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Відомо, що без глибокого і всебічного вивчення проблем суспільного розвитку 

неможливе прийняття стратегічно вивірених рішень. Тому найгостріші проблеми 

політичного життя актуалізують певні напрямки у політології чи навіть зумовлюють появу 

спеціальних політичних наук.  

Регіональні політичні дослідження є досить цікавим напрямом сучасної політичної 

науки, хоча на теоретичному рівні даний напрямок потребує детальнішої розробки, оскільки 

єдиного наукового підходу поки не існує, а переважають дослідження окремих явищ на 

прикладі конкретних регіонів.  

У методологічному відношенні для розуміння обраної проблематики були використані 

розробки Л. Уайтхеда, М. Догана та Д. Пелассі, а з російських авторів – О. Гамана, В. 

Гельмана, Р. Туровського, А. Здравомислова. 

М. Доган та Д. Пелассі в своїй праці, присвяченій порівняльним методам у політичній 

науці, пишуть про те, що монографічне дослідження може бути включено в серію 

порівняльних досліджень і „монографічне дослідження має стати достеменним вивченням 

окремого випадку. Метод, що розглядається звичайно розрахований на подальший розвиток 

теорії. Він призначений для ілюстрації стійких рис деяких загальнозначимих ситуацій та 

процесів... Ця тенденція до узагальнення помітніша, коли автором монографії є 

компаративіст. І дійсно, багато дослідників випробували і розробляли загальні моделі в 

межах окремо взятої країни” [2]. 

В регіональних політичних дослідженнях найбільш перспективним, як вважає 

Л. Уайтхед, є застосування можливостей порівняльного методу. Пише про множинність 

стилів порівняльного аналізу: „про вибіркове дослідження, парне порівняння, вивчення 

окремого випадку, моделювання і т.д. Йде комбінування методів... кожний з яких може 

уточнити розуміння тієї чи іншої сторони явищ, які досліджуються, але жоден не може 

домінувати” [3]. 

Р. Туровський у статті «Сравнительный анализ тенденций регионального развития 

России и Украины» виділяє загальні риси і розбіжності регіонального політичного процесу в 

Україні і в Росії [4]. На думку автора, в обох державах регіональний фактор відіграє суттєву 

роль, але не однакову. Ця розбіжність полягає у несхожості стосунків між центром і 

регіонами, що зумовлено багатьма факторами. Автор прогнозує, що з часом як в Україні, так 

і в Росії регіональні процеси будуть відігравати одну з вирішальних ролей у формуванні 



внутрішньої політики країни.  

Основною метою статті є теоретичне узагальнення досвіду з вивчення регіонів, 

осмислення теоретико-методологічних підходів, що використовуються і можуть бути 

використані під час проведення регіональних політичних досліджень. 

Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання: розглянуті можливості 

застосування для пояснення регіональних політичних процесів різних теоретичних моделей 

дослідження підходів; зазначено про вплив неполітичних факторів на протікання політичних 

процесів у регіоні; виділені основні сфери аналізу в політичній регіоналістиці; зазначені 

групи територіальних досліджень; окреслено дослідницьке коло проблем регіоналістики. 

При вивченні політики в регіонах можна виділити декілька теоретичних підходів: 1) 

підходи, що базуються на теорії модернізації; 2) підходи, пов`язані з теорією переходу до 

демократії; 3) переосмислення значення політичної культури; 4) елітиський підхід; 5) 

інституціоналістський підхід, 6) політико-ландшафтний підхід. Дані підходи корисні при 

аналізі регіонального політичного процесу.  

Виходячи з такого стану досліджуваного об’єкта, можемо зробити висновок, що для 

вивчення регіональних політичних трансформацій неможливо обмежитися рамками тільки 

одного теоретичного підходу. 

В дослідженні регіонів використовується міждисциплінарний підхід політичної науки – 

застосовуються методи як політології (при дослідженні функціонування політичних 

інститутів, інститутів громадянського суспільства, протікання політичних процесів на основі 

конкретного регіону), так і географічні методи, коли досліджуються територіальні 

особливості політичних подій і явищ. Зважаючи на те, що політика в регіоні визначається не 

тільки політичними факторами, при дослідженні регіональних політичних явищ 

запозичуються напрацювання інших дисциплін – культурології, етнології, конфліктології, 

соціології, правознавства, економіки. 

Сучасне дослідницьке поле в регіонах залишається досить звуженим і обмежується, 

перш за все, вивченням проблем регіональних і місцевих виборів, «регіональних еліт», 

питань встановлення і розвитку місцевого самоврядування в регіонах і взаємодій з центром. 

В той же час навіть дослідження за вказаними напрямками проводяться не часто. 

Актуальність даної теми для України зумовлена регіональною різноманітністю країни 

(природними, етнічними, конфесійними, соціально-економічними) поряд з політичними 

відмінностями між територіями. 

Відомий своїми дослідженнями регіонів російський вчений Р. Туровський вводить 

поняття “територіально неоднорідна (гетерогенна) країна”, де регіональні політичні процеси 

більш-менш автономні в порівнянні з загальнонаціональними і здійснюють вплив на хід 



подій на рівні держави [5]. До цієї групи належать: федеративні держави, а також унітарні 

держави, що розвивають інститут регіональної автономії (Італія, Іспанія); великі унітарні 

держави, в яких через їх розмір і різноманіття розвивається регіональне політичне життя 

(Франція, Україна); поліетнічні держави (Індонезія) або моноетнічні країни з традиційним 

тиском на регіональні клани, зони племен (Таджикистан); держави, які мають у своєму 

складі особливі етнічні ареали, де розвинуті сепаратистські настрої (Великобританія).  

У політичній регіоналістиці варто виділити основні сфери аналізу: 1) відносини між 

центром і регіонами, політика держави по відношенню до регіонів (у рамках регіональної 

політики регламентуються взаємозв’язки між центром и регіонами, окреслюються права и 

повноваження регіональних владних структур) [6]; 2) вивчення політичного середовища на 

рівні регіону, 3) на рівні окремих територій вивчення регіональних суб’єктів впливу, 

культури і можливих конфліктів.  

Дедалі стає очевидним потреба у всебічному проведенні досліджень, спрямованих на 

виявлення ефективності взаємодій державних і місцевих органів влади з неурядовими 

організаціями. Незважаючи на видиму зацікавленість усіх діючих сторін такої 

взаємодії і суспільства в цілому, бракує динамізму та послідовності. Дана сфера 

потребує вивчення насамперед тому, що саме на цьому рівні можливе здійснення 

базової демократизації суспільства, оскільки вона є своєрідним полігоном 

демократичного розвитку всієї країни.  

Визначна роль у налагодженні діалогу між владою, як місцевою, так і державною, 

належить неурядовим організаціям, оскільки вони відображають суспільні настрої й інтереси 

населення. Їх роль підсилюється й тим, що вони, як незалежні від влади, викликають високий 

ступінь довіри у пересічних громадян. Крім того, ці організації найменш заангажовані, і в 

кінцевому рахунку головна їх мета полягає у сприянні розв’язанню проблем, які є найбільш 

актуальними для суспільства. У випадку взаємодії неурядових організацій з органами 

місцевого самоврядування заслуговує на увагу дослідників випадок, коли діяльність 

громадського об’єднання практично повністю проектується на місцеве самоврядування. 

Результатом цього може бути суттєве розширення взаємин між громадськістю та міським 

керівництвом, співпраця населення з органами влади, підвищення зацікавленості громадян у 

проблемах своєї території та активна участь у їх вирішенні. 

Територіально-політичні дослідження також поділяються на "галузеві" географії 

політичних сил та явищ (масових організацій, адміністративно-територіальних центрів 

управління) і "комплексні" характеристики розстановки політичних сил, що виникають з їх 

поєднання.  

За рівнем територіального охоплення політико-географічні дослідження поділяються на 



три групи: макрорівень (дослідження групи країн, регіонів), мезорівень (політико-

географічне країнознавство), мікрорівень (розгляд специфічних у політичному відношенні 

територій – анклавів, областей, районів, міст). Центральне місце в сучасній політичній 

географії займають дослідження на мезорівні, присвячені окремим країнам, які виступають 

базовими інститутами політичної системи та цілісними соціально-економічними 

формуваннями. Країнознавче дослідження побудоване на системному підході, в основі якого 

лежить дослідження країн як систем [7].  

Система – це певна кількість взаємозв’язаних елементів, які утворюють стійку 

цілісність, мають певні інтегративні особливості та закономірності, притаманні саме цій 

спільності. Характеризуються стійкими зв’язками елементів, які досягаються внаслідок 

структурного упорядкування її частин, цілеспрямованим функціональним станом [8].  

Певна країна (а також область як її частина) виступає територіально-суспільною 

ієрархічно впорядкованою системою, що розвивається і характеризується спільністю 

виробничих і транспортних зв’язків, єдністю системи розселення, соціальної 

інфраструктури, спільністю природокористування та охорони довкілля, єдністю 

інформаційних систем. Наявність інтегрованої сукупності державних і недержавних 

соціальних інститутів, які здійснюють владу та управління на даній території, регулюють 

взаємовідносини між соціальними групами за допомогою правових норм (при необхідності – 

інституцій примусу), що забезпечує стабільність суспільства, робить дану територіально-

суспільну систему політичною.  

Територіально-політична система – це територіально-цілісна і функціонально-

взаємозв’язана сукупність політичних компонентів частини політично-організованого 

простору (держави, області, району). Для аналізу даного об’єднання необхідно знати його 

структуру, тобто внутрішню організацію, специфічний спосіб взаємозв’язку і взаємодії 

утворюючих компонентів, стійку впорядкованість елементів, закони зв’язків між ними.  

Отже, регіональні політичні дослідження мають проводитися з метою оптимізації 

та підвищення ефективності розробки та впровадження науково-прикладних 

регіональних програм, пов’язаних з перспективами соціально-економічного розвитку 

регіонів. Регіональні політичні дослідження в Україні мають бути спрямовані на:  

- визначення найбільш актуальних питань розвитку регіонів на сучасному етапі і 

на перспективу, а також створення постійно діючого моніторингу цих проблем;  

- проведення науково-дослідної, експертно-аналітичної та консультаційної 

роботи з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

державними підприємствами, установами та організаціями з різних аспектів 

економічних, соціальних, політичних та культурних відношень в регіоні;  



- здійснення системного аналізу економічної ситуації конкретних територій 

регіону та внесення пропозицій щодо планової, економічної та організаційної 

концепції вирішення проблеми;  

- організацію багаторівневих соціологічних досліджень проблем регіону та на 

їхній підставі – розробку комплексних методико-консультаційних рекомендацій 

(технологій) щодо подолання проблемних (кризових) ситуацій, що стоять перед 

регіональними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;  

- аналіз політичних конфліктів на локальному рівні (інституціональних, всередині 

еліти, міжнаціональних, соціальних, міжрегіональних, економічних, прикордонних); 

- розробку та реалізацію комплексних заходів паблік рілейшнз (PR), масових 

соціальних кампаній, проведення їхнього консалтингу;  

- здійснення блокового моніторингу та контент-аналізу регіональних та 

центральних ЗМІ для диференціації інформаційного простору та коригування медіа-

планів масових соціальних кампаній в регіоні;  

- здійснення досліджень конкретних сфер діяльності суб’єктів управління, 

структури та пропозицій щодо оптимізації управління. 

Виходячи з вищевикладеного, зрозуміло, що при дослідженні регіонального 

політичного процесу в Україні недостатньо аналізу лише явищ політичного життя. Перевірка 

та оновлення на матеріалі регіонів теоретичного арсеналу й інструментарію важливі для 

соціально-політичних дисциплін, але й одночасно буде отримувати імпульси й окрема 

субдисципліна – політична регіоналістика. 

Політика настільки добра, наскільки їй вдається підтримувати баланс різних інтересів. 

Регіональна політика не виключення. Вона в тій мірі політика і в тій мірі ефективна, в якій 

досягнутий і стібілізований компроміс між регіональними інтересами держави та місцевими 

інтересами самих регіонів. Об`єднавчою ідеєю, і державною, і місцевою, регіональної 

політики може і повинна стати стійкість, стабільність регіональних та міжрегіональних 

відносин. 

Регіональна політика – це цілісна та самодостатня ланка політичної основи 

суспільства, без якої останнє, а також кожна окрема людина та природне середовище можуть 

лише випадково і без гарантованого успіху існувати на кожній конкретній території, 

залишаючись „на самоті” з державою, його економічною, зовнішньою, внутрішньою та 

іншою політикою. 

Теоретична перспектива, що виявляється в результаті нашого дослідження, складається 

в продовженні відповіді на питання, чи є регіон (або, точніше, регіональна політика) 

предметом окремої науки або різних наук. Якщо центр політичного життя України дійсно 



буде зсуватися з центру в регіони, то і регіональні політичні процеси мають бути в центрі 

уваги дослідників.  
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