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Вирішення етнополітичних проблем знаходиться у прямій залежності від політики 

держави, яка може або сприяти міжнаціональній злагоді, або чинити сильний зустрічний 

опір. В наш час формування конструктивних етностратегій – це не данина політичній моді, а 

гостра необхідність, яка обґрунтована зростанням інтеграційних та дезінтеграційних 

процесів у світі. Одним з факторів, що впливають на територіальну, економічну та політичну 

стабільність держави, є регіональна політика. 

Ідеї регіоналізму в сучасній політичній і правовій думці набули значного поширення. 

А це дає підґрунтя для узагальнення, наукового осмислення практичних кроків і вироблення 

певних власних рекомендацій. Вагомий внесок у розробку проблеми зробили Ж. Зіллер, 

Д. Мейс, Р. Агранофф, У. Альтермат, Ф. Тоді, І.М. Бусигина, М.О. Шульга та інші. На основі 

спадщини минулого, враховуючи реалії останніх років, сучасні дослідники прагнуть 

осмислити феномен регіоналізму, умови його появи та причини активізації регіональних 

тенденцій, аналізуються заходи реалізації регіональної політики в західноєвропейських 

країнах. Узагальнюючи ці та деякі інші дослідження, слід зробити висновок, що проблеми 

регіонального розвитку вже знайшли своє відображення в науковій літературі, однак 

проблема впливу регіональної політики на узгодження міжнаціональних та міжетнічних 

відносин ще чекає більш глибокої розробки. 

Не претендуючи на повноту висвітлення проблеми і остаточність висновків, 

спробуємо розглянути вплив регіоналізму на територіальну цілісність країни та єдність 

європейського континенту. 

Практично в кожній державі одна частина території помітно відрізняється від інших 

частин. Ці відмінності стосуються природнокліматичних умов життєдіяльності, історії, 

етнічного складу населення, мови, культури, релігії та інших природних суспільно-

історичних факторів. Взаємодія цих факторів набуває інтегративного, системного характеру і 

приводить до формування якісної своєрідності даної території. Таким чином, регіональність 

притаманна практично всім країнам світу. Однак, як справедливо звертає увагу М.О. 

Шульга, регіоналізм як складний соціально-політичний феномен виникає лише за певних 

умов, а саме: в ті періоди, коли в суспільстві загострюються регіональні проблеми, 

актуалізуються суперечності між територіями та центром, або між окремими територіями, 

або між тими й іншими разом 1. Найчастіше такі загострення відбуваються в період 



глобальних суспільних криз, коли відбувається переосмислення, перегляд уявлень про 

територіальний устрій держави, форми територіального управління, статус регіонів. 

Регіоналізм – у широкому, узагальненому вигляді це система заходів щодо 

самостійного управління та особливих привілеїв, які надаються окремим регіонам (округам, 

областям, провінціям). Це крайня форма адміністративної децентралізації. В сучасних 

умовах регіоналізм висувається як тенденція суспільно-економічного розвитку індустріально 

розвинутих країн. Але він набуває актуального значення і в країнах Східної Європи, які 

перебували тривалий час у дуже централізованій системі тоталітарного режиму. 

Система регіоналізації, перш за все, містить у собі економічні основи сучасних 

державних та міждержавних відносин. На їх основі можуть бути сформульовані соціально-

економічні і політичні інтереси регіональних, в тому числі національних, еліт.  

Відчуження, дистанціювання окремих територій нерідко виникає як негативна реакція 

та зневіра до центру в зв’язку з ігноруванням особливостей даного регіону. Причому 

механізм забезпечення прав етнічної меншини (або інших етнонаціональних спільнот) 

залежить від того, мешкає вона компактно чи розсіяно. Зазвичай, всім національним 

меншинам гарантується право на національно-культурну автономію. 

Регіоналізм може виявити позитивні наслідки, сприяти суспільно-економічному, 

політичному і культурному розвитку, а може вести до ускладнення його, гальмувати й 

посилювати негативні тенденції у суспільстві. Він має віддзеркалювати особливі інтереси 

тієї чи іншої території в межах єдиної держави, але повинен відсіювати сепаратизм. 

Регіоналізація мала успішні наслідки в тих випадках, коли етнічні спільноти були 

добре мобілізовані, становили більшість (як, наприклад, фламандці в Бельгії) або значну 

меншість (як баски і каталонці в Іспанії), їхні умови та вимоги були сприятливі до 

переговорів і т.д. Але ці висновки стосуються, перш за все, правових демократичних країн. 

Регіоналізм, обласництво стає все більш і більш суттєвим фактором політичної історії. 

Регіоналізм нерідко змішують з націоналізмом, тому що регіоналізм може супроводжувати 



націоналістичний рух та буває дуже важко їх розрізняти. 

Територіальне верховенство держави як одна з головних складових державного 

суверенітету обумовлює її вищу владу стосовно всіх спільнот і етнічних груп, що 

знаходяться на території держави. Територіальне верховенство не означає жорстокої 

централізації державної влади. Навпаки, цілісність держави буде посилюватись завдяки 

економічній, соціальній та культурній самостійності регіонів. Саме в ньому зацікавлені 

центральні та місцеві органи влади. 

Як справедливо зауважує Д. Мейс, “намагаючись утримати контроль над усім, 

держава дуже швидко його втрачає. Це стосується і регіонів“ [2]. 

Проблеми державно-територіального устрою та переустрою, регіоналізації, статусу 

територій – такі питання завжди виникають при процесах демократизації суспільних 

відносин та державної політики. Тому до питання регіональної, як і будь-якої іншої, політики 

ми маємо підходити на основі принципів історизму і комплексності бачення предмета: 

територіальних, економічних, державно-політичних, етнонаціональних, культурно-

психологічних та інших реалій; єдності аналізу і синтезу, досвіду і теорій [3]. 

Територію будь-якої держави можна охарактеризувати просторовою двомірністю: 

єдина неподільна територія, що, в свою чергу, складається з місцевих общин, територіально 

зацікавлених груп і т.п. Існуючі системи адміністративно-територіального поділу в 

основному склалися ще в Х1Х ст., хоча вони постійно еволюціонують. У 60-80-х рр. ХХ ст. в 

багатьох розвинутих країнах були проведені реформи адміністративно-територіального 

поділу. Ці реформи характеризуються скороченням кількості наявних територіальних 

одиниць шляхом збільшення їх розмірів або створенням нової, укрупненої ланки 

адміністративно-територіального поділу – регіону. За умов унітарної форми державного 

устрою створення та зміна цих одиниць здійснюються централізовано, в федерації відповідні 

питання, як правило, вирішуються на рівні суб’єктів. Крім того, якщо йдеться про 

федеративну державу (ФРГ, Австрію, Швейцарію, Бельгію), регіон являє собою барометр 

розвитку федеративних відносин. 

У багатьох місцях Європи регіоналізація постала частково як пошук територіальних 

та інституційних рамок, більш придатних, ніж держава, для стимуляції економічного 

розвитку із збереженням ринкової економіки, як засіб реалізації загальних соціально-



економічних програм на національному і місцевому рівнях, підвищення ефективності в 

роботі державного механізму тощо. Вона постає також і, мабуть, ще з більшою мірою як 

відповідь на вимоги автономії, що виходять від певних груп населення, чия специфічна 

культура пов’язана з частиною території, яка має свою власну історію. Як це дуже добре 

пояснює Ів Мені, “поява регіональної проблеми під час критичних періодів, що їх переживає 

держава-нація, може бути предметом різноманітних і суперечливих тлумачень. Часто 

вважали, що регіоналізм свідчить про стійкий характер усяких відмінностей, що 

притлумлюються централізованою ліберальною державою, але ніколи повністю не 

ліквідуються. Коли внутрішні суперечності цієї держави – економічного, соціального чи 

політичного порядку – загострюються, проявляються центробіжні чинники, при цьому з тим 

більшою силою, що “репресії” – психологічні чи фізичні – послабшали. Крім минулого чи 

культури, як додаткове чи основне пояснення, на допомогу прикликаються географія та 

економіка: периферійний характер регіонів, слабкий економічний розвиток, “внутрішній 

колоніалізм”. Усі ці чинники різною мірою входять до регіоналістського коктейлю. 

Спільним для них усіх є те, що вони розглядаються як об’єктивні елементи, що пояснюють 

процес вимог і (або) реформ. Однак занадто часто аналіз регіоналізму чи регіоналізації 

оминає надії, міфи, емоційний заряд, що його несе ця проблема” [4]. 

Останнім часом більш активну участь у процесах регіонального розвитку беруть 

органи місцевого і регіонального самоврядування, а також наднаціональні органи 

управління, які представляють структурні фонди ЄС. Нині існуючі на Заході системи 

місцевого самоврядування склалися як наслідок розвитку національної держави, 

демократизації, урбанізації та інших потреб сучасного суспільства. 

Ці моделі сформувалися на основі колишніх феодальних або імперських порядків. 

Органи субнаціонального (регіонального та місцевого) самоврядування стали спиратись на 

федеральні або унітарні засади. Федеральні системи мають на увазі самоврядування і спільне 

врядування, коли територіальні одиниці мають право визначати свою власну долю, у той час 

як в унітарних системах територіальної одиниці утворювались централізовано і дозволялися 

тоді, коли це було вигідно і корисно. В обох випадках адміністративні одиниці розподілялися 

в межах більш чи менш конкретно визначених територіальних кордонів. На практиці обидві 

системи розвинулися у місцеве самоврядування як право. 

Професор Відділення суспільних та екологічних досліджень університету 

м. Блумінгтона Р. Агранофф виділяє три типи історико-політичних подій у Європі, що 

призвели до виникнення її основної територіально-адміністративної організації: по-перше, це 

перехід від абсолютистського правління до правової системи стримувань і противаг, тобто 

системи взаємообмеження влад (поява “конституціоналізму”); по-друге, це рух за 



громадський контроль, який був наслідком запровадження загального виборчого права та 

представницького правління; по-третє, це спроба створити “загальнонародну державу” [5]. 

Перебуваючи в межах двох перших пануючих тенденцій, тобто конституціоналізму та 

громадського контролю, традиційні системи місцевого самоврядування на Заході, як 

правило, узгоджувалися з принципами ліберальної ідеології, що робила наголос на 

мінімальне втручання уряду у життя суспільства, а відтак, і на обмежене функціонування 

місцевого самоврядування. Крім того, діяльність місцевих органів влади мала бути чітко 

відмежована від інших сфер управління. 

Починаючи з 1950-х років, органи місцевого самоврядування у Європі зазнали цілої 

низки змін, які зробили їх більш придатними для функціонування у державах загального 

добробуту, розв’язали проблеми урбанізації і, загалом, дали можливість функціонувати в 

межах надзвичайно взаємозалежних заходів, здійснюваних у рамках відповідних програм. 

Пізніше виникла потреба у додатковій зміні органів місцевого самоврядування з тим, щоби 

впоратися з проблемами інтернаціоналізації, особливо у зв’язку з участю у Європейському 

Союзі. 

Протягом останніх 15 років багато європейських країн зробили рішучі кроки у плані 

децентралізації повноважень, пов’язаних з регіональним розвитком. Це пояснюється рядом 

чинників. Серед них важливішим є необхідність розвинути такий тип автономії, який 

потрібен для заспокоєння етнічного націоналізму, що з 1960-х років йшов поруч з вимогами 

самоврядування. У деяких країн посилення регіонів пов’язувалося з рухом за 

децентралізацію та демократію, як в Іспанії, Італії, а після Другої світової війни – Норвегії, 

Данії, Німеччині і до деякої міри Франції. 

Результатом тривалих пошуків, численних конференцій та резолюцій Рада Європи, 

через міністерства, що відповідають за місцеве самоврядування у різних країнах, у 1985 році 

прийшла до згоди щодо Європейської хартії місцевого самоврядування. Хартія пропонує 

загальні європейські стандарти для визначення й захисту прав місцевих органів влади, 

"зобов’язуючи сторони застосовувати основні норми, що гарантують політичну, 

адміністративну й фінансову самостійність місцевих органів влади" [6]. 

У документі висловлено переконання, що ступінь самоврядування, яким 

користуються місцеві органи влади, є наріжним каменем справжньої демократії. 

Вісімнадцять статей Хартії містять вимоги, щоб місцеве самоврядування було закладено як 

норму у конституції або основні закони. Вона визначає автономію як право і здатність 

місцевих органів влади керувати й порядкувати своїми власними справами і управлятися 

виборними органами на основі прямого, рівного й загального виборчого права. Місцеві 

органи влади повинні мати чітко визначені самоврядні обов’язки поруч з обов’язками, 



делегованими з центру. Адміністративний контроль за місцевими органами влади має 

спиратися на закон із наголосом на його дотримання. 

Засади місцевого самоврядування, закладені у Хартії, поширюються на всі рівні та 

категорії місцевих органів влади у кожній державі – учасниці Європейського Союзу. Хартія є 

першим багатостороннім юридичним документом, який визначає й захищає засади місцевої 

автономії, що є однією з функцій Ради Європи. 

Сьогоднішня Європа й більша частина Заходу має загальнодержавну форму 

правління, тобто державну владу у вигляді комплексу установ, що надають послуги по всій 

країні. За такої загальнодержавної форми правління політичні рішення формально можуть 

розроблятись у центрі, а тлумачитись і реалізовуватись на субнаціональних рівнях. Тим 

самим до рук проміжних і місцевих органів передається значна влада. Як наслідок, не 

залежачи від центральної влади, ці проміжні й місцеві органи функціонують у взаємній 

залежності з ними. 

Така форма правління склалася внаслідок модернізації та інтеграції органів місцевого 

самоврядування. Загалом вважається, що європейські субнаціональні системи належать до 

одного з трьох основних типів: 

1. Інтегровані системи найбільшою мірою контролюються центральною владою. 

Регіональні й місцеві органи контролюються представником центру на кшталт префекта, 

який відповідає за надання місцевих послуг. Противагою йому є виборні чиновники органів 

місцевого самоврядування (наприклад, інтегрована система існувала у Франції до реформ 

1980-х років, проте деякі її елементи продовжують існувати в Нідерландах, Італії, Туреччині 

й Португалії). 

2. Дуальна система є типовою для місцевого самоврядування в Англії. У цій системі 

місцеве самоврядування здійснюється комітетами: відповідальність за врядування несе 

виборна рада в цілому. Однак міністерства центрального уряду накладають загальні 

контрольні, правові й фінансові обмеження. 

3. Система розщепленої ієрархії робить наголос на тому, що місцеві й регіональні 

органи мають значну автономію, а виборні ради й мери несуть колективну відповідальність; 

водночас центральна влада може мати значний юридичний та фінансовий вплив на місцеві 

органи. На деяких ділянках центральна влада може мати більше повноважень, у той час як на 

інших значною автономією володіє місцева влада. Розщеплена ієрархія є сумішшю 

інтегрованої й дуальної систем. Вона застосовується у північних країнах – Данії, Фінляндії, 

Норвегії та Швеції, а також у деяких країнах Центральної Європи, у Чехії та Угорщині [7]. 

Нині існують різні підходи до побудови регіональної політики, але можна однозначно 

стверджувати: нема в Європі країн, де не визнавалося б за регіональною політикою право на 



життя. Крім того, в окремих європейських країнах застосовуються свої національні стратегії 

регіонального розвитку, вже кілька десятиліть існує такий феномен, як регіональна політика 

Європейського Союзу. 

Треба звернути увагу, що сучасний зміст та тлумачення поняття “регіон” в значній 

мірі співвідносять з інтеграційними процесами. Визначення терміну “регіон” орієнтується як 

на аналіз будь-якої країни (наприклад, землі або кантону), так і на події континентального та 

субконтинентального масштабу (наприклад, “Європа регіонів”) 8. 

 В Європі з середини 70-х рр. розпочався процес формування та реалізації саме 

регіональної політики ЄС. Доречно навести визначення регіону, сформульоване Асамблеєю 

Європейських регіонів: “регіон – це територіальне об’єднання під безпосередньою 

юрисдикцією суверенної держави з системою самоврядування. Регіон повинен мати свою 

конституцію, статус автономії чи інший закон, який є складовою законодавства держави і 

який визначає організацію та повноваження регіону” [9]. 

Мабуть, виходячи з цього, регіоналісти часто дуже добре ставляться до об’єднаної 

Європи, тому що чекають від неї підтримки в боротьбі проти централізації в своїй власній 

національній державі. Філософ Герман Люббе сформулював це так: “Регіоналізм – це 

націоналізм маленьких націй, які повинні затвердитись у своєму опорі тиску великих націй” 

[10]. 

Так, в Іспанії існує сильна регіональна традиція, прикладом якої служить потужний 

рух за незалежність Каталонії, та життєздатність каталонської мови. Тому можливість за 

допомогою політики під назвою “Європа регіонів” зменшити те, що часто сприймається як 

надмірна централізація державної влади, викликає тут енергійну підтримку. Іспанці 

розглядають членство в ЄС як спосіб інтегруватись до Європи [11]. 

Важливо особливо відмітити, що в процесі інтеграції та регіоналізації Західної Європи 

пріоритетне значення постійно надавалося гармонізації міжетнічних відносин. Взагалі 

Європейський Союз побудований, перш за все, на основі міцного та довгострокового 

рішення міжетнічних відносин, але це, безумовно, не є гарантією рецидивів міжетнічних 

зіткнень. 



 ЄС відзначає регіональне співробітництво як один із своїх політичних пріоритетів з 

метою створення політичної стабільності, забезпечення прав людини та демократії, 

економічного розвитку. Одним з переваг проектів є захист меншин та їхня економічна і 

соціальна інтеграція, розвиток громадянського суспільства. 

Економічне об’єднання Європи, а також політична інтеграція держав європейського 

континенту зазнає швидких змін і відображає зростаючу потребу політики об’єднання 

держав континенту в контексті реалізації єврорегіональної політики з метою зменшення 

диспропорцій у розвитку регіонів та сприяння стабільності в різних вимірах у більш 

різноманітній Європі. І.М. Бусигіна вважає, що саме інтеграція скоріше веде до загострення 

міжрегіональних диспропорцій замість їх вирівнювання. Це пояснюється тим, що з’явилась 

стійка група регіонів, які все більше і більше відстають і не спроможні до прискореного 

розвитку, спираючись лише на власні можливості. Тому ЄС має певну відповідальність за 

долю таких регіонів, логіку розвитку яких порушила інтеграція [13]. 

Суть вирішення питання проведення ефективної регіональної політики полягає в 

реалізації головних принципів європейської регіональної політики із врахуванням специфіки 

держав Європи. Так, визначені такі базові критерії регіональної політики ЄС: 

1) субсидіарність (громадсько-політичний принцип, за яким вищі суспільні одиниці 

мають право і повинні розв’язувати лише ті проблеми, на виконання яких нижчі структури 



не здатні); 

2) децентралізація (перерозподіл повноважень регіонів з метою їх ефективного 

використання та заохочення регіональних ініціатив, оптимізації практичного вирішення 

питань саме на регіональному рівні); 

3) партнерство (співробітництво) між суб’єктами різних рівнів (Євросоюз, держава, 

регіон) територіально-адміністративних одиниць для реалізації конкретного проекту; 

4) програмування (це розробка на основі партнерства стратегії розвитку з 

урахуванням пріоритетних довгострокових та короткострокових цілей); 

5) концентрація та адиціоналізм (фінансові ресурси, які надав ЄС окремим державам-

членам чи суб’єктам територіального, регіонального розвитку, мають бути доповнені за 

рахунок місцевих джерел).  

 Підсумовуючи короткий аналіз еволюції регіональної політики в країнах Європи, 

узагальнюючи її основні характеристики, можна зробити певні висновки загального 

характеру, які нам здаються важливішими в контексті вивчення європейського досвіду для 

України: 

1. Регіональна політика є засобом узгодження державою інтересів 

загальнонаціонального та місцевого розвитку. 

2. Регіональна політика стає засобом територіальної цілісності країни. 

3. Не існує універсальних моделей регіональної політики, цілі і пріоритети якої 

можуть видозмінюватись у залежності від цілої низки як об’єктивних, так і суб’єктивних 

факторів. 

4. Регіональна політика – явище дуже складне, і тому результат заходів завжди буде 

відрізнятися від запланованого. 

5. У реалізації регіональної політики зростає роль регіонального і місцевого 

самоврядування. 

6. Одним із найскладніших питань розробки сучасної концепції регіональної 

політики є визначення критеріїв віднесення тих чи інших територій до проблемних регіонів.  

7. Регіональна політика на сучасному етапі стає одним з важливіших факторів не 

тільки економічної, але і політичної та міжетнічної єдності Європи.  



Для ефективного здійснення регіонального розвитку необхідно: створення 

ефективного правового поля; узгодження регіональної політики з загальною стратегією 

розвитку держави; дотримання принципу субсидіарності; децентралізація влади; 

використання внутрішнього потенціалу територій; кооперація і співробітництво між 

регіонами держави та іншими європейськими країнами. 

Суть адаптації європейської регіональної політики для України визначається у 

чіткому застосуванні головних принципів цієї політики. Важливим моментом є подальше 

вивчення досвіду регіональної політики ЄС і апробація європейських методик регіональних 

досліджень. 

Література 

1. Шульга М.О. Проблеми формування державної політики // Регіональна політика 

України: концептуальні засади, історія, перспективи. (Міжнародна науково-практична 

конференція 10-11 листопада 1994 р.) – К., 1995. – С. 4-5. 

2. Мейс Д. Федералізм і унітарна держава в практиці Заходу / Регіональна політика 

України: концептуальні засади, історія, перспективи. – К., 1995. – С. 116. 

3. Кононенко П.П. До проблеми регіональної політики України і розвитку духовної 

культури / Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи. – К., 

1995. – С. 34. 

4. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. – К., 1996. – С. 118. 

5. Агранофф Р. Огляд європейських традицій місцевого самоврядування // Саєнко Ю., 

Ткачук А., Привалов Ю. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози. – К., 1997. 

– С. 6-7. 

6. Європейська Хартія місцевого самоврядування (ЕТS № 122) // Збірка Договорів 

Ради Європи. – К., 2000. – С. 198-205. 

7. Агранофф Р. Огляд європейських традицій місцевого самоврядування // Саєнко Ю., 

Ткачук А., Привалов Ю. Місцеве самоврядування в Україні... – С. 10-11. 

8. Этнологический словарь. – М., 1996 – С. 124-125. 

9. На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів / За ред. С. Максименка, 

І. Студеннікова. – К., 2000. – С. 22. 

10. Альтермат У. Этнонационализм в Европе. – М., 2000. – С. 217. 

11. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу // Пер. з англ. – К., 2001. – С. 78. 

13. Бусыгина И.М. Региональная политика Европейского Союза на рубеже веков: 

новые тенденции и вызовы / Европа на пороге ХХІ века: Ренессанс или упадок? – М., 1998. – 

С. 110-111. 
 


