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Особливості регіональної самоідентифікації на прикордонних територіях 

 Закінчення „холодної війни” надало значного імпульсу поглибленню 

світової інтеграції та посиленню наднаціональних інститутів. Процеси 

глобалізації та регіоналізації відбуваються паралельно та обумовлені політично. 

На більш ранніх етапах цей процес спостерігався переважно у федеративних 

державах. Наприкінці 90-х років ХХ ст. децентралізація стає реальністю і для 

унітарних держав. Це виражається у підвищенні ролі місцевих органів влади, 

яким передається все більше повноважень, як у внутрішньодержавних справах, 

так і у сфері міжнародної діяльності. Владні повноваження формуються на 

нових рівнях і поступово стають досить важливим фактором. Однак і 

традиційний рівень – державний не зникає. 

 Виникає запитання: чи не є регіоналізм „побічним продуктом” 

глобалізації, пов’язаним з об’єктивною неоднорідністю економічного простору 

як у міждержавному вимірі, так і в контексті держав чи може це самостійне 

явище? Можна передбачити, що однозначної відповіді на питання про 

взаємовплив процесів глобалізації та регіоналізації немає. По-перше, і 

глобалізація, і регіоналізація мають як економічні, так і політичні виміри. 

Уніфікація економічного простору є змістом не тільки глобалізації, але не 

суперечить і сучасній регіоналізації. „По-перше, в той час як старий локалізм 

був „підпорядкованим”, новий є результатом вільної волі і усвідомленого 

вибору; старий був „природнім і необхідним”, новий – добровільним та 

міжнародним. По-друге, старий локалізм прагнув мінімізувати контакти із 

зовнішнім середовищем, тримати свої кордони міцно закритими, новий же 

прагне до встановлення взаємовідносин із рештою світу
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 Таким чином, після завершення періоду „холодної війни” склалися 

передумови появи якісно нового типу спільноти – транскордонного регіону, 

який міг одночасно включати у себе в якості акторів як держави, так і окремі 

землі держав, що підкреслює гетерогенність транскордонного регіону у плані 

складових частин. 

 Сучасні регіони включають в себе дві сфери співробітництва: 

міждержавну та міжрегіональну, причому регіональна інтеграція найкращим 

чином досягається саме на субрегіональному рівні. Це відбувається у тому 

випадку, якщо ці субрегіони дійсно є акторами міжнародного економічного 

співробітництва (тобто володіють можливістю незалежно від своїх держав 

встановлювати транскордонні контакти). Закономірно, що при цьому регіон 

опирається на ті чи інші конкурентні переваги. Роль же держав у цьому процесі 

полягає у створенні умов, заохоченні встановлення таких зв’язків, наділенні 

мікрорегіонів більшою автономією у міжнародній сфері. 



 Необхідно відзначити ще одну важливу сторону сутності 

транскордонного регіону: такий регіон не є територією, яка природно склалася і 

з самого початку оформлена (такою властивістю володіють 

внутрішньодержавні регіони). Як правило „природність” того чи іншого 

транскордонного регіону доводиться або подібними географічними чи 

культурними параметрами, які „природно” відділяють цей регіон від сусідніх 

територій, або транскордонний регіон спочатку виникає як політичний проект 

або ідея, однак, через деякий час, він „оформляється” економічними зв’язками
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Іншими словами, транскордонний регіон може бути на початковому етапі і 

штучним утворенням. Проте, у подальшому він набуває тих рис, які йому 

передбачали, починає розвиватися за встановленою схемою. Отже, 

формуючись штучно як політичний проект, поступово транскордонний регіон 

набуває реальних характеристик. 

 Російський дослідник М. Мунтян виділяє три групи факторів становлення 

та розвитку міжнародних (транскордонних) регіонів
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. Перша група – фактори 

попереднього характеру – географічний, соціально-психологічний, 

культурологічний тощо. Друга група – фактори, які складають основу, 

серцевину регіону, – економічні. Третя група – фактори, які  володіють при 

будь-якій конфігурації регіональної побудови суб’єктивно-вольовим 

характером, – політичні. Відсутність першої групи факторів, на думку М. 

Мунтяна, суттєво послаблює систему регіональних відносин, а відсутність 

другої або третьої – призводить до її розпаду. 

 Аналізуючи сучасний стан українсько-румунського транскордонного 

співробітництва, варто зазначити, що з перелічених факторів, на сьогоднішній 

день найбільш розвинутими є фактори першої групи. У той час, як фактори 

другої та третьої групи потребують підтримки. 

 Як вже зазначалося, однією із перешкод на шляху покращення 

транскордонної співпраці між Україною та Румунією є відсутність регіональної 

самоідентифікації, формування якої здатне подолати існуючі перешкоди. 

Регіональну самоідентифікацію в межах транскордонної співпраці, можемо 

також назвати cross-border identity (CB-identity). Існує багато аспектів та шляхів 

формування cross-border identity, серед яких можна виділити подолання 

ментальних суперечностей, гармонізація міжетнічних взаємин та подолання 

існуючих стереотипів
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 Коли йдеться про політичні передумови формування cross-border identity, 

на нашу думку, ідеальною умовою регіональної самоідентифікації (у межах 

транскордонних регіонів – прим. авт.) є поява лідера, лобістської групи та 

юридично оформленого представництва в існуючих органах влади. У певних 

випадках можливе створення нового політичного представництва
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. Одночасно 

відбувається процес інтеграції з іншими чи тими ж суб’єктами на новій основі 

та створення нових структур „недержавного зразка”. Об’єднання суб’єктів у 

регіони відбувається за принципом „взаємного протягування”. Серед факторів, 

які обумовлюють притягнення регіональних суб’єктів, автори виділяють такі: 

 економічні вигоди, які можна одержати в процесі спільної співпраці; 

 необхідність  політичного об’єднання для досягнення поставлених цілей; 

 ідентичність, як може виражатися в об’єднанні за національною ознакою; 



 спільна історія або її ключові моменти; 

 географічний фактор, на основі якого відбувається об’єднання територіальних 

суб’єктів у регіон
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 На нашу думку, інституціоналізація в органах місцевого самоврядування 

груп, які будуть представляти інтереси транскордонного регіону, дозволить 

активізувати формування cross-border identity, і як наслідок переведення 

транскордонної співпраці з віртуальної, у реально діючу практику, яка буде 

здатна реалізувати основні завдання транскордонної співпраці. Звісно, можна 

стверджувати, що цю роль можуть відігравати виключно органи місцевої влади 

в межах наявних угод, концепцій та програм розвитку транскордонної 

співпраці. Однак, на нашу думку, саме формування окремих зацікавлених груп 

здатне активізувати цю співпрацю, як двосторонній процес. Більша 

зацікавленість таких груп у розвитку економічної, соціальної, культурної та 

іншої співпраці, в перспективі приведе до інтенсивного розширення 

міжособистісних контактів, які можуть розглядатись як основа формування 

cross-border identity. 
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