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Бєлікова Н. В., Омаров ш. А. проблеми формування системи державної підтримки розвитку регіонів у країнах ЄС
Стаття присвячена аналізу досвіду державної підтримки регіонального розвитку в країнах ЄС. Визначено логіку формування системи державної 
підтримки регіонів ЄС. Розглянуто загальні принципи фінансування регіонального розвитку ЄС і напрями координації регіональної політики для 
країн ЄС. На прикладі Словаччини, Угорщини та Чехії визначено моделі й цілі регіонального розвитку. Узагальнено основні принципи регіональної 
політики в країнах ЄС. Досліджено особливості формування регіональних угрупувань як інструменту міжрегіонального співробітництва.
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Державна підтримка регіонального розвитку в 
країнах ЄС є головним інструментом досягнення 
збалансованого соціально-економічного розвит-

ку країн, що входять до його складу. Процеси глобаліза-
ції та міжрегіональної інтеграції посилюють проблеми 
слаборозвинених і проблемних регіонів, а розширення 
ЄС за рахунок країн Східної Європи створює необхід-
ність пошуку нових механізмів для вирівнювання соці-
ально-економічного розвитку регіонів. 

У науковій літературі проблеми розробки та реалі-
зації механізму державної підтримки регіонального роз-
витку представлені достатньо широко. У роботах Міку - 
ли Н. А. [1], Шаповалової О. М. [2] представлено аналіз 
впливу різних факторів на розвиток регіонів; у роботах Бі- 
лої О. С., Шевченко О. В., Кушнір М. О. та ін. [4] дослідже-
ні шляхи модернізації вітчизняної політики регіо нального 
розвитку на базі досвіду ЄС. У роботі Ткачука А. Ф. [5] до-

сліджено фінансові інструменти державної регіональної 
політики країн ЄС і можливості адаптації їх досвіду до 
умов України. 

Разом з тим, зарубіжний досвід державної підтрим-
ки регіонального розвитку вимагає подальшого поглиб-
леного дослідження.

Метою даної статті є узагальнення досвіду країн 
ЄС у сфері державної підтримки регіонального розвит-
ку з метою визначення можливостей його адаптації до 
вітчизняних умов. 

Державна підтримка розвитку регіонів ЄС здій-
снюється в рамках комплексної регіональної політики. 
Її основними цілями є такі:
 стимулювання розвитку слабких регіонів;
 подолання соціальних проблем у регіонах;
 вирівнювання міжрегіональної соціально-еко-

но  міч ної асиметрії;
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 впровадження принципів сталого регіонально-
го розвитку;

 поглиблення міжрегіональних зв’язків;
 інтеграція регіонів у наднаціональну систему ЄС.

Згідно з оцінками експертів і вчених політика регіо-
нального розвитку ЄС підпорядкована певній системі 
(рис. 1).

 існує група країн, де фактично виділено тільки 
місцевий рівень NUTS 4 – 5 (Люксембург і Кіпр, 
частково – Латвія, Литва та Естонія). 

Починаючи з 80-х рр. ХХ ст., загальними принципа-
ми фінансування регіонального розвитку ЄС є такі [6]:
 визначення пріоритетних цілей розвитку та 

концентрація ресурсів навколо них з метою тіс-
ної координації структурної політики; 
 партнерство в роботі Єврокомісії та 
відповідних органів влади на всіх рівнях – 
державному, регіональному, місцевому;
 доповнюваність та софінансування за-
ходів зі стимулювання та вирівнювання 
регіонального розвитку (державні, регіо-
нальні бюджети та приватні засоби);
 програмно-цільовий характер фінан-
сування (кілька років засоби використо-
вуються в структурних програмах для ви-
рішення конкретних проблем). 

Фахівці виділяють такі напрями ко-
ординації регіональної політики для країн 
ЄС [7]:

1. Довгострокове стратегічне бачен-
ня політики регіонального розвитку на базі ключових 
секторів промисловості та пріоритетних територій.

2. Налагодження ефективної системи розподілу 
ресурсів, яка має бути об’єктивною та «неполітичною». 
Система має базуватися на статистичних показниках.

3. Поєднання спільного фінансування та партнер-
ства, яке закріплює права власності. Така система перед-
бачає покриття 15 – 50% витрат за конкретними про-
ектами за рахунок місцевих (приватних або державних) 
джерел.

4. Визначення правового поля, що встановлює 
широкий спектр правил з розробки та впровадження 
стратегій регіонального розвитку та окремих проектів. 
У ЄС це реалізується за допомогою специфічної інсти-
туціональної архітектури, за якої Європейським парла-
ментом запроваджується правова основа регіонального 
розвитку, а конкретні проекти розробляються органами 
регіонального самоврядування.

5. Підтримка інтегрованих програм регіонального 
розвитку (наприклад, у сфері інфраструктури, людських 
ресурсів і розвитку підприємництва), фінансування їх 
за рахунок регіональних і державних фондів. Інтегрова-
ні програми вимагають створення в регіоні потужного 
інституційного потенціалу. 

Рис. 1. Логіка формування системи державної підтримки регіонів ЄС

Ефективне
використання

ресурсів

Формування
та підсилення 

потенціалу
та потужностей

Підтримка
та допомога

Планування

З рис. 1 видно, що система державної підтримки 
регіонального розвитку ЄС має три складові: ресурси, 
потенціал і допомога, які узгоджені за допомогою пла-
нування та управління. 

Управління регіональним розвитком здійснюється 
на основі єдиної системи регіонів ЄС, в основі якої зна-
ходиться номенклатура територіальних одиниць NUTS 
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics) (табл. 1).

Таким чином, система NUTS є жорстко регламен-
тованою за чисельністю населення, водночас 
вона враховує національні особливості територі-

ального поділу країн. 
У рамках переходу до NUTS багато країн ЄС здій-

снили адміністративно-територіальні реформи з метою 
стандартизації територій, яка привела до таких резуль-
татів: 
 після адміністративно-територіальної реформи 

більшість країн ЄС (Австрія, Болгарія, Велико-
британія, Греція, Данія, Естонія та ін.) отримали 
нові територіальні одиниці 1 – 3 рівнів NUTS;

 у деяких країнах відсутні 1 – 2 рівні NUTS (Данія, 
Естонія, Ірландія, Словаччина, Словенія, Латвія, 
Литва, Чехія та ін.), які фактично складають 
всю територію країни;

таблиця 1

Система класифікації територій NUTS 

Рівень 
NUTS території Критерій поділу 

(чисельність населення) Рівень охоплення 

NUTS 1 Суб’єкти федерації, автономні утворення, великі регіони 3 – 7 млн осіб 

РегіональнийNUTS 2 Області, провінції, департаменти, урядові округи 800 тис. – 3 млн осіб

NUTS 3 Графства, префектури, округи, райони 150 – 800 тис. осіб 

NUTS 4 Сільські райони, менші за NUTS 3 Менше 800 тис. осіб 
Місцевий 

NUTS 5 Селища, громади, комуни Первинні (базові) одиниці 
для кожної країни

http://www.business-inform.net
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6. Комбінація грантів і форм підтримки з відшко-
дуванням. Політика ЄС просувається в напрямку збіль-
шення розмірів допомоги, яку потрібно відшкодовувати. 
Мета цього – створення додаткових стимулів для ефек-
тивності проектів і збільшення обсягів наявних ресурсів. 

7. Наявність адекватного формального та нефор-
мального інституційного потенціалу для управління про-
грамами регіонального розвитку: фінансовий менедж-
мент і контроль, планування економічного розвитку, 
налагодження партнерства. 

8. Моніторинг та оцінка основних показників і ці-
лей регіонального розвитку. 

9. Правило зумовленості програм. Основними умо-
вами отримання допомоги є дотримання правил конку-
ренції за державну допомогу, відкритих державних заку-
півель, дотримання екологічної політики та правил, прин-
ципу рівних можливостей, партнерства та демократії.

10. Прозорість реалізації програм і стратегій ре-
гіонального розвитку, налагодження ефективних інфор-
маційних систем управління регіональними проектами.

Політика регіонального розвитку ЄС реалізуєть-
ся у вигляді певних національних моделей. На 
даний час в ЄС не вироблено єдиного підходу 

щодо поняття «модель регіонального розвитку», про-
те рекомендовано дотримуватись правової системи ЄС 
Acquis Communautaire (глава 21), де прописані необхідні 
структури, обв’язки та інструменти доступу до фондів 
ЄС. Крім цього, корисним є досвід деяких країн у вироб-
ленні моделей управління регіональним розвитком.

Так, на рис. 2 представлена модель регіонального 
розвитку Чеської республіки. 

Згідно з даною моделлю, основною адміністра-
тивно-територіальної одиницею країни є муніципалі-
тети (6200), а вищою – 14 регіонів. Такий поділ країни 
спрямований на забезпечення природної регіоналізації 
республіки на основі існування значних міських центрів 
та їхніх зв’язків із периферією [4].

Цілями регіонального розвитку Чеської республі-
ки є:

 збалансування та гармонізація регіонального 
розвитку;

 подолання міжрегіональної диференціації соці-
ально-економічного розвитку;

 покращення регіональної економічної та соці-
альної структури;

 розвиток малого й середнього підприємництва;
 розвиток інфраструктури. 

Регіональна політика Чеської республіки ґрунту-
ється на таких інструментах:
 норми, що регламентують регіональний розви-

ток;
 урядова політика регіонального розвитку (про-

вадження збалансованого соціально-еконо міч-
ного розвитку);

 законодавство з підтримки розвитку регіонів.
Недоліками регіональної політики Чеської Респу-

бліки є:
 відсутність системи координації з галузевою 

орієнтацією міністерств; 
 неефективна система партнерства держави з міс-

цевим рівнем (регіонами чи муніципалітетами).

Модель регіонального розвитку Угорщини (рис. 3) 
відрізняється доволі високим рівнем централі-
зації, при цьому місцеве самоврядування розви-

нене недостатньо. Регіональний рівень (NUTSII) у процесі 
реформ для вступу в ЄС отримав додаткові повноважен-
ня – організація енергопостачання та водопостачання. 
Основні функції з управління регіональним розвитком 
покладені на Національний центр регіонального розвит-
ку, а фінансування – на відповідний фонд. Контроль за 
розподіленням коштів здійснює казначейська мережа. 

Недоліками моделі регіонального розвитку Угор-
щини є:
 слабкий розвиток місцевого самоврядування 

(не займаються податками, обмежені можли-
вості самофінансування);

 недостатня координація функцій між регіона-
ми різних рівнів NUTS. 

Регіони (14)
рівень NUTS III

Регіони (8)
рівень NUTS II

згруповано

Президент регіону Регіональна рада Регіональна
 адміністрація

Регіони (77)

Муніципалітети
(6200)

Рис. 2. Модель регіонального розвитку чеської республіки
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Модель регіонального розвитку Словаччини (рис. 4) 
ґрунтується на загальноєвропейських принципах з ура-
хуванням національних особливостей:
 формування інституційних, організаційних, ін-

струментальних, програмних і ресурсних мож-
ливостей із забезпечення збалансованого регіо-
нального розвитку;

 концентрація ресурсів у проблемних регіонів з 
метою їх стимулювання;

 побудова моделі регіонального розвитку відпо-
відно до вимог ЄС з урахуванням національних 
особливостей. 

Важливими елементами моделі регіонального 
розвитку Словаччини є плани: національний план регіо-
нального розвитку, програми регіонального розвитку 
(як складові національного плану), законодавчі акти з 
підтримки регіонального розвитку. 

Недоліком даної моделі можна вважати прагнення 
до надмірної децентралізації.

Таким чином, у проаналізованих постсоціалістич-
них країнах – членах ЄС моделі регіонального 
розвитку побудовані з дотриманням критеріїв 

NUTS і загальних принципів регіональної політики ЄС. 

 
Округ

(Рада регіонального
розвитку)

Регіон (7)
(Рада регіонального

розвитку)

Національний
центр регіонального

розвитку

координація

Казначейська мережа
(контроль коштів)

Національний фонд
 регіонального

 розвитку

тендери

оперативна частина

регіонального розвитку

розробка планів

Рис. 3. Модель регіонального розвитку Угорщини [8]

Окремим напрямом регіонального розвитку ЄС є 
формування угрупувань регіонів для економічного спів-
робітництва, які створюються з такими цілями: 
 розвиток прикордонного співробітництва між 

регіонами країн – членів ЄС;
 фінансування регіональної конкурентоспромож-

ності та зайнятості, стимулювання інноваційної 
діяльності, розробка заходів з охорони довкілля 
та розвиток регіональних ринків праці;

 посилення європейського територіального спів-
робітництва, підтримка усіх видів територіаль-
ної кооперації та комплексного територіально-
го розвитку 

Даний напрям державної підтримки регіонально-
го розвитку реалізується в рамках програм таких типів:
 проекти прикордонного співробітництва;
 транснаціональні проекти, у першу чергу у ве-

ликих регіонах ЄС;
 міжрегіональні проекти, що охоплюють усі 28 

країн – членів ЄС. 
Функціонування угрупувань регіонів сприяє реа-

лізації комплексного підходу до управління регіональ-
ним розвитком. Крім того, у регіональних угрупуваннях 
посилюється не тільки економічна, але й соціальна та 
політична інтеграція. 

Регіональний комітет
моніторингу

та координації

Консультативно-
інформаційний

центр

Центр ділових
ініціатив

Муніципалітети (2878)

Райони (79)

Регіони (8)

Адміністративні регіони (4)

Національний
 фонд

Національний
комітет моніторингу

та координації

Національне агенстство
 регіонального розвитку

Рис. 4. Модель регіонального розвитку Словаччини
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ВИСНОВКИ
Проведений аналіз свідчить, що державна під-

тримка регіонального розвитку в країнах – членах ЄС 
спрямована на:
 стимулювання соціально-економічного розвит-

ку слабких і депресивних територій;
 подолання міжрегіональних диспропорцій;
 удосконалення механізму перерозподілу ресур-

сів між регіонами;
 зміцнення міжрегіонального економічного спів-

робітництва.                     
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