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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ольга ПОЛІКАРПОВА

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС:
ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

В статті розглянута трансформація цілей регіональної політики ЄС, визначені
сучасні тенденції її подальшого розвитку. Особлива увага приділена розкриттю
особливостей сучасного етапу регіональної політики ЄС, виявлені ефективні
методи реалізації регіональної політики в Польщі, Словаччині, Чехії, Латвії, Литві.
Розглянуто стан визначення цілей державної регіональної структурної політики в
Україні у порівнянні з пріоритетами європейської регіональної структурної політики,
запропоновані напрями підвищення конкурентоспроможності регіонів України.
Підкреслено, що регіональна інтеграція виступає як об’єктивне явище з високим
соціальним значенням. Переорієнтація української регіональної стратегії на останні
сучасні тенденції регіонального розвитку допоможе залучити інвестиції та
одночасно збалансувати просторовий розвиток регіону. Вивчення європейського
досвіду політики регіонального розвитку дозволить забезпечити трансформацію
регіональних структур за допомогою економічних механізмів, зробити правильні
кроки з децентралізації державного управління, впровадити ефективну соціально-
економічну політику економічного розвитку держави. Проведений аналіз регіональної
політики України виявив негативні тенденції розвитку регіонів, які стримують
внутрішній розвиток регіонів, посилюють неефективність механізмів перерозподілу
фінансових ресурсів, диверсифікують сфери економічної активності. Досліджена
координаційна функція, доведено, що створення нових інституційних умов для
розвитку національної регіональної політики та успішне узгодження координації різних
видів державних політик є важливим елементом для успішної реалізації державної
регіональної політики.  На підставі проведеного дослідження сформульовано
рекомендації щодо формування нової моделі регіональної політики України.

Ключові слова: Європейський Союз, регіональна політика, Структурні Фонди
ЄС, політика згуртування Європейського Союзу, принципи субсидіарності та
компліментарності, конкурентоспроможність регіону.

JEL: R58
Постановка проблеми. Регіональні процеси є невід’ємною частиною

загальноєвропейського розвитку. Поступова регіональна політика, спрямована на
зниження регіональних диспропорцій в країнах ЄС, наближення темпів та рівнів розвитку
регіонів, складає передумови ефективної економічної інтеграції. Значення регіонів у
процесі прийняття рішення на всіх рівнях управління постійно зростає. Для України
вивчення європейського досвіду ефективного впровадження політики регіонального
розвитку дасть змогу забезпечити трансформацію регіональних структур за допомогою
економічних механізмів, зробити правильні кроки з децентралізації державного
управління, впровадити ефективну соціально-економічну політику економічного
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розвитку держави. Запровадження нової регіональної політики, покликаної поєднати
завдання модернізації економіки із забезпеченням комплексного та збалансованого
розвитку регіонів, без якої неможлива повноцінна інтеграція.
Аналіз останніх досліджень. Європейській регіональній політиці та інституційному

механізму реалізації регіональної політики країн ЄС приділяється значна увага
вітчизняних науковців. З. Варналій зазначає: “…Проблему розбудови інституційної
бази державної регіональної політики України потрібно розглядати у контексті її
євроінтеграційного курсу…” [1, 67].

О. Ф. Новікова висвітлила теоретичні проблеми регіонального розвитку та
модернізації державної регіональної політики [2], аналізу історії, регіональному розвитку
та секторальній політиці ЄС присвячена увага В. І. Чужикова [3].

Сучасні орієнтири розвитку регіональної політики в Європейському Союзі, а також
зміни стратегічних пріоритетів проаналізовано М. О. Кушнір [4]. Оцінка регіональної
політики ЄС та її вплив на основні показники економічного та соціального розвитку
розкрита в працях В. Олійник та О. Гончарової [5].

Проблематикою розвитку регіональної політики та порівнянням досвіду країн-членів
ЄС та України займалася А. Ф. Мельник [6], прискорення європейської інтеграції України
розглядав Є. В. Савельєв [7].

Аналіз євроінтеграційних процесів у суспільстві досліджується такими вченими,
як П. Ю. Бєлєнький, Б. Дубовик, Н. А. Мікула та інші [8; 9]. Незважаючи на значну
кількість досліджень, проблематика процесу узагальнення функцій інституцій
Євросоюзу щодо реалізації регіональної політики є актуальною.
Мета статті. Метою дослідження є висвітлення, аналіз основних напрямів

формування державної регіональної політики ЄС та розроблення рекомендацій щодо
формування ефективної регіональної політики України.
Виклад основного матеріалу. Угода про асоціацію забезпечує формування нових

трансформаційних механізмів регіональної політики, інституційних змін у секторах
економіки та адаптацію щодо європейських стандартів регіональної політики. Головні
напрямки європейської регіональної політики сформувалися під впливом
глобалізаційних процесів, які визначають загальні принципи та підходи. Регіональна
політика наближення спрямована на допомогу депресивних, слаборозвинених та
проблемних регіонів і зорієнтована на зменшення регіональних диспропорцій та
дисбалансів в ЄС. Спільна регіональна політика ЄС є складовою європейської
структурної політики та має назву – політика “згуртування”. “Регіональний розвиток є
процесом, що потребує дієвих та ефективних інститутів, вимагаючи тісної співпраці
між урядами, бізнес-організаціями і соціальними групами на кожному рівні” [10, 4].
Особливостями функціонування інституційної системи Євросоюзу є взаємозв’язок
різних інституцій при прийнятті рішень, поліцентричність інституціональних структур,
“розподілена лояльність” та розподіл влади (законодавчої, виконавчої, судової).

Спільна регіональна політика ЄС координує формування національної політики країн
ЄС через Комітет регіонів, який складається з представників регіональних та місцевих
органів влади. Комітет регіонів розробляє стратегію регіонального розвитку, вносить
корективи та пропозиції у структурну політику ЄС, залучає регіональні органи влади в
процес ухвалення рішень на загальноєвропейському рівні.

В Європейському просторі створені структурні фонди, які є основним фінансовим
інструментом формування регіональної політики ЄС, а саме: Європейський соціальний
фонд (ESF); Європейський фонд регіонального розвитку (ERDF); Європейський
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сільськогосподарський і Фонд розвитку (EARDF); Європейський Морський та фонд
рибальства (EMFF); Фонд згуртування (CF).

Основними принципами діяльності Структурних фондів є принципи субсидіарності
та принцип комплементарності, згідно з якими кошти структурних фондів лише
доповнюють національні та місцеві фонди. Трансформацію цілей регіональної політики
та інструментів фінансування представлено в табл 1.

Діяльність структурних фондів прямо впливає на просторову організацію ЄС та
слугує виразом просторової політики Євросоюзу. Фонди організовують участь різних
елементів управління в регіональному розвитку та об’єднують їхні зусилля. Поділ
коштів структурних фондів у країні залежить від внутрішніх пріоритетів. Наприклад, у
Польщі 24,9% від загальної суми було виділено на регіональний розвиток, 12,4%   на
інвестиції в інновації та конкурентоспроможність економіки [9]. У Чехії близько 80%
надходжень від структурних фондів спрямовані на розвиток транспортної
інфраструктури (залізниці та автомобільних шляхів), захист зовнішнього середовища,
інновації, конкурентоспроможність, людські ресурси [11]. У Словаччині 56% було
спрямовано на розвиток транспортної інфраструктури, а 32% на розвиток зайнятості
соціальної інтеграції й освіти [12]. Латвія у 2007–2013 рр. використала 54,6% від
загальної суми фінансування на спільне управління державними послугами та
природними ресурсами, підвищення привабливості прикордонних регіонів, а також
розвиток місцевої інфраструктури.

Таблиця 1
Трансформація цілей регіональної політики та інструментів фінансування у

2000–2020р.р.
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2000–2006 2007–2013 2014–2020 

Мета регіональної 
політики 

Фінан-
сові 
інстру-
менти 

Мета 
регіональної 
політики 

Фінан-
сові 
інстру-
менти 

Мета 
регіональної 
політики 

Фінан-
сові 
інстру-
менти 

1. Сприяння розвит-
ку та структурного 
регулювання регіо-
нів, які відстають у 
розвитку 

ERDF, 
CF 

1. Конвергенція і 
конкурентоспро-
можність 

ERDF, 
ESF 

1. Підвищення еко-
номічного зростан-
ня та інвестицій, 
боротьба з бідніс-
тю 

ERDF, CF, 
ESF 

2. Підтримка еконо-
мічного і соціаль-
ного перетворення 
областей, що стоять 
перед структурними 
труднощами 

ESF, 
ERDF 

2. Регіональна 
конкурентоспро-
можність і зайня-
тість на регіо-
нальному та на-
ціональному рівні 

ERDF, 
ESF 

2. Дослідження та 
інновації, 
розвиток інфор-
маційних та 
комунікаційних 
технологій 

ERDF, CF 

3. Підтримка адап-
тації та модерніза-
ційної політики 
освіти, професійної 
підготовки та 
зайнятості 

ESF 3. Європейська 
територіальна 
співпраця 

ERDF 3. Захист ресурсів 
та навколишнього 
середовища 

CF, 
EARDF 

    4. Зміцнення 
інституційного 
потенціалу  

ERDF, CF 
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Згідно із звітом Єврокомісії за 2007–2013 рр., головним результатом роботи фондів
є зростання ВВП і рівня зайнятості. За попередніми оцінками ВВП зріс у Чехії   на
2,5% та в Польщі   на 1,7% порівняно з прогнозними показниками для цих країн без
залучення коштів фондів [13], але експерти очікують, що ефекти будуть навіть більш
довгостроковими. У Польщі та Литві очікують підвищення зростання ВВП на 4%,
пов’язане з діяльністю структурних фондів. Фінансування Фонду єднання зараз
становить більше ніж 60% від інвестиційного бюджету цих країн.

На рис. 1. і рис. 2. представлено загальні бюджети структурних фондів ЄС у 2007–
2020 рр. [14].

Рис 1. Загальний бюджет структурних фондів ЄС 2007–2013рр.

Рис 2. Загальний бюджет структурних фондів ЄС 2014–2020 рр.

Кошти нового бюджету 2014–2020 рр. будуть направлені на зміцнення зв’язку між
політикою гуртування та іншими спільними політиками Європейського Союзу, а також на
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Загальний бюджет структурних фондів ЄС 2007-2013 рр. 
млрд.€

70

76
201

Європейський фонд
регіонального розвитку

Європейський соціальний
фонд

Фонд згуртування

Загальний бюджет структурних фондів ЄС 2014-2020 рр. 
млрд. €

240,96

73,92

645,12

Європейський фонд
регіонального розвитку і
фонд згуртування
Європейський соціальний
фонд

Розвиток інших політик ЄС
(дослідження, сільське
господарство тощо)



Вісник ТНЕУ № 3, 2015 р. 105

розвиток інтелектуальної стратегії, створення нових робочих місць, вирішення проблеми
зміни клімату та енергетичної залежності, скорочення бідності та соціальної ізоляції.

У новій програмі регіонального розвитку ЄС на 2014–2020 рр. підкреслюється
зв’язок між регіоналізацією та процесом управління в Європейському Союзі.
Регіоналізм широко пов’язаний з децентралізацією – це припущення, засноване на
принципі субсидіарності, який передбачає певну передачу атрибуції від урядів або
центральних органів влади, регіональним органам влади [15, 8]. Політика гуртування
2014–2020 рр. спрямована на створення стратегічного та інституційного потенціалу,
демократичної легітимності, зміцнення адміністративного потенціалу, на це буде
виділено 67,2% від загального бюджету (рис. 2). Також від регіонів вимагатиметься
визначення секторів, технологічних зон або основних сфер для можливих технологічних
переваг, на яких і фокусуватиметься регіональна політика 2014–2020 рр.

Євроінтеграційні прагнення України стримуються відсутністю якісного інституційного
забезпечення на державному й регіональному рівнях. Механізм планування в Україні
функціонує у вигляді програм розвитку регіонів, згідно із Законом України “Про
стимулювання розвитку регіонів” [16]. Україна потребує удосконалення механізму
перерозподілу фінансових потоків для допомоги менш розвиненим регіонам. Багато
регіональних програм вирішуються за допомогою галузевих, однак незрозумілим
залишається які фінансові потоки з державного бюджету по галузевих каналах концент-
руються в регіоні. В українських умовах на функціонування регіональних програмних
механізмів значною мірою впливають проблеми соціально-економічного розвитку
регіонів, тобто в Україні необхідно впроваджувати макро- і мікро координаційну політику.

Досвід країн ЄС демонструє можливість чіткого й обмежувального регулювання
державної регіональної політики та концентрації зусиль на пріоритетних завданнях,
поставлених у конкретний період. В Україні особливого значення набуває механізм
розмежування ролей на етапах створення і реалізації планів на місцевому рівні, на
державному рівні необхідно узгодити стратегічні пріоритети української та європейської
регіональної політики щодо формування та реалізації. Самостійне визначення регіонами
пріоритетів у процесі розвитку їх бізнес-можливостей та налагодження економічних
зв’язків з іншими регіонами в умовах ринкової конкуренції сприятиме ефективному
використанню потенціалу різних регіонів. Необхідно пам’ятати досвід країн Балтії за
період 2007–2013 рр., оскільки вони виявилися більш гнучкими в процедурних етапах
і сконцентрувалися на обмеженому переліку програм, а Болгарія, наприклад, вибрала
7 напрямків, не зумівши впоратися з ними.

Характерним для регіональної політики Євросоюзу є чітке визначення об’єкта
регіональної політики на основі специфіки адміністративно-територіального утворення
та поточних завдань економічної діяльності. В Україні основним об’єктом державної
регіональної політики є регіон. На нашу думку, в сучасних умовах необхідний перехід
до територіальних одиниць нижчого ступеня, тобто адміністративних районів. У такому
специфічному угрупуванні будуть виділятися об’єднання, які будуть отримувати
фінансову підтримку у сфері регіонального розвитку з метою ліквідації диспропорційності.

Наступною проблемою є координація регіональної політики з іншими видами
державних політик. В ЄС комплексна ув’язка політик належить до питань розвитку
проектів інвестицій у дослідну інфраструктуру, в центри підвищення кваліфікації та
технологічного розвитку, підготовку кадрів тощо. Підкреслюється її координаційна
функція, яка полягає у необхідності узгодження територіального впливу різних
секторальних політик, що безумовно підвищує її роль. В Україні відсутня законодавча
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база, яка визначає правила взаємоузгодження регіональних, соціальних та інших
видів державних політик. Створення нових інституційних умов для розвитку
національної регіональної політики та успішне узгодження координації різних видів
державних політик є важливим елементом для успішної реалізації державної
регіональної політики.

Регіональна конкурентоспроможність є вагомою складовою державної регіональної
політики. В Україні розвиток регіонів стримують такі негативні чинники:

– у більшості обласних програм передбачено кошти, які не підкріплені можливостями
бюджетного фінансування;

– недостатність коштів на реалізацію інфраструктурних проектів, які потребують
значного бюджетного фінансування;

– у промислових регіонах сконцентровані експорто-орієнтовані підприємства, які
спеціалізуються на сировинних товарах та продукції первинної переробки;

– монополізм на ринку сільськогосподарської сировини, тендерних закупівель тощо;
– відсутність дієвих механізмів співпраці органів влади з бізнес-структурами та

громадськими об’єднаннями у зв’язку з централізацією ресурсів та регуляторних
повноважень;

– неможливість гарантування стабільних економічних умов для інвесторів, це
пов’язано зі збройним протистоянням на сході країни, зміною відсоткової ставки та
девальвацією гривні;

– неможливість розмежування повноважень, стимулювання місцевих економічних
ініціатив та закріплення інституціональної відповідальності за рівень розвитку територій
за конкретними владними суб’єктами.

На підвищення конкурентоспроможності регіону впливає обсяг інвестицій, що
позначається на показниках господарської діяльності регіону і свідчить про рівень
його конкурентоспроможності. Рейтинг регіонів за індексом інвестиційної привабливості
подано на рис. 3 [18]. Рейтинг складений без урахування АР Крим та Донецької й
Луганської областей.

Рис. 3. Рейтинг регіонів “Індекс інвестиційної привабливості” в 2014 р.
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Для підвищення конкурентоспроможності регіону необхідно застосовувати
стратегічні й тактичні складові:

1. На державному рівні:
– наближення митного та податкового законодавства України до законодавства ЄС;
– зменшення податкового навантаження з метою підтримання вітчизняних

товаровиробників;
– створення умов для бізнесу щодо можливостей пільгового кредитування

вітчизняних підприємств;
– регіональна підтримка розвитку інноваційної діяльності, а саме: регулювання

інноваційного підприємництва шляхом надання суб’єктам господарювання податкових
пільг, цільових субсидій, кредитних гарантій тощо;

– державна підтримка реалізації стратегій регіонального розвитку, зорієнтованих
на активізацію кожного регіону у співробітництві з регіонами країн-членів ЄС;

– розширення повноважень місцевих органів влади щодо визначення та
фінансування спільних міжнародних проектів.

2. На місцевому рівні:
– закріплення інституційної відповідальності за рівнем розвитку територій,

стимулювання зацікавленості керівного складу в переведені управлінської діяльності
на нову основу, орієнтовану на підвищення конкурентоспроможності регіону, ефективне
використання наявних конкурентних переваг;

– збільшення поінформованості представників бізнесу щодо можливостей виходу
на ринки ЄС;

– допомога у пошуках іноземних партнерів;
– сприяння у сертифікації продукції;
– допомога щодо залучення іноземних інвесторів.
Висновки. 5 лютого 2015 р. Президентом України був підписаний закон “Про засади

державної регіональної політики”, який визначає мету, принципи та пріоритети нової
державної регіональної політики; нову державну стратегію регіонального розвитку;
повноваження суб’єктів державної регіональної політики; принципи фінансового
забезпечення та моніторингу реалізації нової державної регіональної політики. Особливу
роль у законі відіграють принципи, які повторюють принципи Європейської регіональної
політики, а саме: відкритості, субсидіарності, комплементарності. Стратегія
регіонального розвитку України розробляється на період 7 років.

Для України важливо використати досвід регіональної політики саме тих країн, які
пройшли перехідний етап розвитку і стали членами Євросоюзу. Досвід таких країн, як
Польща, Словаччина, Чехія, Латвія, Литва у сфері регіональної політики свідчить про
високу ефективність запровадження європейських моделей. В основі формулювання
ефективної регіональної політики України доцільно запровадити основні принципи моделі
регіональної політики Євросоюзу: стратегічний підхід, стандарти, стимулювання
внутрішнього розвитку регіонів на основі використання місцевих умов і ресурсів,
розробка механізму перерозподілу фінансових ресурсів, посилення місцевої ініціативи,
мотивації регіонів до саморозвитку, диверсифікації сфер економічної активності,
подолання патерналістських очікувань.
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