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У статті розглядаються політичні чинники місцевого і 

регіонального рівнів, які впливають на формування регіональних 
політичних еліт трансформаційних суспільств сталих демократичних 
держав та сучасної України. Надано увагу принципам групового 
представництва бізнесу у структурі регіональних політичних еліт. 
Висвітлено механізми перетворення регіональних політичних еліт на 
чинники політичного управління регіонального, національного та 
транснаціонального рівнів. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна політична наука 

в галузі дослідження політичних інститутів та процесів обирає напрям 
концептуального визначення змісту окремих установ і організацій, які 
входять до складу політичної системи. Одним з таких важливих у 
прикладному відношенні напрямків є елітотворення та аналіз можливостей 
покращення складу елітарних верств. Розвиток сучасних регіонів як 
особливих автономних структур всередині національних держав, які 
набувають ознак міжнародної політичної суб’єктності в межах 
транскордонної співпраці, висуває до порядку денного необхідність 
політологічної розробки кадрового складу регіональних еліт, механізмів 
їхнього розвитку та тенденцій еволюції. В сучасній Україні елітотворення 
на регіональному рівні в межах політичних наук не отримало ґрунтовної та 
всебічної розробки. З одного боку, так сталося через нетривалий період 
існування національних політичних еліт. З іншого боку, увага дослідної 
спільноти була прикута до елітотворення на національному рівні. На 
сучасному етапі розробка політичної складової регіональних еліт 
актуалізується через підвищення вимог до прийняття рішень на 
регіональному рівні в умовах процесів деконцентрації та децентралізації 
державної влади і можливої передачі політичної відповідальності на 
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регіональний рівень. В умовах розвитку демократичної державності рівень 
підготовки свідомості та досвіду політичних еліт регіонального рівня є 
вирішальним для розбудови громадянського суспільства та 
самоорганізованої територіальної громади на регіональному рівні. 

Досвід зростання впливу політичних чинників у розвитку 
регіональних еліт розвинених демократичних країн сучасного ЄС 
розкриває вагу та значення елітарних груп у прийнятті рішень на 
місцевому і регіональному рівнях. Також досвід розвинених країн свідчить 
про створення специфічних політико-культурних особливостей на рівні 
регіонів, обумовлених місцевими традиціями. Регіональні політичні еліти 
США виступають активними політичними гравцями у виборчому процесі 
всередині провідних політичних сил Демократичної та Республіканської 
партій. У сучасній ФРН регіональні та місцеві вибори визначають порядок 
денний та перебіг і результати виборів та національного парламенту. Ці 
процеси свідчать про можливості розбудови моделі динамічної 
самоорганізації та горизонтальної співпраці горизонтальних взаємодій 
регіональних політичних еліт, які формують інституційну структуру 
сучасної демократії. 

Аналіз останніх розробок. Проблематику політичної місії 
регіональних еліт розглядали російські вчені, зокрема, І. М. Бусигіна у 
праці «Політична роль регіонів в структурі Європейського Союзу, 
концептуальні і прикладні аспекти» [2], яка є докторською дисертацією. 
Розглянутий політичний регіоналізм в державах, членах Європейського 
Союзу, його передумови і прояви, особлива увага надана децентралізації, 
еволюції регіональних структур Франції та Італії, а також регіональним 
партійно-політичним системам у Франції, Італії та Німеччині. У дисертації 
Н. Ю. Лапіної «Регіональні еліти в процесі формування механізмів 
взаємодії в сучасному російському суспільстві» [3] розглянуті регіональні 
політичні інститути і еліти у пізньому радянському суспільстві, вивчені 
соціальні характеристики регіональної еліти, особливості її 
функціонування. У роботі кандидата соціологічних наук С. В. Негруль 
«Формування регіональних еліт, цінності та ідеологія вивчення ціннісних 
засад інтеграції еліт як суб’єкта управління» [5], також надано увагу 
компромісному дискурсу як виду світорозуміння регіональної еліти. Однак 
попри ґрунтовну розробку окремих аспектів, проблема політичних 
чинників формування регіональних еліт потребує додаткового 
опрацювання. 

Метою статті є вивчення політичної складової регіональних еліт в 
сучасному світі. Завданнями статті є вивчення досвіду та специфіки 
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формування регіональних політичних чинників, формування регіональних 
еліт в сучасному ЄС у трансформаційних країнах та в сучасній Україні. 

Виклад основного змісту. Ситуація політизації регіональних еліт у 
трансформаційних державах дуже часто пов’язується з регіональними 
виборчими циклами. В умовах трансформаційних перетворень сталість 
регіональних еліт ставиться під сумнів неврегулюваністю механізмів 
політичної конкуренції. Приклади сучасної Росії свідчать про необхідність 
модернізації механізмів легітимізації регіональних еліт через виборчий 
процес. «Виникає ситуація складного і безперервного федерального і 
регіонального виборчого циклу, яка може створювати навантаження на 
політичну систему країни в цілому, викликати втому виборців та інше. 
Дмитро Бадовський вважає, що уникнути таких ризиків можливо за 
рахунок «дострокової релегітимізації еліт» ― проведенням у відповідності 
з існуючим законодавством дострокових виборчих кампаній в ряді регіонів 
країни, як, наприклад, це було зроблено в Рязанській області Росії», ― 
свідчать матеріали російського аналітичного центру [6]. 

Формування політичних чинників розвитку регіональних еліт 
пов’язане з низкою умов, які існують в кожній конкретній країні. Звідси 
виникають кілька стратегічних напрямків процесів регіоналізації, які 
створюють певне місце для регіональних еліт. Регіоналізація як політичний 
процес визначає вагу та функціональне спрямування регіональних еліт. 
Тому виявлення політичного змісту процесу регіоналізації є основою для 
сучасних політичних досліджень в галузі елітотворення. Згідно з 
вітчизняними аналітиками (в сучасній Україні ― Авт.), активно 
розвивається і прагне до домінування тенденція регіоналізації. Її вираз 
відбувається за двома напрямками: 1) безпосередньо регіональна 
самоідентифікація, збільшення політичних прав, утворення автономій і, в 
перспективі, отримання незалежності регіонами; 2) формування єдиної 
регіональної спільності у форматі транскордонного співробітництва між 
близькими в економічному, історичному і соціокультурному плані 
прикордонними регіонами [1]. 

Розуміння механізмів регіоналізації поєднується з аналізом місцевих 
умов багатьох країн. Прикладний політичний аналіз розкриває особливості 
взаємодії центру та регіонів в окремих пострадянських державах. Його 
змістом стає вивчення процесів непублічного (тіньового) просування 
кандидатур регіональної еліти на центральний рівень з метою лобіювання 
регіональних інтересів. Кланово-племінна суспільно-політична структура 
сучасного Казахстану дає змогу побачити таку модель у взаємодії 
регіональних і центральних еліт. Політичний чинник у цих процесах 
залежить від особистих зв’язків всередині елітних угруповань. На думку 
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казахстанського політичного оглядача, «делегування обласних чиновників 
на республіканський рівень ― це дуже тонкий процес, в якому чимало 
складових. Головна з них ― лобісти в Астані та на місцях. Регіон повинен 
запропонувати кандидатуру, а вихідці з цього регіону в столиці ― 
«правильно подати» претендента на вищу посаду» [7]. 

Однією з провідних тем в осмисленні політичних чинників 
формування політичних еліт у країнах сучасної Об’єднаної Європи є 
посилення регіональних відцентрових тенденцій на основі національного 
сепаратизму та етноцентричних ідейних уподобань. Вказані уподобання, 
які у минулому існували у прихованому вигляді, в умовах фінансово-
економічної кризи отримують новий імпульс. Згідно з російським 
науковцем С. М. Хенкіним, «націонал-сепаратизм ― це ще й реакція на 
процеси європейської інтеграції та глобалізації, побоювання втратити свою 
мову і традиції, «розчинитися» в «невиразному» світовому середовищі. 
Одночасно рух до «Європи регіонів» розглядається тут як обмеження 
повноважень Центру та нарощування свого суверенітету. Питання 
ставиться про пряме представництво Каталонії інших іспанських 
автономій у Брюсселі, оминаючи Мадрид» [9]. 

Створення умов для реалізації права на самовизначення для спільнот у 
Європі залежить від рівня економічного розвитку. Водночас успіх 
агрегування національних еліт як носіїв відцентрових тенденцій залежить 
від їхньої політичної ідентичності і політичної ініціативності. Наявність 
засобів ініціювання однобічних сепаратистських дій сьогодні у Європі 
стримується низкою чинників, серед яких чільне місце посідають 
технологічні й функціональні зв’язки в межах єдиної економічної системи, 
переваги спільного ринку, переміщення капіталів і трудових ресурсів 
тощо. «У відносинах між проблемними автономіями і рештою Іспанії 
виявляється досить типове для багатонаціональних держав зіткнення двох 
одновизнаних принципів міжнародного права. З одного боку, права 
кожного народу на самовизначення, з іншого ― принципу територіальної 
цілісності держав. Міжнародний досвід свідчить, що ця колізія може 
розвиватися у різний спосіб і призводити до діаметрально протилежних 
рішень. Співвідношення відцентрових і доцентрових тенденцій здатне 
різко змінюватися залежно від внутрішньо- і зовнішньополітичних 
обставин», ― вважає російський вчений [9]. 

Політичний чинник формування регіональних еліт тісно пов'язаний не 
лише з регіональним етноцентризмом, але й з нормативно правовими 
колізіями, які виникають між автономними утвореннями і центрами 
управління держав. Принципи національного самовизначення та 
неподільності територій суверенних держав вступають у конфлікт і можуть 
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використовуватися регіональними елітами для власного просування і 
закріплення свого статусу. Водночас вірогідність залучення міжнародно-
правового потенціалу для політичного формування регіональних еліт 
залежить від кон’юнктури і ситуативних чинників. На думку російського 
професора С. М.  Хенкіна, «теоретично можна уявити собі розрив з 
Іспанією, наприклад, Країни Басків. Для цього потрібна ціла низка умов, у 
числі яких збереження або поліпшення нинішнього рівня добробуту 
баскського суспільства; розвиток тенденції до зниження ступеня 
інтегрованості баскської економіки в економіку решти Іспанії (наприклад, 
енергетична автономія); зміна позиції ЄС щодо питання про відділення 
регіону, згода прийняти його до лав Співтовариства, включивши 
положення про право Країни Басків на самовизначення в певну декларацію 
з міжнародного права; посилення баскофобії в іспанському суспільстві, яка 
пов'язана з фінансовими та адміністративними привілеями цієї автономії» 
[9].  

Активна сепаратистська опозиція регіональних еліт повинна 
базуватися на поглибленні конфліктних відносин з центральною 
державною владою. Крім Країни Басків, відцентрові тенденції демонструє 
Каталонія з центром у Барселоні [10], яка етнокультурно не відрізняється 
від решти Іспанії такою мірою, як Басконія. Проте регіональні еліти 
можуть консолідуватися на основі збереження економічного добробуту 
своїх територій. 

Плідним напрямком визначення політичних чинників формування 
регіональних еліт є науковий пошук у галузі політичних цінностей. 
Поняття «регіональна ідентичність» є центральним для самовизначення 
членів еліт та їх ставлення до решти політичного класу країни. «Ключовим 
моментом будь-якого регіоналістського руху є ідентичність як основа 
політичної доктрини, яка може бути покладена в основу діяльності того чи 
іншого руху», ― вважає вітчизняний аналітик А. Мальгін [4]. 

Політичний чинник регіональної ідентичності залежить також від 
історичних умов і традицій. Через зміну у розбудові держав і розвитку 
етнічних спільнот регіональна ідентичність здатна змінюватися. На цій 
основі актуальний стан регіональних еліт у політичному плані залежить від 
ретроспективи кордонів регіонів і їхньої конфігурації. Наявність стійкої 
регіональної ідентичності визначає ареал представництва, до якого 
функціонально належать регіональні еліти. Як зазначає А. Мальгін, 
«регіональна ідентичність базується на порівняно тривалому досвіді 
роздільного існування і нерідко наявності власної державності в минулому. 
Регіональні ідентичності можуть виникати й на іншій основі, наприклад, в 
США, де жителі Півдня відокремлюють себе від мешканців Півночі в 
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значній мірі завдяки відмінності соціально-економічних умов, в яких на 
початковому етапі своєї історії розвивалися ці спільності, хоча в основі як 
тієї, так й іншої стояли вихідці з Англії. Оскільки навіть у сусідніх країнах 
нерідко приналежність до нації має різний сенс, близькоспоріднені або 
тотожні регіональні групи з різних сторін державного кордону визначають 
себе то як нація, як ті ж каталонці в Іспанії, то як етнографічна група (в 
даному випадку французів) ― провансальці» [4]. 

Оцінювання перспектив впливу регіональної ідентичності на позиції 
еліт іноді базується на ідеологічних чинниках. Критика сучасного проекту 
ЄС з лівих позицій визначає лише неконструктивну роль етноцентричних 
спільнот у Європі. «Перелік» сепаратистським чином налаштованих 
європейських регіонів свідчить з політизованих позицій про процес 
масштабної дезінтеграції ЄС. Однак політична практика країн, в яких 
існують потужні автономні регіональні утворення, свідчать про обмежений 
характер сепаратистських вимог. Регіональні еліти таких регіонів, як 
Шотландія, Каталонія, Валенсія, Галісія, Андалусія, Фландрія, Південний 
Тіроль, тверезо оцінюють ситуацію і домагаються преференцій у 
відносинах з центром. Для радикалізації такої позиції потрібна орієнтація і 
консолідація регіональних еліт. Але сценарій дезінтеграції за участю 
регіональних еліт активно обговорюються. Згідно з російським аналітиком 
О. Полуботою, «Об'єднана Європа стоїть перед обличчям як економічної, 
так і політичної кризи. Початковий проект ЄС, як альянсу економічно 
успішних країн, провалився. Більш того, включення до складу Євросоюзу 
депресивних держав істотно ускладнило його становище. Це утворення 
збирає плоди непродуманої інтеграції. За таких умов починається бродіння 
всередині країн ЄС. Особливо на тих територіях, де економічна ситуація 
стабільна і населення не готове брати на себе тягар додаткових витрат за 
тих, хто живе бідніше. Це стосується і Каталонії. В Іспанії цей регіон 
відносно стабільний. Каталонці заявляють про те, що не готові «годувати 
Мадрид». Мені видається, що це тільки перша ластівка. Незабаром 
посиляться відцентрові процеси і в низці інших держав ― у Франції, в 
Бельгії, Великобританії» [8]. 

Таким чином, регіональні еліти перебувають під впливом масштабних 
політичних викликів, які впливають на їхнє формування. У 
трансформаційних державах це непублічні практики здійснення влади та її 
розподілу. У країнах ЄС ― це відцентрові тенденції етноцентричних 
регіональних спільнот. Водночас формування регіональної ідентичності в 
умовах інформаційного суспільства і глобалізації є значною мірою 
ситуативним і кон’юнктурним. Тому подальший аналіз політичних 
чинників формування політичних еліт має розкрити аспекти інституалізації 
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і формальної ідентифікації регіональних еліт як громадських і політичних 
спільнот. 

Висновки. У дослідженнях політичних чинників формування 
регіональних еліт країн сучасного ЄС виявлено, що основними 
напрямками політизації регіональних еліт стали представництва місцевих 
регіональних груп, а також інтересів місцевих громад на регіональному і 
субрегіональному рівнях. Європейська інтеграція, яка змінила баланс сил 
між центром та периферією у національних державах, спонукала місцеві та 
регіональні еліти до проявів політичної ініціативи, більш ефективного і 
відповідального відстоювання інтересів місцевих громад. Водночас 
політика ЄС щодо реконструкції, модернізації і вирівнювання розвитку 
держав-членів поставила на порядок денний адміністративно-територіальні 
реформи, які б створювали умови для самостійності і автономії 
регіональних еліт. Кадровий склад регіональних еліт в сучасному світі 
істотно відрізняється від класичного вигляду, який був розкритий 
європейською та американською соціологією на початку та в середині 
ХХ століття. Якщо Р. Лінда і Х. Лінд та Р. Міллз вели мову про 
децентралізацію регіональної влади та формування і лобіювання інтересів 
певної кількості впливових родин, то на сучасному етапі акцент у 
політичній складовій регіональних еліт переходить до управлінських і 
технократичних органів, які безпосередньо приймають рішення. 

Для трансформаційних держав Центральної та Східної Європи 
основним напрямком політичної реконструкції регіональних еліт стала 
конвергенція місцевого і регіонального представництва. Укрупнення 
територіальних громад й утворення нових регіонів спричинили 
необхідність широких політичних консультацій і співпраці з метою 
адекватного і конкурентоспроможного представництва на рівні ЄС. Тому 
змістом політичної складової регіональних еліт стало набуття нових 
специфічних повноважень, яких не існувало у період соціалістичної 
державності. У зв’язку з цим значна регіональна автономія у європейських 
державах поступово зменшує свій вплив на національні і 
загальноєвропейські справи через тривалу економічну рецесію і потребу у 
підтримці за рахунок загальноєвропейських і національних ресурсів. На 
цій основі порядок денний регіонального політичного самовизначення 
дещо пом’якшується. В сучасній Україні політизація регіональних еліт 
відбувалася у декілька етапів. Першим етапом була інституалізація 
регіональних еліт в межах перетворень першого періоду лібералізації і 
демократизації. Через утворення потужних промислових груп формування 
регіональних еліт, в контексті їхнього впливу на загальнонаціональну 
політику, істотно диференціювалося. На сучасному етапі в Україні 
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відбувається консолідація регіональних еліт на основі представництва 
місцевих громад та вироблення регіональної ідентичності, відмінних від 
великих фінансово-промислових груп. Даний процес здатний забезпечити 
модернізацію регіонального політичного управління в Україні та надати 
новий імпульс процесам демократизації. 
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В статье рассматриваются политические факторы местного и 
регионального уровней, которые влияют на формирование региональных 
политических элит трансформационных обществ постоянных демократических 
государств и современной Украины. Уделено внимание принципам группового 
представительства бизнеса в структуре региональных политических элит. 
Освещены механизмы преобразования региональных политических элит на 
факторы политического управления регионального, национального и 
транснационального уровня.   

Ключевые слова: региональные элиты, группы интересов, конвергенция, 
реструктуризация, демократизация, модернизация. 

 
The article deals with the political factors of the local and regional levels, 

which affect the formation of regional political elites transitional societies sustainable 
democracies and modern Ukraine. Courtesy account the principle of group 
representation in the business structure of regional political elites. The mechanism of 
transformation of regional political elites in the factors of political management of 
regional, national and transnational levels.   

Keywords: regional elites, interest groups, convergence, restructuring, 
democratization, modernization. 
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