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Ростецька С. І. 

 

ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

У статті досліджено проблему регіональної ідентичності, її структуру, у складі 

якої виділено когнітивний, ціннісний, емоційний і регулятивний компоненти. 

Проаналізовано передумови формування регіональної ідентичності. Визначено вплив 

регіональної ідентичності на сучасні політичні процеси. 

Ключові слова: регіональна проблема, регіональна ідентичність, регіоналізм, 

політичний процес, політичний простір. 

 

Ростецкая С. И. Понятие и структура региональной идентичности в 

современном политическом процессе. 

В статье исследована проблема региональной идентичности, ее структура, в 

составе которой выделено когнитивный, ценностный, эмоциональный и регулятивный 
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компоненты. Проанализированы предпосылки формирования региональной 

идентичности. Определено влияние региональной идентичности на современные 

политические процессы. 

Ключевые слова: региональная проблема, региональная идентичность, 

регионализм, политический процесс, политическое пространство. 

 

Rostetska S. I. The concept and structure of regional identity in the modern political 

process. 

Regional identity is a factor of socio-economic development and political control 

element and an important factor in modern political process. Among the types of identity it 

has a special place and is associated with certain areas which define specific forms of life 

practices worldview, symbolic images. 

Regional identity is dynamic and depends on new social relations, the state economy, 

cultural and mental characteristics, ideological differences in the states that have 

transformed. 

Last turbulent political events in the country need to encourage research into the 

problems of regionalism and regional specificity of individual territories and their 

inhabitants. There are currently civilizational fault puts Ukraine on the need for substantial 

revaluation of social values and logical analysis involves spiritual, socio-cultural and 

historical roots all regions of our country. 

Cognitive, evaluative, emotional and regulatory components released as a part of 

regional identity. The value of these components in the functioning of regional identity can be 

assessed in two ways. First, objectively existing differences in these parameters (level of 

emotional responses, preferences hierarchy of values) form the basis of regional identity in so 

far as they are objects of reflection. Secondly, these components can be regarded as a 

definition channels and the formation of regional identity. The model of structuring of 

regional identity is one of the possible ways to select and describe its structure. 

Currently, one could argue that geopolitical factors have an increasing influence on the 

processes taking place inside of the country, including Ukraine. Accordingly, these factors 

influence the change of regional relations, and the development impact of globalization is 

becoming more significant. 

The basis of regional identity is a natural need of individuals to have their own space, a 

geographic area of the heart of the regional identity. The common residence in humans give 

rise to certain common traits that distinguish them from their neighbours, and this idea is the 

basis for the new community. Today, as are the main characteristics of the society, problems 

of its territorial self should be given close attention. It is noted that regional identity will 

probably be updated and will be a factor in public life once the corresponding area subjected 

to pressure, and its integrity – threats. Then maybe predict that the existence of latent 

regional identity can quickly change the active phase under the influence of economic, 

political, historical or otherwise, and accordingly can lead to instability and social 

polarization of state. 

Key words: regional issue, regional identity, regionalism, political process, political 

space. 

 

Регіональна ідентичність – це фактор як соціально-економічного розвитку, так і 

елемент політичного управління, і є важливим чинником сучасного політичного 

процесу. Слід зазначити, що серед типів ідентичності вона займає особливе місце і 

пов’язана з певними територіями, які визначають особливі форми життєвих практик, 

картини світу, символічні образи. 
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У державах, що трансформуються, регіональна ідентичність є динамічною і 

залежить від нових соціальних відносин, економіки держави, культурних та ментальних 

характеристик, ідеологічних розбіжностей. 

Останні бурхливі політичні події в країні спонукають до необхідності дослідження 

проблем регіоналізму та регіональної специфіки окремих територій та їхніх мешканців. 

Нинішній цивілізаційний розлам України актуалізує за потребу змістовної переоцінки 

суспільних цінностей та логічно передбачає аналіз духовних, соціокультурних та 

історичних коренів усіх регіонів нашої держави. 

Важливі теоретичні питання, пов’язані з осмисленням феномену регіональної 

ідентичності, представлені в працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Це 

наукові доробки Б. Андерсона, П. Бергера, У. Джеймса, Д. Вояковського, Е. Еріксона, 

Ч. Кулі, А. Лефевра, Т. Лукмана, Дж. Герберта Міда, Ш. Ріка, А. Тешфела і 

Дж. Тернера, П. Франкенберга, М. Хечтера, Й. Шубауера, О. Єреміної, В. Бурдяк, 

М. Добрової, Н. Пелегаші. 

У той же час питання структури, типологізації регіональної ідентичності, 

поставлені в цій статті, раніше не вивчалися в запропонованому трактуванні. 

Метою статті є вивчення феномену регіональної ідентичності, що особливо 

значимо актуалізується в умовах, коли одним із наслідків трансформації суспільства 

стає регіоналізація простору.  

Завданнями дослідження є: 1) визначення сутності регіональної ідентичності; 2) 

аналіз структури регіональної ідентичності; 3) вивчення впливу регіональної 

ідентичності на політичні процеси. 

Процеси регіонального розвитку країни вимагають до себе особливо пильної 

уваги – факт очевидний. Для вибору ефективної стратегії дій і відповідних політичних, 

соціально-економічних та інших інструментів необхідно чітко визначити головні 

питання, сутність регіональної проблеми. 

В цілому її можливо розглядати наступним чином: 

1. По-перше, як перевести проголошувану конституційну рівність суб’єктів держави, 

рівність «де-юре» в рівність соціально-економічних умов проживання, на рівність 

«де-факто»? Як коректно визначити принципи цієї самої «рівності»? 

2. По-друге, що не декларативно, а реально на загальне благо використовувати 

потужний потенціал розвитку, укладений саме у відмінностях українських 

територій? Як реалізувати на практиці споконвічну мрію і імператив – «єдність в 

різноманітті»? 

3. По-третє, як максимально точно і безконфліктно знайти несуперечливе поєднання 

загальнонаціональних державних, регіональних і особистих людських інтересів у 

складній ситуації сьогоднішнього дня? 

Таким чином, регіональна проблема – це системний прояв дисбалансу у 

функціонуванні (стані, розвитку) одного або декількох взаємозалежних потенціалів 

територій. До числа регіональних проблем можна віднести і поки ще рідкісні прояви 

«точок зростання», які потребують особливої уваги. 

Регіональна і локальна ідентифікації служать одним з визначальних і 

стабілізуючих (хоча і важко виокремлюваних) чинників формування культурно-

історичної і соціально-територіальної спільності. З точки зору Шарля Ріка, «фактор 

регіональної ідентичності є «націоналітарним» твердженням регіонального колективу, 

«голосом «регіональної групи» [1, с. 212]. Регіональну ідентичність, як видається, 

можна вважати варіантом етнічної або точніше субетнічної ідентичності. Значимість 

регіональної ідентичності має принаймні два політичних наслідки. По-перше, це 

ускладнює здійснення стратегії етнополітичної мобілізації суспільства. По-друге, це 
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робить регіональні ідентичності значущим політичним ресурсом, що може, в свою 

чергу, поставити під загрозу єдність країни. 

Збереження і стійкість регіональної ідентичності можливо пояснити за допомогою 

концепції «внутрішнього колоніалізму» М. Хечтера. Останній розуміє його як 

«існування, притаманне тій чи іншій культурі, ієрархії поділу праці, яка сприяє 

формуванню реактивних груп» [2, с. 185], тому «внутрішній колоніалізм» представляє 

собою форму експлуатації центром своєї периферії. 

Просторово нерівномірні хвилі індустріалізації в епоху модерну посилювали 

маргінальність багатьох периферійних (провінційних) територій і в кінцевому підсумку 

сприяли регіональній стратифікації і просторово-територіальній ієрархизациї 

суспільства. Даний фактор, за М. Хечтером, сприяє збереженню етнічної та 

регіональної ідентичності на певних територіях (іноді в латентній формі), незважаючи 

на всі спроби центру уніфікувати культурні цінності. Крім того, як зазначають деякі 

дослідники, переважання локальної політичної лояльності над національною 

характерно для суспільств з фрагментарною політичною культурою і транзитних 

політичних періодів. 

Зміни в організації простору (країни або регіону) мають наслідком зміну 

колективних уявлень про нього, що неминуче веде до порушення ідентичності, 

створення нових її варіантів, повернення до традиційних форм або навіть до «втрати» 

ідентичності. Відповідно відродження старих і формування нових регіональних міфів 

та ідеологій відображає процес актуалізації регіональної самоідентифікації громадян в 

умовах кризи ідентичності і є захисною реакцією на досить несприятливі зміни 

навколишнього соціально-політичного середовища, з якими їм довелося зіткнутися в 

нашій країні. 

Регіональні ідентичності, подібно національним, засновані, за висловом 

Б. Андерсона, на ідеї «уявних спільнот». Однак якщо Андерсон бачив нації як закриті 

системи, регіони, навпаки, повинні розглядатися як відкриті. Регіональна ідентичність 

може розглядатися як ключовий елемент конструювання регіону як соціально-

політичного простору та інституційної системи. Відзначимо, що регіональні 

ідентичності не замінюють і не скасовують національні, вони в більшості випадків 

носять додатковий характер і є системою не жорстких, обов’язкових, а швидше 

нестабільних і гнучких зв’язків. 

Підтримка регіональної ідентичності може вимагати постійної загрози ззовні; ця 

бінарна логіка «ми» і «вони» може надавати регіональної ідентичності навіть 

агресивний характер, оскільки «ми» визначається, зокрема, через протиставлення з 

«ними», з «іншими». Так, на думку Г. Деланті, «чистота і стабільність «нас» 

гарантується насамперед загальним ім’ям (назвою), потім – демонізацією інших/іншого 

і позбавленням від них [3, с. 47–62]. Підтримка чистоти вимагає конструювання 

жорстких, непроникних кордонів, а оскільки це не представляється можливим, то 

розвивається процес фрагментації регіональних спільнот, розмивання регіональних 

ідентичностей. 

Як показують П. Франкенберг і Й. Шубауер, регіональна ідентичність включає 

наступні елементи. Перший елемент – когнітивний, мова йде про те, що громадяни 

повинні бути інформовані про існування свого регіону і його географічних меж. Це, в 

свою чергу, вимагає певних знань про свій регіон і про сусідні регіони з тим, щоб 

«свій» регіон можна було легше відмежувати від «чужих». Населення регіону має знати 

про деякі його характеристики, будь це фізико-географічні особливості, особлива 

історія або економічний профіль. 

Другий елемент регіональної ідентичності – афірмативний – виступає формою 

інтерпретації когнітивного елементу і включає набір емоцій щодо свого регіону, а 
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також те, якою мірою регіон забезпечує рамки для спільних емоцій і почуття 

солідарності. 

Емоційний компонент регіональної ідентичності в зарубіжних дослідженнях 

есплікується за допомогою концепції «почуття місця» (Д. Мессі) і феноменології 

сприйняття, яка описує відносини між світом людини і його тілом (М. Мерло-Понті). 

Феноменологічний підхід виступає тут теоретичною основою для опису емоційної 

прихильності людини до певного місця і виявляється пов’язаним з концепцією 

«життєвого світу» (Гуссерль). За словами Осборна, «почуття місця» також вкорінене в 

персональної ідентичності, як і усвідомлення своєї приналежності до нього [4]. 

А. Лефевр виділяє особливий зріз простору, «lived space», яке «скоріше відчувають, ніж 

мислять». Цей простір позначається також як «spiritual space» або «genius loci», що 

складається в сфері індивідуального несвідомого [5, с. 9]. На цьому рівні формуються 

просторові прихильності, що роблять наше життя більш стійким і ціннісно значущим: 

батьківщина, рідна домівка, своя кімната, улюблений сквер тощо [6, c. 220]. Емоційна 

прихильність до певних місць лежить, зокрема, в підставі створення особливих 

«вернакулярних районів» в регіональному просторі – освоєних місць і пов’язаних з 

ними повсякденних практик. У плані зовнішньої репрезентації подібний рівень 

регіональної ідентичності втілюється і описується скоріше засобами мистецтва, ніж 

науки. Л. Манц зазначає, що в дослідженнях «place attachment» емоційна прив’язаність 

до місця зазвичай характеризується такою, що викликає позитивні емоції, оскільки вона 

архетипово пов’язана з метафорою «дому», що вбирає в себе почуття радості, 

захищеності, безпеки, комфорту. Однак, на думку автора, емоційні реакції на місце 

проживання амбівалентні і включають в себе в тому числі і негативні почуття, 

хворобливі, травматичні спогади (феномен «топофобії»). Таким чином, будучи гнучкою 

адаптивною властивістю, регіональна ідентичність в своєму ситуативному дрейфі може 

приймати як позитивні, так і негативні відтінки. Крім того, необхідно враховувати і 

можливий емоційний зв’язок людини з географічно відокремленими один від одного 

місцями, не пов’язаними з її постійним місцем проживанням [7, с. 49–50]. 

Афірмативний і когнітивний елементи ідентичності пов’язані з третім елементом – 

інструментальним, коли регіон використовується як база для соціальної та політичної 

мобілізації населення та колективної діяльності. Інструментальний елемент можна 

вважати вищим елементом у тому сенсі, що він розвивається на основі перших двох – 

когнітивного і афірмативного. Інструментальний елемент ідентичності проявляється в 

особливій політичній культурі населення (насамперед в електоральній культурі), але ще 

більше – в оформленні регіональних партій і рухів [8, с. 35]. 

Крім вищезгаданих елементів доцільно зазначити наявність регулятивного 

компонента регіональної ідентичності, який включає в себе способи поведінки, 

конкретні практики орієнтування в регіональному просторі. Сюди можна віднести, 

наприклад, наявність повсякденних практик сприйняття небезпеки тих чи інших 

територій, уникнення їх відвідування та вироблення «безпечних» маршрутів 

пересування, ритуали відвідування родичів, сакральних місць, відвідування святкових 

заходів та інших, знакових для регіону, подій. Звертаючись до просторового фактору, 

А. Лефевр відзначає, що простір виконує певну функцію «програмування» соціальної 

поведінки і повсякденне життя буквально «колонізоване» просторовою організацією. 

«Артикульована регіональна ідентичність» виступає основою для участі в колективних 

діях для захисту регіональних інтересів, прийняття на себе відповідальності за долю 

регіону аж до самопожертви [5, с. 12]. 

Крім того, в структурі регіональної ідентичності присутні два основні 

компоненти – знання, уявлення про особливості власної «територіальної» групи і 

усвідомлення себе її членом, а також оцінка якостей своєї території, значущості її в 
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світовій і локальної системі координат. Для сукупності населення, об’єднаної, як 

мінімум, загальним місцем проживання, це означає виникнення якоїсь регіональної 

спільності. Звідси випливає, що для регіональної ідентичності принципово важливе 

поняття – це уявлення про територіальні зв’язки, що виникають на основі спільного або 

сусідського проживання членів соціальних груп різного масштабу і різної культурної 

ідентифікації. Оскільки характеристики регіону можуть бути різними, а його 

властивості і функції не завжди можна порівняти з властивостями інших регіонів, він 

виступає переважно як збірний образ, який втілює економічні та політичні явища в 

їхньому специфічному змісті щодо провінційним умов функціонування суспільних 

відносин. 

Значення цих компонентів у функціонуванні регіональної ідентичності можна 

оцінити двояко. По-перше, об’єктивно існуючі відмінності за цими параметрами (рівень 

емоційного реагування, ієрархія ціннісних уподобань) служать підставою регіональної 

ідентичності тою мірою, якою вони є об’єктами відображення і рефлексії. По-друге, ці 

компоненти можна розглядати як канали визначення і формування регіональної 

ідентичності. Запропонована модель структурування регіональної ідентичності є одним 

з можливих способів виділення і опису її структури. Вона може емпірично 

збагачуватися при конкретному вивченні регіональних ідентичностей. Як показують 

практичні дослідження, кожен з регіонів може представляти собою абсолютно 

унікальний набір проявів регіональної ідентичності в змістовному вираженні і наборі 

дискурсивних практик. 

З точки зору Е. Єрьоміної, необхідно чітко розмежовувати поняття зовнішньої і 

внутрішньої ідентифікації: якщо мова йде про зовнішню ідентифікацію регіону, то її 

можна позначити як процес розпізнавання і атрибутування регіональної ідентичності 

ззовні (в більш широкому соціальному просторі), у той час як суть внутрішньої 

ідентифікації полягає в самостійному рефлексивному встановленні і присвоєння 

суб’єктом (жителями регіону) власних соціальних властивостей і особливостей регіону 

(історичних, політичних, економічних, культурних тощо). Навколишній (об’єктивний) 

світ визначає внутрішній світ суб’єкта [9]. 

Основоположник теорії соціальної ідентифікації А. Тешнел писав про те, що 

соціальні заходи впливають на індивідуальний спосіб бачення світу суб’єктом. 

Самоідентифікація, що виражається насамперед в ототожненні себе зі спільністю, являє 

собою суб’єктивну рівнодіючу, засновану на об’єктивно існуючих ідентифікаціях з 

ознаками даної спільності. Це відноситься до будь-якої зі складових соціальної 

ідентичності, особливо до регіональної [10, с. 32]. 

Регіональна ідентичність може слугувати основою для особливого сприйняття 

загальнонаціональних політичних проблем, що виражається особливо в електоральній 

поведінці в ході національних виборів і референдумів. Політизація регіональної 

ідентичності може йти далі, приводячи до формування регіональних партійно-

політичних систем. 

На певних етапах суспільного розвитку владні структури держави стають 

зацікавленими у виникненні регіональної ідентичності, яка, стаючи соціальною 

реальністю, дозволяє: досягти соціально-політичної цілісності регіонального 

співтовариства, вирішувати мобілізаційні завдання суспільства і держави, зберігати 

спадкоємність суспільного (регіонального) розвитку. Найбільший інтерес у цьому 

відношенні викликає радянський досвід конструювання регіональної ідентичності. 

Ставлення до цього феномену соціальної реальності у представників вищої влади 

радянської держави пройшло еволюцію від повного неприйняття і боротьби з цим 

явищем до ініціювання та стимулювання процесу його формування в межах домінуючої 

радянської ідентичності. Таким чином, формування регіональної ідентичності в умовах 
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радянської дійсності набувало характеру цілеспрямованої діяльності владних структур 

різного рівня. 

Аналізуючи проблему конструювання соціальної реальності в напрямі формування 

регіональної ідентичності, слід вказати, що формувати ідентичність значить 

створювати для неї соціальний і концептуальний простір. 

У стабільному суспільстві зі стійкою національною (загальногромадянською) 

ідентичністю регіональна ідентичність не виходить на перший план в ієрархії 

територіальних ідентичностей. У звичайних умовах вона проявляється у формуванні 

певної системи цінностей і норм поведінки жителів регіону поза зв’язком з етнічною 

приналежністю. В умовах ослаблення або кризи національної (загальногромадянської) 

ідентичності регіонально-етнічна ідентичність може скласти їй конкуренцію і, 

отримавши політичний відтінок, поставити під загрозу єдність країни. 

Регіональна ідентичність може складатися і під впливом пресингу соціально-

економічного характеру, тобто полягати в міжрегіональних диспропорціях у рівнях 

соціально-економічного розвитку. Важливо відзначити, що в цьому випадку політичні 

вимоги можуть висувати як процвітаючі регіони, використовуючи аргумент 

«утримання» бідних регіонів, так і, навпаки, відносно бідні регіони: в цьому випадку 

використовується аргумент «недостатньої уваги» з боку центру, невдоволення 

проведеної ним політики. 

Отже, в даний час з усією очевидністю можна стверджувати, що геополітичні 

чинники роблять все більший вплив на процеси, що відбуваються всередині тієї чи 

іншої країни, в тому числі і України. Відповідно, дані фактори впливають і на зміну 

регіональних відносин, а з розвитком процесів глобалізації цей вплив стає все більш 

значущим. 

В основі регіональної ідентичності лежить природна потреба індивідів мати свій 

простір, певну географічну ділянку. Спільність місця проживання породжує в людях 

певні єдині риси, що відрізняють їх від сусідів, і уявлення про це є основою для нової 

спільності. Сьогодні, коли головними стають властивості самого суспільства, 

проблемам його територіальної самоорганізації повинна приділятися найпильніша 

увага. Слід зазначити, що регіональна ідентичність, напевно, буде актуалізована і стане 

фактором суспільного життя, як тільки відповідний їй ареал піддасться тиску, а його 

цілісність – загрозі. Тоді можливо спрогнозувати, що латентне існування регіональної 

ідентичності може швидко змінитися активною фазою під дією економічних, 

політичних, історичних або інших обставин, і відповідно може призвести до 

поляризації суспільства і нестабільності держави.  
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УДК 327 

Остап’як В. І. 

 

СТРУКТУРА ТА ТЕНДЕНЦІЙНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ПАРТНЕРСЬКИХ СТРАТЕГІЙ УКРАЇНИ  

 

Здійснено спробу дослідження тенденцій розвитку партнерства України в 

контексті формування і активізації «гібридної війни». Доводиться необхідність 

дослідження та аналізу тенденцій розвитку, а також налагодження партнерства як 

основного механізму подолання криз і конфліктів. Досліджується структура 

формування паритетного партнерства між Україною і ключовими союзниками в 

процесах глобалізації. Зазначено провідну роль інтеграційних змін, котрі впливають на 

формування та структуру партнерства України в період глобальних перетворень у 

системі міжнародних відносин. Пропонується проводити подальше дослідження 

налагодження ефективного партнерства як ключового елемента глобальних 

трансформацій на шляху побудови нового світового порядку. 

Ключові слова:  трансформація, інтеграція, партнерство, глобалізація, гібридна 

війна, Україна 

 

Остапяк В. И. Структура и тенденциозность реализации партнерских 

стратегий Украины.  

Предпринята попытка исследования тенденций развития партнерства Украины 

в контексте формирования и активизации «гибридной войны». Доказывается 

необходимость исследования и анализа тенденций развития, а также налаживание 

партнерства как основного механизма преодоления кризисов и конфликтов. 

Исследуется структура формирования паритетного партнерства между Украиной и 

ключевыми союзниками в процессах глобализации. Отмечено ведущую роль 

интеграционных изменений, которые влияют на формирование и структуру 

партнерства Украины в период глобальных преобразований в системе международных 

отношений. Предлагается проводить дальнейшее исследование налаживания 

эффективного партнерства как ключевого элемента глобальных трансформаций на 

пути построения нового мирового порядка. 

Ключевые слова: трансформация, интеграция, партнерство, глобализация, 

гибридная война, Украина. 


