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зазначив, що Греція була просто змушена здійснити модернізацію економіки, від-
кривши ринки і підвищуючи конкурентоздатність вітчизняної продукції, подолати опір 
консерваторів та популістів на шляху до вступу в ЄС, довести необхідність модерні-
зації країни. Цукаліс визначив також проблеми, які необхідно вирішувати, серед них 
клієнтизм та націоналізм, властивий грецькому суспільству. Він зазначив необхідність 
змін у зовнішній політиці Греції на Балканах та Східному Середземномор’ї, що, на 
його думку, пов’язано з економічними перевагами країни у порівнянні з сусідами [22].

Передумови та наслідки участі Греції в Європейському Союзі було досліджено 
С. Бабанассісом, виклав їх у формі рекомендацій для країн–кандидатів на вступ. Він 
проаналізував зміни, що відбулися в грецькій економіці на всіх етапах європейської 
інтеграції, виокремив основні проблеми, з якими стикалася Греція на цьому шляху. 
Водночас він докладно розглянув особливості перехідного адаптаційного етапу, 
преференції, які були надані ЄВС на цей час, визначив економічні переваги, що про-
явилися протягом 80–х рр. ХХ – початку ХХІ ст. Водночас дослідник був змушений 
визнати, не зважаючи на всі успіхи Греції, вона так і не спромоглася наздогнати за 
рівнем матеріального благополуччя провідні держави ЄС. Грецію в даному плані він 
відніс до групи умовно–успішних держав разом з новими членами об’єднання та 
Португалією. Причини цього С. Бабанассіс бачить у історичних передумовах та від-
ставанні у розвитку економіки Греції у порівнянні з такими державами, як Фінляндія, 
Швеція, Данія, Нідерланди, Австрія. Серед проблем, з якими стикається сучасна 
Греція, дослідник виокремив необхідність адаптації економіки до сучасних глобальних 
викликів, відставання у інформатизації країни, обмеженості виробництва продукції 
високотехнологічних галузей економіки [4].

Процес європеїзації Греції на сучасному етапі досліджено П. Іоакімідісом. Йому 
вдалося визначити основні підходи до терміну «європеїзація», проблеми, які постали 
перед владою Греції в процесі євроінтеграції та шляхи їх вирішення. Значна увага 
була приділена питанням оздоровлення політичної системи Греції, реформи системи 
регіонального управління, розвитку громадянського суспільства в країні. Підводячи 
підсумки, дослідник відзначив пріоритетну роль процесу європеїзації Греції в пере-
гляді функцій і повноважень держави та суспільства, органів центральної влади та 
місцевого самоврядування [11].

Процес та наслідки впровадження Європейської політики гуртування для Греції 
було проаналізовано грецьким дослідником Г. Андреу. Ним був зроблений висновок 
про неефективність політики національного уряду, спрямованої лише на контроль за 
перерозподіленням фінансових коштів, що надходили з боку ЄС. Автор вважає, що 
влада довгий час не проводила територіально–адміністративну реформу, яка б надала, 
насамперед, фінансову незалежність органам місцевого самоврядування. При цьому 
уряд надав перевагу створенню приватних консультаційних центрів, які, фактично, 
і визначали яким чином будуть потрачені дані кошти. При цьому дослідник вважає, 
що Європейська Комісія фактично пішла на поводу у грецького уряду, не бажаючи 
втручатися у внутрішні справи країни і брати на себе відповідальність за дії влади [2].

Аналіз внутрішньополітичних процесів в Греції знайшов своє відображення у дослі-
дженнях А. Калогіру, П. Зервакіса, Х. Лирінциса, А. Мосчоноса, Е. Ніколакопулоса, 
І.Панарероса, Т. Паппаса, Н. Янніса.

Розвиток парламентської системи Греції в умовах європейської інтеграції розгля-
нуто в дослідженні П. Зервакіса та Н. Янніса, що вміщено до колективної монографії 
політологів країн–членів ЄС, присвяченої національним органам законодавчої влади. 
Грецькі вчені дослідили також особливості політичної культури Греції, рівень співпраці 
між парламентом та виконавчою владою, перепони, що заважали швидкому впрова-
дженню європейських норм в законодавство країни [23].

Увагу на особливостях електоральної системи Греції зосередили Х. Лирінцис та 
Е. Ніколакопулос. Зокрема, вони надали докладну інформацію щодо парламентських 
виборів у постдиктатурний час [17]. Грецькі вчені А. Калогіру та І. Панарерос також 
досліджували еволюцію виборчої системи Греції у 1974–1999 рр., зокрема, процес 
розподілення місць у відповідності до результатів виборів. На їх думку, найбільш 
об’єктивними є поправки, прийняті в 1989 р., що не позбавляли партію–переможця 
права на додаткові депутатські мандати [12].

Роль політичних партій Греції в процесі демократизації державного устрою у пост-
диктатцрний період розглянуто Т. Паппасом. Основну увагу він зосередив на партії 
«Нова Демократія» (НД), досліджуючи наскільки її офіційна ідеологія відповідала 
реальним діям партії [19].

УДК 327(495):930.2(045) Булик М.В.
Соціально–політичний розвиток 

Греції в умовах європейської інтеграції 
у поглядах вітчизняних науковців

Досліджено основні підходи вітчизняних науковців до проблеми соці-
ально–економічного розвитку Греції в умовах європейської інтеграції.

Ключові слова: соціально–політичний розвиток, європеїзація, 
європейська інтеграція, Європейський Союз.

Розглядаючи соціально–економічний розвиток Греції в умовах європейської 
інтеграції, необхідно звернути особливу увагу на аналіз провідних наукових роз-
робок, власне, науковців, які представляють наукові центри даної держави. Причини 
цього полягають у тому, що, не зважаючи на вагомий внесок грецьких політологів, 
економістів, соціологів в питання дослідження феномену європейської інтеграції та її 
наслідків для країн–членів, зокрема, Греції, їх основні наукові надбання не знайшли 
відповідного відображення в українській науковій думці. Водночас вони відрізняються 
оригінальністю, своєрідністю підходів до ролі окремих держав в процесі європейської 
інтеграції, а також неоднозначністю висновків щодо наслідків участі Греції в ЄС. 
Переваги та недоліки, що були відзначені грецькими дослідниками, можуть мати не 
лише теоретичне значення, але й практичну значущість в процесі реалізації євроінте-
граційної політики України.

Історіографічний аналіз робіт з європеїзації зовнішньої політики Греції здійснено 
С. Ставрідісом. Ці роботи були поділені на наступні групи: ті, що приділяють увагу 
самому явищу європеїзації; ті, що досліджують реалізацію зовнішньої політики Греції 
в якості члена ЄС; а також ті, в яких розглядаються проблеми міждержавних відносин 
в регіоні з врахуванням ролі Європейського Союзу [21].

Насамперед, слід відзначити роботи, де розглянуто особливості розвитку Греції в 
ІІ половині ХХ – на початку ХХІ ст. Серед науковців, які досліджували Грецію в ціло-
му, необхідно відзначити Н. Зворонаса, Н. Калтчаса, С. Папакосма. А. Агнатопулоса, 
Г. Андреу, С. Бабанассіса, Т. Гіаніциса, Д. Дімітракопулоса, Е. Дінопулоса, 
П. Іоакімідіса, А. Левентіса, Г. Пагулатоса, Н. Пантелідіса, Т. Папаспіру, А. Пассаса, 
І. Петсаса, А. Сарріса, Л. Цукаліса, в яких було розглянуто політичні, економічні, 
культурні аспекти взаємовідносин Європейського Союзу та Греції в історичному 
контексті та на сучасному етапі.

К. Лавдас дослідив зміни в інституційному та політичному плані в Греції під 
впливом процесу євроінтеграції протягом 60–80–х рр. ХХ ст. Вперше, зокрема, були 
проаналізовані інтереси окремих соціальних груп, які впливали на прийняття урядо-
вих рішень. Автор докладно зупинився на причинах кризи, що виникла у відносинах 
Греції та ЄС через соціальну політику уряду ПАСОК в 1981–1985 рр., та програмі 
стабілізації національної економіки, яка реалізовувалася від тиском Європейських 
спільнот в 1985–1987 рр. [16].

В колективній монографії «Греція в Європейському Союзі» під реакцією 
Д. Дімітракопулоса та А. Пассаса автори спробували поєднати всі раніше накоплені зна-
ння з даного питання. Основну увагу вони приділили питанням реалізації структурної 
політики ЄС на території Греції, зокрема, в галузі сільського господарства, управління 
регіонами, захисту навколишнього середовища, соціального регулювання. Також було 
проаналізовано еволюцію сприйняття суспільною думкою Греції ідеї європейської 
інтеграції – від романтичного захоплення та безапеляційного відкидання на початку 
до здорового скепсису та чіткого розуміння переваг участі країни ЄС на сучасному 
етапі. Автори доходять висновку, що не зважаючи на певні складнощі, Греція має 
поглиблювати участь в загальноєвропейських структурах [10].

Зміни, що відбулися в Греції під впливом європейської інтеграції, також проана-
лізував Л. Цукаліс. В основу дослідження він поклав тезу про пріоритетність впливу 
фактору європейської інтеграції в процесі здійснення політичних, економічних та 
соціальних реформ, що відбулися в країні за останні 30 років. Зокрема, Л. Цукаліс 
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бували довести переваги та недоліки процесу поглибленої євроінтеграції. Дослідники 
вважають, що Греція по праву отримала можливість вступити до Єврозони внаслідок 
ефективної діяльності уряду К. Симітіса, участь в якій має стратегічне значення для 
країни за рахунок потенціалу зростання національної економіки [8].

Актуальним та важливим, на думку автора, є дослідження рівня «тіньової» економі-
ки та корупції в Греції, що було проведено С. Катсіосом. Він обґрунтовує необхідність 
радикальної податкової реформи, що сприяла б виходу економіки з «тіні». Така реформа 
мала б спростити нормативно–правове регулювання і посилити відповідальність за 
ухиляння від сплати податків [14].

Реакцію окремих груп інтересів на процес розширення ЄС дослідив С. Блавукос. 
Зокрема, аналізуючи позицію Конфедерації грецьких промисловців (SEV, СЕВ, КГП) 
в питанні приєднання нових центральноєвропейських членів Європейського Союзу, 
дослідник зосередився на наслідках цього процесу для окремих галузей економіки, 
виявленні переваг та потенціальних втрат для підприємств країни [5].

Зміни, що відбуваються у Грецькій православній церкві (ГПЦ) під впливом 
Європейського Союзу, її ставлення до процесу євроінтеграції, її спроби впливати на 
даний процес проаналізовано В. Карагеоргіу. Дослідник, зокрема, зазначив прагнення 
ГПЦ відігравати більш активну роль в громадському просторі ЄС, водночас визначаючи 
себе як захисника православ’я в рамках Союзу, противника втрати грецьким народом 
власної національної ідентичності, культури та релігії [13].

Зовнішня політика Греції на сучасному етапі, її засади та механізми реалізації зна-
йшли своє відображення в дослідженнях А. Агнатопулоса, П. Галліса, Т. Гіаннітсіса, 
І. Грігоріадіса, С. Ставрідіса, Н. Пантелідіса, Т. Папаспіру.

Грецький вчений А. Агнатопулос аналізує зміни у зовнішній політиці Греції після 
приєднання до ЄС. При цьому автор розглянув основні підходи до поняття «євро-
пеїзація» з точки зору зовнішньої політики, визначивши необхідність формування 
єдиної теоретико–методологічної основи, що сприяла б розумінню сутності впливу 
ЄС на Грецію. Він зазначив, що процес європеїзації зовнішньої політики має, насам-
перед, внутрішні передумови, що полягають у розумінні суспільством необхідності 
соціальних, економічних та політичних реформ. На думку А. Агнатопулоса, тиск з 
боку ЄС відіграє важливу, але не пріоритетну роль. Крім того, досягненням процесу 
європейської інтеграції Греції дослідник вважає визначення належності національної 
ідентичності греків до європейських народів, що дозволило їм почати перегляд свого 
бачення регіональної безпеки, зокрема, відносин з Туреччиною [1].

Розглянувши ступінь наукового розроблення проблеми соціально–політичного 
розвитку Греції в умовах європейської інтеграції, автор звернув увагу на той факт, що 
основна частина досліджень з даного питання зосереджена в рамках спеціалізованих 
«мозкових центрів», які тісно співробітничають з органами державної влади та міс-
цевого самоврядування, загальноєвропейськими інституціями, політичними партіями 
та бізнес–структурами країни. Такими чином, досліджувані проблеми розглядаються 
одночасно на рівні концептуально–теоретичного осмислення, і на рівні практичного 
застосування отриманих результатів. Водночас слід зазначити необхідність більш 
докладного вивчення передумов та наслідків європейської інтеграції для країн–членів 
ЄС у вітчизняній науковій думці з метою вироблення практичних рекомендацій щодо 
України.
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Workshop. – Florence, 2002. – 23 p.
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Ставлення політичних партій Греції до ідеї європейської інтеграції на прикладі 
виборів до Європейського парламенту дослідив А. Мосчонос. Він проаналізував 
результати виборів до Європарламенту протягом 1981–1994 рр., порівнявши їх з 
національними, розглянув електоральну базу провідних партій Греції та їх стратегію 
щодо ЄС [18].

Останні зміни, що відбулися в регіональній політиці Греції, проаналізовано 
Г. Петракосом та Ш. Психарісом. Розглянуті основні проблеми в даній сфері, зако-
нодавчі ініціативи, покликані модернізувати систему місцевого самоврядування у 
відповідності до вимог ЄС. Водночас серед проблемних питань, автори зазначили 
нестачу бюджетних коштів на ефективне впровадження регіональної реформи, висо-
кий рівень державного боргу, необхідність скорочення видатків на соціальну сферу, 
зменшення коштів Структурних фондів ЄС, що надаються Греції у зв’язку зі Східним 
розширенням об’єднання. Актуальним також є суперництво за повноваження та 
фінансові кошти між міністерствами та відомствами країни. Крім того, зберігається 
економічна та соціальна диспропорція у розвитку окремих регіонів країни [20].

До питання регіональної політики Греції в умовах європеїзації країни зверталися 
також К Агорастоса, Г. Андреу, Е. Вареласа, А. Кассіматі, П. Гетіміс, Д. Грігоріаду, 
Л. Деметропулу, Т. Костопулоса, Х. Ладіаса, Х. Параскевопулос, Е. Стаматіу. Зокрема, 
А. Кассіматі зосередила увагу на оцінці впливу Європейського союзу на процес децен-
тралізації управління в Греції, що відбувався в країні протягом 90–х рр. ХХ – на початку 
ХХІ ст. На її думку, саме ЄС відіграє ключову роль в стимулюванні демократичних змін 
у правлінні Грецією. Дослідниця розглянула систему управління периферіями Греції, 
повноваження регіональних чиновників, ступень їх відповідальності. У своїх висновках 
А. Кассіматі зазначила, що ЄС відіграє пріоритетну роль в процесі європеїзації системи 
регіонального управління Греції. Однак, це не означає, що у відносинах між централь-
ною владою та регіонами встановився баланс владних повноважень. Причини цього, 
на думку дослідниці, полягають як в тому, що до початку 90–х рр. ХХ ст. Європейські 
співтовариства не мали чітко виробленої регіональної стратегії, так і в тому, що уряд 
ПАСОК зосередив увагу на вирішенні соціальних, а не управлінських питань [6].

Процес європеїзації системи регіонального управління Греції в контексті розвитку 
громадянського суспільства дослідили П. Гетіміс та Л. Деметропулу. Вони вважають, 
що держава, не зважаючи на все, продовжує активно впливати на процес участі регіонів 
в загальноєвропейському співробітництві. Лише під тиском ЄС уряд був змушений 
запросити до співпраці в даному питанні недержавні громадські організації, аналітичні 
центри [7].

Перспективи подолання регіональної диспропорції у розвитку Греції шляхом 
укрупнення територіально–адміністративних одиниць на прикладі Македонії та Фракії 
проаналізували Х. Ладіас та Е. Стаматіу. На думку дослідників, об’єднання процві-
таючих та депресивних регіонів дасть можливість покращити рівень управління та 
інфраструктуру в них, перетворить їх на самодостатні господарчі комплекси. Однак 
при цьому необхідно уважно підходити до кожного окремого випадку з врахуванням 
економічних та соціальних особливостей кожної території [15].

Регіональну економічну спеціалізацію грецьких префектур протягом 1981–2001 рр. 
досліджувалася Г. Арабацисом та С. Софіосом. Було визначено регіони, де валовий 
регіональний продукт на душу населення перевищує середні показники по країні, і, 
відповідно, префектури, що відстають у своєму розвитку. Дослідники відзначили, що на 
островах та у гірських місцевостях необхідно активізувати програми регіонального роз-
витку, зокрема, із застосуванням коштів, які надходять від Структурних фондів ЄС [3].

Процеси європеїзації міського управління в Греції було розглянуто Д. Грігоріаду та 
П. Гетімісом, які відзначили, що позитивні зміни, пов’язані з запровадженням програм 
ЄС з розвитку органів місцевого самоврядування, наштовхуються на адміністративні 
обмеження національного уряду. Серед факторів, що заважають ефективному розви-
тку міського самоврядування дослідники особливу увагу надали таким, як фінансова 
залежність місцевих органів влади від уряду, слабкість громадянського суспільства та 
індивідуалістичність політичної культури греків [9].

Соціально–економічні процеси, що відбуваються в сучасній Греції, та полі-
тику уряду у даній сфері, було проаналізовано у дослідженнях С. Блавукоса, 
Е. Дінопулоса, В. Карагеоргіу, П. Казакоса, С. Катсіоса, А. Левентіса, Т. Пападопулоса, 
Х. Параскевопулоса, І. Петсаса, Е. Стаматопулоса.

Впровадження єдиної європейської валюти євро в Греції досліджено Е. Дінопулосом 
та І. Петсасом, які на основі теорії оптимальної валютної зони на прикладі ЄС спро-
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Інституційний вимір політичного 
аналізу і прогнозування в США

У площині дослідження знаходиться проблема інституціоналізації 
аналізу і прогнозування. Зокрема, розкрито питання щодо змісту 
даного поняття і його конкретної інтерпретації в умовах станов-
лення аналітичної експертизи в США. Визначено основні причини, що 
спричинили ці процеси та наслідки інституціоналізації політичного 
аналізу і прогнозування.

Ключові слова: політичний аналіз, політичне прогнозування, 
інституціоналізація, «мозковий центр», політичне 
рішення.

Цілеспрямоване використання політичного аналізу – сукупності різних наукових 
методик, що дають можливість досліджувати конкретні політичні події та політичні 
ситуації, створювати науково–обґрунтовані прогностичні припущення щодо їх можли-
вого розвитку й ухвалювати компетентні політичні рішення, є вкрай актуальним. Саме 
професійне застосування політичного аналізу, що підтверджують аналітики–практики 
[2,с.5], може сприяти якісному перевороту в цьому процесі, і є власне його головною 
прикладною функцією.

Вартісним видається з приводу цього твердження вітчизняних дослідників про 
те, що можливість вирішення цього завдання передбачає реалізацію двох основних 
завдань. Перше, необхідно остаточно затвердити в правах, або, інакше кажучи, інсти-
туціалізувати політичний аналіз як один з актуальних напрямів розвитку політичної 
науки в сучасному суспільстві. Друге – чітко визначити методологію політичного 
аналізу, можливості його застосування, його предметне й проблемне поле, розроби-
ти, з урахуванням зарубіжного досвіду, власні методики дослідження, прийнятні для 
застосування в наших умовах [5].

З огляду на потреби політиків та міжнародного експертного середовища у вироблен-
ні механізмів та засобів, що дозволили б прогнозувати кризові ситуації та потенційні 
конфлікти, життєво важливо закріпити певні типи соціальних взаємодій, зробити їх 
узгодженими, доцільними, такими, що відбувалися б за певними правилами, і були б 
обов’язковими для соціальних спільнот, організацій та груп.

Цій меті підпорядковують свої дії такі елементи суспільства, як соціальні інститути, 
що мають змогу створити міцну і стійку систему відносин між людьми у складному 
суспільному середовищі, формувати соціальний порядок, необхідний для задоволення 
об’єктивних потреб щодо безпеки, збереження умов матеріального життя, соціальних 
благ, цінностей культури тощо. У широкому розумінні, соціальні інститути є відносно 
стійкими моделями поведінки людей і організацій, історично сформовані у певній 
сфері життєдіяльності суспільства.

Інституціоналізація (institutionalization) – це процес формування різних типів соці-
альної діяльності в якості соціальних інститутів [6,с.373], а також результат процесу, 
коли соціальні дії упорядковуються в сталі соціально–структурні особливості [1,с.248].

Найважливішими передумовами цього процесу можна вважати:
– появу у певних суспільств потреб у нових типах соціальної діяльності й відпо-

відних їм соціально–економічних і політичних умов;
– розвиток необхідних організаційних структур і пов’язаних з ними соціальних 

норм і результатів поведінки;
– інтернаціоналізацію індивідами нових соціальних норм і цінностей, формування 

на цій основі системи потреб особистості, ціннісних орієнтацій та очікувань.
Що стосується інституціалізації в прогнозуванні, то це – тривалий і поступовий 

процес. Для її здійснення необхідною умовою є наявність об’єктивної потреби прогно-
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