
211

Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 56

Rose R. Germans East and West. A Comparative Analysis / Richard Rose. 14. 
University of Strathclyde (Hg.) : Studies in Public Policy, 1994. – 210 р.
Mercer’s «Quality of living survey» [Електронний ресурс]. – Режим 15. 
доступу: http://www.theage.com.au/travel/travel-news/ melbourne-
beats-sydney-in-worlds-most-liveable-city-rankings-20110221-1b29d. html
The Economist’s «World’s Most Liveable Cities» [Електронний ресурс] 16. 
// Melbourne storm. – Режим доступу: http://www.economist.com/
blogs/gulliver/2011/08/liveability-ranking] 
Monocle’s «Most Liveable Cities Index» [Електронний ресурс]. – 17. 
Режим доступу: // http://www.monocle.com/affairs/
В статье рассмотрены процесс создания, коррекции и формирования 

положительного образа государства и его регионов как политических тер
риторий. Доказано, что брендинг государствнаций и городов является 
частью современной политики, которая обеспечивается на трех уровнях 
(глобальном, национальном и региональном). Брендинг территории имеет 
нормативноправовую основу, влияет на развитие стратегии государства, 
обуславливает его конкурентоспособность в мире и способен выступать 
индикатором политической идентичности и национального самосознания 
граждан. Акцентировано на необходимости привлечения территориальных 
громад в политику брендинга территорий.

The article the process of creation, correction and promoting a positive brand 
of the state and regions as political territories are considered. It is proved, that 
statesnations and cities branding is a part of modern policy, which is implemented 
by three levels (global, national and regional). It has legal basis, influences on the 
strategy of the state’s development, causes its competitiveness in global policy. 
The statesnations branding stands as public indicator of political identity and 
the national selfconsciousness of citizens. The author focused on the necessity of 
involving local communities in the territory branding.
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РЕгІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА яК сКЛАдОВА 
дЕРжАВНОї ПОЛІТИКИ сУчАсНИХ КРАїН
Стаття присвячена з’ясуванню політологічного змісту регіональної 

політики сучасних країн Європи та України зокрема шляхом виявлення 
актуальності регіону як рівня управління просторовим розвитком сучасних 
держав, складових регіональної політики та її актуальності з огляду перене
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сення акцентів сталого розвитку сучасних країн з державного на регіональний 
(локальний) рівень управління суспільством.

Актуальність проблеми. Вагомою складовою державної політи-
ки сучасних країн є управління розвитком територій, яку в межах 
суспільно-політичних наук називають просторовою політикою роз-
витку, що ставить за мету нівелювання регіональних диспропорцій 
та забезпечення збалансованого розвитку регіонів держави із ураху-
ванням їх потреб та можливостей і загальнонаціональних пріоритетів. 
Особливої актуальності регіональна політика України надула в кон-
тексті реформи державного управління в державі, а саме процесів 
децентралізації, про які Україна говорила більше 20 років, а реальні 
кроки розпочала здійснювати лише у 2014-2015 рр. на виконання 
вимог Європейського союзу щодо подальшої інтеграції та вимог 
МФВ щодо надання кредитів для фінансування реформ в державі. 
Посилення регіональної політики в Україні як вимога інтеграційних 
процесів до ЄС викликана актуальністю концепції функціонування 
ЄС як Європи регіонів, кожний з яких є самостійним та самодостатнім 
для забезпечення сталого розвитку територій. Однак, регіональна по-
літика ЄС та в Україні мають зовсім різний зміст, отже, виникає певна 
потреба в з’ясуванні сучасного змісту регіональної політики України 
в контексті європейської інтеграції.

Аналіз попередніх досліджень. Проблеми регіональної політи-
ки досліджувались у працях таких провідних вітчизняних науков-
ців О. Амоша, П. Бєлєнького, З. Бройде, В. Будкіна, З. Герасимчук, 
Є. Кіш, М. Козоріз, Ю. Макогона, М. Мальського, Н. Мікули, A. Moкія, 
Г. Музиченко, С. Писаренко, Т. Татаренко та ін. Питання регіо-
нальної політики ЄС розглядались в наукових працях О. Грінько, 
Н. Кондратьевої, Н. Мікули, А. Мокія, В. Чужикова та ін. Разом з тим, 
чіткого визначення політологічного змісту регіональної політики як 
складової державної політики на сучасному етапі розвитку української 
державності немає.

Мета статті полягає у з’ясуванні сучасного змісту регіональної 
політики як складової державної політики сучасних країн та України 
зокрема, виявленні її складових та актуальності на сучасному етапі 
соціально-економічного розвитку.

Викладення основного матеріалу. У західній науці регіональний 
розвиток є актуальним предметом досліджень, оскільки на фоні сучасних 
глобалізаційних процесів зростає інтерес до проблем співвідношення 
глобального і локального розвитку, транскордонних зв’язків. Глобалізація 
та регіоналізація – це своєрідні полюси цивілізаційного поступу на по-
чатку XX ст., між якими замикаються національні інтереси.
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Головні тенденції соціальних та економічних змін XX ст. сприяли 
осмисленню регіону як єдиної істотної форми у різноманітті про-
сторового світу. Одночасно регіональне різноманіття трактувалося як 
перехідний етап до глобалізації у ступенях та типах господарювання 
на великих територіях, охоплених економічною активністю люди-
ни. Технологічна революція у засобах транспортування та розвиток 
комунікацій, становлення світової системи ринкової економіки, ін-
тенсифікація процесів урбанізації, пов’язана з поступом індустріалі-
зації господарської діяльності, централізація управління та процесів 
прийняття рішень, соціальне та економічне планування на засадах 
раціональності стали свідченням правильності такого підходу. 
Результатом розвитку цих тенденцій було нівелювання регіональних 
диспропорцій. Нині регіональні дослідження спрямовані на вивчення 
процесів, систем, структур, які виникають, перетворюються і зникають 
у однорідному та однотипному просторі.

Регіони є одночасно ієрархічною складовою національного про-
стору і системою, що має горизонтальні зв’язки із регіональними 
системами, сформованими різного роду видами діяльності (освіта, 
економіка, медичне обслуговування, поділ праці тощо). Таким чином, 
на рівні регіону як домінуючого територіального утворення відбува-
ється взаємопроникнення економічного, політичного, соціального, 
інформаційного та інших видів діяльності певної території, інтегра-
тивне сприйняття яких визначає її специфіку і, відповідним чином, 
впливає на діяльність людей. Всі ці процеси є предметом дослідження 
спеціальної наукової дисципліни регіонології – науки «про розвиток 
регіональних систем, органічний розвиток людини і довкілля, розу-
міння інноваційної парадигми в регіонотворенні та регіонального 
потенціалу культури» [1, 30].

Поняття «регіон» еволюціонувало у визначенні ключових для 
розуміння суті регіональних відмінностей чинників, які виникали 
у різні періоди соціально-економічного розвитку суспільства. Залежно 
від особливостей цих змін, мінялися й теоретичні підходи до особли-
востей регіональної політики.

Відмінності у розумінні терміну «регіон» зумовлені тим, що це по-
няття містить певну гносеологічну суперечність: якоюсь мірою регіони 
існують фактично, а певною мірою ця категорія створена дослідниками 
і аналітиками для полегшення пізнання, класифікації, описування 
явиш. Загалом же, термін «регіон» на сьогодні вживається у трьох різ-
них, проте взаємопов’язаних значеннях, які відповідають трьом різним 
поняттям «частини території» [3, 246]. Сучасне розуміння змістового 
наповнення поняття «регіон» відображено у прийнятій у ЄС дефініції 
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сталого розвитку регіону (Sustainable Development), який означає такий 
соціально-економічний розвиток, коли наступає процес інтегрування 
політичної, економічної та соціальної діяльності при збереженні при-
родної рівноваги і розвитку основних природних процесів із метою 
забезпечення основних потреб кожної суспільної групи або громадян 
як сучасних, так і усіх наступних поколінь [4, 12].

Регіональна політика – це сфера діяльності з управління еконо-
мічним, соціальним і політичним розвитком країни у просторовому, 
регіональному аспекті, тобто пов’язану зі взаємовідносинами між 
державою і районами, а також районами між собою. 

Об’єктами регіональної політики є внутрішній соціально-
економічний територіальний простір та весь соціально-економічний 
територіальний простір поза межами внутрішніх територій. Таким 
чином, об’єктом регіональної політики соціально-економічної тери-
торіальної системи будь-якого рівня та форми організації є весь світ, 
інша річ, що найбільша увага приділяється об’єктам внутрішнього 
середовища та найближчого оточення.

Суб’єктами державної регіональної політики є лише ті суб’єкти, що 
віднесені ними до головних, причому із складу «головного вторинного 
суб’єкта» треба вилучити органи судової влади та районні державні 
адміністрації, які сприяють реалізації державної регіональної політи-
ки, але не беруть участі у її формуванні (не зважаючи на можливість 
надавати свої пропозиції з цього приводу, що, до речі, може робити 
і будь-яка інша фізична або юридична особа при публічному обго-
воренні проектів відповідних документів) [3, 245-246].

Складовими частинами регіональної політики є:
1. Економічна політика, сутність якої полягає у забезпеченні мож-

ливостей для самостійного розвитку регіонів на умовах самофінан-
сування та самозабезпечення.

2. Соціальна політика, спрямована на забезпечення зростання рівня 
добробуту населення, рівних прав і можливостей громадян щодо ви-
бору місця проживання, працевлаштування і соціальний захист.

3. Науково-технічна політика спрямована на визначення пріори-
тетів щодо вдосконалення та розвитку інвестиційної та інноваційної 
діяльності в регіоні.

4. Екологічна політика, основною метою якої є оздоровлення 
довкілля.

5. Демографічна політика, спрямована на гальмування депопуля-
ційних процесів і деструктурування населення.

6. Гуманітарна політика, спрямована на духовний розвиток суспіль-
ства, його моральний та фізичний стан на регіональному рівні.
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7. Національна політика, спрямована на забезпечення конститу-
ційних, політичних, економічних, соціальних тощо прав громадян 
незалежно від національності та віросповідання.

8. Зовнішньоекономічна політика, основною метою якої є забез-
печення умов для активізації підприємництва, формування ринкової 
інфраструктури, залучення іноземних інвестицій, нарощування екс-
портного потенціалу регіону. 

9. Управлінська політика, яка стосується створення єдиної системи 
регіонального управління, що відповідає завданням регіонального 
розвитку [4, 25].

Варто зазначити, що в документах ЄС термін «регіональна політи-
ка» має інший зміст. Регіональна політика Європейського Союзу – це 
система заходів, спрямованих на посилення єдності національних 
економік країн-членів ЄС і забезпечення їхнього гармонійного роз-
витку, а також нівелювання розходжень між регіонами й ліквідація 
відсталості найменш розвинутих з них.

При цьому, досить часто замість терміну «регіональна політика» 
використовується поняття «політика гуртування», яка передбачає 
одночасне провадження по горизонталі (між регіонами – регіональ-
на політика) та по вертикалі (між верствами суспільства – соціальна 
політика), отже відбувається зміна понятійного апарату шляхом 
об’єднання регіональної та соціальної політики, коли їх вже не роз-
глядають окремо.

Теоретичні засади управління регіональним розвитком в ЄС 
розробляються відповідною державною інституцією, а сам розви-
ток фінансується з коштів, які є у розпорядженні центральної влади 
країн-членів ЄС. В окремих випадках уряд делегує свої повноваження 
органам регіональної влади, однак при цьому визначає головні умови 
виконання завдань і залишає за собою право контролю. Регіональна 
допомога з боку держави спрямовується на нівелювання регіональних 
диспропорцій і підтримку господарської діяльності у регіонах із гір-
шими економічними умовами, створює переваги для певних напрям-
ків діяльності, а окремі з них підтримує інструментами регіональної 
політики. На сьогодні політика регіонального розвитку поступово 
позбавляється автономності здійснення і стає формою вираження 
відповідних секторних політик. 

Перманентний процес удосконалення теоретичних засад управ-
ління регіональним розвитком у ЄС на певному етапі спричинив ви-
никнення, а на сучасному етапі – утвердження спільної регіональної 
політики. Будучи загальноприйнятою основою регіонального розви-
тку, вона впливає на національну специфіку окремих держав-членів 
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і ставить за мету нівелювання регіональних диспропорцій та ство-
рення передумов для гармонійного розвитку регіонів. Національні 
політики регіонального розвитку у державах-членах ЄС виходять 
з положень спільної регіональної політики, яка формується за активної 
участі усіх держав і уряд будь-якої з них не може бути примушений 
до виконання жодного з рішень, з яким він не погоджується. 

Однак для того, щоб відбулось реальне зменшення регіональних 
диспропорцій, навіть за умови всебічного заохочення та підтримки 
тенденцій до позитивних змін у регіоні, потрібен тривалий період та 
удосконалення управлінської діяльності щодо здійснення спільної 
політики регіонального розвитку у кожній окремо взятій державі, 
ефективне використання фінансової допомоги структурних фондів, 
підвищення ефективності роботи державних та неурядових інститу-
цій регіонального розвитку, підвищення рівня інноваційності регіонів, 
усунення різних трактувань з боку національних урядів положень 
нормативно-правових актів ЄС у цій сфері [3, 258].

Без сумніву, тривале проведення політики регіонального розвитку 
у Європі не сприяє окремим регіонам та територіям у подоланні їх 
депресивності. Тому одного лише вирівнювання «стартових умов» для 
регіонів недостатньо. При розробці теоретичних основ управлінської 
діяльності необхідно зважати, що менш розвинуті регіони будуть 
існувати завжди, оскільки сам розвиток у європейському, як і у будь-
якому іншому просторі, відбувається нерівномірно. 

На сьогодні ж основним протиріччям, яке випливає з європей-
ської інтеграції, є зростання поляризації між країнами та регіонами 
за рівнем життя. Дисбаланс у розвитку регіонів ЄС збільшується із 
вступом нових членів. Саме тому основною теоретичною проблемою 
управління тут є розробка і застосування ефективної методології 
корегування спільної регіональної політики відповідно до сучасних 
реалій. У цьому контексті основну роль відіграє активна та дієва до-
помога з боку інституцій та інструментів регіонального розвитку ЄС. 
Урахування національних особливостей у процесі інтеграції, при 
виборі її шляхів свідчить про гнучкість та відсутність догматизму 
у підходах, що застосовуються на сьогодні у ЄС.

У сучасній науковій літературі, яка стосується регіонального та 
локального розвитку, відбувається осмислення фундаментальних 
змін, що розпочалися разом із змінами моделі світової економіки, а 
на сьогодні впливають на способи стимулювання державною владою 
регіональної і локальної економік. Місто, регіон і навіть держава пере-
стають бути суб’єктами субсидіювання і перетворюються на об’єкти 
підприємництва. Це відбувається тому, що отримання дотації, 
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Інвестиційного гранту або субсидії ще не гарантує досягнення кон-
курентоспроможності суб’єкта підприємництва, а деколи й сприяє 
поглибленню його проблем [208, 56].

Державна регіональна політика є невід’ємною складовою загальної 
політики держави. Її головне завдання полягає у забезпеченні розви-
тку території держави відповідно до прийнятої державної стратегії. 
Оскільки будь-який регіон країни є унікальним та неповторним, 
що зумовлено структурною неоднорідністю простору у природно-
географічному, ресурсному, економічному, соціальному, етнічному та 
політичному аспектах, то будь-яку діяльність необхідно здійснювати 
з врахуванням комплексу інтересів та особливостей кожного з регіонів, 
пріоритетності існуючих там проблем. Тому важливо сформулювати 
єдині принципи регіональної політики держави, які б відображали 
тактичні і стратегічні орієнтири політики регіонального розвитку. 
Одні з них можуть бути незмінними протягом тривалого часу, а інші – 
змінюватись разом із ситуацією у державі.

Регіональний розвиток будь-якої країни, зокрема й України, є 
багатогранним явищем і тому потребує різноманітних, диференці-
йованих підходів у принципах використання інструментів інтеграції, 
соціального захисту, в освіті, охороні здоров’я, підтримці громадської 
ініціативи тощо. Не можна використовувати однаковий інструмен-
тарій управління у різних регіонах, оскільки це посилює регіональ-
ну нерівність, яка завдає шкоди загальнонаціональним інтересам 
держави.

Поворотним пунктом у прискоренні процесів посилення локаль-
ного (а в умовах урбанізації – міського) рівня у взаємовідносинах та 
взаємодії соціотехноприродних систем «країна» – «регіон» – «місто» 
на теренах Європи можна вважати ухвалення у 1985 р. Європейської 
хартії місцевого самоврядування. Вона остаточно зафіксувала нову 
роль локального рівня у процесах соціально-економічного розви-
тку країн і прискорила поступову трансформацію суб’єкт-об’єктних 
відносин між державою та містом у суб’єкт-суб’єктні. Такі процеси, 
на думку Г. В. Музиченко, наявні і сьогодні, наслідком чого стає:

1) посилення ролі асоціативних органів місцевого самоврядування 
(асоціацій міст різних країн), які є впливовими легітимними пред-
ставниками інтересів територіальних громад у відносинах країни та 
міста, а також ЄС та міста;

2) розробки ефективних механізмів наскрізного управління та 
планування в країнах ЄС, механізмів збалансування та гармонізації 
функцій, компетенцій і повноважень органів влади та управління 
різних рівнів;
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3) повсюдне впровадження культури стратегічного планування 
на рівні міст;

4) формування різних координуючих органів, призначених для 
збалансування інтересів та впорядкування відносин між містами як 
по горизонталі, так і по вертикалі (наприклад, Конгрес місцевих та 
регіональних влад ЄС);

5) поступове збільшення частки місцевих бюджетів у загальних 
бюджетах країн;

6) стимулювання на місцевому рівні політики спільного (влада – 
громада) управління територіальним розвитком;

7) запровадження механізмів заохочення горизонтальної кооперації 
міст і підтримки місцевих ініціатив тощо [3, 261].

Визначені на 2014-2020 рр. нові завдання регіональної політики 
ЄС передбачають посилення уваги саме до соціально-політичної 
складової розвитку регіонів ЄС та відмову від політики усунення дис-
пропорцій між регіонами на користь стимулювання власних ініціатив 
регіонів та місцевого населення до забезпечення сталого розвитку 
їх територій.

Висновки. Проведений аналіз сучасного змісту регіональної полі-
тики сучасних країн засвідчив вагомість локального рівня управління 
соціально-економічним розвитком, який уособлює собою сучасний рі-
вень регіону, а також підсилення ролі регіональної політики як складо-
вої державної політики сучасних країн Європи та України зокрема.

Сучасний регіон стає центральною одиницею сталого розвитку 
всіх країн світу, що визначається прийнятою ООН концепцією сталого 
розвитку як основного орієнтиру розвитку на світовому рівні. Саме 
через регіон відбуватиметься розвиток інфраструктурних проектів, 
соціально-економічний та політичний розвиток держави. Саме тому 
державна регіональна політика набуває особливого статусу та зна-
чної уваги з боку центральних органів влади як така, що забезпечить 
подальший розвиток держави на майбутнє.
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Статья посвящена определению политологического содержания регио

нальной политики современных стран Европы и Украины путем выявления 
актуальности региона как уровня управления пространственным развитием 
современных государств, составляющих региональной политики и ее акту
альности, учитывая перенос акцентов устойчивого развития современных 
стран с государственного на региональный (локальный) уровень управления 
обществом.

The article is devoted to clarifying political content of regional policy in 
modern Europe and Ukraine by identifying the importance of the region as 
managing sustainable development of modern states that makes regional policy 
and its relevance in view of the transfer of emphasis of sustainable development 
of the modern state of the regional (local) level of ruling society.
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ФУНКцІОНАЛЬНІ ОсОБЛИВОсТІ  
ВИБОРчИХ ТЕХНОЛОгІй ТА їХ ВПЛИВ  

НА МАсОВУ сВІдОМІсТЬ
У статті нами проаналізована сутність маніпулятивних технологій 

та їх функціональні особливості у ході виборчих кампаній. Виявлено основні 
механізми впливу на суспільну свідомість. Утверджена є думка про те, що 
демократизація виборчої системи залежить не лише від законодавчої ланки, 
але й від позиції громадян в цілому. 

Україна, обравши демократичний шлях розвитку, була змушена 
за досить короткий проміжок часу пройти шлях, який у розвинених 
країнах тривав століттями. Проте, це дало можливість уникнути 
помилок своїх попередників у ході демократичних еволюцій, а з 
іншого – нерідко змушувало формально запозичувати демократичні 
інститути без забезпечення їх належної підтримки у суспільстві. Така 
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