість регіонів в усіх розглядуваних країнах, фінансовані Євро-

пейським фондом регіонального розвитку (ЄФРР), структурними фондами та 

Фондом єднання [127; 128]. Слід вказати, що економічна мотивація стала силь-

ним стимулом з просування власної «європейської ролі» для деяких регіонів, 

які, за інших обставин, могли залишитись осторонь даного процесу. В якості 

ілюстрації можна було б навести приклад Валлонії, яка, від початку не будучи 

зацікавленою у «розмиванні» основ бельгійської державності, тим не менше, 

активно включилась у процес лобіювання своїх «європейських інтересів», маю-

чи на меті залучення комунітарного фінансування [53]. Отже, отримання кош-

тів Європейського Союзу на потреби регіонального розвитку та координація 
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діяльності у рамках відповідних комунітарних програм і проектів є потужним 

економічним мотивом, що підтримує роботу регіонів з виходу на комунітарний 

рівень прийняття рішень. Слід вказати, що дана мотивація так чи інакше прису-

тня у порядку денному всіх регіонів країн, які розглядаються у цій дисертації, 

що дозволяє охарактеризувати зазначений мотив в якості найбільш універсаль-

ного.  

У той же час, мотив отримання коштів є достатньо потужним чинником, 

спроможним впливати і на поведінку національної держави. Саме значний об-

сяг фінансування, що виділяється на підтримку структурної політики ЄС і полі-

тики гуртування, спонукав до регіоналізації такі країни-одержувачі, як Франція 

та Іспанія. 

2) Вельми важливим для розуміння специфіки «європейської регіоналіза-

ції» в указаних країнах є, на наш погляд, визначення основних «інтересантів» 

процесу розбудови систем впливу на рішення у галузі європейської політики – 

суб’єктів-сторін, зацікавлених у просуванні відповідних процесів та готових до 

здійснення заходів з обстоювання і проведення в життя таких своїх інтересів. 

Загальна оцінка гравців процесу набуття «європейської ролі» свідчить, що різні 

актори (уряди і регіони) у різному ступені обстоювали курс на регіоналізацію 

та відігравали відмінні ролі: якщо одні з них були ініціаторами та активними 

учасниками даного процесу, то інші, скоріше, слідували у фарватері останньо-

го. 

До зацікавлених сторін регіоналізації та сприяння виходу регіонів на ко-

мунітарний рівень прийняття рішень слід, насамперед, віднести Європейський 

Союз. Доцільно згадати, що курс на подолання дисбалансів у розвитку між різ-

ними регіонами Європи, будучи одним з лейтмотивів процесу європейської ін-

теграції, був зафіксований у Римському договорі 1957 р. та залишається не-

від’ємним елементом політики ЄС й одним з напрямів діяльності комунітарно-

го центру [2]. Запровадивши принцип субсидіарності й взявши курс на побудо-

ву багаторівневої системи управління, у рамках якої регіони, поруч з комуніта-

рним і національним щаблями, мали становити окремий рівень влади, і стиму-
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люючи практичне впровадження даного підходу через розгалужену систему 

проектів і структурних фондів (нагадаємо, що однією з вимог Європейської 

Комісії для отримання фінансування є «регіональна консультація» при розподі-

лі коштів), ЄС істотним чином сприяє просуванню самої концепції регіоналіза-

ції як піднесення регіонального рівня управління, а отже і робить свій внесок у 

консолідацію його адміністративного потенціалу. Останнє, в свою чергу, об’єк-

тивно стимулює дії з боку регіонів, спрямовані на набуття власної «європейсь-

кої ролі» у розумінні участі у формуванні європейської політики національних 

урядів та комунітарної ланки управління. У розрізі даного аналізу, можна ви-

словити спостереження: якщо у випадку Бельгії і Німеччини даний вплив був, 

значною мірою компліментарним їх власним зусиллям, спрямованим на прове-

дення «європейської регіоналізації», то у випадку Франції і, в меншому ступені, 

Іспанії даний суб’єкт став одним з найбільш важливих контрибуторів до стано-

влення і внутрішнього регіоналізму, і процесу акумуляції регіонами повнова-

жень на «європейському напрямку». 

Особливу роль у просуванні «європейської функції» регіонів «знизу» ві-

дігравали провідні регіони з вираженими ознаками власної ідентичності. Так, у 

випадку Бельгії, основним «локомотивом» регіоналізації стала Фландрія – еко-

номічно високо розвинений регіон з сильними відцентровими автономістськи-

ми або навіть незалежницькими прагненнями. Власне, сама регіоналізація Бель-

гії з подальшою розбудовою механізмів здійснення участі у розробці європей-

ської політики стала відповіддю центрального уряду на зусилля регіону з на-

буття незалежності та, водночас, компромісом між фламандським населенням і 

рештою мовних і культурних груп. Інші регіони та спільноти Бельгії в цілому, 

обмежувались підтримкою окремих фламандських ініціатив або навпаки, – 

протидіяли їх реалізації [54, с. 21]. 

Подібна ситуація простежується і у випадку Іспанії. Ряд іспанських регіо-

нів – насамперед ті, які мали підкреслену власну етнокультурну та мовну іден-

тичність та володіли в історичному минулому особливим статусом у контексті 

іспанської держави (так звані «історичні спільноти», зокрема, Країна Басків, 
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Каталонія, Галісія тощо) – справляли послідовний тиск на державну систему 

своїх країн з метою її переформатування у руслі регіоналізації, а згодом і ство-

рення інституціоналізованих можливостей зі здійснення участі у формуванні 

європейської політики. Каталонія і Країна Басків розвинули значну активність у 

галузі парадипломатії та ужили послідовних кроків з просування свого статусу 

як напівнезалежних країн Європи. У той же час більшість автономних спільнот 

цієї країни не має подібних амбіцій та не підтримує прагнення до незалежності, 

при цьому користуючись результатами тиску «історичних спільнот» на центра-

льний уряд у вимірі участі в системі розробки європейської політики та пред-

ставництва на комунітарному рівні управління. 

Роль «флагмана» у процесі «перенесення» регіоналізації до сфери прийн-

яття рішень з європейських питань в Німеччині відіграють найбільш економіч-

но розвинені регіони – Баварія, Гессен, Баден-Вюртемберг, Північна Рейн-

Вестфалія та інші. Аналізуючи німецький приклад, слід підкреслити відмін-

ність причин, що спонукали ці німецькі регіони до лобіювання відповідних 

проектів, від чинників, які зумовили аналогічні зусилля інших регіонів країн, 

що розглядаються. Так, хотілося б відзначити превалювання у федеральних зе-

мель такої мотивації, як захист власної автономії від «наступу» з боку комуні-

тарного рівня влади. Також слід констатувати маргінальний характер мотиву 

просування власної ідентичності, що помітно відрізняє дані регіони-лідери від 

інших провідних регіонів розглядуваних країн (у певному сенсі, виключенням 

можна вважати Баварію, у масовому та політичному дискурсі якої продовжу-

ють фігурувати ідеї про окремість від решти Федеративної Республіки Німеч-

чина та, відповідно, державну незалежність [58]). 

У цілому, відмінною ситуація є у Франції, де за нашими спостереження-

ми, викладеними вище у даній роботі, основну роль у просуванні регіоналізації 

(у тому числі й у вимірі європейського представництва) відіграє національний 

уряд країни. Національна держава, що керується міркуваннями збалансування 

розвитку (насамперед, економічного) французьких територій, з одного боку, та 

моделями регіоналізму, які просуваються у рамках регіональної політики ЄС, 
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здійснила ряд реформ з деконцентрації державної влади «згори», самостійно 

надавши регіонам країни цілий ряд повноважень і сфер відповідальності. У 

свою чергу, роль більшості регіонів була достатньо обмеженою. Лише пооди-

нокі регіони (Бретань, Корсика) продемонстрували певну волю до просування 

регіоналізації «знизу». 

Отже, як можна побачити, універсальним ко-спонсором процесів регіона-

лізації, загальним для всіх цих регіонів і країн, виступив комунітарний центр. У 

більшості країн, що розглядаються, основними зацікавленими сторонами, що 

брали на себе функцію рушіїв «європейської регіоналізації», стали регіони з си-

льною етнокультурною ідентичністю та/або істотним економічним потенціа-

лом, зацікавлені, відповідно, у просуванні в європейській площині свого націо-

нально-регіонального порядку денного і економічних переваг. У випадку Фран-

ції та Іспанії в якості основного рушія даного процесу виступила центральна 

державна влада, якою рухали мотиви, по-перше, імплементації настанов регіо-

нальної політики ЄС, а, по-друге, залучення цільових інвестицій та коштів 

структурних фондів Союзу до власних регіонів з метою сприяння їх економіч-

ному розвитку.  

3) Вважаємо за доцільне проаналізувати подібності і відмінності між роз-

глядуваними країнами й у такому вимірі, як визначення ключових джерел 

впливів на систему відносин «центр – регіони» та її елемент-підсистему – за-

безпечення участі регіонів у формуванні європейської політики. У цілях прове-

дення даного аналізу можна умовно розбити такі джерела на внутрішні по від-

ношенню до даної системи (або ендогенні джерела, – а саме такі, що пов’язані 

із саморухом і саморозвитком даної системи у руслі теорії самоорганізації 

[184]) та зовнішні (або екзогенні). У прикладенні до системи, що розглядається, 

вважаємо, що зовнішні фактори можуть асоціюватись з комунітарним та/або 

національним рівнем управління, мати внутрішньо- чи зовнішньополітичну 

природу. При цьому, автор вважає, що квантифікація, скільки-небудь вірогідне 

обчислення обсягів впливу на відповідні системи розглядуваних країн і регіонів 
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з різних джерел є неможливим, і характеризуватиме такі впливи у термінах їх 

оціночно «значної», «вирішальної», «додаткової», тощо ролі. 

Вище автором згадувалось про те, що з точки зору аналізу природи вели-

ких імпульсів, які продукували зміни у системі державної влади Іспанії та її пі-

дсистеми із забезпечення європейської ролі АС, особливе значення мають події, 

які, будучи зовнішніми по відношенню до системи взаємин «центр – регіони», 

справляють на неї деформуючий вплив і стимулюють її до перебудови на нових 

засадах. За ознакою джерела свого походження, у проекції до реалій Іспанії, 

дані імпульси можуть носити як внутрішній (зміна правлячої партії та/або коа-

ліційне будівництво), так і зовнішній характер (зміни та події на комунітарному 

рівні управління). Так, проблематика участі регіонів у формуванні європейської 

політики з’являлась у порядку денному іспанської держави послідовно після 

кожної відносної перемоги соціалістів або представників НП, які були вимуше-

ні йти на компроміси з регіональними партіями (йдеться, насамперед про партії 

«історичних спільнот») для формування коаліцій в обмін на поступки у галузі 

європейського представництва АС. Додатковим, хоча й не настільки визнача-

льним, джерелом подібних імпульсів став комунітарний рівень політики, який 

справляв опосередкований тиск на внутрішньополітичне життя країни, що збі-

льшувався у ході обговорення крупних ініціатив європейського будівництва – 

насамперед, у цьому контексті слід згадати про дискусію навколо проекту єв-

ропейської конституції, під час якої уряд пішов на істотне розширення євро-

пейських повноважень і можливостей автономних спільнот. Отже, для системи 

реалізації «європейської ролі» регіонів Іспанії відправними точками пройдених 

нею трансформацій стали зовнішні впливи – проекції актів перетворень у внут-

рішньополітичному середовищі країни та віх еволюції системи комунітарних 

відносин та інституційної системи Європейського Союзу. 

Подібна ситуація у даному вимірі спостерігається і в Бельгії. Оскільки 

тематика регіоналізму, відносин «центр – регіони» та міжрегіональних взаємин 

усередині самої Бельгії була і залишається гостро актуальною, внутрішньополі-

тичне середовище країни є джерелом важливих імпульсів, що зачіпляють у то-
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му числі, і систему реалізації європейських повноважень бельгійських регіонів 

та спільнот. Як і в іспанському випадку, внутрішньополітичні кризи та, взагалі 

«піки» напруження у процесі внутрішнього політичного (і у міжпартійному, і у 

міжрегіональному, і у вертикальному, – у відносинах «держава – регіони», – 

зрізі) діалогу створювали можливості для переформатування поточної моделі 

цієї системи та розширення регіональних повноважень і ступеню участі у виро-

бленні європейської політики. У той же час, не менш важливими були й анало-

гічні можливості, викликані еволюцією системи відносин у рамках ЄС, що зно-

ву-таки, обумовлює подібність бельгійської ситуації до іспанської. 

Набагато важливішу роль комунітарний чинник відіграє у ФРН, де феде-

ральний рівень управління був вимушений кілька разів іти на істотні поступки 

федеральним землям у сфері європейських повноважень останніх з метою 

отримання їхньої підтримки на голосуваннях з приводу ратифікації ключових 

документів Європейського Співтовариства (Союзу) – наприклад, Маастрихтсь-

кого договору, проекту європейської конституції тощо. Як показала практика, 

ряд аспектів якої був описаний у даній роботі, регіони Німеччини використову-

вали точки біфуркації розвитку комунітарної системи відносин та їх проекції на 

систему німецької політки з метою модифікації існуючої системи реалізації ре-

гіональної участі у європейській політиці. У той же час, наявна система регіо-

налізації у Німеччині така, що з огляду на вельми широке коло повноважень, 

відданих федеральним землям, питання регіоналізації, на відміну від бельгійсь-

кого та іспанського прикладів, не відіграє настільки важливої ролі у внутрішній 

політиці та, відповідно, є лише вторинним фактором змінності системи здійс-

нення «європейської ролі» німецьких земель. Отже, вирішальне значення для 

розвитку такої системи мали, в основному, зовнішні чинники комунітарного 

рівня. 

Натомість, подібна система реалізації регіонами участі у формуванні єв-

ропейської політики, побудована у Франції, розвивалась у чималому ступені «з 

себе», тобто у французькому випадку ендогенні чинники поступу відігравали 

не настільки маргінальну роль, як в інших випадках, розглянутих у цій роботі. 
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Основні етапи розвитку цієї системи, у цілому, збігались з аналогічними віхами 

еволюції системи відносин «центр – регіони», яка у свою чергу, у французько-

му специфічному контексті, просувалась на основі імпульсів, що виходили з 

самої системи державної влади. Певний вплив на динаміку та конкретні форми 

системних перетворень справили і екзогенні фактори – насамперед, відносне 

збільшення уваги політичних гравців до дискурсу регіоналізації та пов’язана з 

цим політика Соціалістичної партії періоду її перебування при владі. На наш 

погляд, помітна порівняно з прикладами інших країн, розглянутих у дисертації, 

роль внутрішньосистемних чинників була зумовлена самою природою францу-

зької системи організації державної влади, взагалі, та її елементу-системи взає-

мин між національною державою і регіонами, зокрема. Давні традиції держав-

ного і політичного централізму, організуюча роль національної держави, з од-

ного боку, і порівняно низька мотивація переважної більшості регіонів до на-

буття власної «європейської ролі», помножена на структурні обмеження та ін-

ституційну слабкість регіонального рівня управління, з іншого боку, обумовили 

плановість розвитку системи «європеїзації» регіонів Французької Республіки, 

їхню залежність від імпульсів з боку центрального щабля державної влади. 

4) У рамках даного розділу також хотілось би коротко визначити основні 

стратегії регіонів країн, що розглядаються, застосовані ними у контексті про-

сування власної «європейської ролі» та участі у розбудові системи реалізації їх 

впливу на прийняття рішень з питань європейської політики. Хотілося б, при 

цьому, свідомо розділити згадані стратегії та стратегії регіоналізації у загаль-

ному сенсі, винісши останні за рамки даної роботи, оскільки, на погляд автора, 

такі заслуговують на окреме дослідження з огляду на розмаїття своїх форм та 

методів. 

У цілому, стратегії регіонів у галузі набуття «європейської ролі» можна 

умовно класифікувати як «внутрішні» та «зовнішні» (чи «внутрішньої» або 

«зовнішньої дії» тощо), – тобто такі, що спрямовані на досягнення участі у ви-

робленні європейської політики з використанням національних механізмів та за 

допомогою мобілізації міжнародної підтримки, відповідно. 
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Як встановлено у попередніх розділах роботи, «внутрішні» стратегії, що 

будувались на принципі залучення комплексу політичних, адміністративних та 

інституційних ресурсів систем державної влади та організації відносин між 

центром та регіонами, становили один з основних напрямків зусиль, які докла-

дались регіонами з метою забезпечення своєї присутності у системі вироблення 

рішень з європейської політики. Дані стратегії передбачали використання ши-

рокого спектру засобів, що варіював у залежності від політико-правових умов 

та інституційних реалій конкретної країни та регіону.  

Важливою стратегією «внутрішнього» типу, що застосовуються в усіх ро-

зглядуваних країнах, є лобізм регіональних інтересів (у тому числі, у вимірі 

«європеїзації» ролі регіонів) у рамках інституційної системи держави, у цілому, 

та центрального/федерального рівня влади, зокрема. З огляду і на широту за-

стосування інструментарію даної стратегії, і на її результативність, вважаємо, 

що її можна визначити в якості провідної з числа тих, що взяті «на озброєння» 

регіонами Європи. 

Так, у всіх трьох розглядуваних державах з «сильними» регіонами (тобто 

у Бельгії, Німеччині та Іспанії) територіальні суб’єкти постійно використову-

ють увесь спектр важелів, наявних в їх розпорядженні у силу відповідних ін-

ституційних можливостей. Зокрема, в Іспанії та Бельгії однією з основних форм 

взаємодій між регіонами та центром з питань європейської політики є перего-

вори та консультації між урядами регіонального і національного рівнів. У той 

же час, за нашими спостереженнями, у Німеччині вертикальний міжурядовий 

діалог за ступенем своєї важливості в якості інструменту реалізації регіональ-

них інтересів поступається місцем парламентським механізмам: регіони (феде-

ральні землі) представлені на федеральному рівні верхньою палатою парламен-

ту – Бундесратом, який є виразником їх потреб і позицій всередині федеральних 

інституційних механізмів. 

На відміну від згаданих прикладів, у Франції регіональний лобізм (і зок-

рема, лобізм щодо європейської політики) носить, скоріше, характер впливу на 

центральну владу за неофіційними каналами та у рамках систем неформальних 



211 
 

зв’язків. Зокрема, як згадувалось вище, важливим інструментом впливу фран-

цузьких регіонів на «центр» став неформальний інститут «нотаблів» – профе-

сійних політиків-лобістів, інтегрованих у місцеві та центральні управлінські і 

політичні еліти. Окрім того, для просування регіональних інтересів місцеві елі-

ти та зацікавлені групи удалися до практики формування неофіційних лобістсь-

ких коаліцій, завданням яких стало справляння тиску на центральний уряд з ме-

тою залучення регіональних гравців до систем вироблення політики щодо про-

блематики, яка стосується регіонів (у тому числі – стосовно європейського 

представництва останніх) та, у цілому, підтримки регіональних цілей у роботі 

державних органів влади [117, с. 107]. 

Близькою за змістом до вищезгаданого варіанту внутрішньої дії є страте-

гія «політичної кооперації» з аналогічними регіонами (точніше, їх органами 

влади, насамперед – урядами), які мають близькі інтереси, всередині власної 

країни. Метою даної стратегії (яку ще можна визначити як одну з форм «внут-

рішньої парадипломатії») є координація зусиль та консолідація політичних й 

інституційних ресурсів впливу регіонів на тлі взаємодії з федеральним/націо-

нальним центром. Прикладом такої співпраці можуть слугувати регіони Іспанії 

(де свої позиції та заходи з діалогу з центральною владою нерідко узгоджують 

«історичні спільноти», зокрема – Каталонія, Країна Басків, Канарські Острови), 

Бельгії (співпраця між «франкомовними» регіонами – Валлонією та Брюсселем 

– або діалог між Валлонією і Фландрією з питань відносин з федеральним 

центром) та Німеччини (де спостерігається довготривале «горизонтальне» спів-

робітництво з питань доступу до формування європейської політики між най-

більш економічно успішними федеральними землями, а саме: Баварією, Баден-

Вюртембергом, Гессеном тощо). Через таку рису французької системи регіона-

лізму, згадану вище у даному дисертаційному дослідженні, як структурна слаб-

кість регіону, його існування, скоріше в адміністративній площині, у розумінні 

рівня управління, а не території. У Франції така координація, фактично, відсут-

ня. Подібна модель, в обмеженій формі, реалізована у Бретані: у цьому регіоні 

Франції регіональні адміністративні інститути активно практикують діалог з 
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кантональними органами влади з метою координації зусиль із зовнішнього (зо-

крема, європейського) представництва Бретані; з огляду на рівноправність регі-

онального та кантонального рівня управління у термінах статусу та ієрархії, да-

ний діалог слід розглядати саме як «горизонтальний», а не «вертикальний» за 

своєю природою. 

Ще однією з успішних регіональних стратегій внутрішньої дії стала екс-

плуатація регіональними партіями своїх електоральних політичних ресурсів з 

метою просування інтересів регіоналізації, у тому числі, у вимірі залучення ре-

гіонів до формування європейської політики. Яскравим прикладом використан-

ня даної стратегії є досвід послідовної участі автономістських та націоналісти-

чних регіональних партій у діяльності кількох коаліційних урядів Іспанії. Так, у 

1993 р. СРПІ, не маючи достатньої кількості голосів для формування соціаліс-

тичного уряду, була змушена звернутись по допомогу до ряду партій націона-

льних меншин, яких було обрано до парламенту Іспанії. Діючи у такий спосіб, 

СРПІ змогла одержати підтримку каталонського політичного альянсу «Конвер-

генція та Єднання» і Баскської націоналістичної партії [118]; у свою чергу зга-

дані регіональні гравці висунули вимоги щодо удосконалення системи участі 

«історичних спільнот» у виробленні європейської політики, що призвело до ре-

форми цієї системи у листопаді 1994 р. [73, с. 155]. Аналогічним чином, залуча-

ти голоси регіональних націоналістичних партій був вимушений і лідер Народ-

ної партії Х-М. Азнар після виборів 1996 р., коли НП набрала лише відносну 

більшість. Регіональні партії (ті ж самі «Конвергенція та Єднання» і Баскська 

націоналістична партія, до яких додалась і «Коаліція Канари») підтримали НП в 

обмін на підписання «пакту інвеститури і урядування», згаданого більш дета-

льно у параграфі 3.2 [47]. Регіональні політичні сили продовжили дану практи-

ки і за наступних виборів: так, у 2004 р. ряд регіональних партій (зокрема, «Ко-

аліція Канари», Галісійський націоналістичний блок і «Ініціатива за Каталонію 

– Зелені») підтримали соціалістів, обумовивши чергові зрушення у політиці 

центру щодо допуску регіонів до системи формування європейської політики 

[45]. У цьому зв’язку, хотілося б зазначити, що у ряді випадків регіональні пар-
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тії свідомо підтримували лише ті аспекти порядку денного своїх союзників по 

коаліції, які мали регіональне значення, фактично дистанціюючись від загаль-

ного ідеологічного наповнення політики крупних партій-партнерів: так, одні й 

ті ж регіональні гравці почергово входили в альянси з політичними антагоніс-

тами – СРПІ та НП, обумовлюючи свою участь у коаліціях зрушеннями у регі-

ональній політиці. 

Партійний лобізм регіоналістських інтересів широко застосовується у 

якості однієї зі стратегій «європейської регіоналізації», хоча й у відмінних фор-

мах, і в такій країні, як Бельгія. З одного боку, до другої половини 2000-х рр. 

значна кількість загальнобельгійських партій співіснували з регіональними 

партіями, не поступаючись останнім у популярності в регіонах, що уможлив-

лювало внутрішньопартійну дипломатію та діалог з приводу «європейської ро-

лі» регіонів як однієї з тем політичного порядку денного в країні. З іншого бо-

ку, починаючи з 2000-х рр., бельгійський політикум починає фрагментуватись з 

етнічною і мовною ознакою у партійному вимірі, що веде до висунення на пе-

рший план саме регіональних партій та партій мовно-культурних спільнот. Це 

привело до якісно нової ситуації у площині можливостей трансляції регіональ-

них інтересів за допомогою механізмів прямого впливу на федеральний уряд. 

Зокрема, формування у 2008 р. правлячої коаліції, більшість в якій належала 

фламандським партіям (таким, як «Відкриті фламандські ліберали і демократи» 

та «Християнські демократи і фламандці»), дозволила привести до влади в кра-

їні представника Фландрії та послідовного прибічника автономізації в Бельгії І. 

Летерма [25], що виступив з програмою деконцентрації влади у країні.  

Партійні ресурси та важелі впливу на федеральну державу використову-

ються і в Німеччині. В якості провідних партій з вираженими регіоналістськими 

ознаками можна навести Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Партію 

демократичного соціалізму (ПДС), яка існувала до 2007 р. Так, ХДС представ-

ляє Баварію – німецьку федеральну землю з сильною регіональною ідентичніс-

тю – та проголошує своєю метою просування інтересів та впливу Баварії в 

ФРН. Виступаючи за продовження децентралізації федеральної влади, ХДС по-
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слідовно просуває питання регіоналізації та розширення повноважень федера-

льних земель у контексті формування європейської політики за допомогою та-

ких важелів, як участь у правлячих коаліціях та формуванні урядів (включаючи 

і нині, тобто станом на 2014 р., діючий уряд ФРН) [62, с. 74]. У свою чергу, 

ПДС виникла у так званих «східних землях», тобто на теренах колишньої НДР, 

у якості політичної відповіді східнонімецького населення на політичні та соціа-

льно-економічні деформації, викликані об’єднанням Німеччини та влиттям її 

східних земель до ЄС. До свого перетворення на загальнонаціональну Ліву пар-

тію у 2007 р., ПДС обстоювала інтереси (насамперед, економічні) східних зе-

мель, просуваючи політику регіонального протекціонізму, спрямованого на 

пом’якшення соціальних і господарчих стресів, що уразили Східну Німеччину 

після возз’єднання [62, с. 76].  

У той же час, жодна зі згаданих вище варіацій стратегії впливання на 

центральний рівень влади за допомогою акумуляції політичного потенціалу ре-

гіональними партіями та їх виходу на національний щабель управління не може 

бути витребуваною в умовах Франції. Як зазначалось у даній дисертації, опера-

ційний контекст регіональних партій у Франції визначається високим ступенем 

загальнонаціональної ідентичності більшості груп, які, за інших обставин, мог-

ли б претендувати на роль регіональних меншин, що істотно звужує електора-

льну базу тих політичних сил, які стоять на регіоналістичній платформі. Так, 

найкрупніше угрупування провідних регіональних партій, що об’єдналися з ме-

тою консолідації своїх ресурсів, альянс «Солідарні регіони і народи», будучи 

неспроможним самотужки вийти на національний рівень представництва, ви-

мушений кооперуватись на виборах до Національної Асамблеї із загальнофран-

цузьким рухом «зелених» [38]. Позаяк за відсутності регіональних партій, здат-

них добитись можливості представляти свої регіони на національному щаблі 

управління, регіоналістична риторика подекуди активно використовується кру-

пними загальнонаціональними партіями. Серед останніх хотілося б відзначити 

Соціалістичну партію, яка зробила регіоналізм одним з важливих пунктів своїх 
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передвиборчих програм початку 2000-х рр., а згодом, опинившись при владі, 

провела ряд відповідних реформ, зокрема – пакет реформ Дефера [59, с. 79]. 

У цілому, можна констатувати, що лобіювання регіональних інтересів 

(зокрема, у вимірі надання регіонам прав участі у формуванні європейської по-

літики) за партійною лінією має місце в усіх розглянутих країнах. Схеми впли-

ву (участь регіональної партії у діяльності центрального уряду) демонструють 

високий ступінь подібності у випадках таких країн, як Бельгія і Німеччина, де 

регіональні партії, фактично, вигравали федеральні вибори та висували з влас-

них лав прем’єр-міністрів відповідних держав. Натомість, в Іспанії регіональні 

партії, представлені на рівні національної легіслатури одиничними депутатами, 

кілька разів використовували свої голоси в парламенті для надання підтримки 

коаліційним урядам, сформованим або соціалістами, або правими в обмін на 

поступки у плані «європейської регіоналізації». Відмінною ситуація є у Фран-

ції: оскільки регіональні націоналістичні партії не відіграють помітної ролі на 

національному рівні управління, зацікавлені регіони не можуть використовува-

ти дану стратегію впливу на «центр»; тим не менше, у площині французької 

публічної політики спостерігається рух у зворотному напрямку – провідні наці-

ональні партії подекуди «беруть на озброєння» регіоналістську риторику у вла-

сних електоральних цілях. 

Поруч з вищезгаданими стратегіями «внутрішньої дії», регіони країн Єв-

ропи активно практикують і «зовнішні» стратегії. У рамках зовнішніх заходів 

регіони намагаються просувати ідеї регіоналізації, зокрема – концепцію розши-

рення участі регіонів у європейських справах, створювати передумови для по-

силення ролі регіонів в європейському масштабі, заявляти про себе як про уча-

сників європейських політичних, економічних та культурних процесів. 

Одним з головних напрямків діяльності у рамках «зовнішньої» стратегії є 

робота з розбудови горизонтальних контактів і партнерств з іноземними регіо-

нами і, насамперед, з тими, з якими ці регіони мають спільні інтереси або ана-

логічний або подібний правовий статус. Слід відзначити, що, у даній площині, 

лідерство належить згаданим вище найбільш активним регіонам розглядуваних 
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країн, які, з тих чи інших причин (зокрема, таких, як бажання отримати власну 

державність чи обстоювати власну етнокультурну ідентичність у рамках євро-

пейського політичного поля, зацікавленість у просуванні власних економічних 

інтересів тощо), зробили значний акцент на збільшенні своєї «європейської 

присутності». У цьому контексті, з-поміж регіонів розглядуваних країн, інтен-

сивно взаємодіють Фландрія, Каталонія, Країна Басків, Баварія, Баден-Вюртем-

берг, Гессен тощо. При цьому, інші регіони, наприклад, французькі (серед яких 

можна виділити Бретань і Корсику як найбільш активні), у масі своїй теж ве-

дуть інтенсивну парадипломатичну діяльність та мають власні представництва 

у Брюсселі. У цілому, діалог з іншими регіонами створює сукупність зв’язків, 

що формують важливий рівень системи зовнішніх зносин кожного регіону, ро-

збудовують основу для напрацювання досвіду та послідовно, підвищення фун-

кціонального потенціалу регіонів у міжнародному вимірі. Двосторонні зв’язки 

дозволяють координувати позиції з питань регіоналізації та «європейської ролі» 

регіонів та формувати спільні підходи до такої проблематики. 

Даний діалог проводиться не тільки у двосторонньому, але й у багатосто-

ронньому варіанті. Хотілося б виділити кілька форматів багатостороннього го-

ризонтального співробітництва між регіонами.  

Ключовим форматом міжрегіональної співпраці в Європі є взаємодія у 

рамках Комітету Регіонів – органа, що має офіційний статус у системі інститу-

тів Європейського Союзу та є формально покликаним слугувати виразником 

регіональних інтересів на комунітарному рівні. До Комітету входять регіони з 

усіх розглядуваних країн, що становить одну з їх спільних рис. Ряд регіонів (зо-

крема, «історичні спільноти» Іспанії, бельгійські регіони і спільноти та провідні 

федеральні землі, так, як Баварія) активно лобіювали створення подібного ор-

гану, а після того, як його було засновано, просували надання йому більш ши-

роких функцій (наприклад, право звертатись до Європейського Суду) [143, с. 

48]. У той же час, слід звернути увагу на незадоволення ряду регіонів (насампе-

ред, найбільш амбіційних у плані «європейської регіоналізації») слабкістю да-

ного інституту, викликану як системними чинниками (зокрема, дорадчою при-
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родою його повноважень та маргінальністю статусу на комунітарному тлі), так і 

значною чисельністю його членів та, відповідно, вельми значною широтою ін-

тересів, що істотним чином ускладнює вироблення спільних позицій та коорди-

націю зусиль зі збільшення «європейської ролі» регіонів. 

З огляду на цю останню обставину, найбільш активні регіони трьох з роз-

глядуваних країн (а саме, Бельгії, Німеччини та Іспанії) віддають перевагу вза-

ємодії у рамках Конференції Європейських Регіонів з Законодавчими Повнова-

женнями (РЕГЛЕГ), оскільки на фоні КР формат альянсу крупних, економічно 

успішних та політично потужних регіонів проявив себе як набагато ефективні-

ший за вищезазначений інститут.  

Можливий і такий близький до вищезгаданого варіант багатосторонньої 

зовнішньої стратегії, як колективна співпраця у рамках міжрегіональних коалі-

цій, створених ad hoc для просування конкретних цілей. Дана стратегія викори-

стовується, насамперед, провідними регіонами Європи. Для ілюстрації практи-

ки реалізації даної стратегії можна згадати домовленості, згідно з якими в 24 

регіони Іспанії, Німеччини, Австрії та Бельгії сформували спільну позицію з 

питання реформування Європейського Союзу, заявлену в ході Ніццької сесії 

МУК, що відбулась у грудні 2000 р. [75]. Слід вказати, що дані варіанти багато-

сторонніх стратегій можуть використовуватися лише обмеженим числом регіо-

нів розглядуваних країн, оскільки вимагають наявності, по-перше, відповідних 

повноважень та інституційної й політичної ваги, а по-друге, настанови на пос-

лідовне ствердження власної ролі в європейській площині. Дані критерії вилу-

чають з числа тих регіонів, що використовують подібні стратегії, регіони Фран-

ції та «лояльні» до центральної влади регіони Іспанії (регіони з «кастильською» 

іспанською ідентичністю) та Бельгії (Валлонія і Брюссель). 

Важливим напрямком стратегії ствердження «європейської ролі» регіонів 

є встановлення та/або підтримання прямих контактів з керівними органами Єв-

ропейського Союзу. Форми і практичний зміст таких зв’язків на комунітарному 

рівні управління істотно різняться залежно від регіону та тих повноважень, які 

він має згідно з параметрами системи регіоналізму, прийнятою у даній країні. 
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Так, французькі регіони мають свої представництва при інститутах Європейсь-

кого Союзу, основна функція яких полягає у підтриманні діалогу з останніми з 

приводу одержання та спрямування коштів ЄС, що виділяються регіонам 

Франції у рамках наявних програм Фонду єднання, Європейського фонду регі-

онального розвитку або Європейського соціального фонду. Регіони інших розг-

лядуваних країн (Бельгії, Німеччини та Іспанії) мають ширші можливості зі 

здійснення власного представництва при комунітарних структурах: так, їх деле-

гації (або окремі делегати) беруть участь у роботі Ради ЄС, її робочих груп, ін-

ших комісій та комітетів комунітарного рівня, представляючи власні країни з 

питань, що становлять сферу їх компетенції [22; 135]. Як вважає автор, страте-

гія постійного діалогу з інститутами ЄС дає регіонам змогу на практиці затвер-

дити власну європейську суб’єктність шляхом реалізації своєї «європейської 

ролі», транслювати свої погляди і позиції до комунітарного центру влади, 

впливати на характер політики, що формується на рівні ЄС та брати участь у 

виробленні рішень, які стосуються галузей їх відання або зачіпляють їх інте-

реси.  

Зазначимо, що це не може не справляти стабілізуючого впливу на відпо-

відні національні держави, оскільки надає регіонам, зацікавленим у набутті 

власної державності або розширенні самостійності, легальну можливість зі 

здійснення зовнішньополітичних повноважень та впливання на європейську 

політику. У ширшому розумінні, збільшення інституційних можливостей регіо-

нів у галузі впливу на європейську політику створює додатковий масив верти-

кальних і горизонтальних зв’язків між елементами системи політичних відно-

син Європейського Союзу, що є об’єктивним чинником зміцнення стабільності 

ЄС як такого. 

У цілому, стратегії «зовнішньої дії» пережили пік інтенсивності викорис-

тання у 1990-х рр., коли ряд найбільш активних регіонів, насамперед – німець-

ких, просували концепції «Європи регіонів» та «третього рівня управління», 

позиціонуючи їх реалізацію в якості свого пріоритету. Позаяк, слід зазначити, 

що, по мірі розвитку європейської інтеграції та напрацювання практичного дос-
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віду діяльності у рамках багатосторонніх структур міжрегіональної координа-

ції, у центрах прийняття рішень більшості розглядуваних регіонів стали прева-

лювати скептичні підходи до питання доцільності подальшого застосування 

«зовнішніх» стратегій як ключового елементу політики набуття «європейської 

ролі». Починаючи з кінця 1990-х—початку 2000-х рр., більшість регіонів країн, 

що рухались «в авангарді» прибічників ідеології «третього рівня управління» та 

використання стратегій «зовнішньої дії» (а саме, Німеччини, Бельгії й Іспанії), 

почали віддавати перевагу «внутрішнім» стратегіям. Тим не менше, попри пев-

ну «маргіналізацію» стратегій зовнішньої дії, вони продовжують виконувати 

важливу допоміжну роль у діяльності регіонів з інституціоналізації своєї участі 

в європейській політиці. 

5) Вважаємо, що даний розгляд не буде достатньо повним без порівняль-

ного аналізу засобів компенсування повноважень регіонів у галузі форму-

вання європейської політики з боку національного/федерального центру 

кожної з відповідних країн. 

У цілому, кожна національна держава з числа тих, що розглядаються у 

цій роботі, ужила певних заходів з метою хоча б часткової нейтралізації посту-

пок, зроблених нею на користь власних регіонів, та отримання важелів і механі-

змів контролю за системою участі регіонів у виробленні європейської політики. 

На думку автора, характер цих заходів залежить від специфіки кожної окремої 

країни у вимірі параметрів системи державної влади, ступеню активності регіо-

нів та політичного клімату. 

Так, в обох федеративних державах, чий досвід вивчається у дисертації, 

тобто у Бельгії і Німеччині, центральний уряд через причини конституційного 

характеру відіграє, скоріше, узгоджувальну роль, яку можна було б порівняти з 

роллю координатора або арбітра з додатковими функціями посередника у пере-

говорах. Це зумовлює специфіку інституційних і процесуальних пересторог, 

запроваджених федеральними урядами цих країн у контексті здійснення євро-

пейського представництва їхніми регіонами. Зазначимо, що конституції обох 

держав передбачають наявність у регіонів широких повноважень, які розпо-
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всюджуються у тому числі і на зовнішньополітичну, європейську площину, тоді 

як держави істотно обмежені у своїх важелях тиску та адміністративного впли-

ву на власні регіони. Позаяк, вони користуються особливостями цієї системи 

відносин «центр-регіони», основною характерною рисою якої в обох випадках є 

відносно значна чисельність суб’єктів, залучених до процесів вироблення полі-

тики і прийняття рішень як на національному, так і на комунітарному рівнях. 

Громіздкість адміністративних систем участі регіонів у розробці європейської 

політики обумовлює подовженість їх робочого циклу, а отже і їх низьку опера-

тивність у продукуванні зворотного зв’язку на вхідні імпульси (наприклад, у 

формі необхідності підготовки позицій з певних питань, їх модифікацій у про-

цесі обговорення на РЄС та в інших інститутах, реагування на запити та зміни у 

площині європейського діалогу тощо). Дана обставина, закладена на рівні мо-

делі даної системи, що мало місце за безпосередньої участі національної дер-

жави, обумовлює більш низьку, порівняно з аналогічними параметрами остан-

ньої, ефективність регіонів як партнерів у розробці політичних рішень, а отже – 

об’єктивно виводить державний «центр» на передній план у контексті форму-

вання національної європейської політики. У той же час, згадана складність си-

стем створює потребу в координації, функцію якої і бере на себе центральний 

уряд, отримуючи, у такий спосіб, важливий інструмент контролю над усіма ас-

пектами європейської політики регіонів. 

Хоча іспанська держава залишається набагато більш централізованою за 

Бельгію і Німеччиною, істотні поступки на користь регіонів, зроблені впродовж 

останніх років, що дозволили автономним спільнотам отримати широкий 

спектр повноважень у сфері європейської політики, поставили «центр» у стано-

вище, подібне до того, в якому знаходяться уряди двох вищезгаданих країн. Це 

змусило Іспанію наслідувати деякі аспекти їх моделі, і, зокрема «резервувати» 

за собою керівну координаційну роль за допомогою закладення до системи ви-

роблення європейської політики регіонів ряду структурних обмежень. Так, іс-

панська модель реалізації «європейської ролі» регіонів передбачає вироблення 

відповідних настанов політики за допомогою комплексного механізму сектора-
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льних конференцій, при особливій ролі СКЄС як, формально, центральної лан-

ки цього механізму. У цьому зв’язку, слід зазначити, що, з огляду на відсутність 

керівних або координаційних повноважень в СКЄС та значну конфліктоген-

ність системи секторальних конференцій через різність інтересів їх регіонів-

учасників, процедура вироблення політики потрапляє у залежність від центра-

льного національного уряду, який, таким чином, набуває функцію арбітра. 

Спільним аспектом політики усіх національних урядів розглядуваних кра-

їн є, зокрема збереження принципу одноголосності при прийнятті рішень у тих 

органах ЄС, до роботи яких допущено представників регіонів в якості членів 

національних делегацій. Вимога одноголосності обмежує поле маневру регіо-

нальних представників та, у технічний спосіб, створює ситуацію, яку можна 

охарактеризувати в шахових термінах як системно обумовлений «цугцванг»: з 

метою недопущення збоїв в роботі інститутів ЄС, регіони вимушені прислухо-

вуватись до точки зору національного уряду й іти на поступки при розгляді пи-

тань на комунітарному рівні. Як бачимо, це створює важіль дієвого контролю 

центральних урядів за позиціями і політикою регіонального рівня влади. 

До опосередкованих засобів контролю за європейською політикою регіо-

нальних влад можна віднести і такий механізм, як призначення або погодження 

призначення регіональних представників до національних делегацій централь-

ним міністерством закордонних справ або (Іспанія), як варіація цієї практики, 

підпорядкування регіонального представника голові делегації, що є федераль-

ним службовцем (Бельгія). Така практика погодження (або підпорядкування), 

що існувала донедавна в Іспанії та продовжує у тих чи інших формах застосо-

вуватись у Бельгії, обмежує можливості регіонів у виборі кадрів для представ-

ництва власних інтересів та ставить регіональних делегатів в особисту залеж-

ність від центрального керівництва. 

На більш базовому, системному рівні, важливим елементом стратегії 

центральних урядів з нейтралізації «надмірного» усамостійнення регіонів у 

внутрішній та зовнішній площині, який можна спостерігати на прикладі двох 

федеративних (Бельгія та Німеччина) та однієї унітарної (Іспанія) держав, є ви-
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користання політики регіоналізації з метою створення противаги найбільш ак-

тивним регіонам. Так, у випадку Іспанії та Бельгії, центральним урядам було 

необхідно розв’язати завдання задоволення національних прагнень ряду регіо-

нів (Каталонії і Країни Басків та Фландрії, відповідно) та водночас зберегти те-

риторіальну цілісність своїх країн. У світлі даного виклику, уряди цих країн ім-

плементували різні за конкретною політико-адміністративною та правовою фо-

рмою, але подібні за духом рішення. Так, замість виділення окремих «проблем-

них» територіальних одиниць в автономії разом із консервацією режиму уніта-

рної держави на решті території країни (скажімо, як це згодом було зроблено в 

Україні за підсумком конфлікту між унітарним центром української держави та 

Кримом упродовж 1990-х рр.), вони пішли шляхом автономізації всіх регіонів 

та федералізації відповідно. На погляд автора, це призвело до створення ситуа-

ції, коли при формальному задоволенні значної частки вимог регіонів з іденти-

чністю, відмінною від титульної, вони опинились у рівному статусі з іншими 

регіонами, які зберігали лояльність національному/федеральному центрові. У 

прикладенні як до системи відносин «центр-регіони», так і до її підсистеми – 

механізмів здійснення «європейської ролі» регіонів, – такий порядок речей мав 

своїм результатом те, що структурно зумовлена необхідність координувати 

свою політику з іншими регіонами значно знизила радикальність позицій Фла-

ндрії та іспанських «історичних спільнот» та посилила керованість системи з 

боку «центру». Не ідентична (у силу різності парадигм державного будівницт-

ва), але подібна модель управління регіонами була реалізована і в Німеччині, де 

більш економічно потужні федеральні землі з помітними європейськими амбі-

ціями «розбавлені» біднішими землями, що знаходячись у більшій залежності 

від федеральної системи перерозподілу економічних благ, нерідко виступають в 

якості противаги першим. У системних термінах, можна стверджувати, що у 

рамках даної моделі надмірна активність окремих важливих елементів системи 

(крупних регіонів із значними зовнішніми інтересами), яка збільшує ентропію 

системи, компенсується за рахунок посилення більш стабільних елементів (ін-
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ших регіонів, які не мають виражених суверенних амбіцій), чим створюється 

протидія її хаотизації.  

В умовах системи відносин «центр – регіони» та системи «європейської 

участі» регіонів як її елементу і підсистеми, яка склалась у Франції, роль струк-

турної противаги регіонам та «демпфера» їх зусиль, спрямованих на ствер-

дження на європейській арені, відіграють департаменти. Це докорінно вирізняє 

Францію з-поміж держав, що вивчаються у рамках даного дисертаційного дос-

лідження, та становить специфічно французький досвід. Як зазначалось вище, 

щабель департаментів є зрівняним у статусі з регіональним, що зумовлює не-

можливість тиску на перший з боку останнього. Перерозподіл економічних ре-

сурсів на користь саме департаментів, а не регіонів, перетворив регіони на ад-

міністративно-територіальні одиниці з обмеженою суб’єктністю, що, у прикла-

денні до європейського контексту, зумовило низький, порівняно з регіонами 

інших розглядуваних країн, рівень успішності більшості французьких регіонів у 

проведенні власної європейської політики. 

6) Хотілося б також коротко розглянути спільне і відмінне між унітар-

ними та федеративними системами з точки зору «європейської регіоналіза-

ції».  

У цілому, досвід «європейської регіоналізації» в країнах, що розгляда-

ються, демонструє значне коло подібних рис незалежно від системи державного 

устрою, будь така унітарною або федеративною. Це видається нам логічним, 

адже набір чинників, що обумовлюють «європейську регіоналізацію», загаль-

ний контекст, у якому реалізуються дані процеси, є у цілому, подібними в усіх 

цих країнах. У той же час, можна констатувати і наявність ряду відмінностей, 

що випливають з системних параметрів, притаманних відповідним державам з 

точки зору їх устрою.  

Так, основна маса регіонів-суб’єктів федерацій є і більш активною, і, від-

повідно, більш успішною на тлі обстоювання своєї «європейської ролі», тоді як 

більшість регіонів унітарних держав (за виключенням поодиноких найбільш 

«пасіонарних» регіонів: Каталонії, Країни Басків, Корсики, Бретані) демон-
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струють відносну пасивність у набутті європейських повноважень. Як загальне 

правило, регіони за федерації мають більшу вагу в сенсі інституціоналізованос-

ті свого впливу на механізми прийняття рішень та вироблення політики, є ши-

рше представленими на національному та комунітарному рівнях і є більш залу-

ченими до парадипломатії у «горизонтальній» площині. 

Аналізуючи природу цих реалій з точки зору чинників, які обумовили по-

дібну різницю, думається, що державний устрій є не тільки системною причи-

ною, причетною до відповідно відносної «слабкості» і меншої успішності у єв-

ропейському вимірі більшості регіонів унітарних держав і, навпаки більшої ус-

пішності регіонів федеративних країн, але й водночас, проявом більш загально-

го стану речей. Він, з погляду дисертанта, полягає у більшій вихідній активнос-

ті регіонів федеративних держав, їхнього більш вираженого прагнення до само-

стійності з економічних (Німеччина) або національно-ідентичнісних (Бельгія) 

причин що власне, і обумовило у свій час вибір федеративного устрою як оп-

тимального для даних держав. Дану тезу ілюструє та обставина, що згадані ви-

ще регіони унітарних держав з більш агресивними, наступальними настановами 

на отримання більших європейських повноважень, зазвичай, добиваються зна-

чних поступок з боку центральної ланки управління навіть за умов унітарної 

організації влади у країні. 

У галузі діяльності регіонів з набуття «європейської ролі» також спосте-

рігаються деякі відмінності між регіонами з унітарних і федеративних держав. 

Просуваючи свої інтереси у європейському вимірі, регіони можуть притриму-

ватись тактик, які несуть у собі системну специфіку.  

Зокрема, наявність верхньої палати парламенту, що представляє суб’єкти 

федерації, обумовлює особливий акцент регіонів на розширенні саме її повно-

важень. Найбільш яскраво це проявляється у зусиллях федеральних земель Ні-

меччини з посилення Бундесрату як палати, що представляє, насамперед, регіо-

нальні інтереси; слід сказати, що дана політика стала одним з важливих аспек-

тів стратегії «внутрішньої дії» німецьких регіонів. У той же час, ситуація є від-

мінною в інших розглядуваних випадках. Так, бельгійські регіони, парламенти 
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яких мають право вето щодо будь-якого міжнародного договору Бельгії, що 

стосується їх сфери компетенції, та на тлі вироблення європейської політики, є 

офіційно зрівняними в правах з національним законодавчим органом, не відчу-

вають об’єктивної потреби у піднесенні ролі федерального сенату, через що йо-

го посилення видається їм неактуальним. У свою чергу, використання регіона-

ми Іспанії і Франції повноважень з питань європейської політики, які відно-

сяться до відання верхніх палат їх національних парламентів, ускладнено тим, 

що в обох випадках представники регіонів становлять меншість від загального 

корпусу сенаторів та в цілому не справляють впливу на політичний порядок 

денний і результати їх роботи [114, с. 301-303].  

За спостереженням автора, з метою збереження керованості регіонів (у 

тому числі – в їх діяльності з набуття можливостей впливання на вироблення 

європейської політики на національному і комунітарному рівнях), «федераль-

ний центр» у силу специфіки устрою вимушений покладатись на контрольно-

узгоджувальні механізми (координаційні конференції та установи) у більшому 

ступені, ніж національна держава за унітарної системи, яка, загалом, є більш 

централізованою. У цьому зв’язку слід зазначити, що подібна ситуація спосте-

рігається і в рамках моделі асиметричного регіоналізму (Іспанія), коли центра-

льна держава вимушена вибудовувати механізми координації політики з окре-

мими найбільш самостійними регіонами; при цьому це не суперечить вищеви-

кладеній тезі, адже те, що є виключенням для унітарної країни (притому ви-

ключенням, формалізованим на системному рівні – у вигляді надання відповід-

ним суб’єктам статусу «історичних спільнот»), становить правило для федера-

тивної.  

Отже, якщо за унітаризму парадигма взаємодії у сфері європейської полі-

тики національної держави та регіонів має адміністративно-субординативні 

ознаки, то за федералізму вона має більше рис діалогу, узгодження, координа-

ції. У той же час, у даному контексті можна констатувати, що унітарна система 

організації влади у країні демонструє більший потенціал керованості і самого 

процесу «європейської регіоналізації», і діяльності регіонів у рамках системи 



226 
 

вироблення рішень з європейської політики з боку національної держави, що 

набуває актуального звучання на тлі пошуків оптимальної парадигми відносин 

«центр-регіони», які наразі відбуваються в Україні. 

7) У контексті аналізу процесів «європейської регіоналізації», проведеної 

у ряді країн Європи, важливим є питання оцінки їх основних плюсів і мінусів 

для ключових учасників, – іншими словами, визначення того, як і країни, і самі 

регіони покращили своє становище, задовольнили власні інтереси, та за яку ці-

ну. У даному аспекті, важко претендувати на вичерпність подібного аналізу з 

огляду на те, що становлення і розвиток системи реалізації «європейської ролі» 

регіонів відбувається у середовищі, параметри якого детерміновані більш ши-

рокими процесами і явищами (насамперед, регіоналізацією як такою та 

пов’язаними з нею змінами у внутрішньополітичних відносинах всередині від-

повідних країн, трансформацією їх державного устрою, перебудовою відносин 

з Європейським Союзом тощо), які лежать, у цілому за рамками цього дослі-

дження; тим не менше, вважаємо за доцільне дати хоча б загальну характерис-

тику процесові «європейської регіоналізації» зі згаданих позицій. 

На погляд дисертанта, основним плюсом «європейської регіоналізації» 

для регіонів стала сама можливість одержання доступу до систем прийняття 

рішень з питань європейської політики. Отримавши такий доступ, регіони змо-

гли реалізувати один з ключових своїх інтересів, що став потужним рушієм 

«європейської регіоналізації» взагалі, а саме: інтерес в наявності важелів впли-

ву на комунітарний рівень управління, постійне збільшення повноважень якого, 

як це показано вище у даній роботі, відбувалось у тому числі і за рахунок сфер 

компетенції регіонів і усвідомлювалось на регіональному рівні як загроза (що 

було особливо актуальним для регіонів з високим ступенем самостійності, на-

самперед німецьких, іспанських і бельгійських). Паралельно, регіони здобули 

право голосу у прийнятті рішень, відповідальність за імплементацію яких, за 

національним законодавством, належала саме їм (приклад Німеччини), досягши 

тим самим своєї мети – уникнення «відповідальності без участі». 
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Ще одним позитивним моментом «європейської регіоналізації», з позицій 

регіонів, стало розширення можливостей із користування коштами структурних 

фондів ЄС. Завдяки організації прямого каналу спілкування з комунітарною 

ланкою управління, регіони змогли лобіювати власні інтереси, впливаючи на 

конкретні обсяги, напрямки і умови фінансування, що об’єктивно сприяє збі-

льшенню ефективності витрат і підвищенню практичної віддачі від них для ре-

гіональних одержувачів. 

Умовним мінусом «європейської регіоналізації» для регіонів можна на-

звати збільшення відповідальності, що супроводжує як набуття ними «європей-

ської ролі», так і саму регіоналізацію, як таку.  

Як ми вважаємо, ключовим здобутком центральної ланки державного 

управління, – національного уряду, – стала часткова нейтралізація реальних або 

потенційно можливих загроз внутрішньополітичній стабільності та територіа-

льній цілісності відповідних країн, породжена прагненням окремих регіонів (іс-

торичних спільнот Іспанії, Фландрії у Бельгії, Баварії у ФРН, у меншому ступе-

ні – Бретані та Корсики у Франції) до самостійності, що подекуди (як у прикла-

ді Фландрії, Каталонії і Країни Басків) набирають форму політичного сепарати-

зму. Прийнявши масові самостійницькі настанови в еліт та населення «пробле-

мних» регіонів як факт, національні держави пішли шляхом раціонального сег-

ментування цих прагнень на складові, формалізовані як, відповідно, претензії 

на незалежність у внутрішній (мовній, культурній, економічній) та зовнішній 

(ствердження свого впливу у сфері міжнародних відносин, самостійне визна-

чення зовнішньої і, зокрема європейської політики) площинах та повного або 

часткового задоволення цих претензій в умовах збереженої єдиної держави. 

«Європейська регіоналізація», у свою чергу, у цьому контексті, є для націона-

льної держави інструментом відповіді на актуальний запит регіонів щодо участі 

в європейській політиці. Слід зазначити, що дана стратегія, у цілому, спрацьо-

вує: як свідчить досвід Бельгії та Іспанії, досягаючи вирішення питань, у тому 

числі і в зовнішньополітичному та європейському вимірі, які, у первісному ро-

зумінні, мали бути розв’язані за рахунок набуття незалежності, і при цьому збе-
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рігаючи переваги перебування в єдиній державі, населення та/або еліти регіонів 

проявляють тенденцію до відходу від однозначного курсу на суверенітет (що, 

зокрема, предметно проявили підсумки вищезгаданого каталонського «рефере-

ндуму» 2014 р.). Отже, можна стверджувати, що «європейська регіоналізація» є 

свого роду внеском до стабільності і цілісності ряду європейських держав, які 

мають у своєму складі регіони з сепаратистським порядком денним. 

Окрім того, згадані вище переваги, одержувані від «європейської регіона-

лізації» регіонами, певною мірою переносяться і на центральну державу. Так, 

збільшення і оптимізація фінансування ЄС, спрямованого до регіонів, не може 

не сприяти економічному та інфраструктурному розвиткові країни як цілого, до 

якої входять такі регіони. 

У той же час, саме центральна держава несе основний обсяг «видатків», 

пов’язаних з «європейською регіоналізацією». В якості крупних мінусів даного 

процесу для національного рівня управління можна визначити втрату частки 

власних повноважень, включаючи, у першу чергу, таку важливу прерогативу, 

як історична монополія на зовнішню політику і участь у міжнародних відноси-

нах. Збільшення ролі регіонів вимагає додаткових організаційних і фінансових 

витрат на утримання складної інфраструктури політичної координації, а ефек-

тивність європейської політики держави, як показує приклад Бельгії, може 

знижуватись за рахунок, зокрема, збільшення циклу прийняття рішень та зни-

ження оперативності механізму вироблення європейської політики країни. 

У свою чергу, наявність механізму впливу регіонів на визначення євро-

пейської політики, у свою чергу, можна вважати плюсом і для усієї конструкції 

системи управління в Європі як єдиного вертикально інтегрованого цілого. 

Якщо розглядати таку у термінах підходу багаторівневого управління, то участь 

третього, регіонального, рівня у роботі не тільки національного, але й комуні-

тарного щаблю цієї системи стала чинником її стабілізації за рахунок відповід-

ності ширшому колу інтересів зацікавлених сторін і збільшення її репрезента-

тивності завдяки залученню додаткових елементів та формування пронизуючих 

дану конструкцію вертикальних функціональних зв’язків. Окрім того, за допо-
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могою допущення регіонів до прийняття рішень і роботи інститутів ЄС остан-

ній зробив важливий крок на шляху подолання проблеми «дефіциту легітимно-

сті» (або навіть «кризи легітимності») Європейського Союзу як центра влади та 

рівня управління, наявність якої констатує цілий ряд європейських дослідників 

та політичних діячів і сил [119; 160]. Слід акцентувати особливу увагу на тому, 

що, завдяки посиленню регіонального рівня управління, політико-адміністра-

тивне становище комунітарного щаблю отримує крупні переваги у більш ши-

рокому контексті, по-перше, взаємовідносин з національними державами і, по-

друге, перспектив подальшої євроінтеграції. Так, «розмивання» повноважень 

держави за рахунок їх часткового делегування регіонам та/або їх включення в 

систему прийняття рішень об’єктивно посилює ЄС і послаблює державу як рів-

ні управління. В умовах складної динаміки євроінтеграції, коли національна 

держава починає відігравати в інтеграційних процесах стримуючу роль, а у по-

літичному середовищі ряду держав усе більш значну популярність набирають 

ідеї щодо вичерпання потенціалу інтеграції, саме регіон може (в теорії) послу-

жити новим суб’єктом, зацікавленим у поглибленні наднаціональних зв’язків. 

Мінуси процесу для ЄС у дечому подібні на вади, з якими стикається націона-

льна держава, – зокрема, йдеться про ускладнення системи прийняття рішень та 

збільшення числа інститутів координації і консультації, що, у комунітарному 

контексті, веде до посилення такої і без того актуальної проблеми ЄС, як бюро-

кратизованість. 

У контексті аналізу балансу плюсів і мінусів «європейської регіоналіза-

ції», рельєфно виділяється така її властивість, як формальна нерівномірність 

розподілу надбань і поступок. Основним «донором» на тлі перерозподілу пов-

новажень у руслі «європейської регіоналізації» виступає національна держава, 

яка, у дусі теорії багаторівневого управління, ділиться своїми прерогативами 

вже не тільки з вищим, але відтепер вже й з нижчим рівнем урядування; основ-

ним же «реципієнтом» плюсів даного процесу видається регіон. Тим не менше, 

на наш погляд, цей баланс неможливо «зважувати» механістично, у термінах 

жорсткої квантифікації; у цьому плані, ми схильні поділяти наукову позицію М. 
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Кітінга, що розглядає регіоналізацію як гру з ненульовою сумою, яка створює 

нову системну ситуацію, в умовах якої усі учасники процесу одержують певні 

переваги. Ключовою перевагою, яку національна держава отримує за передачу 

своїх повноважень в ході «європейської регіоналізації», є, на наш погляд, стабі-

лізація внутрішньополітичних відносин і зменшення відцентрових загроз з боку 

найбільш політично активних регіонів. 

8) Говорячи про «європейську регіоналізацію», вважаємо за доцільне ко-

ротко охарактеризувати її проміжні підсумки і перспективи. 

Оцінюючи процеси «європейської регіоналізації» у форматі Європейсько-

го Співтовариства у майже 60-річній ретроспективі, можна констатувати ряд 

фактів і зробити на їх основі низку припущень.  

По-перше, очевидно, що процес регіоналізації пройшов значний шлях, 

сприяючи фундаментальним змінам у політичному ландшафті і відповідних на-

ціональних держав, і Європи як політичного цілого. В усіх країнах, що розгля-

даються, за виключенням ФРН, федеративна система якої конституційно пе-

редбачала суб’єктність земель на момент ініціювання процесу європейської ін-

теграції, регіони набули низку атрибутів влади і параметрів, за якими їх можна 

кваліфікувати як базовий (або один з базових) рівень управління. Особливо ре-

льєфно дані зміни проявляються у контексті унітарних (Франція, Іспанія) або 

федералізованих уже у процесі європейської інтеграції держав (Бельгія), усі ре-

гіони яких отримали суб’єктність у тій чи іншій мірі. Колись вертикально ієра-

рхічна надцентралізована Франція офіційно стала «децентралізованої республі-

кою» [90], класично унітарна Іспанія пішла шляхом асиметричної автономізації 

регіонів [139, с. 22-23], Бельгія перетворилася на федерацію з потужними суб’-

єктами, наділеними широкими європейськими повноваженнями [15]. Хоча між 

регіонами розглядуваних країн зберігаються значні відмінності як у плані їх 

статусу і наявних повноважень, так і у вимірі спроможності з їх реалізації, мо-

жна зазначити, що вони, у цілому, відбулись в якості початкової версії ниж-

нього щаблю влади у національному і комунітарному вимірах.  
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По-друге, слід зафіксувати кореляцію між процесами європейської інтег-

рації та регіоналізації. Еволюція обох процесів іде паралельно в одному і тому 

ж часовому і правовому вимірі, справляючи взаємний вплив. Так, з одного бо-

ку, можна відзначити що по мірі поглиблення інтеграції поглиблюється і «єв-

ропейська регіоналізація»: фактично, кожний наступний ключовий документ з 

європейської інтеграції (зокрема, Римський договір, ЄЄА, Маастрихтський, 

Амстердамський, Лісабонський договори) знаменує собою не тільки зменшення 

бар’єрів між державами-членами та збільшення ролі комунітарних структур, 

але й закріплення і подальшу конкретизацію орієнтирів регіональної політики і, 

починаючи з ДЄС, статусу регіонів в євроінтеграційному контексті, насамперед 

у зв’язку з принципом субсидіарності. Поглиблення інтеграції також супрово-

джується сталим зростанням обсягів коштів, що виділяються ЄЕС/ЄС на регіо-

нальну політику і в абсолютних, і у відносних числах [97, с. 11]. Як доводиться 

у попередніх розділах роботи, усе це сприяє консолідації потенціалу регіонів і 

піднесенню їх суб’єктності. З іншого боку, констатуємо наявність зворотного 

зв’язку між євроінтеграцією та регіоналізацією: поступово проявляючи себе в 

якості учасників європейського процесу, регіони у своєму сегменті формують 

нові реалії середовища, в якому оперує система відносин Європейського Сою-

зу, що спонукає її до подальшої трансформації з урахуванням таких реалій.  

По-третє, на цих підставах можна вказати основну магістральну тенден-

цію, яка характеризує процеси євроінтеграції і регіоналізації. Дана тенденція 

визначається поступовим збільшенням операційного досвіду регіонів в якості 

суб’єктів, залучених до реалізації владних повноважень регіонального рівня 

управління, взаємодії з національною і комунітарною ланками влади, коорди-

нованого засвоєння коштів фондів ЄС, а також відповідного розширення ін-

клюзивності системи державного урядування, зміцнення статусу регіонів та їх 

залучення до політичного процесу Європи на державному і наднаціональному 

щаблях. На цьому тлі, в силу вищевказаних об’єктивних причин (насамперед – 

становлення суб’єктності регіону та паралельного збільшення інклюзивності 

національної та комунітарної систем), перспективою є подальше поглиблення 
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даної тенденції. З огляду на це, у результаті розвитку цієї тенденції логічно очі-

кувати подальшої еволюції регіону і його перетворення на повноцінний рівень 

управління трискладової системи організації влади в ЄС (регіон – національна 

держава – ЄС). Паралельно, із поглибленням інтеграції і подальшим акумулю-

ванням повноважень на комунітарному щаблі прийняття рішень, зростатиме і 

роль ЄС як одного з центрів сили цієї системи. 

По-четверте, слід вказати на такий феномен: по мірі становлення і регіо-

нального, і комунітарного рівнів управління перерозподіл економічної, полі-

тичної та адміністративної влади на їх користь об’єктивно здійснюється за ра-

хунок національної держави, яка у такий спосіб опиняється під подвійним тис-

ком – «згори» і «знизу». У свою чергу, дана обставина обумовлює взаємний ін-

терес комунітарного центру і регіонів, які можуть спільно шукати шляхи пог-

либлення процесів, в яких вони обопільно зацікавлені, а саме, паралельних і 

взаємопов’язаних процесів євроінтеграції та «європейської регіоналізації». На 

наш погляд, у даному сенсі можна висловити гіпотезу, що за продовженням 

вказаних тенденцій, саме регіоналізація може становити важливий «ресурс» 

подальшої євроінтеграції, у просуванні якої важливу роль зможуть відігравати 

вже не тільки держави, але й регіони. 

 

5.2. Проблеми і перспективи «європейської регіоналізації» в Україні 

Процеси «європейської регіоналізації» у розумінні становлення (квазі-) 

суб’єктності регіонів у площині систем прийняття рішень з європейських пи-

тань представляють значний інтерес у світлі перспектив членства України в ЄС 

та, у більш безпосередньому майбутньому, діяльності з реформування усіх сфер 

життя в країні (і у тому числі, системи державного управління) за європейськи-

ми стандартами. Остання обставина означатиме очевидно, і імплементацію ac-

quis communautaire, яка є якщо не необхідною на даному етапі, то дуже бажа-

ною умовою для покращення шансів на прогрес у процесі приєднання до Сою-

зу. Вважаємо, що, у певний момент часу, це може поставити на порядок денний 
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питання у площині здійснення «європейської регіоналізації» на рівні адмініст-

ративно-територіальних одиниць України. 

З іншого боку, питання децентралізації влади за європейськими зразками 

– у сенсі збільшення обсягів і повноважень, і відповідальності на місцях та ро-

зукрупнення управлінської системи у країні – є на часі у світлі комплексних 

демократичних реформ, що відбуваються (або заявлені та/або плануються до 

проведення) в Україні після перемоги політичних сил проєвропейського і демо-

кратичного спрямування. Слід зазначити, що у суспільстві сформувався широ-

кий консенсус на тему доцільності лібералізації зацентралізованої системи 

управління, існуючої в Україні з моменту набуття нею незалежності. Однією з 

ілюстрацій цієї тези може слугувати, зокрема те, що провідні політичні сили, 

які взяли участь у президентських і парламентських виборах 2014 р., висунули 

серед інших положень передвиборчих програм і тези про доречність проведен-

ня децентралізації та, у термінах даної роботи, перерозподілу владних повно-

важень з центральної ланки управління до його нижчих щаблів.  

Так, переможний кандидат президентських виборів П. Порошенко у своїй 

програмі визначив: «Має відбутися децентралізація влади. Громади на місцях 

отримають більше прав і грошей на реалізацію повноважень. Виконавча влада в 

областях належатиме не призначеним згори «губернаторам», а виконкомам, 

сформованим облрадами, обраними людьми» [210]. Та ж сама теза була повто-

рена програмою «Блоку Петра Порошенка». Усі інші політичні сили, що подо-

лали бар’єр, необхідний для проходження до парламенту, теж у тому чи іншому 

варіанті, зголосились на користь проведення деконцентрації влади: «Головними 

пріоритетами реформ у державно-правовій сфері партія вважає наближення 

України до європейських стандартів урядування,.. децентралізацію та розвиток 

місцевого самоврядування» («Народний фронт» [211]), «децентралізація влади 

та податків, аби громади мали достатні повноваження, кошти та механізми від-

повідальності для власного розвитку» («Самопоміч» [220]), «передача функцій, 

повноважень і фінансів територіальним громадам» («Опозиційний блок» [220]) 

тощо. Дана обставина свідчить, по-перше, про фактичну актуалізацію проблеми 
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децентралізації в Україні та, по друге, про налаштованість новообраної влади 

на проведення відповідних реформ. 

Настанова на децентралізацією підтверджується і конкретними кроками 

та ініціативами влади. Так, Концепція реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні, ухвалена розпорядженням уряду 

України від 1 квітня 2014 р., містить ряд настанов щодо деконцентрації владних 

повноважень. Зокрема, Концепцією передбачається розмежування повноважень 

у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на різ-

них рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіар-

ності, а також розмежування повноважень між органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади. При 

цьому документом встановлюється рамковий графік реалізації реформи, яку 

планується завершити у 2017 р. [215]. Отже, можна стверджувати, що на даний 

момент в Україні не тільки існує загальне розуміння необхідності і доцільності 

реформи системи відносин між центральною та місцевими ланками управління, 

але й докладено зусиль, у тому числі й на рівні ключових владних інститутів 

держави, до реального започаткування процесу перетворень на цьому напрям-

ку. 

Говорячи про перспективи децентралізації в Україні, взагалі та гіпотети-

чної «європейської регіоналізації» зокрема, слід також звернутись і до розгляду 

положень міжнародних документів, що стосуються України та/або її адмініст-

ративно-територіальних одиниць на тлі діалогу нашої держави з ЄС. Існуючі 

документи формату Україна – ЄС, хоча й не фіксують конкретних зобов’язань 

України щодо проведення децентралізації, тим не менше, запроваджують ряд 

орієнтирів у даній галузі, вводячи, таким чином, регіональну проблематику до 

порядку денного українсько-європейського діалогу.  

Зокрема, такий ключовий акт відносин між Україною і ЄС, як Угода про 

асоціацію, серед інших базових пунктів щодо принципів подальшої розбудови 

відносин в умовах асоційованого членства України в ЄС, передбачає зо-

бов’язання сторін підтримувати транскордонне та міжрегіональне співробітни-
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цтво [230]. Дане зобов’язання, на наш погляд, відкриває перспективу виходу 

регіонів України на діалог з європейськими регіонами, державами-членами та 

інститутами, що об’єктивно становить основу для подальшої «європейської ре-

гіоналізації» за тією чи іншою парадигмою.  

Згаданий принцип істотним чином конкретизується Главою 27 угоди, що 

передбачає низку заходів з налагодження транскордонного і регіонального 

співробітництва у форматі Україна – ЄС. Серед іншого, угодою визначається, 

що Україна і ЄС повинні сприяти взаєморозумінню та двосторонньому співро-

бітництву у сфері регіональної політики щодо методів формування та реалізації 

регіональних політик, зокрема у вимірі багаторівневого управління та партнер-

ства з особливим наголосом на розвитку відсталих територій. Партнери по асо-

ціації також зобов’язались надавати сприяння територіальному співробітництву 

з метою створення каналів зв’язку та активізації обміну інформацією між наці-

ональними, регіональними та місцевими органами влади, соціально-економіч-

ними утвореннями та представниками громадянського суспільства. На погляд 

дисертанта, дане положення створює передумови для системного посилення 

нижчих щаблів управління та, відповідно, просування вектору фактичної деце-

нтралізації. Угода також встановлює, що Україна і ЄС підтримуватимуть та по-

силюватимуть залучення місцевих та регіональних органів влади до транскор-

донного й регіонального співробітництва та відповідних управлінських струк-

тур. Україна і ЄС погодили, що методом такого залучення має стати створення 

«сприятливої законодавчої бази, нарощування потенціалу розвитку, а також за-

безпечення зміцнення транскордонних та регіональних економічних зв’язків і 

ділового партнерства». Як бачимо, Угода про асоціацію закладає конкретні під-

валини для процесу виходу адміністративно-територіальних утворень України 

до європейського простору, а отже, потенційно, до виникнення місцевого ви-

дання «європейської регіоналізації». Угода містить перелік конкретних сфер, в 

яких, у тому числі, має відбуватися міжрегіональна співпраця: енергетика, тра-

нспорт, охорона здоров’я, культура, освіта, туризм, комунікаційні мережі та 

інші галузі, які зачіпляє Угода про асоціацію, що містять елементи транскор-
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донного та регіонального співробітництва. Стаття 449 угоди запроваджує 

принцип, згідно з яким між Україною та ЄС має відбуватися постійний діалог з 

питань транскордонного і міжрегіонального співробітництва [230], що на наш 

погляд, має надати процесові залучення регіонів до згаданих форматів діалогу 

між Україною та Європейським Союзом сталого та безперервного характеру.  

На додаток, слід вказати, що угодою про асоціацію також передбачається 

складення регіональної карти України згідно з відповідними керівними прин-

ципами ЄС, гармонізованої до рівня NUTS ІІ (ст. 267, п. (b)), що фактично 

означає необхідність визначення остаточної схеми адміністративно-територіа-

льного устрою України та виділення регіонів за європейським зразком, тоді як 

ст. 262 уможливлює надання прямої державної або іноземної допомоги для 

сприяння економічному розвитку регіонів із надзвичайно низьким рівнем життя 

або із суттєвим рівнем безробіття [230]. Зазначимо, що останнє положення не 

тільки відкриває можливості для отримання регіонами України зовнішнього 

фінансування (до числа джерел якого, потенційно, можуть у перспективі увійти 

фонди ЄС), але й може трактуватися як підґрунтя для децентралізації у дусі 

французької моделі, в основі якої знаходилось, у тому числі, намагання оптимі-

зувати управління регіонами і розширити їх компетенцію з метою покращення 

їх економічного становища. 

Розглядаючи питання про об’єктивні (насамперед – правові) передумови 

для «європейської регіоналізації» в Україні, необхідно згадати і про відповідні 

положення такого документу, як Європейська хартія місцевого самоврядування 

1985 р., яка була підписана Україною у 1996 р. і набрала силу для нашої держа-

ви в 1998 р. Так, стаття 10 Хартії визначає право місцевих властей бути членом 

асоціації з метою захисту і заохочення їхніх спільних інтересів, а також бути 

членом міжнародної асоціації місцевих властей (п. 2) та встановлює, що місцеві 

власті мають право на умовах, які можуть бути передбачені законом, співробіт-

ничати з місцевими властями інших держав (п. 3) [178]. Як бачимо, імплемен-

тація цих норм Хартії означає, у тому числі, надання владним структурам ниж-
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чої управлінської ланки законних можливостей для здійснення європейського 

представництва і співробітництва на європейському напрямку. 

Отже, конкретні основоположні норми, що регламентуватимуть подальші 

відносини України і ЄС у найближчій перспективі, закладають фундамент не 

тільки для децентралізації за європейським зразком, але і для якихось форм вті-

лення «європейської регіоналізації». У цьому зв’язку, з нашої точки зору, доці-

льно було б розглянути перспективи і можливі варіанти «європейської регіона-

лізації», що могли б реалізуватися в Україні, у контексті уроків «європейської 

регіоналізації» країн, які вивчаються у даній дисертаційній роботі. 

Говорячи про можливості «європейської регіоналізації» стосовно Украї-

ни, слід насамперед визначитись з дефініціями. Оскільки, за нашим визначен-

ням, «європейська регіоналізація» позначає комплекс процесів з «вбудовуван-

ня» регіонів до системи вироблення європейської політики на національному та 

комунітарному рівнях, то, в українському контексті, вона може набути вигляд 

інституалізації – у формальному чи неформальному вимірах – впливу нижчих 

щаблів управління на національний рівень у розрізі розробки напрямків політи-

ки України і прийняття рішень на європейському напрямку, з одного боку, та 

набуття за допомогою механізмів міжрегіонального і транскордонного співро-

бітництва виходу до системного простору європейської політики, з іншого бо-

ку. 

Досвід «європейської регіоналізації» у прикладенні до України, на думку 

дисертанта, свідчить про значний потенціал використання напрацювань унітар-

них держав, у першу чергу, – Франції та меншою мірою, – Іспанії. 

З точки зору системи організації державної влади в країні, на наш погляд, 

Франція та Україна демонструють значну подібність. Обидві країни на момент 

актуалізації питання деконцентрації влади (Україна зараз і Франція часів до ре-

форм П’єра Моруа і Гастона Дефера) являли собою централізовані унітарні 

держави з сильним національним щаблем прийняття рішень та, у цілому, під-

контрольними останньому нижчими щаблями, які володіли обмеженим колом 

повноважень і фінансових можливостей. Для обох країн є реалією наявність 
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єдиного національно-культурного простору, що підсилюється, в українському 

випадку, консенсусом еліт щодо недопущення його фрагментації (одним із сві-

дчень чого, є, зокрема, категоричний наголос на збереженні української мови як 

єдиної державної усіма партіями, що їх було обрано до парламенту у 2014 р. 

[221]). 

Непросте економічне становище, в якому знаходиться Україна, має чис-

ленні соціальні і політичні наслідки, а отже, має розглядатись як один з першо-

чергових викликів, що стоять на порядку денному країни. У той же час, регіони 

України, як і регіони Франції у повоєнні часи, характеризуються значними дис-

балансами у рівнях розвитку та статку: так, згідно з даними Державного комі-

тету статистики України, у IV кварталі 2014 р. середня заробітна платня у м. 

Києві більш, ніж удвічі переважала аналогічний показник Чернівецької, 

Херсонської, Тернопільської областей і більш, як на третину – усіх інших [220]; 

загалом, даний розрив не є сезонним і вже достатньо давно став однією з ознак 

соціально-економічної ситуації в Україні. У цьому зв’язку, також хотілося б 

вказати і на те, що у перспективі ряд регіонів України (і особливо постраждалі 

від кризи на Сході України) потребуватимуть на донорську підтримку і адресні 

інвестиційні програми, спрямовані на реабілітацію найбільш уражених районів, 

агломерацій та промислових й інших народногосподарських комплексів. На 

наш погляд, розв’язання завдання залучення зовнішніх (і, насамперед, європей-

ських) коштів на реконструкцію і економічний розвиток вимагатиме, окрім ін-

ших кроків, й розширення відповідних повноважень адміністративно-

територіальних одиниць з розробки і презентації своїх інвестиційних проектів 

(чи заявок на допомогу) за рубежем, що теж становить пряму паралель з умо-

вами, в яких було розпочато децентралізацію та «європейську регіоналізацію» у 

Франції.  

У той же час, на тлі потенційної «європейської регіоналізації» в Україні, 

відкритим залишається питання автономізації окремих регіонів на продовження 

і у розвиток практики, що існує в Україні зараз, яка передбачає, зокрема, мож-

ливість виділення території в автономію (як це було реалізовано у випадку Ав-
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тономної Республіки Крим та, у розширеному варіанті, апробованому в ЄС, на 

прикладі Іспанії з її досвідом створення автономних спільнот). Слідування у 

фарватері «автономізації», на погляд дисертанта, створює ряд очевидних мож-

ливостей у відстоювання інтересів регіоні у галузі вироблення європейської по-

літики, і зокрема наступних. По-перше, наділення низки обраних регіонів авто-

номним чи квазіавтономним («особливим») статусом дозволяє регіонові заяв-

ляти про себе, формально чи неформально, в якості відносно самостійного гра-

вця у міжнародній площині, що уможливлює ефективну, за досвідом європей-

ських країн, мобілізацію кредитно-фінансових інструментів та отримання адре-

сної допомоги. По-друге, автономізація означатиме також, за досвідом АС Іс-

панії та АРК в Україні, залучення представників автономних утворень до робо-

ти відповідних структур центрального рівня влади, які працюють над розроб-

кою політики та, зокрема, ведуть діалог у рамках процесу інтеграції України до 

ЄС, що дозволить лобіювати і захищати інтереси таких регіонів та домагатися 

урахування їх особливих потреб. 

Позаяк, хотілося б вказати і на істотні недоліки такої моделі. По-перше, 

виділення окремих вибраних регіонів у рамках «європейської регіоналізації» 

перетворює їх на привілейовані адміністративно-територіальні одиниці, які 

отримують значну (і навіть, на наш погляд, надмірну) вагу через причини сис-

темного характеру. Так, відособлення регіону і наділення його квазісуб’єкт-

ністю у внутрішньодержавній площині об’єктивно перетворює його в окремий 

елемент системи державної влади, що відрізняється від інших обсягом своїх 

повноважень, а отже і потенціалом впливу на систему, у цілому. Дана ситуація, 

що проявляється на тлі європейських повноважень регіону, має і серйозне вну-

трішньополітичне звучання – даний конкретний регіон стає впливовим внутрі-

шнім гравцем, що формує асиметрію у системі функціонування держави і полі-

тичного життя країни. Це, у свою чергу, потребує адекватної реакції з боку 

центральної ланки управління у руслі збереження контролю над політичними 

процесами у країні та відволікає ресурси системи на підтримання своєї керова-

ності і стабільності.  
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У світлі конкретно-історичного досвіду Іспанії, яка зіштовхнулась з ана-

логічною проблемою, було винайдено оригінальне рішення: «нейтралізувати» 

надмірні європейські (і загалом, незалежницькі) амбіції історичних спільнот 

(Каталонії, Країни Басків і Азорських Островів) шляхом «розмивання» їх сис-

темної ваги через введення до системи маси інших елементів схожої з ними ва-

ги (інших, «іспанських» за ідентичністю автономних спільнот) та зрівняння їх у 

правах у тому, що стосується впливу на зовнішню, і зокрема європейську, полі-

тику. Зі свого боку, як це описано у попередньому розділі роботи, дана ситуація 

множинності суб’єктів-елементів системи вироблення політичних настанов і 

рішень веде до ускладнення такої системи у структурному вимірі і, у цей спо-

сіб, збільшує її ентропію і, послідовно, вірогідність збоїв і криз (що підтвер-

джується конкретним досвідом цієї країни). Окрім того, «обростання» системи 

вироблення політики цілим рядом надбудов (підсистем з узгодження інтересів, 

посередництва і консультацій) веде до зростання її витратності, що з огляду на 

фінансове становище країни, є негативним чинником. Отже, як бачимо приклад 

Іспанії свідчить про наявність серйозних недоліків в асиметричній (виділення в 

автономії обраних адміністративно-територіальних одиниць) чи симетричній 

(«компенсування» надмірної системної ваги окремих автономій шляхом перет-

ворення на автономні суб’єкти усіх інших адміністративно-територіальних оди-

ниць) автономізації в українських умовах. 

По-друге, ефективність регіонів та/або інших адміністративно-територіа-

льних одиниць субнаціональних щаблів управління у справах прямого предста-

вництва їх інтересів за рубежем, на наш погляд, у принципі, не є механістично 

залежною від форми суб’єктності регіону. Як показує досвід Франції, з її поси-

леним рівнем департаментів, що почасти компенсує потенціал «європейської 

регіоналізації», та наявністю інших системно передбачених пересторог на тлі 

зовнішньої активності регіонів, зацікавлені регіони спроможні домагатися вла-

сних цілей і без відповідного формального статусу «особливої» територіальної 

одиниці. В якості прикладу можна навести Бретань, що, як зазначалось у попе-
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редньому розділі цієї роботи, успішно веде діяльність у руслі «європейської ре-

гіоналізації». 

Найменш привабливою, у прикладенні до українського контексту, вида-

ється федеративна модель Німеччини та, як крайній приклад, Бельгії. По-пер-

ше, федералізм як ідея, як концепт викликає достатньо стримане ставлення з 

боку і українських еліт, і значної кількості населення. Так, за підсумками вибо-

рів 2014 р. до влади в Україні прийшли сили, усі з яких стояли на позиціях уні-

таризму [210; 211; 221] та/або «соборності» [210] (хоча остання і є одним з най-

більш розмитих понять українського політичного дискурсу, її рисою є, за будь-

яких обставин, відкидання федералізму), тоді як одна з небагатьох партій, яка 

пропонувала модель децентралізації, подібну до федеративної, Комуністична 

Партія України, не мала успіху на виборах [208]. Це може слугувати ілюстра-

цією як того, що серед еліт існує консенсус щодо унітарної парадигми розвитку 

України (унаслідок чого вони не пропонують суспільству жодних альтернатив-

них ідей), так і того, що населення країни не підтримує федералізацію. Останню 

тезу можна посилити, пославшись на результати опитування, проведеного 

«Центром Разумкова» у ІІ кварталі 2014 р.: згідно з його даними, у разі рефере-

ндуму за унітаризм виступили би 71,4% громадян України, а за федералізацію – 

17,1% [167]. Очевидно, що ідея, яка не має популярності ані в суспільстві, ані у 

правлячих колах, навряд чи може бути імплементованою; отже, дана модель 

«європейської регіоналізації», по факту, відкидається самими українськими ре-

аліями. 

По-друге, власне, досвід «європейської регіоналізації» Німеччини і Бель-

гії можна розцінювати, з точки зору інтересів України як єдиної держави, як 

суперечливий. Приклад Бельгії свідчить про значну ефективність «європейської 

регіоналізації» для регіонів, і, у першу чергу, тих з них, що тяжіють до макси-

мальної – до від’єднання від країни – самостійності. Завдяки «європейській ре-

гіоналізації» суб’єкти федерації отримують прямі канали впливу на механізми 

вироблення європейської політики, збільшують власні доходи та підсилюють 

свою вагу у внутрішньополітичній площині. Хоча федеральна держава (у розу-
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мінні «центральний рівень управління») теж має певні переваги, створені за ра-

хунок «європейської федералізації», а саме, збереження формальної єдності 

держави за рахунок задоволення ряду регіональних амбіцій (зокрема, на прове-

дення «власної» зовнішньої та європейської політики), а також збільшення при-

току коштів з комунітарного бюджету на потребу розвитку власних територій 

[45], такі, принаймні частково, компенсуються низкою негативних наслідків.  

Так, в усіх досліджених випадках «європейської регіоналізації» за феде-

ративного устрою центральний уряд став перед необхідністю вироблення скла-

дних механізмів координації та узгодження інтересів за участю регіонів у мас-

штабі, що істотно перевищує той, який спостерігався у випадку унітарних дер-

жав (що помітно навіть при порівнянні досвіду двох «проміжних» прикладів – 

Німеччини, з одного боку, та Іспанії, з іншого боку). Наявність великої кількос-

ті перемінних, введених до сфери вироблення європейської політики, хаотизує 

систему прийняття рішень та, у ряді випадків (особливо частих у Бельгії, що, за 

влучним висловом Г. Сміта, потерпає від «перманентної кризи»), паралізує її 

або істотно зменшує її функціональний потенціал [55, с. 2-5]. Це не тільки роз-

порошує адміністративні і фінансові ресурси країни, що не є, на погляд автора, 

доцільним в українському контексті (який характеризується скрутним стано-

вищем в економіці, а отже і потребою в раціональному використанні згаданих 

ресурсів), але й вимагає значних обсягів часу для практичної апробації механі-

змів і набуття залученими до роботи системи суб’єктами досвіду оперування в 

її середовищі, що теж, з огляду на сучасні умови України, є істотним недолі-

ком. У той же час, розглядаючи ситуацію у ширшому контексті стабільності 

державної конструкції, можна зазначити, що федералізація має вірогідність 

привести до формування конфліктних внутрішньодержавних центрів сили, за 

умов чого наявність у них зовнішньополітичних і, зокрема, європейських пов-

новажень не стільки сприятиме просуванню України у напрямку європейської 

інтеграції, скільки гальмуватиме таке. 

Отже, у світлі досвіду проведення «європейської регіоналізації» в ЄС, 

вважаємо, що для здійснення подібних кроків в Україні (потреба в яких, гіпоте-
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тично, може виникнути у перспективі) можуть бути використані напрацювання 

конкретних країн Європейського Союзу. На наш погляд, у силу подібності сис-

тем організації державної влади, з одного боку, та завдань, що підлягають 

розв’язанню за допомогою «європейської регіоналізації», з іншого, найбільш 

прийнятним для України є французький досвід; при цьому, у разі потреби, мо-

же бути доцільним запозичення окремих рішень і схем, апробованих у рамках 

моделей регіоналізації інших досліджених країн. Відштовхуючись від цих на-

працювань, дисертант бачив би рамкову концепцію «європейської регіоналі-

зації» в Україні наступним чином. 

І. Визначення. Термін «європейська регіоналізація в Україні» означає 

проведення такої децентралізації системи державної влади в Україні, при якій 

нижчі щаблі управління і відповідні адміністративно-територіальні одиниці 

України отримують можливості брати пряму та/або опосередковану участь у 

виробленні і реалізації положень політики України щодо Європейського Союзу 

і європейської інтеграції, а також у міжнародному співробітництві, яке відбува-

ється у рамках асоційованого членства України в ЄС. 

ІІ. Цілі «європейської регіоналізації». Цілями «європейської регіоналі-

зації» в Україні є:  

– підтримка процесу децентралізації як методу підвищення ефективнос-

ті функціонування державної влади;  

– оптимізація європейського курсу України у контексті урахування пот-

реб регіонального розвитку і інтересів адміністративно-територіаль-

них одиниць України;  

– гармонізація норм і практик регіоналізму в Європейському Союзі та 

Україні;  

– нарощення обсягів співпраці України з Європейським Союзом «по го-

ризонталі» (на рівні «регіон – регіон»);  

– просування економічного розвитку України та її регіонів;  

– сприяння поступові процесу європейської інтеграції України. 
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ІІІ. Правові підвалини «європейської регіоналізації». «Європейська 

регіоналізація» в Україні відбувається на основі Конституції України, Законів 

України, міжнародних договорів України, і зокрема, Угоди про Асоціацію між 

Україною і ЄС, норм і практик ЄС, обраних для імплементації в Україні, даної 

концепції, підзаконних та інших нормативно-правових актів. 

IV. Сфери «європейської регіоналізації». Сферами, в яких відбувається 

«європейська регіоналізація» («сфери європейської регіоналізації»), є галузі і 

кола питань, що становлять інтерес з точки зору розвитку адміністративно-

територіальних одиниць (у тому числі регіонів) України та/або зачіпляють їх 

інтереси, і, зокрема, такі, як:  

1) розвиток місцевого/регіонального самоврядування, децентралізація 

системи державної влади; 

2) захист прав людини (у тому числі права на етнічну,  культурну, мовну 

або релігійну самобутність і/або відповідних прав меншин, пов’язаних 

з відповідними регіонами);  

3) економічний розвиток, транскордонна торгівля, кооперація та інвести-

ції;  

4) демографія, трудові ресурси і міграція;  

5) безпека у прикордонних територіях і боротьба з транскордонною зло-

чинністю; 

6) інфраструктура (транспорт, зв’язок);  

7) технологічний розвиток; 

8) туризм;  

9) культурний діалог та інші сфери, визначені у відповідності до законо-

давства України. 

V. Форми «європейської регіоналізації».  

1. «Європейська регіоналізація» в Україні здійснюється, зокрема, у таких 

формах, як:  

1) участь адміністративно-територіальних одиниць України у розробці 

положень політики України щодо Європейського Союзу як цілого, а 
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також окремих країн-членів ЄС з питань, що входять до сфери «єв-

ропейської регіоналізації» в Україні, а також конкретних рішень, 

обговорення яких потребує залучення зацікавлених сторін, зокрема 

таких, як власті адміністративно-територіальних одиниць; 

2) участь в обговоренні і громадській експертизі нормативно-правових 

актів і підготовці міждержавних договорів з питань європейської 

інтеграції та з питань, що входить до сфери «європейської регіона-

лізації» в Україні; 

3) участь адміністративно-територіальних одиниць України у міжна-

родному співробітництві, яке відбувається у рамках асоційованого 

членства України в ЄС, у тому числі, в  

a) міжрегіональному співробітництві; 

b) транскордонному співробітництві; 

c) співробітництві по лінії «регіони України – комунітарний рівень 

управління ЄС». 

2. Участь у виробленні і реалізації положень політики України щодо Єв-

ропейського Союзу і європейської інтеграції, а також у розробці та обговоренні 

відповідного національного законодавства і міжнародних договорів здійсню-

ється за допомогою:  

1) формальних консультативних механізмів, в яких представлено про-

фільні органи центральної влади України і органи самоврядування 

субнаціонального рівня, тематикою діяльності яких є сфери євро-

пейської регіоналізації, зокрема: 

a) постійних механізмів (постійно діючих комісій «регіони-центр», 

що об’єднують представників адміністративно-територіальних 

одиниць України, з одного боку, та інститутів, залучених до за-

безпечення європейської інтеграції і реформи системи державно-

го управління); 

b) періодичних механізмів (міжінституційних конференцій); 



246 
 

c) механізмів ad hoc (нарад, робочих груп, інших інститутів, ство-

рюваних для розв’язання конкретних завдань у рамках «європей-

ської регіоналізації»); 

2) неформальних механізмів. Власті адміністративно-територіальних 

одиниць України заохочуються до встановлення робочих горизон-

тальних і вертикальних зв’язків, спрямованих на оптимізацію про-

цесу «європейської регіоналізації», узгодження інтересів і позицій, 

упередження і/або подолання можливих міжінституційних конфлік-

тів та зміцнення міжінституційної співпраці з досягнення цілей «єв-

ропейської регіоналізації» в Україні. 

Дані консультативні механізми становлять двосторонній канал обміну 

інформацією і думками між національним урядом і субнаціональним щаблем 

управління і виконують, у тому числі, такі завдання:  

– захист інтересів адміністративно-територіальних одиниць Укра-

їни на тлі процесу європейської інтеграції;  

– інформування про потреби і висловлення позиції адміністратив-

но-територіальних одиниць України з тих чи інших питань «єв-

ропейської регіоналізації»;  

– узгодження політики України у галузі євроінтеграції та/або «єв-

ропейської регіоналізації» з субнаціональними щаблями управ-

ління. 

2. Участь адміністративно-територіальних одиниць України у міжнарод-

ному співробітництві, яке відбувається у рамках асоційованого членства Украї-

ни в ЄС, здійснюється, у тому числі, за допомогою:  

1) створення і використання інституціоналізованих каналів регулярно-

го діалогу між зацікавленими регіонами та Міністерством закор-

донних справ України з метою просування регіонального порядку 

денного у відносинах України з ЄС; 

2) представництва інтересів адміністративно-територіальних одиниць 

України у структурі дипломатичних установ і місій України при 
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державах-членах та органах і установах ЄС (інститут «регіональних 

аташе»); 

3) прямого чи делегованого представництва інтересів адміністратив-

но-територіальних одиниць України у межах органів, створених у 

рамках міжрегіонального і транскордонного співробітництва в Єв-

ропі; 

4) участі у підготовці і проведенні міжнародних/європейських донор-

ських конференцій та інвестиційних ярмарків з економічної реабілі-

тації та/або розвитку адміністративно-територіальних одиниць 

України, у тому числі шляхом розробки портфелів проектів, про-

грам і публічно-приватних партнерств, що мають бути реалізовані у 

цільових регіонах України, та інших заходах, спрямованих на залу-

чення інвестиційних коштів і фінансової допомоги до регіонів Ук-

раїни; 

5) участі у заходах з обміну досвідом і поширення найбільш успішних 

практик у галузі децентралізації влади, належного урядування, єв-

ропейської інтеграції, місцевого і регіонального бюджетування 

(програмах, конференціях, проектах). 

VІ. Очікувані результати «європейської регіоналізації». Імплементація 

концепції «європейської регіоналізації» в Україні сприятиме: 

– європейській інтеграції України; 

– інтенсифікації і нарощенню обсягів співробітництва між Україною 

та Європейським Союзом і окремими його країнами-членами; 

– просуванню децентралізації і практики належного урядування в 

Україні у дусі європейських стандартів; 

– формуванню горизонтальних партнерств між регіонами України і 

регіонами країн Європейського Союзу; 

– збільшенню відкритості економік регіонів України для європейсь-

кого капіталу та технологій; 
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– економічному, культурному, інфраструктурному розвитку регіонів 

України. 

При розробці даної концепції, у силу її рамкового характеру, було свідо-

мо залишено осторонь ряд питань (зокрема, вичерпний перелік суб’єктів «євро-

пейської регіоналізації», виділення і складення списку адміністративно-терито-

ріальних одиниць, які будуть залучені до процесу «європейської регіоналіза-

ції», конкретні найменування і більш чіткі кола повноважень органів з реаліза-

ції політики «європейської регіоналізації» тощо), визначити які, у разі, якщо 

така буде витребувана державою, має експертна громада, компетентні інсти-

тути і законодавці, що братимуть участь в її остаточній формалізації у світлі 

тих конкретних організаційних форм системи державної влади і політичних 

пріоритетів, які існуватимуть на момент актуалізації всіх або деяких з її поло-

жень.  

Вважаємо, що за ряду сценаріїв розвитку системи державної влади в 

Україні (у тому числі, за таких умов, як проведення політики децентралізації за 

збереження унітарного характеру держави, транспозиція норм і імплементації 

практик і засад політики ЄС у галузі регіоналізації, нарощення обсягів міжрегі-

онального і транскордонного співробітництва) дана рамкова концепція стано-

витиме певний науково-практичний інтерес і може прислужитись при розробці 

концепцій, стратегій і планів «європейської регіоналізації» в Україні. 

 

Висновки до Розділу V 

Виділено кілька основних мотивів, які спонукали регіони до просування 

власної участі у системах вироблення політики і прийняття рішень з європейсь-

ких питань. Так, шляхом отримання важелів контролю за європейською політи-

кою регіони намагались запобігти таким негативним, з їх позицій, наслідкам 

євроінтеграції, як тиск комунітарного рівня управління на сферу відання та по-

вноваження регіонів та непряма рецентралізація державної влади. У той же час, 

регіони намагались досягти низку політичних та економічних цілей. У політич-

ному плані, регіони з сильною ідентичністю намагаються закласти фундамент 
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під своєю міжнародно-правовою або, принаймні, європейською суб’єктністю 

(до таких можна віднести, зокрема, «історичні спільноти» Іспанії, бельгійський 

регіон Фландрію, французький регіон Бретань та, у певному ступені, німецьку 

федеральну землю Баварія). В економічному ключі, регіони зацікавлені у дос-

тупі до фондів Європейського Союзу, що виділяються на регіональний розви-

ток, а також у захисті своїх економічних інтересів, забезпеченні пошуку еконо-

мічних партнерів, розвитку контактів у сферах торгівлі, інвестицій, технологіч-

ного розвитку. 

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

більш значимий внесок до просування «європейської регіоналізації» та розбу-

дови систем реалізації участі регіонів у визначенні напрямків політики і прийн-

ятті рішень з європейських питань, можна виділити кілька таких «зацікавлених 

сторін». По-перше, 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 федеральні землі Західної Німеччини (Баварія, Гессен, Баден-Вюртем-

берг, Північна Рейн-Вестфалія тощо). По-друге, подібну функцію може вико-

нувати національна держава, мотивована міркуваннями збалансування розвитку 

(насамперед, економічного) територій, з одного боку, та моделями регіоналіз-

му, які просуваються у рамках регіональної політики ЄС, з іншого, що можна 

спостерігати на прикладі Франції. По-третє, до «рушіїв» процесу виведення ре-

гіонів на європейський рівень влади можна віднести сам Європейський Союз, 

оскільки курс на регіоналізацію є невід’ємним елементом політики ЄС й одним 

з напрямів діяльності комунітарного центру. 

Порівняльний аналіз стратегій, ужитих регіонами з метою здобуття важе-

лів впливу на систему прийняття рішень та вироблення політики з європейсь-

ких питань, демонструє значну ступінь їх подібності в основних елементах. 

Так, у широкому сенсі, регіони усіх розглядуваних країн активно використову-

вали важелі інституційної та політичної системи власних держав (стратегії 
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«внутрішньої дії») і засоби мобілізації зовнішніх ресурсів (стратегії «зовніш-

ньої дії»). Конкретні форми стратегій «європейської регіоналізації» варіюються 

у залежності від реалій тих соціально-політичних, інституційних, правових і 

економічних «систем координат», в яких знаходяться регіони кожної окремо 

взятої країни. Стратегії «зовнішньої дії» були пріоритетом регіонів та найінтен-

сивніше 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 прийн-

яття рішень з європейських питань. Задля досягнення цієї мети ними викорис-

товується широкий спектр методів, спрямованих як на часткову нейтралізацію 

поступок, зроблених на користь регіонів, так і на отримання важелів і механіз-

мів контролю за системою участі регіонів у виробленні європейської політики. 

У Бельгії, Німеччині і Іспанії системи реалізації зовнішніх повноважень відріз-

няються високою складністю, що викликає посилення ролі центральної влади у 

формуванні курсу з питань ЄС. Спільним аспектом політики усіх національних 

урядів розглядуваних країн є, зокрема, збереження принципу одноголосності 

при прийнятті рішень у тих органах ЄС, до роботи яких допущено представни-

ків регіонів в якості членів національних делегацій. На системному рівні, важ-

ливим елементом стратегії центральних урядів з нейтралізації «надмірного» 

усамостійнення регіонів у внутрішній та зовнішній площині, який можна спо-

стерігати на прикладі двох федеративних (Бельгія та Німеччина) та однієї уні-

тарної (Іспанія) держав, є використання політики регіоналізації з метою ство-

рення противаги найбільш активним регіонам шляхом зрівняння з останніми у 

правах інших регіонів, більш лояльно налаштованих до центральної влади. У 

випадку Франції, найактивніші регіони нейтралізуються за допомогою поси-

лення кантонального рівня управління. 
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У той же час, «європейська регіоналізація» зарекомендувала себе в якості 

ефективного засобу зняття внутрішнього напруження у відповідних державах. 

Наявність легальних механізмів реалізації повноважень у виробленні європей-

ської політики дозволяє частково задовольнити самостійницькі прагнення най-

більш активних регіонів та нейтралізувати конфліктний потенціал внутрішньо-

державних відносин у політичному та етнонаціональному вимірах. Національні 

держави, у рамках яких відбувалась «європейська регіоналізація», використали 

її з метою зміцнення власної стабільності. У більш широкому контексті, «євро-

пейська регіоналізація» стала фактором стабілізації усієї системи політичних 

відносин у масштабі ЄС. 

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

ливим 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 регіонами повноважень у рамках «європейської регіоналізації» ство-

рює додаткові передумови для продовження і поглиблення процесу європейсь-

кої інтеграції, в якому ключову роль зможуть відігравати не тільки і не стільки 

держави, скільки регіони.  

По мірі просування європейської інтеграції України та імплементації ac-

quis communautaire, для України актуалізуватиметься питання децентралізації 

системи державної влади і, потенційно, «європейської регіоналізації» за зраз-

ком країн ЄС. У цьому світлі, важливим є вивчення досвіду відповідних держав 

і регіонів Європи. Особливу актуальність для України становить досвід Фран-

ції, яка спромоглась провести децентралізацію та «європейську регіоналіза-

цію», зберігши цілісність політичної системи державі і унітаризм як її систем-

но-організаційну основу. При проведенні «європейської регіоналізації» в украї-

нських умовах, доцільно уникати асиметричних підходів до реформування сис-

теми державної влади за іспанським зразком через загрозу виникнення загаль-

носистемних наслідків такого, зокрема у вигляді структурних перекосів в 

останній. У випадку України, «європейська регіоналізація» могла б прийняти 



252 
 

форму залучення адміністративно-територіальних одиниць до процесів вироб-

лення політики України щодо ЄС і її країн-членів, євроінтеграційних заходів, а 

також до мереж транскордонного і міжрегіонального співробітництва.  
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ВИСНОВКИ 

 

За підсумками дослідження було зроблено такі висновки: 

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

членах ЄС розвивалися паралельно і у цілому, в подібних формах, будучи при 

цьому синхронізованими з еволюцією змістовного наповнення спільної регіо-

нальної політики. У контексті регіоналізму в Європі, відбулося становлення 

складної системи реактивних взаємодій і взаємовпливів між комунітарними ін-

ститутами, національними державами та регіонами, у форматі якої визначались 

основні засади і напрямки порядку денного регіоналізації на всіх трьох зазна-

чених щаблях. Основними імпульсами «європейської регіоналізації» стали, по-

перше, комунітарна політика вирівнювання, а, по-друге, реакція регіонів, вже 

наділених повноваженнями самоврядування (насамперед, Німеччини, а згодом 

– Бельгії), на виклик євроінтеграції, яка погрожувала їм втратою прерогатив. 

Відповіддю на даний імпульс стало посилення у порядку денному спільної по-

літики акценту на регіоналізації, що, у свою чергу, зумовило трансформацію 

державних систем країн ЄЕС/ЄС у дусі регіоналізму, істотно вплинувши на си-

стеми унітарних держав, зокрема Франції та Іспанії. 

Європейський Союз (Співтовариство) зіграв важливу роль у просуванні 

процесів регіоналізації у країнах-членах і, зокрема, у становленні феномену 

«європейської регіоналізації». Кроки, ужиті на комунітарному рівні у рамках 

проведення спільної регіональної політики, сприяли формуванню середовища, 

у якому відбулося становлення систем участі регіонів у виробленні європейсь-

кої політики, проявивши себе у якості потужного чиннику набуття регіонами 

елементів суб’єктності в європейській площині. Проведення комунітарної полі-

тики, орієнтованої на послідовну імплементацію принципів субсидіарності і 

багаторівневості, сформувало рамкову тенденцію регіоналізації, спільну для 

всіх країн, що розглядаються, яка діяла у синергії з внутрішніми тенденціями 

регіоналізму. Діяльність ЄС справила істотний вплив на еволюцію моделі від-

носин «національна держава – регіони» у розрізі становлення функції регіону 
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як низового рівня системи багаторівневого управління в ЄС і закладення перед-

умов для його подальшого перетворення на повноцінний щабель урядування. 

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

ливим 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 регіонами повноважень у рамках «європейської регіоналізації» ство-

рює додаткові передумови для продовження і поглиблення процесу європейсь-

кої інтеграції, в якому ключову роль зможуть відігравати не тільки і не стільки 

держави, скільки регіони. 

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 пе-

ред бельгійськими регіонами широке поле можливостей у сфері самоствер-

дження у зовнішньому та внутрішньому політико-адміністративному просторі в 

якості окремих суб’єктів, наділених власною роллю у прийнятті політичних рі-

шень, у тому числі у європейській площині. 

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

му сенсі, євроінтеграційних процесах стали своєрідним «клапаном» для зни-

ження напруженості всередині бельгійського суспільства та розвантаження си-

стеми внутрішніх відносин від надлишкового політичного тиску. Регіони Бель-

гії активно включились у процеси інтеграції на європейському континенті, на-

магаючись використовувати усі доступні важелі самореалізації у якості носіїв 

елементів міжнародної та європейської суб’єктності. Часткове делегування ре-

гіонам зовнішньополітичних і дипломатичних повноважень, у тому числі, у ви-

мірі «європейської регіоналізації», привело не стільки до продовження дезінте-

грації бельгійської держави, скільки, навпаки, до вироблення нових формул ре-

алізації її буття, – насамперед, у координаційній, узгоджувальній площині, змі-

цнення її ролі та функцій в якості одного з центральних елементів системи ви-

роблення європейської політики країни. У такий спосіб євроінтеграція, попри 
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те, що одним з її важливих напрямків і досягнень є регіоналізація, компенсує 

фрагментацію окремих країн (у даному випадку, – Бельгії) та дозволяє федера-

льному рівню управління зберігати свою актуальність.  

У форматі «європейської регіоналізації», регіони Бельгії реалізують свої 

«європейські» функції у 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 про-

блематики, віднесеної до їх компетенції, при чому, з метою гарантування своєї 

ролі, вони наділені правом вето. У комунітарній площині, регіони здійснюють 

своє пряме представництво у рамках делегацій Бельгії до інститутів ЄС, зокре-

ма, Ради ЄС на міністерському рівні і на рівні КОРЕПЕР. Бельгійські регіони 

також залучені до широкого ряду форматів міжрегіональних взаємодій як у ра-

мках ЄС (КР, РЕГЛЕГ), так і поза ними (АЄР тощо). 

Хоча «європейська регіоналізація» у Бельгії зумовила набуття бельгійсь-

ким регіоном низки атрибутів і функцій регіонального рівня матриці багаторів-

невого 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 реалізації європейських повноважень регіонів є недостатньо доско-

налими і характеризуються структурною слабкістю. Тим не менше, у довготер-

міновій перспективі, європейський чинник діє як фактор подальшої регіоналі-

зації, спрямованої на удосконалення даної системи і, відповідно, становлення 

бельгійського регіону як нижчого щабля системи багаторівневого управління. 

Федеральні землі Німеччини взяли активну участь у процесах внутріш-

ньо- і зовнішньополітичних взаємодій у зв’язку з європейською інтеграцією та 

формуванням 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-

концептуальною основою діяльності земель ФРН стали теорія багаторівневого 

управління і концепція «Європи регіонів», а основною практичною настановою 

– курс на всебічне розширення прав і відповідальності європейських регіонів у 
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контексті становлення ЄС як наднаціональної політико-адміністративної сис-

теми. 

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

гальному руслі регіоналізації, формат якої визначається принципом субсидіар-

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

елементу системи багаторівневого урядування. Це проявляється в організації 

прямого доступу регіонів-федеральних земель до процесів прийняття політич-

них рішень з європейських питань як на національному рівні, за допомогою ін-

ституційних інструментів федерації, так і на комунітарному рівні, шляхом уча-

сті у відповідних структурах ЄС. Потреба у такому політичному залученні регі-

онів продовжує актуалізуватись у часі по мірі збільшення обсягу безпосередніх 

взаємодій між комунітарним та регіональним рівнями влади та, зокрема, пос-

тійному зростанню числа галузей, які передаються зі сфери відання земель до 

сфери відання Європейського Союзу. 

В основі стратегії німецьких регіонів лежить ставка на два напрями впли-

ву – внутрішній (шляхом залучення федеральних правових і політичних механі-

змів) та зовнішній (за допомогою мобілізації загальноєвропейської підтримки з 

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

ретно-політичних обставин, дані напрями європейської стратегії федеральних 

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

практикувалась нарівні з «внутрішньою», то на теперішньому етапі перевага 

віддається її «внутрішній» складовій.  

Внутрішній напрям стратегії німецьких федеральних земель передбачає 

створення передумов для консолідації інституційного потенціалу та структурно 

обумовлених можливостей земель ФРН у рамках німецької національної систе-

ми державного управління та формування зовнішньої політики. Основним ва-

желем тиску земель на федеральний рівень управління та засобом фіксування 

свого статусу у системі вироблення європейського курсу ФРН стала внутрішня 

конституційна роль регіонів у прийнятті найважливіших комунітарних актів, 

зокрема, – ДЄС, проекту конституції ЄС, Лісабонського договору тощо. Одним 
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з важливих проміжних підсумків цих зусиль стало закріплення за регіонами ря-

ду особливих функцій як за елементами системи прийняття рішень з питань ЄС. 

У вимірі сучасної «зовнішньої» європейської стратегії, основний акцент 

політичної діяльності регіонів зроблено на просуванні двох взаємопов’язаних 

настанов: по-перше, на захист і всебічне запровадження принципу субсидіарно-

сті у межах європейської системи міжнародних відносин та, по-друге, на здійс-

ненні комплексного розмежування повноважень між регіональним, національ-

ним і наднаціональним (комунітарним) рівнями влади в Європі. У своїх горизо-

нтальних зовнішніх парадипломатичних зусиллях німецькі землі роблять знач-

ний акцент на розбудові відносин з найкрупнішими та найбільш потужними в 

інституційному та економічному вимірах регіонами інших європейських країн, 

віддаючи перевагу так званим «конституційним регіонам» Європи, з якими во-

ни співпрацюють як у двосторонньому, так і у багатосторонньому форматі (у 

рамках КР ЄС і, особливо, РЕГЛЕГ). 

Регіони ФРН спираються на розгалужений апарат «європейської регіона-

лізації». Усередині країни федеральні землі впливають на європейську політику 

за допомогою потужних неформальних (політичний і партійний лобізм) і фор-

малізованих (механізми «європейської статті» конституції та функції Бундесра-

ту як основного органу політичного представництва регіонів, у тому числі в ча-

стині «субсидіарної перевірки») важелів. На комунітарному рівні, вони пред-

ставлені у відповідних структурах Союзу, з яким вони також взаємодіють у ра-

мках парадипломатичної діяльності представництв. 

В якості внеску федеральних земель Німеччини (разом із рядом так зва-

них «сильних регіонів» Європи, насамперед бельгійськими) до процесів «євро-

пейської регіоналізації» на загальноєвропейському рівні можна розглядати їх 

успішну діяльність з актуалізації порядку денного регіоналізму в комунітарній 

політиці, що знайшла своє відображення, зокрема, у просуванні дискурсу «Єв-

ропи регіонів» і теорії багаторівневого управління, а також прийнятті положень 

щодо субсидіарності й ролі регіону у системі урядування в ЄС, зафіксованих у 
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ряді документів Союзу, – у тому числі, в таких ключових документах, як Маас-

трихтський, Амстердамський і Лісабонський договори. 

Спільна політика з регіональних питань істотним чином вплинула на де-

централізацію влади у Франції, ставши одним з ключових чинників регіоналі-

зації у країні. Регіоналізація у Франції, яка і донині залишається однією з най-

більш централізованих держав Європи, відбувається повільніше і в меншому 

масштабі, ніж в інших країнах Європейського Союзу. Причинами цих характе-

ристик явища регіоналізації у Франції є, з одного боку, структурна слабкість 

регіону як рівня управління, обумовлена історичною і конституційною обмеже-

ністю його адміністративних, юридичних та політичних можливостей, та, з ін-

шого боку, недостатня розвиненість тяжіння до регіоналізму у більшості самих 

регіонів через сталі традиції уніфікації та наявність сильної національної фран-

цузької ідентичності.  

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

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

не внутрішніх, а зовнішніх чинників, основним з яких виступає фактор членст-

ва Франції в Європейському Союзі та її участі в реалізації настанов регіональ-

ної політики ЄС і освоєнні коштів структурних фондів, призначених на потреби 

регіональної політики. При цьому регіоналізація іде не «знизу», а «згори»: про-

ведення відповідних реформ є не стільки продуктом тиску з боку регіонів, скі-

льки результатом політичних рішень, прийнятих у вищому ешелоні політичної 

влади Франції. 

Серед основних характеристик реформ з деконцентрації державної влади 

відзначається їх акцент на децентралізації як простому посиленні низової ланки 

самоуправління, а не на регіоналізації як процесі набрання особливих повнова-

жень регіоном. Потенціал регіонів врівноважений розширенням можливостей 

департаментів, що об’єктивно опонують проектам з подальшої регіоналізації та, 

у такий спосіб, сприяють утриманню французькою національною державою 

свого виключного керівного статусу. У контексті системи реалізації «європей-

ської ролі» регіонів, згадані структурні обмеження, передбачені системою ор-
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ганізації відносин між національним «центром» і регіонами, обумовлюють, у 

цілому, порівняно низьку успішність переважної більшості регіонів Франції. 

Відмінна ситуація спостерігається у випадку поодиноких «сильних» регіонів 

(насамперед, Бретані, Корсики, Ельзасу), які спромоглись налагодити більш до-

сконалі механізми реалізації своїх «європейських повноважень» завдяки побу-

дові системи неформального консенсусу між регіональним і кантональним рів-

нями управління, заснованій на неофіційно визнаній координаційній ролі регіо-

нального керівництва. 

Сучасна система участі французьких регіонів у прийнятті рішень з євро-

пейських питань представлена механізмами взаємодії з національним і комуна-

льним рівнями влади, в яких регіон відіграє роль площини координації та узго-

дження інтересів у галузях, що віднесені до його компетенції. Основним фор-

матом такої взаємодії є робота з розробки й імплементації ДРКП. На наднаціо-

нальному рівні, регіони Франції здійснюють парадипломатичну діяльність, 

спрямовану на впливання на комунітарні установи і координацію діяльності з 

іншими регіонами Європи, у тому числі у площині відповідних міжрегіональ-

них організацій та у рамках транскордонної співпраці. 

Незважаючи на вказану специфіку «європейської регіоналізації» у Фран-

ції, відстежується загальна тенденція, в авангарді якої знаходяться «сильні» ре-

гіони країни, спрямована на подальшу деконцентрацію влади, зміцнення регіо-

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

організації влади в ЄС. 

Регіоналізація в Іспанії стала результатом як внутрішнього процесу демо-

кратизації у пост-франкістський період, так і, у чималому ступені, необхідності 

пристосування організаційної та адміністративно-політичної структури держа-

ви до вимог і засад комунітарної регіональної політики. Подальша європейська 

інтеграція справила двоїстий вплив на іспанські 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. У 
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цьому контексті, іспанські автономні спільноти взяли курс на отримання інсти-

туціоналізованих можливостей справляння впливу на вироблення політики Іс-

панії щодо ЄС та участі у механізмах прийняття рішень на комунітарному рівні 

і розбудову відповідної системи. 

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

гіонів Іспанії як низової ланки системи багаторівневого управління відіграє ре-

гіональна політика Співтовариства і, зокрема, економічна допомога структур-

них фондів ЄС, що виступає в якості потужного чиннику об’єктивного зміц-

нення автономних спільнот і мобілізації регіонів у плані просування власної 

«європейської ролі».  

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

гіонів в Іспанії полягала в асиметричності іспанського регіоналізму, що вира-

жається у наявності етнокультурної, мовної та політичної диференціації між 

«іспанськими» регіонами та «історичними спільнотами» – регіонами з сильною 

власною ідентичністю і більш широкими повноваженнями у галузі самовряду-

вання (насамперед, Каталонією і Країною Басків). Провідну роль в ініціативах з 

регіоналізації відіграють «історичні спільноти», які є більш активними як на 

національному, так і на комунітарному рівні, тоді як решта регіонів Іспанії слі-

дують у фарватері цих регіонів-лідерів та справляють, скоріше, стримуючий 

вплив на дані процеси.  

Система участі регіонів Іспанії у європейській політиці включає в себе ті-

сно взаємопов’язані національний та комунітарний елементи, які є водночас 

підсистемами цієї системи. У рамках національної підсистеми, регіони Іспанії 

впливають на формування європейської політики країни за допомогою механі-

зму секторальних 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 делегації, в якій вони представлені регіональними радниками. Окрім 

того, іспанські регіони здійснюють пряме представництво своїх інтересів при 

інститутах ЄС та беруть активну участь у діяльності міжрегіональних установ 
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та організацій – Комітету Регіонів, РЕГЛЕГ тощо. У сумі, дані елементи прямої 

і опосередкованої участі регіонів Іспанії в системі управління ЄС становлять 

потенціал їх поступової еволюції у бік набуття функцій базового щабля уряду-

вання у системі багаторівневого управління в Європі. 

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

ської регіоналізації», діяли у рамках загальної тенденції, закладеної у форматі 

Співтовариства. При цьому, якщо регіони федеративних держав (насамперед, 

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

пропонуючи і просуваючи її ідеологію, символіку, дискурс, форми і методи 

(найбільш яскравим прикладом чого можуть служити концепції «Європи регіо-

нів» і багаторівневості), то регіони унітарних держав (Іспанії і Франції), скорі-

ше, слідували у її руслі. 

4. Виділено кілька основних мотивів, які спонукали регіони до просуван-

ня власної участі у системах вироблення політики і прийняття рішень з євро-

пейських питань. Так, шляхом отримання важелів контролю за європейською 

політикою регіони намагались запобігти таким негативним, з їх позицій, нас-

лідкам євроінтеграції, як тиск комунітарного рівня управління на сферу відання 

та повноваження регіонів та непряма рецентралізація державної влади. У той 

же час, регіони намагались досягти низку політичних та економічних цілей. У 

політичному плані, регіони з сильною ідентичністю намагаються закласти фун-

дамент під своєю міжнародно-правовою або, принаймні, європейською 

суб’єктністю (до таких можна віднести, зокрема, «історичні спільноти» Іспанії, 

бельгійський регіон Фландрію, французький регіон Бретань та, у певному сту-

пені, німецьку федеральну землю Баварія). В економічному ключі, регіони за-

цікавлені у доступі до фондів Європейського Союзу, що виділяються на регіо-

нальний розвиток, а також у захисті своїх економічних інтересів, забезпеченні 

пошуку економічних партнерів, розвитку контактів у сферах торгівлі, інвести-

цій, 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 розбу-
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дови систем реалізації участі регіонів у визначенні напрямків політики і прийн-

ятті рішень з європейських питань, можна виділити кілька таких «зацікавлених 

сторін». По-перше, до основних «рушіїв» процесу виведення регіонів на євро-

пейський рівень влади слід віднести сам Європейський Союз, оскільки курс на 

регіоналізацію є невід’ємним елементом політики ЄС і одним з напрямів діяль-

ності комунітарного центру. По-друге, особливу роль у просуванні «європейсь-

кої ролі» регіонів відігравали провідні регіони з вираженими ознаками власної 

ідентичності та/або із значним економічним потенціалом. До таких можна від-

нести Фландрію (Бельгія), «історичні спільноти» Іспанії, найбільш розвинені в 

економічному вимірі федеральні землі Західної Німеччини (Баварія, Гессен, Ба-

ден-Вюртемберг, Північна Рейн-Вестфалія тощо). По-третє, подібну функцію 

може виконувати національна держава, мотивована міркуваннями збалансуван-

ня розвитку (насамперед, економічного) територій і залучення коштів структу-

рних фондів ЄС, з одного боку, та моделями регіоналізму, які просуваються у 

рамках спільної регіональної політики, з іншого, що можна спостерігати на 

прикладі Франції.  

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

желів впливу на систему прийняття рішень та вироблення політики з європей-

ських питань, демонструє значну ступінь їх подібності в основних елементах. 

Так, у широкому сенсі, регіони усіх розглядуваних країн активно використову-

вали важелі інституційної та політичної системи власних держав (стратегії 

«внутрішньої дії») і засоби мобілізації зовнішніх ресурсів (стратегії «зовніш-

ньої дії»). Конкретні форми стратегій «європейської регіоналізації» варіюються 

у залежності від реалій тих соціально-політичних, інституційних, правових і 

економічних «систем координат», в яких знаходяться регіони кожної окремо 

взятої країни. Стратегії «зовнішньої дії» були пріоритетом регіонів та найінтен-

сивніше 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.  
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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 ви-

користовується широкий спектр методів, спрямованих як на часткову нейтралі-

зацію поступок, зроблених на користь регіонів, так і на отримання важелів і ме-

ханізмів контролю за системою участі регіонів у виробленні європейської полі-

тики. У Бельгії, Німеччині і Іспанії системи реалізації зовнішніх повноважень 

відрізняються високою складністю, що викликає посилення ролі центральної 

влади у формуванні курсу з питань ЄС. Спільним аспектом політики усіх наці-

ональних урядів розглядуваних країн є, зокрема, збереження принципу одного-

лосності при прийнятті рішень у тих органах ЄС, до роботи яких допущено 

представників регіонів в якості членів національних делегацій. На системному 

рівні, важливим елементом стратегії центральних урядів з нейтралізації «надмі-

рного» усамостійнення регіонів у внутрішній та зовнішній площині, який мож-

на спостерігати на прикладі двох федеративних (Бельгія та Німеччина) та однієї 

унітарної (Іспанія) держав, є використання політики регіоналізації з метою 

створення противаги найбільш активним регіонам шляхом зрівняння з останні-

ми у правах інших регіонів, більш лояльно налаштованих до центральної влади. 

У випадку Франції, найактивніші регіони нейтралізуються за допомогою поси-

лення кантонального рівня управління. 

У той же час, «європейська регіоналізація» зарекомендувала себе в якості 

ефективного засобу зняття внутрішнього напруження у відповідних державах. 

Наявність легальних механізмів реалізації повноважень у виробленні європей-

ської політики дозволяє частково задовольнити самостійницькі прагнення най-

більш активних регіонів та нейтралізувати конфліктний потенціал внутрішньо-

державних відносин у політичному та етнонаціональному вимірах. Національні 

держави, у рамках яких відбувалась «європейська регіоналізація», використали 

її з метою збільшення власної стабільності. Обумовивши створення додатково-

го масиву вертикальних і горизонтальних зв’язків між елементами системи по-
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літичних відносин в Європейському Союзі, «європейська регіоналізація» 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 зраз-

ком країн ЄС. У цьому світлі, важливим є вивчення досвіду відповідних держав 

і регіонів Європи. Особливу актуальність для України становить досвід Фран-

ції, яка спромоглась провести децентралізацію та «європейську регіоналіза-

цію», зберігши цілісність політичної системи державі і унітаризм як її систем-

но-організаційну основу. При проведенні «європейської регіоналізації» в украї-

нських умовах, доцільно уникати асиметричних підходів до реформування сис-

теми державної влади за іспанським зразком через загрозу виникнення загаль-

носистемних наслідків, зокрема у вигляді структурних перекосів в останній. У 

випадку України, «європейська регіоналізація» могла б прийняти форму залу-

чення адміністративно-територіальних одиниць до процесів вироблення полі-

тики України щодо ЄС і її країн-членів, євроінтеграційних заходів, а також до 

мереж транскордонного і міжрегіонального співробітництва. 
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