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РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ 
РЕЖИМИ:ПРОЯВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 
Марія Кармазіна 

 
ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ 
 

У статті проаналізовано практики формування регіональних 
політичних режимів в Україні, методи маніпуляцій ресурсами і 
свідомістю мешканців регіонів. 

Ключові слова:політичні регіони, регіональний політичний 
режим, політичні партії, маніпуляція свідомістю, еліта регіонів. 

Mariia Karmazina. Background of the regional political modes 
in Ukraine. 

The article analyzes the practices of formation of regional political 
regimes in Ukraine, methods of manipulating resources and 
consciousness of the inhabitants of the regions. 

Key words: political regions, regional political regime, political 
parties, manipulation of consciousness, elite of regions. 

 
Аналіз інформаційного простору держави, як і політичної 

риторики політиків та журналістів, свідчить, що (умовний) 
український «політичний словник» стрімко розширюється: у 
ньому з’являються слова і словосполучення для позначення досить 
своєрідних феноменів. Серед них, приміром, – «удільний князь 
області», «політична вотчина», «регіональний лідер/лідери», 
«сімейна група, контролююча регіон», «господарі області» (див. 
про це: [1]) чи «негласні господарі» (див.: [2]). Якщо раніше можна 
було почути про населені пункти, яких характеризували як щось 
середнє «між раєм і концтабором» (див.: [3]), створеним тим чи 
іншим народним депутатом, а різного рівня експерти та аналітики 
ретельно виписували «генеалогію» «регіональних князьківі 
корольків» (наприклад, Донеччини [4], Житомирщині [5], Рівнен-
щини [6], Сумщини [7], Харківщини [8]) чи «кланів» (буковин-
ського [9], дніпропетровського [10]та ін.), зауважуючи, що 
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«регіони держави нагадують феодальні уділи» [11], то нині, з 
початком проведення децентралізації й утворенням територіаль-
них громад, мова почала заходити про можливість появи в Україні 
приватних міст та сіл (див.: [12]), про «самоврядування феодалів» 
[13], про дефрагментацію України, яка «буде поділена на бур-
штинові, аграрні та промислові пояси зі своїми "князьками"», у 
яких «є власна армія, зброя і чималі гроші», а «української влади 
на цій території – немає…» [14]. 

Такий «словник» по-своєму свідчить про те, що на карті 
України формуються (чи вже сформувалися) альтернативні Києву 
політико-економічні центри. Іншими словами: в унітарній Україн-
ській державі функціонувала/функціонує низка регіональних 
політичних режимів.  

Що було (і є) підставою для їх постання? 
Одну із таких підстав для зародження і функціонування вказаних 

режимів найперше (і найлегше) можна розгледіти в далекій 
історичній ретроспективі, коли частини українських земель входили 
до різних державних організмів – до Російської чи Австро-Угорської 
імперій – і, відповідно, до різних політичних систем. Тобто, 
українська спільнота функціонувала в умовах відмінних політичних 
режимів, що накладало відбиток на політичну свідомість, культуру і 
політичну поведінку її членів як учасників політичного процесу (як 
об’єктів чи суб’єктів) і що по-своєму дається взнаки і нині: місцеве 
населення (регіону), підтримуючи ідею унікальності «свого» регіону, 
декларує вірність традиції (у т. ч. – й політичним міфам та 
стереотипам, ідеологіям та релігійно-конфесійним патернам, 
зовнішньополітичним орієнтирам) та історичній пам’яті – чинникам, 
які допомагали й допомагають одним оберігати свої європейські 
цінності й по-своєму підносити ідею Івана Франка «І ми в Європі» 
(яка залишається цивілізаційно привабливою попри нинішню 
очевидну кризу європейського інтеграційного проекту, своєрідну 
неоднорідність європейських країн, про що, з-поміж іншого, свідчить, 
наприклад, існування «двох Польщ» і, зокрема, бідної «Польщі Б», як 
визначив Філіп Тер [15], чи специфічна ко-трансформація «двох» 
Німеччин у Європі «двох швидкостей» та ін.), іншим – триматися 
ідеї належності до слов’янства, русского мира. 
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В умовах сьогодення чинник традиції та історичного під-
ґрунтя політичного регіоналізму набуває новітніх модифікацій: 
моментом його формування часто називають не далеке, а близьке 
минуле – перебування українських регіонів у складі Совєтського 
Союзу чи якоїсь із держав Східної Європи, зокрема – у період між 
двома світовими війнами ХХ століття. 

Вище викладене дозволяє твердити, що у формуванні механіз-
му створення та обґрунтування підстав (на рівні свідомісних 
настанов для населення) для постання регіонального політичного 
режиму чинник традиції та історичного підґрунтя – один із 
домінантних. Відмінність минулого, наявність унікального регіону 
з населенням, що має «свої» цінності, – свого роду матеріальна 
основа для формування регіонального політичного режиму.  

Відмінність минулого й традиції із констатації перетворилися 
у підставу протиставлення й виокремлення того чи іншого 
українського регіону як так чи інакше «унікального». Силою, яка, 
маніпулюючи політичними та економічними чинниками, актуалі-
зувала і політизувала ідею регіону, була (і залишається) регіональ-
на еліта.Так, на початку 1990-х років давалися взнаки претензії на 
владу і відповідний статус двох групколишньої партноменклатури: 
дніпропетровської і донецької, які вирішили в Українській державі 
«узаконити існуючий стан речей» [16]. Тобто регіональна еліта 
намагалася закріпити свою владу не лише на рівні регіону, але «за 
традицією» – мати міцні позиції й на центральному рівні. «Володі-
ння регіоном» (у політичному сенсі) мало слугувати засобомдля 
утримання/здобуття владних повноважень, збереження себе 
(своїхпредставників)у владі та розширення спектра компетенційу 
мінливих політичних реаліях початку 1990-х років як на 
регіональному, так і центральному владних рівнях. 

Показово, що вкоріненню ідеї «унікальності регіону» й, 
відповідно, наступному формуванню регіональних політичних 
режимів сприяли дії не тільки «донецьких» чи «дніпропетров-
ських» екс-партноменклатурників, але й представників української 
інтелектуальної еліти, що дистанціювалася від совєтських 
«цінностей» (хоча її становлення й відбувалося в совєтський час). 
Зокрема, ідею відмежування від московського центру на зламі 
1980–1990 рр. обстоював совєтський дисидент, очільник 
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Народного Руху України, голова Львівської обласної ради 
В’ячеслав Чорновіл, котрий ратував за федералізацію УССР чи 
утворення автономії Галичини у складі останньої, що мало б 
наслідком, відповідно, й законодавче закріплення функціонування 
регіонального політичного режиму.  

Чорноволові настанови «проростали» на своєрідному ґрунті 
Галичини ідеями, які виходили за рамки офіційного совєтсько-
партійного дискурсу і по-своєму виокремлювали регіон з-поміж 
інших у складі СССР. Так, ще у квітні 1990 р. Львівська обласна 
рада народних депутатів своєю постановою «Про розмежування 
функцій радянських і партійних органів» наголосила, що «рішення 
керівних органів КПСС усіх рівнів – від ЦК КПСС до парткомів, 
які стосуються державних, господарських і культурних справ, 
віднесених у виключну компетенцію рад та підлеглих їм структур, 
вважати такими, що втратили свою чинність на території Львівсь-
кої області» [17]. У липні того ж року Тернопільська міська рада 
ухвалила універсал про владу, проголосивши себе вищим органом 
державної влади на території міста. А наприкінці зими 1991 р. у 
Львові був започаткований регіональний орган – Галицька асам-
блея. Крім того, на регіональному рівні почали виникати місцеві 
політичні партії. Таким чином, на початку 1990-х років були 
спроби інституціоналізації регіональних режимів на низці 
територій на заході України. 

 З розвитком українського законодавства (зокрема, 
ухваленням Верховною Радою України 26 березня 1992 р. Закону 
«Про місцеві ради народних депутатів і місцеве та регіональне 
самоврядування»; Конституції України, 1996 та ін.) федералістські 
(чи автономістські) ідеї на теренах Галичини поступово втрачали 
актуальність.  

Перший практичний приклад формування регіонального 
політичного режиму (під тиском сепаратистських сил – 
представників проросійських організацій на зразок Республікан-
ського руху Криму)продемонстрував Крим, що постав перед 
«викликом з минулого»: на зламі 1980–1990 рр., коли СССР 
переживав процеси розпаду, різні політичні актори – від владної 
еліти всесоюзного рівня до різноманітних місцевих еліт – для 
здобуття чи утримання влади в регіоні прагнули скористатися 
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інструментом «Кримська автономія», витвореним у 1921 р. 
більшовиками з тією самою метою (для здобуття і утримання 
влади на півострові). Представники першої (владної еліти всесоюз-
ного рівня) задумувалися над тим, щоб «компенсувати об’єктивне 
послаблення державної машини і запобігти втечі республік від 
Центру», а тому вихід із «ситуації розпаду» вбачали у створенні 
держави, яка б складалася вже не з 15 союзних республік, що мали 
право вільного виходу з держави, а державного організму із понад 
30 суб’єктів, у тому числі – зі статусом автономій, які, втім, уже б 
не мали права вільного виходу з держави [18, с. 24]. Щодо місцевої 
еліти Криму, то вона не була однорідною й одностайною у своїх 
бажаннях стосовно джерел і суті політичної влади в Кримській 
області: дослідники, в одному випадку, звертали увагу, що 
автономізація була на руку кримським татарам, які вбачали в ній 
крок на шляху до створення національної кримськотатарської 
автономії; в іншому випадку– акцентували, що за автономію 
висловлювалися російські націоналісти, які, мімікруючи, 
проголошували комуністичні, республіканські, етнічно-культурні 
гасла, прагнучи при цьому одного – концентрації влади в своїх 
руках чи відновлення влади/впливу на регіон Росії.  

Ситуація набула розв’язання на початку 1991 р., коли 20 січня в 
Кримській області був проведений референдум (перший за роки 
існування СССР!), 93, 26% учасників якого висловилися за 
відновлення в Криму автономії. Невдовзі (12 лютого 1991 р.) 
Верховною Радою УССР було ухвалено два документи – Закон 
Української ССР «Про відновлення Кримської Автономної 
Радянської Соціалістичної Республіки» [19] в межах Кримської 
області в складі УССР та Постанову «Про введення в дію Закону 
Української РСР, Про відновлення Кримської Автономної Радянської 
Соціалістичної Республіки’’» [20]. Останньою передбачалося 
формування нового владного механізму в АРК, що закріплювало 
певний алгоритм зміни формату влади. Згодом ці рішення 
«помираючого СССР» були оцінені як «бомба вповільненої дії» [21]. 

Варто відзначити, що на час розвалу СССР і прийняття (24 
серпня 1991 р.) Верховною Радою УССР Постанови «Про проголо-
шення незалежності України» та, відповідно, «Акту проголошення 
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незалежності України» процес становлення автономії не здобув 
логічного завершення. Зокрема: 

– не було закріплено на законодавчому рівні суті поняття 
«автономія» в межах унітарної держави. Тобто статус «автономія» 
суперечив принципу «унітарність»;  

– не було визначено систему органів влади АРК та, 
відповідно, обсяг повноважень/компетенцій її владних інститутів;  

– не було проведено розмежування та вибудувано ієрархію 
повноважень/компетенцій між державою Україна і утворенням за 
назвою «АРК» та ін.  

Такі обставини створили підґрунтя для конфліктності у 
взаєминах влади АРК з центральною владою. 

Наступним «щаблем» у посиленні градусу напруженості у 
площині «Україна – Кримська автономія» став певний поспіх у діях 
Верховної Ради Кримської АССР, яка ще до розробки і прийняття 
Конституціїухвалила (10 вересня 1991 р.) Закон «Про органи 
державної влади Кримської Автономної Радянської Соціалістичної 
Республіки» (складався з п’яти глав, 26 статей) [22]. 

                                           
Цей Закон був досить суперечливим, оскільки, з одного боку, він нібито 

закріплював поділ влади Кримської АССР на законодавчу, виконавчу, судову 
(статті 1–3, відповідно, були присвячені компетенції «Верховної Ради Кримської 
АРСР», «Раді Міністрів Кримської АРСР» та «Правосуддю в Кримській АРСР»), 
але, з іншого боку, – містив «родимі плями» совєтського часу. Так, він 
проголошував Верховну Раду Кримської АССР «вищим органом державної влади 
республіки», який міг вирішувати «всі питання, віднесені до його компетенції». 
Тобто прямо не вказував на законодавчі функції Верховної Ради автономії: 
«виняткові повноваження» стосувалися і законодавчих функцій, і тлумачення 
законів, і «спрямування діяльності місцевих органів державної влади і 
самоуправління» та ін.  

За Верховною Радою Кримської АССР закон закріплював не тільки право 
(як свідчила стаття 1-18) звертатися до Верховної Ради України чи її Президії з 
«пропозицією дати висновок про відповідність Конституції і законам України 
актів Кабінету Міністрів України, інших республіканських (України) державних 
органів, а також актів громадських об’єднань, що суперечили інтересам і 
Декларації про державний суверенітет Криму», але й (згідно зі статтею 1-21) 
«призупиняти дію на території Кримської АССР законодавчих та інших актів 
Верховної Ради України та її Президії», інших державних органів України, «якщо 
вони виходять за межі своїх повноважень і обмежують суверенні права 
Кримської АССР». Тобто Закон по-своєму «передбачав» можливість конфрон-
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Окремий погляд на ситуацію в Кримській АССР демонстру-
вала політична платформа «Республіканського руху Криму» [23] 
(розроблена у вересні 1991 р.), в якій обстоювалася ідея створення 
«власної державності» в Криму, запровадження поста президента, 
подвійного громадянства для «кримчан», «кримців» (власне, 
Криму і «Співдружності», тобто СНД), російської мови як мови 
«зовнішніх зносин», «діловодства», республіканської гвардії тощо. 
Фактично пропонувалася інша модель організації влади. 

Про нагнітання антиукраїнських настроїв на півострові свід-
чив той факт, що у травні 1992 р. Верховною Радою Криму була 
ухвалена Конституція «Республіки Крим». У 1994 р. антиукраїнські сили, 
здобувши перемогу на президентських і парламентських виборах, 

                                                                                             
тації з центральною владою, хоча в заключних положеннях статті 1 вказувалося, 
що «закони і постанови, прийняті Верховною Радою Кримської АРСР, не повинні 
суперечити законам України, прийнятими в межах компетенції України». 

Специфікою Ради Міністрів Кримської АССР, яка, згідно із Законом, 
проголошувалася «урядом», вищим виконавчим і розпорядчим органом 
державної влади республіки, було те, що до його складу (стаття 15) входив 
Голова Ради Міністрів, перші заступники і заступники Голови, керуючий 
справами Ради Міністрів Кримської АРСР та (за посадами) керівники відділів та 
управлінь Ради Міністрів, що віднесені до «центральних органів державного 
управління республіки». Постійно діючим органом проголошувалася Президія 
Ради Міністрів Кримської АССР. Тобто структура «уряду» не передбачала 
наявності міністрів, відповідальних за ті чи інші сфери і напрями життєдіяльності 
автономії. 

Вказуючи на те, що «правосуддя в Кримській АРСР здійснюється Верховним 
судом Кримської АРСР, районними (міськими) народними судами», Закон жодним 
чином не вказував на природу судових законів, на базі яких мало здійснюватися, 
власне, це правосуддя. Разом з тим, стаття 25 закріплювала положення, що 
«прокуратура Кримської АРСР здійснює вищий нагляд за виконанням на території 
республіки законів України і Кримської АРСР». 

Закон передбачав, що «до розмежування компетенцій між Україною і 
Кримською АРСР» та до прийняття Конституції Кримської АССР, законів 
останньої «щодо місцевих Рад народних депутатів і місцевого самоуправління» у 
«Республіці система, принципи організації та діяльності, повноваження місцевих 
Рад» та їхніх виконавчих комітетів визначатимуться Законом України «Про 
місцеві Ради народних депутатів в Українській РСР і місцеве самоуправління». 

Республіканський рух Криму (РРК) постав у серпні 1991 р. З жовтня 1991 р. 
РРК очолював Юрій Мєшков. Після трансформації РРК у Республіканську партію 
Криму Ю. Мєшков залишався главою політичної сили.  
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зосередили у своїх руках владу в регіоні, яка протрималася аж до 
березня 1995 р., коли центральною владою в Києві було скасовано 
згадануКонституцію та посаду президента «Республіки Крим» 
[24]. 

Вище викладене дозволяє твердити, що, якщо у випадку 
Галичини основною ідеєю була ідея «геть від Москви!», то крим-
ський регіональний режим формувався під гаслами «геть від Києва до 
Москви!». Крім того, варто усвідомити й те, що «кримська 
нестабільність» першої половини 1990-их років була, з-поміж іншого, 
наслідком законодавчої нестабільності в молодій Українській 
державі, відсутністю (до 1996 р.) її Конституції, що зумовлювало, 
відповідно, інституційну нестабільність як у центрі, так і регіонах. 

Після придушення кримського сепаратизмуна місці «Респуб-
ліки Крим» постала Автономна Республіка Крим (АРК), яка стала 
регіоном, де вперше в незалежній Україні почав функціонувати 
регіональний політичний режим на засадах «автономії», специ-
фікою якої, з-поміж іншого, було створення комфортних умов для 
існування джерел сепаратизму: російського – у вигляді Чорномор-
сько флоту Росії, організацій типу Народного фронту «Севасто-
поль–Крим–Росія», та кримськотатарського – у вигляді 
опозиційної Меджлісові організації «Міллі Фірка» (яка розробила 
«Стратегію і тактику на сучасному етапі», проголосивши 
необхідність «відновлення національної державності на території 
«Кримського Юрту» [25], оскільки, як стверджувалося у 
«Програмі Міллі Фірка «Кримські татари: Стратегія ХХІ століття», 
лише «наявність повноцінної державності – необхідна і достатня 
умова збереження, розвитку і майбуття… народу» [26]).  

Утім, не тільки «Міллі Фірка» висловлювалася за «повноцінну 
державність», але й, приміром, Л. Іслямовуже на початку 2017 р. 
зазначав, що загалом формат автономії сам собою непоганий, «та 
все ж це одна із форм рабства» [21]. 

Попри те, що проросійські сепаратисти переконували: 
«Кримчани не люблять Україну і не бачать свого майбутнього у 

                                           
 Характерний момент: лише 12 квітня 2017 р. Кабінет Міністрів України 

підтримав розроблений Мін’юстом України законопроект, яким відмінялася дія 
усіх нормативно-правових актів часів Совєтського Союзу (див.: [27]). 
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складі цієї держави. Жителі півострова пов’язують своє майбутнє з 
оновленням російської державності і відчувають свою причетність до 
великого геополітичного проекту нової відроджуваної Росії», низка 
аналітиків все ж не бачила в цьому загрози і надалі твердила, що 
«кримського сепаратизму, актуального для кінця минулого століття 
явища, … на півострові немає… Це скоріше культурне явище. Звісно, 
іредента присутня – уявлення того, що Крим є частиною Росії, бо за 
Крим проливали кров російські солдати. Ця сукупність ідей присутня 
не лише в підручниках та історичних книжках, але й залишається у 
музеях, публічному просторі, політиці історичної пам’яті, і це 
впливає на формування настроїв». Несуттєвими вважалися і 
сепаратистські настрої серед кримських татар. 

Утім, специфікою регіонального політичного режиму в АРК 
була не тільки наявність сепаратистських сил, які своїм способом 
тиснули на регіональну владу, але й функціонування потужних 
злочинних угруповань, тісно пов’язаних з нею у період 1990-х – 
2000-х років і аж до моменту окупації Криму Росією. Серед них – 
«Сейлем», «Греки», «Славяне», «Імдат», «Адар», формування 
«Дзюби» і «Сахана» та інші, діяльність яких під дією тих чи інших 
чинників то затухала, то знову розгорталася.  

Ці та інші нетрадиційні політичні актори, безумовно, впливали 
на регіональні політичні режими, про що недвозначно заявила свого 
часу голова Національної поліції Україні, говорячи про, приміром, 
«злодіїв у законі»: це – «люди криміналу», які «покликані дестабілізу-
вати, в першу чергу, криміногенну ситуацію в Україні», що будь-які 
«злодії у законі» представляють «інтереси ФСБ в Україні», «можуть 
впливати на українських політиків», домовлятися з ними [28]. Це 
означало, що нетрадиційні політичні актори не просто тиснули на 
традиційних, але справляли вплив на традиційні інститути, вити-
скуючи їх і підміняючи їх нетрадиційними, створюючи й 
підтримуючи функціонування позаправових політичних практик. 

1990-ті роки– початок формування персоналізовних і кланових 
регіональних політичних режимів, як, наприклад, режиму П. Лазарен-
ка на Дніпропетровщині. Механізм створення режиму свідчить, що 
своєрідним стартовим майданчиком для П. Лазаренка (трудові 
досягнення якого починалися із таких «сходинок», як водій, агроном, 
голова правління колгоспу) були посади в райкомі (1985–1987) та 
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обкомі (1987–1990) КПУ, виконкомі Дніпропетровської обласної 
ради (1991). У незалежній Україні у березні 1992 р. Л. Кравчук 
призначив П. Лазаренка представником Президента в 
Дніпропетровській області; у липні 1995 р. – він очолив 
Дніпропетровську ОДА, а вже у вересні того самого року став 
першим віце-прем’єр-міністром України. У період травня 1996 – 
липня 1997 р. П. Лазаренко був Главою українського уряду. Крім 
того, у період травня 1990 – лютого 2002 р. – обирався народним 
депутатом України (ІІ та ІІІ скликання). Політичний інструмент 
П. Лазаренка – створена у березні 1994 р. Політична партія 
Всеукраїнське об’єднання «Громада».  

За свідченням низки Інтернет-ресурсів, установлені в кри-
мінальному процесі в США докази пролили світло на дії 
Лазаренка-державного службовця: перебуваючи на посаді віце-
прем’єр-міністра і далі прем’єр-міністра України, він «сформував 
із великими бізнесменами ділові відносини, які носили характер 
вимагання», що «ошукав український народ шляхом вимагання 
частки володіння в компаніях, проведення розподілу привілеїв по 
блату тощо», що «користувався схемою, за якою від будь-якого 
позитивного рішення для бізнесменів, він вимагав 50% прибутку у 
формі відкату» (це стосувалося і продажу природних ресурсів, і 
пшениці, і молочних продуктів, і природного газу) [29]. 

Регіональний політичний режим на Закарпатті формувався дещо 
в інший спосіб: його осердям став клан Балог.Тобто персоніфікація 
регіонального політичного режиму мала відмінну від Дніпропетров-
щини іпостась: на статус «господаря» регіону претендував клан. 

Що уможливило такий стан речей? 
Зауважу, що і режим П. Лазаренка, і режим клану Балог 

можна розглядати як перші реальні прояви Кучминої держави. 
Другий Президент України, уже відійшовши від влади і огляда-

                                           
На жаль, П. Лазаренко став одним із тих українських Прем’єрів, про чию 

інтелектуальну потугу, особливості свідомісних настанов та про специфіку буття 
ми дізнаємося не з, приміром, наукових, публіцистичних чи художніх творів 
їхнього пера (на зразок «Сібілла, або Дві нації» Б. Дізраелі чи п’ятитомної праці 
«Світова криза», як і шеститомної «Друга світова війна В. Черчіля та ін.), а з 
фрагментів судової справи в США. 
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ючись назад, переконував, що «держава, викликаючи на себе 
незадоволення населення», була «зобов’язаною стати на сторожі 
класу власників, що народжувався», незважаючи на те, що 
«порушень, зловживань, безпорядку при проведенні приватизації 
було багато», що «в очах більшості населення і управлінського 
апарату уся приватизація була кричущим порушенням» спра-
ведливості і порядку [30, с. 95, 94]. Л. Кучма наголошував: «Отож, 
я вважаю, що коли б не було цих “олігополій”, цих “кланів”, не 
було б сьогоднішньої України. “Олігополія” здійснювала свою 
владу на “підвідомчій” їй території» і повністю влаштовувала 
Президента, оскільки робила «головне» – підтримувала «системи 
життєзабезпечення, керуючись, звісно, своїми корисливими 
інтересами» [30, с. 95]. Л.Кучма дбав не про створення потужного 
прошарку середнього класу, а наївно(?) вірив у патріотичність і 
високоморальність великого бізнесу, переконуючи, що саме такий 
бізнес зможе «взяти на себе розвиток інфраструктури, у тому числі 
соціальної», що тільки він «може вкладати засоби у високо-
технологічну продукцію» [30, с. 95].  

Таким чином, Президент Л. Кучма створював не потужні 
державні інститути в центрі і на місцях, а віддав питання 
встановлення правил гри на відкуп кожній з регіональних еліт. Він 
своїм способом уможливив формування економічного підґрунтя для 
«оформлення» регіональних еліт. Зокрема, серед політико-
економічних рішень, які сприяли формуванню регіональних 
політичниї режимів (хоч і без офіційної інституціоналізації за зразком 
АРК), варто назвати, найперше, створення владою ЗВТ, забезпечення 
умов для розгортання прикордонної торгівлі та ін., що так чи інакше 
сприяло економічному зміцненню регіональних еліт та, відповідно, їх 
режимів, які, в свою чергу, активно встановлювали контроль за 
«місцевими ресурсами» – митницею, чи прикордонною (у т.ч. 
контрабандною) торгівлею, функціонуванням портів та ін. 

Аналізуючи механізм розбудови режиму кланом Балог, 
зауважу, що він мав свої особливості. Своєрідним політичним 
ліфтом для В. Балоги, який на початку 1990-х років був 
директором ТОВ «Рей-Промінь», а потім головою правління ТОВ 
«Барви» (м. Мукачеве), а крім того, за деякими даними, був 
людиною, яка відповідала за «мукачівський общак» [31], стало 
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членство (з 1997 р.) у СДПУ (о) – політичній силі В. Медведчука, що 
набирала ваги, борючись за статус «партії влади» (феномену, що 
швидко формувався і набирав конкретних обрисів уже в перші роки 
президентства Л. Кучми), який з часом таки й здобула (після втрати 
цього статусу «першою партією влади» – НДП на чолі з 
В. Пустовойтенком). Ставши міським головою Мукачевого (1998), а 
потім і головою Закарпатської ОДА (1999), на початку ХХІ століття 
В. Балога впевнено піднімався владними щаблями, ставши народним 
депутатом України (2002–2005), міністром (2005–2006) в уряді 
Ю. Єханурова, згодом – М. Азарова (2010–2012). У 2006–2009 рр. – 
очолював Секретаріат Президента України. 

Показовим було те, що В. Балога разом з братами (Іваном та 
Павлом Балогами та В. Петьовкою) за підтримки інших родичів 
(серед яких, як іронізували ЗМІ, були «і мертві, і живі, і нена-
роджені») та членів закарпатської «Цімбори» (місцевої «мафії», 
члени якої були то односельцями, то шуринами і т. п., що цінується і 
береться до уваги при налагодженні стосунків і зв’язків [32]) 
захоплював у володіння Закарпаття. Наслідком стало те, що «сімей-
но-фінансовий» клан Балог «десятиліття панував на Закарпатті, мав 
тут необмежену владу, доступ до фінансових ресурсів» [33]. 
Необмеженість влади проявлялася не лише у ході контролю за всіма 
кадровими призначеннями на території регіону, а й усіма 
«підступами до митниці» та схемами, які «задіяні на кордоні» [34]. 
Крім того, відбувався підкуп населення за допомогою роздачі 
«грошей на дітей, інвалідів, сиріт, циганів» [34]. 

Підтримуючи ту чи іншу політичну силу (доки не було 
створено «власної» партії з промовистою назвою – «Єдиний 
центр», що постала у 2008 р. на базі «Партії приватної власності», 
створеної у 1999 р.), Балоги підтримували й усіх Президентів 
України (від Л. Кучми до П. Порошенка), що забезпечувало їм 
пролонгацію статусу «господарів регіону». 

Одним із інструментів впливу на чергового Президента була 
«русинська карта», яка завжди «раптово» активізувалася і після 
досягнення певних домовленостей із Балогами заспокоювалася [34]. 
Утім, у 2015 р. ставку було зроблено й на фаворита на виборах у 
Берегівському районі – на угорську партію, за яку Балоги закликали 
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голосувати усіх тих, хто не голосував за «Єдиний центр», бо «решта 
українських партій нам тут не потрібні» [34]. 

Таким чином, володіння бізнесом, далі – входження у місцеві, 
а потім і найвищі владні структури, використання цілої низки 
інструментів керування регіоном та розбудови політико-
економічних відносин з владою в Києві (від підкупу виборців у 
регіоні та захоплення економіки Закарпаття у свої руки до 
маніпулювання циганами, угорцями і «русинським питанням» і, 
відповідно, – застосування шантажу у взаєминах з центральною 
київською владою) – ось складові механізму становлення, роз-
витку та функціонування регіонального політичного режиму, 
створеного кланом Балог. Шантажистський потенціал клану стає 
особливо небезпечним з врахуванням настроїв представників 
влади сусідньої Угорщини, які нині виступають за автономію 
угорських меншин за кордоном(див.: [37]). 

                                           
Утім, нині від керівників Закарпаття звучать заспокійливі версії розвитку подій. 

Так, як зазначив речник голови Закарпатської ОДА, угорська діаспора розселена не 
лише в Закарпатті і найпотужніша вонау Румунії – 1, 5 млн чол. (зокрема, у 
Трансильванії), що становить 6% віднаселення Румунії. У Словаччині мешкає 500 
тис. угорців або 4%. У Сербії – 300 тис., або 3% від населення країни. В 
українському Закарпатті проживає 150 тис. угорців, або 0, 3% населення України. 
Наголошується, що питання, яке угорські «урядовці хочуть винести …на розгляд 
Європейського парламенту… стосується, у першу чергу, країн які входять до 
Єврозони».Речник зазначив, що жодної дискусії з приводу автономії закарпатських 
угорців бути не може, оскільки Україна, згідно з Конституцією, – унітарна держава 
[35]. Попри це слід пам’ятати, що ситуація може дуже швидко змінитися і 
заспокійлива риторика може наразі поступитися автономістській чи сепаратистській. 

Варто взяти і факт, зазначений О. Забужко, яка, відвідавши Закарпаття, 
зазначила: «Угорської символіки тут справді вражаюче багато! Мене в цьому сенсі 
потрясла Берегівщина. Там на кожному будинку – буквально, без перебільшень, 
установлені ці меморіальні дошки: тут жив та працював, чи тут зупинявся великий 
угорський письменник, чи культурний, чи історичний діяч. На третій день нашого 
перебування в Берегові я почала казати чоловікові, що ніколи не підозрювала, що в 
Угорщині аж стільки великих письменників! При всій моїй любові і пошанівку до 
угорської літератури, але щоб на кожному простінку оце чіпляти, ну даруйте, це 
занадто, і вже явно не з любові до культури роблено. Це просто та сама символічна 
мітка, яка для українця має означати принаймні наступне: «Вас тут не стояло»... Я 
свідома того, що йде війна, а це – складова отої самої інформаційної війни. Нам 
усім треба бути цього свідомими і думати, як захищатися. А головна форма захисту 
– це усвідомлення, що є моїм і де воно» [36]. 
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Говорячи про регіональний політичний режим, слід мати на 
увазі, що «регіон» – поняття відносне. Регіон, у низці випадків, 
може співпадати з виборчим округом (а не, приміром, областю) та 
територією, яка належить сучасним бізнесменам. Зокрема – 
землевласникам. Яскравою ілюстрацією такого випадку можна 
вважати Київщину, де основою бізнесу родини А. і Т. Засух була 
агрофірма «Світанок»; Суслових – агрокорпорація «Сквира». 
Населення територій провадження бізнесу ставало ресурсом 
(власників бізнесу) під час виборів різного рівня. Зокрема, 
Т. Засуха стабільно здобувала перемогу на виборах народних 
депутатів України у виборчому окрузі №94 аж до 2012 р., коли її, 
«регіоналку», переміг представник іншої політичної сили 
(Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»). І хоча рішенням 
суду на двадцяти семи дільницях округу №94 результати виборів 
було «неможливо встановити» (див.: [38]), вибори все ж по-своєму 
засвідчили певну деградацію регіонального режиму. 

«Політичною вотчиною» Є. Суслова були, крім Сквирського, 
ще три райони Київської області – Сквирський, Володарський, 
Тетіївський, Ставищенський: саме там, у «своєму окрузі» («Там, де 
на мене і собаки не загавкають», як зізнавався «сквирський князь» 
Є. Суслов [1]) – у ТВО №88 – на виборах народних депутатів до 
Верховної Ради України у 2006 р. та на дострокових виборах 

                                           
 Найактивнішими членами родини Суслових, яка контролює 

агропромисловий бізнес на півдні Київщини, є Євген Суслов та його батьки – 
Іван Миколайович та Наталя Миколаївна Суслови, дядьки – Василь 
Миколайович, Геннадій Миколайович та Микола Миколайович Суслови. Родина 
(за даними 2015 р.) контролювала: ВАТ «Шамраївський цукровий завод»; 
«Сквирський вентиляторний завод»; ВАТ «Сквирський сирзавод»; СП з 
аграрнопромислового будівництва «Сквирський агропромбуд»; ТОВ «Агропро-
мислова корпорація, , Сквира’’»; ЗАТ «Швейник»; ТОВ українсько-індійське 
підприємство «АНУП»; ДП «Ануп-кафе «Каштан»; ТОВ «Готель»; ТОВ 
«Перукарня»; приватне торгово-виробниче підприємство «Сім»; споживче 
товариство «Сім», яке є засновником у Госпрозрахунковому відокремленому 
філіалі «Вояж» СП «Сім», Госпрозрахунковому відокремленому філіалі «Гена» 
СП «Сім», Госпрозрахунковому відокремленому філіалі «Вересень» СП «Сім»; 
Дитячий будинок «Центр розвитку дитини «7» для дітей сиріт»; споживче 
товариство «Олександрія»; ТОВ «Консул»; ТОВ «Агросім»; ТОВ «Агрофірма, , 
Малолисовецька’’»; фермерське господарство «Черемош» [39]. 
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2007 р. Сквирський міський голова Є. Суслов здобув перемогу, 
займаючи, відповідно, десяте та тринадцяте місця у списку «Блоку 
Юлії Тимошенко» (див.: [40; 41])та забезпечуючи таким чином 
політичне прикриття бізнесу своєї родини. 

З огляду на вищесказане, можемо твердити, що виписати одну 
модель становлення регіональних політичних режимів в Україні – 
неможливо. Режими інституціоналізувалися у різний час і з 
залученням представників різних соціальних прошарків. Якщо на 
Київщині, приміром, становлення і розвиток режимів відбувався у 
«вотчинах» латифундистів, то на Харківщині значного впливу 
набували «цеховики», «бариги» і «кидали», на Дніпропетровщині 
– «обкомівські» і «південмашівські» (див. про це детально: [32]), а 
на Закарпатті, зокрема, – члени вищезгаданої «Цімбори». Різними 
були й періоди їхнього існування (восени 2016 р. Г. Москаль 
заявляв, приміром, про те, що він «відбив у клану Балоги 
Закарпатську область» [42]), як і засоби їхньої легітимізації. 
Промовистим прикладом у цьому разі є досвід Донеччини, де 
формування регіонального політичного режиму відбувалося за 
допомогою низки досить своєрідних інструментів: 

– «консервування простору», що призводило до незмінності 
«політичного ландшафту» міста, про що свідчили (у 2013 р., тобто 
напередодні російської окупації частин Донеччини і Луганщини) 
назви районів, вулиць, площ, парків; збережені місця пам’яті та 
пам’ятники совєтського часу; совєтські свята тощо (див. про це 
детальніше: [43]) й, відповідно, майже незмінна політична 
ідентичністьмешканців міста; 

– незмінності кола осіб Донецька/Донеччини, які уособлювали 
владу на локальному/регіональному рівнях, а також представляли її 

                                           
 У процесі парламентських виборів 1990, 1994, 1998 років сформувався 

своєрідний пул «переможців Донеччини» – група осіб, яким вдалося не тільки у 
1990-х рр. представляти інтереси Донецька і – ширше – Донеччини у Верховній 
Раді України, але й в подальшому – на зламі ХХ–ХХІ століття. Серед цих осіб 
були М. Азаров, р. Богатирьова, Ю. Болдирєв, Г. Васильєв, Ю. Звягільський, 
В. Коновалюк, В. Ландик, О. Лєщинський, С. Матвієнков, О. Панасовський, 
В. Рибак, Г. Самофалов, П. Симоненко, М. Чечетов. Вибори 2002, 2006, 2007 і 
2012 років засвідчили, що осердя «регіонального пулу» у Верховній Раді України 
становили як уже згадані персони, так і низка нових, які стали «парламентськими 
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на центральному впродовж усього періоду після 1991 р., ставши 

                                                                                             
довгожителями»: М. Азаров, Н. Аркаллаєв, Т. Бахтєєва, Р. Богатирьова, 
В. Богуслаєв, Г. Васильєв, О. Єфремов, Ю. Звягільський, В. Зубанов, В. Ландик, 
С. Ларін, С. Ківалов, С. Клюєв, Б. Колесников, М. Комар, О. Лєщинський, 
Л. Литвинов, В. Макеєнко, В. Наконечний, О. Панасовський, В. Пєхота, 
Г. Самофалов, Г. Скудар, О. Стоян, В. Тихонов, В. Турманов, В. Хомутиннік, 
О. Царьов, І. Шкіря, М. Янковський та ін. (див. про це детальніше: [43, с. 142–
146]). Незмінністю була позначена ситуація з вибором міського голови Донецька: 
у 1990–1992 роках упродовж короткого терміну посаду голови міської ради 
Донецька обіймав О. Махмудов. У листопаді 1992 року головою Донецької 
міської ради народних депутатів та головою виконкому став Ю. Звягільський, а 
його першим заступником – В. Рибак, що потягло за собою докорінну зміну 
ситуації на весь наступний час (аж до моменту постання «ДНР» і створення 
«міської адміністрації» на чолі з І. Мартиновим) – владу в Донецьку 
уособлюватимуть дві персони: у вересні 1993 – квітні 2002 рр. міським головою 
був В. Рибак (після того, як Ю. Звягільський у червні 1993 року був призначений 
віце-прем’єр-міністром України, а у вересні того ж року – в. о. прем’єр-міністра 
України), у 2002 – липні 2014 рр. – О. Лук’янченко. Така особливість була одним 
зі свідчень надзвичайної слабкості місцевого самоврядування, впливу на ситуацію на 
місцях адміністрації і фінансово-промислових груп [43, с. 149]. Аналіз змінності голів 
Донецької обласної ради свідчить, що після проголошення України незалежною 
державою очільниками облради по кілька місяців були Ю. Смірнов (до квітня 1992 р.) 
й О. Петренко (квітень – 2 серпня 1992). Більш тривалий час у дев’яностих роках 
ХХ століття цю посаду обіймали В. Чупрун (12 листопада 1992 – липень 1994), 
В. Щербань (10 липня 1994 – 4 жовтня 1996), І. Пономарьов (4 жовтня 1996 – 14 трав-
ня 1999), В. Янукович (14 травня 1999 – 14 травня 2001). Термін перебування на 
зазначеній посаді у 2000-х роках почав зростати: Б. Колесников її обіймав у період 
травня 2001 – квітня 2005 і з 4 серпня 2005 до 25 квітня 2006 рр.; А. Близнюк був 
виконувачем обов’язків голови облради з травня до 4 серпня 2005 рр. і головою з 
26 квітня 2006 р. до 15 квітня 2010 р.; А. Шишацький – з 15 квітня 2010 до 2 березня 
2014, коли на зміну йому прийшов С. Тарута. При цьому показовим є те, що 
центральна влада в особі Президента України по-своєму підтримувала/консервувала 
владу на місцях. Так, після того як Ю. Смірнов перестав очолювати Донецьку 
облраду, він був призначений представником Президента у Донецькій області (20 
березня 1992 – липень 1994), йому на зміну прийшов В. Щербань (11 липня 1995 – 18 
липня 1996), який, будучи головою облради, очолив Донецьку ОДА. Короткий час (з 
18 липня 1996 р. до 14 травня 1997 р.) головою Донецької ОДА був С. Поляков, якого 
14 травня 1997 р змінив В. Янукович, обраний, як зазначалося вище, у 1999 році 
головою облради. Після В. Януковича очільниками у 2000-х роках призначалися 
чотири особи: А. Близнюк, В. Логвиненко, В. Чупрун, А. Шишацький. У березня 2014 
року (з розгортанням кризи на Донбасі) очільником став С. Тарута, якого у жовтні 
змінив О. Кіхтенко. Таким чином, з початку української незалежності дуже обмежене 
коло осіб утримувало владу у місті Донецьку й Донецькому регіоні [43, с. 150–151]. 
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фактично «господарями» чи «власниками» Донецька і Донеччини. 
Демократичних змін (у механізмі трансформації влади) фактично не 
відбувалося, що по-своєму влаштовувало Київ, зокрема, Президента 
Л. Кучму: забезпечивши його підтримку на президентських виборах 
1999 р., представники донецької еліти здобули не тільки важелі 
впливу на Президента, але й змогли (з 2002 р.) стати незмінними 
представниками Донеччини в парламенті, інших органах влади та 
убезпечили тим самим свій політичний, економічний управлінський 
контроль за «своїм» регіоном; 

– редукції «шахтаря-трудівника» до рівня «особи, яка 
бореться за виживання» в умовах економіки, яка і надалі 
приносила прибутки власникам підприємств, але прирікала 
«людський ресурс» на безробіття, мізерну платню, жахливі умови 
праці, примітизувала його свідомість. Останнє провокувало 
аполітичність й апатичність основної маси донеччан, їхню 
суспільну пасивність, низьку здатність до самоорганізації, 
живучість міфів про «золоті часи» (совєтського періоду: фальшива 
історія породжувала фальшиву політику) і підстави для 
збереження совєтської ідентичності тощо. Аполітичність, крім 
того, зумовлювалася браком знань (наприклад, щодо інших 
українців – з інших регіонів) і сучасної освіти, що часто ставало 
підґрунтям для формування різноманітних міфів, ілюзій, страхів, 
слабкої саморефлексії та ін. Пояснювалася вона і повним 
підкоренням людського ресурсу міста/регіону інтересам та 
устремлінням правлячої і бізнесової еліти в умовах її спротиву 
реформуванню економіки регіону (про що по-своєму говорили і 
походи шахтарів на Київ у період 1990-их – 2002 року, і 
поширення копанок та використання дитячої праці, продовження 
роботи нерентабельних шахт у подальший час тощо); 

– підтримки представниками еліти Донецька ідей регіо-
налізму, дотримання комуністичної/соціалістичної риторики, ідей 
«слов’янської єдності» та православ’я, проросійських й анти-
українських настанов.Утім, політична ідентичність локальної еліти 
була позірною. Для власників капіталів і «людського ресурсу» 
ідентифікаційна проблематика актуалізувалася лише у ситуації, 
коли поставало запитання, «хто, які зовнішньополітичні 
орієнтації убезпечать власні статки й, відповідно, примножать 
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їх?». Останнє зумовлювало той факт, що політична ідентичність 
представників місцевих еліт, в одних випадках, була ситуативною 
або вдаваною, в інших – з досить випуклим акцентом: проєвропей-
ська чи проросійська. Їх поведінка й політика були своєрідним 
механізмом маніпуляції свідомістю мас і зумовлювали своїм 
способом той факт, що стійкі суспільні ідентичності ставали 
нестійкими. Це особливо проявлялося в «обмеженому просторі» – 
на рівні регіону, куди в Україні «вхід» держави й еліти з інших 
регіонів був по-своєму закритим. Тобто місцеві регіональні еліти 
на свій розсуд формували ідентичність регіону (міста); 

– утримання аполітичної й апатичної свідомості мешканців 
регіону засобамиУПЦ (МП) (проникнення служителів церкви на 
підприємства і поширення ідей «русского мира», що було 
деструктивним чинником і відбувалося на шкоду процесам 
формування української політичної ідентичності; створенняними 
віртуального– словесно-емоційного – простору, пов’язаного зі 
слов’янсько-православним «русским миром») та ЗМІ як анти-
українських суб’єктів інформаційного поля, що призводило до 
формування в індивіда стійких негативних установок, викривлення 
сприйняття реальності і, як наслідок, до неоформленості, нечіткості 
маркерів політичної ідентичності, ідентифікаціїособистості лише 
на рівні локального соціуму (донецький як вияв неполітичної 
ідентичності), що віддзеркалювало різні ступені фрустрації 
індивідів та призводило доспівіснуваннясовєтської, постсовєт-
ської, української, російської, донецької, донбаської (вибудуваній 
на тюремній «понятійній» культурі, що мала свої вияви у всьому – 
від поведінки до мови) ідентичностей та до зростання рівня 
конфліктогенності соціуму; 

– маніпулювання інформацією, що зумовлювало нездатність 
локальної спільноти до протистояння зовнішнім викликам, 
унеможливлювало конструктивні політичні практики. 
Інформаційний простір Донеччини був переповнений виданнями з 
антиукраїнським змістом. Публікації таких видань знецінювали все 
українське, нагнітали страх (який став свідомісною домінантою 
мешканців міста), провокували до деструктивних (щодо України) 
дій і – ширше – були наповнені антизахідними, антисемітськими, 
антидемократичними гаслами. Методом «абсурдизації реальності» 
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(через надання неповної, недостовірної, фрагментарної та іншими 
способами викривленої інформації) висміювалися досягне-
ння/можливості України як держави; нівелювалася довіра до 
політичних, соціальних державних інститутів; відбувалася 
дифамація і, відповідно, ізоляція певних суспільних прошарків. 

– освітньо-культурної політики в Донецьку (про що говорить 
перешкоджання відкриття українських класів у школах, 
відтворення української складової в історії Донбасу у місцевих 
музеях, спротив представників освітньої еліти увічненню пам’яті 
В. Стуса тощо). 

Наслідком потрапляння індивіда у тенета віртуальних благ 
(«слов’янської єдності», «русского мира», «православного 
братства» та ін.), створених регіональним режимом, було однією з 
причин, які уможливили знищення «імунітету соціуму» і постання 
«саморобних» «ДНР» і «ЛНР» (й відповідної ідентичності) та 
обернулися фактичним самознищенням регіону.  

Час вносив (і вносить) свої корективи у функціонування 
регіональних політичних режимів. На Закарпатті це проявилося, за 
даними засобів масової інформації, у зіткненні у 2015 р. інтересів 
двох народних депутатів – В. Балоги і М. Ланьо [44].Наслідком 
стало збройне протистояння в Мукачевому (липень 2015) [45] . 

Показово, що народний депутат Верховної Ради України VІІ 
та VІІІ скликання М. Ланьо, як і В. Балога, – уродженець 
Мукачівського району Закарпатської області. Суб’єктом висування 
М. Ланя на парламентських виборах 2012 р. була ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ [46], на позачергових 2014 р. – він став самовисуванцем 
[47]. У кримінальних колах М. Ланьо відомий як «Блюк», 
угруповання якого, за деякими даними, займалося в Закарпатті 
контрабандою [48].  

Загалом, феномен людини, яка з локального рівня 
спромоглася піднятися до рівня народного депутата, будучи при 
цьому тісно пов’язаною з тими чи іншими кримінальними структу-
рами в регіонах, став маркером політичного процесу в Україні. 
Уже з 1990-х років, формуючи свої капітали шляхом рейдерських 
захоплень підприємств, вбиваючи один одного, представники 
місцевих еліт створювали свої кланові «охоронні структури» (як 
поблажливо називав їх Президент Л. Кучма [30, с. 93])», які 
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фактично з часом перетворювалися у приватні армії, і, минаючи 
державу і закон, «віджимали» бізнес у опонентів, а головне – 
придушували опір населення (як, приміром», «тітушки» під час 
Революції Гідності в низці українських міст), якщо цей опір не 
сприяв просуванню бізнесових чи владних інтересів олігарха-
утримувача гібридної «армії». 

Нині «хазяї» озброюються і далі й «абсолютно не звертають 
увагу ані на владу, ані на правоохоронні органи» [14]. 
Шантажуючи так чи інакше центральну владу нестабільністю у 
регіоні, вони все частіше використовують потенціал своїх армій. 

                                           
У 2010 р. (див. про це детальніше: [49]) в Україні як «обов’язковий атрибут 

бізнесу» існували «приватні армії», створювані «навіть невеликими» фінансово-
промисловими групами, які набирали собі на службу десятки і сотні «людей у 
камуфляжі». Чисельність останніх, за деякими даними, становила близько 
500 тис. осіб, що кількісно перебільшувало Збройні сили України у 2, 5 рази. 

У березні 2012 р. Верховною Радою України було прийнято Закон «Про 
охоронну діяльність» (одним із авторів якого був В. Малишев, що із 2000 р. 
очолював міліцію у м. Донецьку; з 2005 р. – особисту охорону Р. Ахметова). 
Стаття 9 Закону «Права суб’єкта охоронної діяльності» фактично розширювала 
права охоронних фірм на застосування насилля, дозволяючи для «забезпечення 
охоронної діяльності придбавати, зберігати та використовувати в установленому 
законодавством порядку спеціальні засоби» [50], перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України – бронежилети, захисні каски, газові балончики з 
аерозолями сльозоточивої та дратівної дії, газові пістолети і револьвери та 
патрони до них калібру 6, 8 і 9 міліметрів, заряджені речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії, гумові кийки, наручники пластикові (текстильні) одноразового 
використання, електрошокові пристрої, пристрої вітчизняного виробництва для 
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми власти-
востями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони [51]. 

Того ж – 2012– року в СКМ з’явилася структура за назвою «Охоронний 
холдинг», що була створена зусиллями народного депутата України V–VI склика-
нь Верховної Ради С. Мельником [52]. 

Таким чином, була ліквідована монополія держави на насилля. Разом з тим 
слід відзначити, що з початком російсько-української війни низка охоронних 
структур, за деякими даними, стали«базою для формування озброєних 
батальйонів як з боку України, у випадку з «Приватом» – це «Дніпро-1», так і з 
боку так званої «ДНР» – це батальйон «Восток»» [52]. Утім, уже через рік 
з’явилося побоювання, що «приватні армії…вже давно не були в зоні АТО, 
а…воюють за інтереси великого бізнесу», що може породити хаос, анархію й 
призвести до руйнування України [53]. 
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Серед останніх прикладів – використання Р. Ахметовим ще до 
початку розгортання російсько-української війни учасників 
приватної армії у ролі «кишенькових» терористів на Донбасі (див. 
про це детальніше: [54]). 

Попередній – 2016-ий – рік з новою силою продемонстрував 
своєрідне прилаштування регіональних політичних режимів до 
ситуації у країні. Засоби масової інформації, Інтернет-ресурси, 
заговорили про «повернення старих стосунків Балоги і Медвед-
чука» і почали формулювати недвозначне запитання – чи не взяли-
ся «Медведчук та Балога…. за створення Закарпатської народної 
республіки?» [55]. Прикметно, що таке запитання постало після 
засідання третьої сесії Закарпатської облради VІІ скликання, 
учасники якої затвердили звернення до Президента, Прем’єра та 
спікера парламенту, наголосивши на необхідності внесення змін до 
Конституції України та надання широких адміністративних і 
фінансових повноважень органам місцевого самоврядування. Екс-
очільник Закарпатської ОДА і народний депутатУкраїни і член 
фракції «Опозиційного блоку» О. Ледида прокоментував ситуацію 
так: «В умовах децентралізації, яка була заявлена, 16 найпотужніших 
підприємств, на яких працює близько 15-ти тисяч людей, які платять 
податки на різні рівні, близько півмільярда гривень переведені у 
Львівську область! Сьогодні в кожній області з держбюджету 
виділені мільярди на будівництво доріг, у Закарпатській – нуль. Не 
кажучи вже про те, що прикордонне Закарпаття досі не включили в 
митний експеримент, де передбачено надпланові надходження 
платежів направляти на розбудову доріг регіону. І таких багато 
прикладів. Поки заяви вищого керівництва держави, на жаль, 
розходяться з реальними ділами, а з області намагаються зробити 
таку собі безправну сільську раду» [55]. 

У цій ситуації інтерес викликає те, що, незважаючи на 
належність до різних політичних сил, які до того ж перебувають у 
специфічних стосунках з режимом В. Путіна в Російській Федера-
ції, регіональна еліта Закарпаття експлуатує ідею обділеного 
регіону, якому центр не додає ресурсів. Можна твердити, що це 
була своєрідна третя іпостась обділеного регіону.  

Чому саме третя? 
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Якщо повернутися у 1990-ті роки (коли ця ідея зазвучала 
вперше), то з’ясуємо, що так звані обділені регіони, найперше, 
відчули свою обділеність «при перерозподілі влади у новій 
незалежній державі». На зміну цій, іпостасі обділених владою, 
прийшла друга, яку по-своєму представила регіональна еліта, 
назвавши низку регіонів «економічними центрами» країни та 
акцентувавши ідею про те, що саме вони «годують всю Україну» 
та найбільше збагачують український бюджет. Вихід регіональна 
еліта пропонувала один – федералізацію країни. Остання, як 
доводилося, дозволила б не тільки бути регіональній еліті 
основним гравцем на політичному полі регіону, але й, головне, 
самостійно розпоряджатися регіональними ресурсами. Таким 
чином, економічні інтереси регіональної еліти підштовхували її до 
декларування вимог зміни статусу того чи іншого регіону, що 
уможливило б легітимацію процесу і результатів формування 
регіонального політичного режиму. 

Тож інструмент за назвою «федералізація України», досить 
ефектно був використаний у 2004 р., коли відбувся з’їзд у 
Сєвєредонецьку, де глава Донецької обласної ради Б. Колесников 
проголосив необхідність автономної республіки на Південному 
Сході України. У свою чергу, Верховна Рада України ухвалила (у 
першому читанні) зміни до Конституції, які передбачали 
розширення сфери впливу обласних рад.  

У наступний час (аж до моменту обрання В. Януковича на 
президентську посаду) регіональні еліти (насамперед Донеччини, 
Луганщини, Харківщини, які позиціонувалися головними претен-
дентами на статус суб’єктів федерації) постійно експлуатували 
ідею федералізму, дбаючи про збереження своєї влади і власності 
на регіональному рівні.  

Реальний стан справ (див. Таблицю 1) свідчив про те, що у 
2013 р. найбільший валовий регіональний продукт виробляв Київ. 
Майже вдвічі (!) меншим він був у Донецькій та Дніпропетров-
ській областях. У Харківській області, порівняно з Києвом, він був 
меншим у 3, 75 рази; в Одеській – у 4, 48; Київській – 4, 53; 
Львівській – 4, 93; Луганській – 5, 67; Закарпатській – 4, 60 раза і 
т. п. До того ж, як свідчить Таблиця 1, з початку ХХ століття 
(з 2005 р.) тенденція була незмінною. 
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Таблиця 1 
Валовий регіональний продукт  

(рейтинг регіонів складено за 2013 р.)* 
(у фактичних цінах; млн грн) 

 

 2000** 2005 2010 2011 2012 2013
Україна 137993 441452 1082569 1302079 1459096 1522657
м. Київ 15715 77124 196639 223774 275685 312552
Донецька 17278 58044 128986 161021 170775 164926
Дніпропетровська 13163 41227 116136 140020 147970 152905
Харківська 8271 25618 65293 76866 82223 83315
Одеська 7072 20762 53878 61499 64743 69760
Київська 5926 15362 44953 59154 69663 68931
Львівська 5850 17192 41655 52103 61962 63329
Полтавська 5712 18099 44291 52252 56580 58464
Луганська 6403 19716 45541 57202 58767 55108
Запорізька 7568 19968 42736 49525 54828 54352
АР Крим 4085 12848 32426 38220 44536 46393
Вінницька 3802 10207 23589 29099 33024 36191
Івано-Франківська 3117 9622 20446 26752 32286 33196
Черкаська 3179 9014 22354 27012 31265 33087
Миколаївська 3314 9553 24055 27633 29205 32030
Сумська 3495 8025 18333 22907 24933 26765
Хмельницька 2949 7958 18096 22843 26237 26426
Житомирська 2835 7430 18743 21928 24849 25676
Кіровоградська 2159 6877 15749 20041 22056 25313
Чернігівська 3073 7627 17008 21165 23934 24237
Рівненська  2513 7263 15882 19302 21795 22004
Закарпатська 2151 6700 15299 18054 21404 21400
Херсонська 2348 6469 15649 18448 19357 20767
Волинська  2195 6553 14429 17637 20005 20622
Тернопільська 1853 5137 12726 16294 17957 18085
Чернівецька 1313 4234 9892 11969 13166 13757
м. Севастополь 654 2823 7785 9359 9891 11066

 

*Складено на основі: Валовий регіональний продукт за 2013 рік. 
Статистичний збірник. (Державний комітет статистики України) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/ 

** У 2000 р. вказано загальний обсяг валової доданої вартості (ВДВ) за 
регіонами, з 2005 року вказано валовий регіональний продукт.  

Аналіз капітальних інвестицій, освоєних регіонами (Таблиця 2), 
свідчив, що, порівняно з Києвом, який освоїв у передвоєнному 2013 р. 
70321 млн. грн, Донецька область освоїла у 2, 51 раза менше, Дні-
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пропетровська – у 3, 34, Харківська – 7, 56; Одеська – 5, 92; Львівська – 
7, 6; Луганська – 6, 18; Закарпатська – у 26, 57 раза менше і т. п. 
Наголошу, що такою була ситуація за президентства В. Януковича. 
(Про ситуацію у регіонах упродовж двох років російсько-української 
війни дають уявлення дві останні колонки Таблиці 2).  

Таблиця 2 

 
Освоєно (використано)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Україна 189061 259932 293692 267728 … …
Україна* 180576 241286 273256 249873 219420 273116
Автономна Республіка 
Крим 

6927 16911 18332 15453 … …

області  
Вінницька 3545 5081 5824 6110 5675 7373
Волинська 1767 2577 3255 3327 3390 6167
Дніпропетровська 16017 22116 22509 21290 20357 25920
Донецька 14994 26802 31722 27912 13156 8304
Житомирська 2011 2520 2893 3005 2905 4044
Закарпатська 2205 3052 2736 2646 2639 3778
Запорізька 7964 6677 7204 6839 7034 7794
Івано-Франківська 4379 4256 5167 4797 6837 9609
Київська 11331 17673 20367 20697 19653 24359
Кіровоградська 2123 3993 4576 3224 3122 4057
Луганська 5646 6980 8223 11369 5223 2060
Львівська 8830 12114 11173 9817 9555 13387
Миколаївська 4422 4298 4696 5009 3771 5990
Одеська 9724 9347 14631 11872 9361 9984
Полтавська 6289 7859 10218 9536 8828 8338
Рівненська 1937 2566 2771 2837 2805 4334
Сумська 2188 3022 2871 2721 2798 3663
Тернопільська 2138 2524 3375 2976 2590 3828
Харківська 8063 13035 14759 9293 8032 11247
Херсонська 1891 2688 2436 2125 2208 3107
Хмельницька 2948 3547 3489 3638 4078 6809
Черкаська 2831 3225 3781 3413 3262 4486
Чернівецька 1715 1794 2229 2257 1687 2789
Чернігівська 1891 2397 2737 2842 2621 3550
міста  
Київ 53726 71143 79614 70321 67833 88139
Севастополь 1559 1735 2104 2402 … …

Капітальні інвестиції за регіонами (у млн грн)* 
*Складено на основі: Державна служба статистики України. Капітальні 

інвестиції в Україні. 2010–2015. Статистичний збірник. – К., 2016. – С.56 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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З урахуванням ситуації, що склалася, варто відзначити, що у 
роки президентства В. Януковича акцентування політичного 
регіоналізму (в умовах зміцнення президентської влади) дещо 
зменшилося. «Вихід» регіоналізму на центральний рівень 
унаслідок перемоги свого президента на президентських виборах, 
як і перетворення регіональної партії (зокрема, ПАРТІЇ РЕГІОНІВ) 
у партію влади, що мала можливість контролювати центральні 
інститути й органи (парламент, уряд), призводив до деструктивних 
трансформацій на рівні держави, про що по-своєму говорили 
критики «донецькогорегіоналізму», ідеологія якого базувалася, як 
стверджувалося, на приматі права держави, беззаперечній покорі її 
лідеру і правлячій партії, підпорядкуванні індивідуальної волі 
державній владі та жорсткому придушенні інакомислення і 
свободи слова; зневажливому ставленні до ліберальних та 
демократичних цінностей; відторгненні необхідності критичного і 
незалежного мислення; денаціоналізації свідомості українців. У 
«донецькому регіоналізмі» аналітики добачили навіть базис для 
«зародження і еволюції тоталітарного режиму в Україні», 
насадження культу особистості Януковича, інституціоналізацію 
«насильства та репресій відносно всіх форм інакомислення, з 
одного боку, і організації удаваного консенсусу в соціумі, з 
іншого», та, відповідно, придушення політичної опозиції й 
встановлення «диктатури партії» [56]. 

Втікши до Росії, В. Янукович намагався проштовхнути ідею 
«самовизначення областей» у складі України (завуальовану ідею 
федералізації Української держави, що лобіюється Росією) на 
референдумах. При цьому, зверну увагу, поради щодо децентра-
лізації влади в Україні за рахунок зміцнення «самоуправління» 
озвучили представники Європи (посол Франції А. Ремі; очільник 
ПАСЄ А. Брасер та ін.), не враховуючи, що в умовах української 
політичної дійсності це може бути кроком до розпаду країни. 

Одним із потужних ресурсів, який залучали (й залучають) собі 
на службу очільники регіональних політичних режимів, залиша-
ються засоби масової інформації, Інтернет-ресурси. Серед фун-
кцій, виконання яких покладалося на них їхніми власниками, це не 
тільки, власне, інформування «підлеглого» населення: їхні функції 
зумовлювалися/зумовлюються поточною ситуацією. Так, проана-
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лізувавши випадок телевізійного каналу «Україна» та Інтернет-
ресурсу http://kanalukraina.tv, ми з’ясовуємо, найперше, таке: 

– за даними, що поширюються безпосередньо самим каналом 
«Україна», він входить до ТОВ «Медіа Група Україна», яка 
об’єднує також молодіжний телеканал «НЛО TV», тематичні 
канали «Футбол 1»/«Футбол 2», тематичний канал Індиго TV, 
«Регіональну Медіа Групу», сейлз-хаус «Медіапартнерство», 
компанію «Діджитал Скрінз» (oll.tv), продакшн-компанії «Теле 
Про», Front Cinema та «Допоможемо ТВ», а також холдинг 
«Сьогодні Мультимедіа»; 

– канал має потужне покриття, яке(за тими самими даними на 
початок 2016 р.) становило 93, 4% всіх домогосподарств України;  

– сигнал каналу поширюється за допомогою широкого 
спектра мереж: аналогової передавальної мережі, кабельних 
мереж, мережі цифрового мовлення Т2 і через супутник;  

– пропонований глядачу продукт – найрізноманітніший: «в 
ефірі інформаційне, пізнавальне, розважальне, художнє і 
спортивне мовлення». Крім того, канал сповіщає, що «активно 
розвивається виробництво власних телепрограм, фільмів і 
серіалів» [57]. 

Але звернемо увагу на інший момент:нині одним із най-
потужніших проектів каналу є запущений у серпні 2014 р. проект 
«Гуманітарний штаб “Допоможемо”» Р. Ахметова. Останній був 
створений, як стверджується його засновниками, «для надання 
максимальної допомоги всім мирним жителям Донецької та 
Луганської області, що постраждали внаслідок військових дій» 
[58]. Тобто, можна стверджувати, що серед нинішніх функцій 
каналу і Фонду, а також Штабу, акцентується функція «відмиван-
ня» образу Р. Ахметова у Донбаському регіоні. Його образ 
потьмянів у 2014 р., коли Ахметов «повірив обіцянкам Суркова і 
не виніс в одну хвіртку тоді ще нечисленних деенерівських 
вождів», але за кілька років війни і тисяч смертей, «частина яких 
точно на совісті Ахметова», він «захотів стати патріотом» [59].  

«Запросивши війну» на Донбас, але прорахувавшись, Р. 
Ахметов намагався і далі керувати «своїм регіоном» (чи, як 
зазначали експерти, «Ахметовським автономним округом» [60]). У 
2015 р., за повідомленням ЗМІ, під впливом Р. Ахметова, який 
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сподівався, що українська влада прийме ідею «особливого статусу 
Донбасу», з будинку так званої «воєнної комендатури “ДНР”» 
прибрали прапор терористів, а у Донецьку запрацював банк 
Ахметова – ПУМБ, оскільки олігарх сподівався, що саме він (у 
разі реалізації сценарію «особливий статус Донбасу») буде єдиною 
персоною, якій під силу буде здійснювати політичний (на рівних з 
Києвом), економічний (через відбудову зруйнованої інфраструкту-
ри разом з європейцями та іншими територіями України), управ-
лінський контроль за регіоном і людьми, для яких він «свій» [54].  

Інформування про діяльність свого благодійного фонду через 
підконтрольні ЗМІ, як і діяльність Фонду на окупованих Росією 
частинах Донеччини і Луганщини, спрямовувалися на те, щоб і 
надалі зберігати соціальний, а отже, й потенційно політичний 
вплив у регіоні.  

Показово, що разом із підтримкою представників 
незахищених верств населення, Р. Ахметов підтримував і групу Д. 
Пушиліна, намагаючись зберегти власні активи, що залишилися в 
зоні війни [54].  

На фоні російсько-української війни в частинах Луганської та 
Донецької областей Росія (відмовившись сьогодні від пропаганди 
проекту «Новоросія»), в свою чергу, докладає зусиль для створення 
«атрибутів державності», що зумовило визнання нею на початку 
2017 р. паспортів «ЛНР» та «ДНР». У «республіках» була проведена 
«націоналізація» підприємств, на специфіку якої звернули увагу 
ЗМІ, зазначивши роль й зацікавленість того ж таки Р. Ахметова у її 
проведенні. Зокрема вказувалося (див.: [61]) на те, що: 

– шахтарі, які працюють на ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит», 
як і «ополчення» міста, знали про підготовку націоналізації ще з 
2016 р., а ініціатором «націоналізації» називали Р. Ахметова, який 
підтримав «вільний Донбас», «возить гуманітарку», а в Україні на 
нього тиснуть політичні опоненти;  

– менеджери ТОВ ДТЕК (приміром, К. Скрипник) 
неодноразово говорили про «націоналізацію» і привозили на 
шахту «потенційних інвесторів» із Осетії, Чечні, «Росії та Криму»;  

– весь цей час шахти ТОВ ДТЕК працювали, відвантажуючи 
вугілля в Росію, даючи план і отримуючи зарплату «за простій» 
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без оголошення простою. Профспілка не втручалася, 
переконуючи, що «так треба»: «Треба допомогти Ахметову, з яким 
веде війну Порошенко»;  

– необхідність «націоналізації» пояснювалася необхідністю 
самостійності у виборі партнерів. Крім того, наголошувалося, що 
«якщо ми примусимо Україну купувати наше вугілля, вони нас 
визнають як державу».  

Час від часу проговорюється питання проведення виборів і, 
таким чином, «узаконення» (легалізації) чинної влади на 
непідконтрольній Україні території. У разі повернення цих 
територій (з широкими повноваженнями й механізмом блокування 
рішень центру під українську юрисдикцію) республіки-«троянські 
коні» будуть (разом з іншими інструментами російського впливу) 
провідниками волі Росії в Україні. Таким чином, Україна матиме 
регіональний політичний режим, керований з Москви.  

Р. Ахметов же сподівається на інше. Нині він намагається 
закріпити свою владу в підконтрольній Україні частині Донеччини 
і Луганщини. Про це, наприклад, свідчить заява, зроблена 
нинішнім очільником Донецької військово-цивільної адміністрації 
П. Жебрівським на адресу Р. Ахметова у зв’язку з втручанням 
останнього у процес створення об’єднаних громад в області: 
«Є ДТЕК, який, на жаль, почав власну політику. Я попереджаю 
власників ДТЕК – займайтеся господарчою діяльністю, не лізьте в 
політику. На жаль, є один із представників ДТЕК, яка чомусь 
вирішила, що під ДТЕК буде сформована велика Добропільська 
громада. Не допущу цього. Буде те, що на користь людям – 
наближення адміністративних послуг» [62]. 

Тож, якщо подивитися на сучасну ситуацію в державі, то вона 
далеко неоднозначна. Відбуваються зміни в Західному регіоні 
України, де, зокрема, відкрито про свою антиукраїнську позицію 
заявляють монахи Почаївської лаври, які закликають росіян 
прийти на Західну Україну та переконують людей «у доцільності 
утворення монархії з “батюшкою-царем” на чолі» [63]. Голова 
Закарпатської обласної ради М. Рівіс у жовтні 2016 р. прямо 
заявив, що Кабміну потрібно більше приділяти уваги Закарпат-
ській області, якщо він хоче бачити її у складі України [64]. Ця 
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думка по-своєму співзвучна не лише ідеям Ледиди, викладеним 
вище: позиція М. Рівіса близька представникам інших політичних 
сил – С. Деркачу, С. Ратушняку, О. Анталу, В. Якубцю тощо, яким 
не чужа ідея Закарпатської автономії [65]. 

На Волині, де про сепаратизм раніше не йшлося, ситуація 
змінилася: у березні 2017 р. ЗМІ констатували в регіоні «не лише 
правовий нігілізм, безвідповідальність окремих місцевих 
політиків, але й нестримне бажання певних осіб взяти регіон під 
свій повний контроль, що межує із сепаратизмом і, в кінцевому 
підсумку, загрожує існуванню України як унітарної держави» [66]. 
На Харківщині (після смерті у 2016 р. Марка Добкіна) ЗМІ почали 
писати і про смерть «бізнес-князівства» Добкіних, ретельно 
вибудуваного Добкіним-батьком, та формування нового регіональ-
ного клану на чолі з В. Рабиновичем і Є. Мураєвим (при 
збереженні влади Г. Кернеса, який із тримача «харківського 
общака» свого часу перетворився у поважного бізнесмена) [32]. 
Фактично маємо справу із трансформацією регіонального 
політичного режиму, представники якого відпрацьовують 
інструменти посилення свого впливу безпосередньо в регіоні та, 
відповідно, у взаєминах з центральною владою. Показовими є 
нинішні риси Харківщини: вона є тим одним із регіонів (разом із 
Донецькою та Луганською областями), де прозорість, за даними 
українського представництва міжнародної антикорупційної 
мережі Transparency International та партнерів з Інституту політич-
ної освіти (команда експертів яких виміряла прозорість 25 
українських міст за 91 показником, що охоплює 13 сфер: 
інформацію про роботу органів місцевої влади; доступ та участь; 
закупівлі; житлову політику; бюджетування та контракти; гранти, 
виділення фінансів; соціальні послуги; кадрові питання; професій-
ну етику та конфлікт інтереів; землекористування та будівельну 

                                           
Представники Закарпаття часто покликаються на результатимісцевого 

референдуму, проведеногов регіоні 1 грудня 1991 р.– водночас зі всеукраїнським 
референдумом щодо проголошення незалежності, на якому 78, 6% його учасників 
висловилися за проголошення Закарпатської області спеціальною самоврядною 
територією у складі незалежної України, і результати якого не були реалізовані. 
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політику; комунальні підприємства; комунальне майно та освіту), 
найнижча: її бали коливаються у межах від 13, 4 до 35, 1 [67]. 
Найменш прозорим містом став Сєвєродонецьк. До п’ятірки 
найменш прозорих міст потрапив і Харків [67]. Крім того, 
Харківщина є тим регіоном, в якому на початку 2017 р. мешканці 
«найбільше» (разом із жителями Донеччини) підтримували 
автономію у складі України – 23 % [68] . 

Іншим «сигналом», що по-своєму свідчить про емансипацію 
регіонів, є той факт, що минулого, 2016, року, перевищивши свої 
повноваження, сім обласних рад ухвалили рішення, згідно з якими 
мають бути встановлені договірні відносини у розподілі 
повноважень між державою і регіонами [69]. Таким чином, регіони 
виказують готовність до федералізації (а, можливо, й до розпаду 
держави?). Такі «бажання» мають під собою ідентифікаційне 
підґрунтя, адже у березні 2017 р. (за результатами опитування 
Центру Разумкова, проведеного 3–9 березня 2017 р., серед 2016 
респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих 
територій при похибці 2, 3%) 22% україномовних громадян, 33% 
російськомовних та 34% двомовних в Україні вважають себе 
громадянами колишнього СССР [70]. 

По-своєму непокору центральній владі демонструють місцеві 
ради, про що свідчить поведінка останніх щодо декомунізації 
України. Так, у травні 2016 р. розпорядженням голови Одеської 
обласної державної адміністрації було перейменовано близько 300 
вулиць у населених пунктах як Одеської області, так і безпосе-
редньо в місті Одесі. Були перейменовані, зокрема, такі вулиці, як 
Дніпропетровська дорога, Героїв Сталінграда, проспект Маршала 
Жукова, вулиця Чапаєва, десяток Чапаєвських провулків та ін. 
Вулиці здобули назви Героїв Крут, Івана і Юрія Липи, Івана Мазепи, 
Романа Шухевича, Семена Палія, Бернардацці. З’явився проспект 
Небесної сотні. Утім, Одеська міська рада під час сесії 26 квітня 2017 
р. затвердила назви 1531 топоніма (вулиць, провулків, проспектів 
тощо), повернувши частині вулиць попередні назви(зокрема, 
«повернулися»: вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії, вулиця і провулок 
Бабушкіна, вулиці Гайдара, Бєлінського, Бадаєва, Терешкової, 
проспект Маршала Жукова і т. п.) [71]. 
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Подібна ситуація склалася і, приміром, у Корсунь-Шевченків-
ському Черкаської області, де міська рада наприкінці березня 
2017 р. змінила назви топонімів, що з’явилися внаслідок 
декомунізації [72]. 

У цій ситуації аналітики, позитивно оцінюючи ухвалення 
«Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні» [73] (на початку 2017 р.), зазначали 
[69] низку недоліків у роботі: 

– уряду, який «не створив системи оперативного реагування 
на виклики, що виникають при проведенні реформи і не 
здійснював належного супроводу потрібних для реформи 
законопроектів у Верховній Раді України»; 

– Верховної Ради України, яка«не проявила активності в 
оперативному розгляді законопроектів, що потрібні реформі». Тож 
ухвалені рішення щодо «субвенцій у 2017 р. на підтримку 
об’єднаних територіальних громад, розвитку окремих територій та 
ДФРР узагалі суперечать концепції реформи, базовим законам про 
добровільне об’єднання громад та про засади державної 
регіональної політики, а отже, мають бути переглянуті». 

Регіони заявляють про себе створенням регіональних 
політичних партій: на початок 2017 р. в Україні діяли партії з, так 
би мовити, «регіональним акцентом» – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«ОДЕСЬКА ПАРТІЯ», Політична партія «Патріоти Волині», 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ХЕРСОНЦІ», Політична партія «Українсь-
ка Галицька партія», Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ». 
Такий процес відбувається на тлі руйнування у свідомості 
населення в час після Революції Гідності образу «партії влади» 
(попри те, що на останніх парламентських виборах «Блок Петра 
Порошенка» і «Народний фронт» підтримали 40% виборців): на 
початку 2017 р., за даними соціологічних досліджень, підтримка 
партійних лідерів, яким електорат висловлював довіру, стрімко 
скорочується – в рази [74]. 

Своєрідна «регіональна непокора» була продемонстрована 
Президенту П. Порошенку під час розгортання торговельної 

                                           
Написання назв партій – згідно із вказаними реєстратором на сайті 

Міністерства юстиції України. 
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блокади ОРДЛО, коли низка голів держадміністрацій і місцевих 
рад, в одних випадках, всіляко підтримувала блокаду (чи потурала 
їй), в інших – спостерігала за розгортанням подій і вичікувала.  

Поведінка влади у Києві і, зокрема Президента П. Порошенка, 
схиляє експертів до думки, що останній «запропонує місцевим 
"князькам" місця в парламенті в обмін на підтримку на президент-
ських виборах» [75], що, по-перше, свідчить про слабкість 
Президента, центральної влади, а по-друге, про відсутність 
політичної волі змінювати ситуацію в «захопленій державі» на 
користь демократизації процесів, проведення реформ в інтересах 
усього суспільства й захисту національних інтересів України 
тощо. 

Таким чином, можна твердити, що існування політичних 
регіонів і, відповідно, регіональних політичних режимів, таїло і 
таїть у собі (як показали, насамперед, події в АР Крим і в 
українському Донбасі) деструктивний заряд для країни, що 
набирає ваги, насамперед, за відсутності адекватної регіональної 
політики в державі, що одним дозволяє твердити про «захоплення 
держави», другим – про те, що українська унітарність – фейк, 
третім – виявляти нестримне бажання переписати Конституцію і 
федералізувати державу. 

Отже, вищевикладене дозволяє твердити, що функціонування 
регіональних політичних режимів забезпечується найрізноманіт-
нішими засобами:  

– незмінністю еліти (кланів) при владі, зорієнтованої на 
самостійність у контролі за регіоном і його ресурсами 
(фінансовими, сировинними, людськими тощо); 

– наданням центральною владою певних преференцій 
області/регіону в політичному чи економічному сенсі (уможлив-
лення «економічних автономій»); 

– розвитком у позитивному чи негативному ключі «ідеї 
регіону» елітою в центрі і на місцях; 

– своєрідним «схрещенням» регіоналізму з популізмом;  
– створенням неформальних інститутів, які підмінюють 

формальні інститути та політичні й економічні (шляхом 
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організації контрабандних шляхів, створення умов для 
нелегального видобутку сировинних ресурсів) практики; 

– створенням специфічних інститутів (наприклад, подвійного 
громадянства, земляцтв, «місцевих» партій та ін.), які діють в 
інтересах регіональної еліти;  

– використанням засобів масової інформації;  
– використанням інститутів соціалізації для насаджування 

«регіональної психології»;  
– маніпуляцією інформацією (фактами минулого і 

сьогодення);  
– критикою держави з антидержавницьких позицій;  
– глорифікацією особливостей (унікальності) та «заслуг» 

області/регіону перед державою;  
– впровадженням специфічної політики регіональної 

ідентичності;  
– заграванням елітою прикордонного регіону з владою та 

елітою сусідньої держави;  
– створенням економічних умов, за яких унеможливлюється 

зміцнення та кількісне зростання середнього класу;  
– спрощенням соціальної структури регіонального соціуму 

(найбільші прошарки – бюджетники, пенсіонери, маргінали, 
мінімізований середній клас);  

– створенням умов, які блокують повноцінний розвиток гро-
мадянського суспільства, що унеможливлює спротив режиму. 
Натомість – підтримка організацій, які забезпечують стійкість регі-
онального режиму та забезпечують його визнання мешканцями 
регіону;  

– створенням регіональної системи покарань і заохочень, 
залякування і примусу;  

– підживленням регіонального сепаратизму;  
– використанням «кишенькових» терористів і війни у процесі 

«торгівлі» з центральною владоючи її шантажу;  
– зовнішнім втручанням (що в той чи інший спосіб запускає 

механізм ерозії держави) та ін. 
Деструктивними наслідками діяльності безвідповідальних еліт 

та розбудованих ними режимів є: 
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– протиставлення регіонів держави у системі координат наші 
– їхні (лідери, герої, цінності, можливості, заслуги, права й 
обов’язки, перспективи тощо), що призводить до все нових ліній 
розламу в соціумі. Культивація «політики розколу»;  

– «консервація» політико-економічної, соціально-культурної 
та ін. ситуації у регіоні та відмова від реформ;  

– пасивність суспільства;  
– використання елітою «переваг» регіону у «торгівлі» з 

центром та культивування непокори центру;  
– трансформація ідеї регіону в ідеологію регіоналізму чи 

федералізму;  
– колабораціонізм регіональної еліти;  
– регіональні антиукраїнські настрої;  
– регіональний сепаратизм;  
– відтік населення з областей;  
– етнічні чистки українців (див. про це детальніше: [76]) 
– виведення регіону з юрисдикції України. 
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Наталія Ротар 
 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН РЕГІОНАЛЬНОГО 
ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

У статті визначені та проаналізовані особливості форму-
вання інституціонального дизайну регіонального політичного 
режиму у Чернівецькій області. Обґрунтовано, що вихідним 
моментом дослідження політичного режиму як національного, 
так і регіонального рівнів є виокремлення його інституціонального 
дизайну – того набору політичних інститутів, які визначають 
нормативний та функціональний каркаси цього режиму. 

Ключові слова: регіон, регіональний політичний режим, 
інституціональний дизайн, Чернівецька область 

Nataliia Rotar. Institutional design of the regional political 
regime in the Chernivtsi region. The article defines and analyzes the 
features of the formation of the institutional design of the regional 
political regime in the Chernivtsi region. It is substantiated that the 
initial moment of researching the political regime at both the national 
and regional levels is the allocation of its institutional design – the set 
of political institutions that define the normative and functional 
framework of this regime. 

Key words: region, regional political regime, institutional design, 
Chernivtsi region 

 
Вивчення конкретного регіонального політичного режиму 

необхідно здійснювати, спираючись на те чи інше операціоналізо-
ване визначення поняття «політичний режим». У сучасній 
політичній науці сформувалося достатньо варіативне коло наукових 
інтерпретації цієї категорії, серед яких найбільш поширеними є 
розуміння його суті як: «формальних правил, які забезпечують 
взаємодію між основними політичними інститутами, та питання 
про політичний характер зв’язків між громадянами і правителями» 
[1, р. 38]; поєднання «формальної і неформальної структури 
державних і урядових ролей і процесів» [2, р. 789; 3, р. 428]; 
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сукупності «інституціоналізованих посередників між державою і 
суспільством, які розв′язують проблеми управління суспільством, 
визначають суть відносин між людьми і державою, форми 
представництва та участі» [4, р. 185–186]; «режим влади, що 
виражає режими цінностей і участі в цьому суспільстві» [5, р. 473]; 
уособлення «норми і принципів політичної організації держави, 
які викладені в правилах і процедурах, згідно з якими діють 
уряди» [6, р. 187]; «інституціоналізації, тобто ідеї про те, що такі 
правила розуміються суспільством і приймаються» [7, р. 6]; 
«певний соціальний порядок і стійке злиття між державними 
інститутами і окремими сегментами соціально-економічного 
порядку [8, р. 120]; «певні встановлені інститути і «правила гри», 
які регулюють доступ і використання позицій публічної влади в 
цьому суспільстві» [9, р. 17].  

Окремо наголосимо на методологічних позиціях дослідження 
політичного режиму, сформованих Х. Лінцем, Г. О’Доннеллом та 
Ф. Шміттером. Х. Лінц не пропонує власного визначення 
політичного режиму, проте робить два суттєві застереження 
стосовно цієї категорії аналізу політичного, наголошуючи, що 
визначення режиму має базуватися на двох сутнісних аспектах 
зазначеного явища: (1) ступінь політичного плюралізму та (2) тип 
мобілізації населення [10, р. 268]. Г. О’Доннелл та Ф. Шміттер 
достатньо чітко наголошують, що «режим є набором ефективних 
моделей (не обов’язково юридично оформлених), які визначають 
умови найму і доступу до державних ролей, а також критерії 
представництва і допустимі ресурси, які формують основу 
очікування доступу до таких ролей» [11, р. 6]. Формування та 
функціонування політичного режиму обов’язково передбачають 
інституціоналізацію, «тобто, щоб бути релевантними, шаблони, що 
визначають зазначений режим, повинні бути загальновідомі, 
практикуватися і сприйняті, принаймні тими, хто ці ж шаблони 
визначає» [12, р. 73]. 

У нашому дослідженні ми послуговуємося методологічною 
моделлю С. Скаанінга, який на основі порівняння десяти 
визначень політичних режимів виокремив стосовно них чотири 
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принципові характеристики, що дозволяють здійснювати 
дослідження конкретного політичного режиму національного чи 
регіонального рівнів: (1) доступ групи до політичної влади 
(інститути та механізми), (2) структурування взаємодії в 
політичному центрі влади (горизонтальні зв’язки); (3) взаємодія 
режиму з суспільством (вертикальні зв’язки); (4) характер 
функціонування політичних акторів (вказує на різницю між 
автократичними і демократичними режимами) [13, р. 13–14]. 
Спираючись на наведені характеристики політичного режиму, 
С. Скаанінг запропонував його метавизначення: «політичний 
режим означає інституційний набір фундаментальних формальних 
та неформальних правил, що визначають коло політичних 
суб’єктів, які регулюють призначення на основні політичні посади, 
вертикальні … і горизонтальні обмеження на здійснення 
політичної влади…» [13, р. 15]. Отже, вихідним моментом 
дослідження політичного режиму як національного, так і 
регіонального рівнів є виокремлення його інституціонального 
дизайну – того набору політичних інститутів, які визначають 
нормативний та функціональний каркаси цього режиму. 

В українській політичній науці аналізу процесів регіонального 
розвитку присвячені численні наукові дослідження О. Майбороди, 
М. Михальченка, В. Котигоренка, Л. Нагорної, В. Базіва, 
О. Гараня, О. Рафальського, З. Варналія, А. Круглашова, 
Ю. Остапця. Наше дослідження не претендує на розкриття всієї 
складності формування та функціонування регіональних політич-
них режимів в Україні, його метою є визначення особливостей 
формування інституціонального дизайну регіонального 
політичного режиму в Чернівецькій області. 

Процес формування інституціонального дизайну регіональ-
ного політичного режиму в Україні варто вивчати в контексті 
низки індикаторів, які пов’язані з політичними процесами зага-
льнодержавного рівня. На нашу думку, такими індикаторами є (1) 
президентський дискурс, який концептуалізує та інтерпретаційно 
наповнює категорію «регіон»; (2) виборче законодавство, за 
допомогою якого відбувається формування та легітимація сукуп-
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ності суб’єктів регіонального політичного режиму; (3) парламент 
(вироблення регіональної політики); (4) уряд (реалізація регіональ-
ної політики). Звернення до такого зрізу інституціонального 
дизайну регіонального політичного режиму у Чернівецькій області 
дозволить розглянути ці процеси у традиційній для політичної 
науки дихотомії центр – периферія, послуговуючись при цьому 
інтерпретаційною схемою центр-периферійного аналізу Е. Шилза: 
науковець трансформує систему відносин залежності «центр – 
периферія (залежні території)», наближаючи її до відносин 
партнерства, коли периферія набуває ознак регіону [14]. 

Визначаючи особливості президентського дискурсу як 
механізму політичного наповнення категорії «регіон», варто 
наголосити, що вже перший Президент України Л. Кравчук, 
виступаючи у листопаді 1992 р. перед учасниками науково-
практичної конференції «Актуальні проблеми управління 
територіями України», інтегрував у політичний дискурс поняття 
«регіональна політика», яке змістовно позиціонувалося як певні 
систематичні дії влади щодо регіону як об’єкта політичного 
впливу центру і актуалізував поняття «управління територіями». 
Одними з основних політичних і правових проблем управління 
територіями в Україні Л. Кравчук назвав (1) визначення 
компетенції двох рівнів публічної влади – держави і самовряду-
вання, тобто межі їх дії; (2) порядок формування, розмежування 
повноважень та взаємовідносин суб’єктів управління територіями 
на регіональному та місцевому рівнях; (3) адміністративно-
територіальний устрій; (4) комплекс економічних проблем. Саме 
ці проблеми на початку 90-х рр. ХХ ст. формували предметне поле 
регіональної політики України [15, с. 7]. 

Особливо важливим було публічне визнання Президентом 
України того, що «кожна територія України має свою специфіку – 
значні соціально-економічні та політичні відмінності. Візьмемо ті 
ж Донбас чи Закарпаття, Кримську автономію. Різноманітність 
поглядів настільки велика, що іноді досягає діаметральної проти-
лежності. У кожній території – своє бачення, якою має бути 
Українська держава. Для цього є об’єктивні причини: тут і мента-
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льність, і етнічна самобутність, і географія. Окремо слід зазначити, 
що в ряді територій – складна історична доля, втім, це стосується 
нашої країни в цілому» [15, с. 6]. Тому Україна повинна мати свою 
концепцію регіональної політики, де передбачатиметься розв’яза-
ння найскладніших проблем територій: «саме концепцію, яка б 
дозволила здійснення єдиної державної регіональної політики, 
дозволила б визначати основні її принципи та напрями, а не 
пропозиції з розвитку окремих регіонів» [15, с. 6]. Уже в 1993 р. 
оцінка регіонального розвитку Україна здійснювалася Л. Кравчу-
ком з використанням категорії «регіональна політика» [16, с. 2], 
хоча на той момент цілісної державної програми регіонального 
розвитку в Україні не існувало, понад те, в законодавство України 
поняття «регіон» не було інтегровано, що дозволяло і на загально-
державному, і на регіональному рівнях досить вільно інтерпре-
тували як зміст регіональної політики, так і саме поняття регіону. 

Л. Кучма констатуючи у 1994 р., що в українському суспільстві 
«є і залишаються гострими … регіональні протиріччя» [17, с. 4], 
тільки у 2000 р. інтегрував до «Стратегії економічного і соціального 
розвитку на 2000–2004 рр.» [18] поняття «активна регіональна 
політика», суть якої пропонувалося розглядати в тісному поєднанні 
з адміністративною реформою, оскільки саме така політика 
«передбачає створення ефективно діючої системи влади та 
управління в центрі і в регіонах, фінансово-економічне та 
нормативно-правове забезпечення останніх на основі оптимального 
поєднання загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів» 
[18, с. 7]. Ключовими завданнями регіональної політики виз-
началися: (1) впровадження механізмів стимулювання депресивних 
територій; (2) делегування значної частини управлінських функцій у 
регіони, посилення їх ролі та відповідальності у вирішенні всього 
комплексу завдань розвитку; (3) введення єдиних мінімальних со-
ціальних стандартів та дієвих механізмів соціального захисту насе-
лення незалежно від економічних можливостей регіонів; (4) реаліза-
ція в кожному регіоні комплексних програм досягнення продуктив-
ної зайнятості; (5) здійснення адміністративно-територіальної 
реформи; (6) створення двопалатного парламенту [18, с. 7–8]. 
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Починаючи з 2002 р. Л. Кучма вказував на необхідність 
«здійснення активної державної регіональної політики», пов’язую-
чи її з перспективами євроінтеграції України: «Інтегрування 
України в європейські структури потребує вироблення та 
реалізації такої моделі взаємовідносин з регіонами й управління 
ними, що відповідає принципам регіональної політики Європей-
ського Союзу, яка буде сприяти становленню нових форм 
співпраці у форматі «центр – регіони» [19, с. 6].  

В. Ющенко, який підписав Закон України «Про стимулювання 
розвитку регіонів» [20], до активного використання категорії 
«регіон» звернувся тільки через декілька років від початку 
перебування на посту Президента України. Проголосивши в 
2008 р., що «наш орієнтир – більше прав і відповідальності для 
місцевих громад і регіонів», і визначивши характер відносин 
центр – регіони як «анахронічний» [21, с. 5], В. Ющенко 
31 березня 2009 р. зробив чергову спробу впровадження бікаме-
ралізму як інституціоналізованого механізму представництва 
регіональних інтересів [22, с. 2]. 

В. Янукович у своєму першому виступі перед Верховною 
Радою України визнав залежність між політичною кризою, 
економічним розвитком і регіональними протиріччями в Україні. 
На думку Президента, регіональні проблеми необхідно було 
розв’язувати в двох площинах – політичній та економічній. 
Політична площина розв’язання регіональних проблем була 
представлена не зовсім новим, швидше оновленим, баченням 
проблеми: необхідне «розв’язання проблеми рівного представ-
лення інтересів усіх регіонів на центральному рівні, зокрема, у 
структурі законодавчої влади, або створення двопалатного 
парламенту, або зміни виборчого законодавства» [23, с. 16]. Таким 
чином, уперше було заявлено саме про рівне представництво 
регіонів, однак конкретні механізми досягнення такого рівного 
представництва не були визначені. Уперше в президентському 
дискурсі була використана категорія «загрози стабільності 
регіонального розвитку», до яких віднесли: відсутність 
рівноправних, партнерських відносин між центром і регіонами, 
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збереження практики ручного управління, втручання органів 
державної влади у сферу компетенції місцевого самоврядування; 
домінування переважно екстенсивного типу господарювання на 
місцевому (регіональному) рівні; затримка у підготовці та 
укладенні угод щодо регіонального розвитку як інструменту 
реалізації стратегій розвитку регіонів [23, с. 82–86]. 

Розгортання дискурсу П. Порошенка щодо проблем регіональ-
ного розвитку України відбувається навколо трьох основних 
проблем: (1) децентралізація влади («На основі нового Основного 
закону буде проведено вибори місцевих рад. Ради сформують 
виконкоми та оберуть їхніх голів, і вже вони, а не призначенці із 
Києва, управлятимуть регіонами і розпоряджатимуться місцевими 
бюджетами. … Децентралізація передбачає і розширення прав 
регіонів у питаннях історичної пам’яті, культурних традицій, 
мовної політики» [24]); (2) вступ України до НАТО («це чи не 
єдине питання, в якому все ще залишаються суттєві розбіжності 
між регіонами [25]; «в цьому питанні все ще спостерігаються 
суттєві відмінності між різними макрорегіонами» [26]); (3) по-
літичний процес у регіонах (сформована на сьогодні команда має 
«зелене світло на проведення регіональних реформ, маю на увазі і 
Мікаеля» [26]; «ті, кого Донбас обере своїми депутатами через два 
місяці – отримають мандат довіри й право представляти регіон у 
його контактах з центральною владою» [27]).  

Отже, президентський дискурс періоду незалежності України 
позиціонував регіони України як фактор політичних та 
економічних ризиків, актуалізуючи потребу вироблення регіональ-
ної політики, проте не наголошуючи на необхідності їх формалі-
зації. Для регіонів така ситуація означала політичну невизначені-
сть у сфері компетенцій та повноважень, тож кожен регіон 
України, спираючись на увесь доступний комплекс ресурсів влади, 
вимушений був формалізувати офіційний та неформальний рівні 
взаємодії у вигляді регіонального політичного режиму. 

Спробою переведення комунікативної категорії «регіон» у 
площину політичних відносин в Україні можна вважати форма-
лізацію відносин центр – регіони за допомогою утворення 
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консультативно-дорадчих органів при Президентові України, які 
послідовно змінювали один одного: Рада регіонів (1994–2000); 
Національна рада з узгодження діяльності загальнодержавних та 
регіональних органів та місцевого самоврядування (2000–2005); 
Національна рада з питань державного управління та місцевого 
самоврядування (2005–2008); Національна рада з питань взаємодії 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 
(2008–2010); Рада регіонів (2010–2015); Рада регіонального роз-
витку (2015–) [28, с. 9–16]. Ці інституції створювалися з метою ви-
рішення питань реалізації державної регіональної політики, проте 
їх функціональна спроможність обмежувалася та обмежується 
існуючим сприйняттям регіонів як залежних від центру територій.  

Оцінюючи виборче законодавство як механізм формування та 
легітимації сукупності суб’єктів регіонального політичного 
режиму, варто наголосити на тому, що упродовж 1994–2017 рр. в 
Україні було апробовано декілька типів виборчих систем. Так, 
вибори 1994, 1998 і 2002 рр. відбувалися за мажоритарною 
системою, місцеві вибори 2006 р. – за пропорційною, 2010 р. – за 
змішаною, а вибори 2014 р. відбувалися на засадах поєднання 
базових принципів пропорційної та мажоритарної виборчих 
систем. На місцевих виборах 1994, 1998 та 2002 рр. основна 
конкуренція відбувалася між кандидатами, які не посилалися на 
партійну належність як маркер електоральної ідентифікації з 
виборцем, що призвело до недостатнього структурування 
політичного простору регіонів та підвищення потенціалу нефор-
мальних мереж у структурі регіональних політичних відносин. 
Домінування, починаючи з 2006 р., принципів пропорційного 
представництва сприяло політизації органів місцевого самовряду-
вання та прискорило формування регіональних політичних 
режимів, у яких інститути місцевого самоврядування набули ознак 
політичного суб’єкта. 

Проте місцеві вибори, насамперед до обласних та районних 
рад, не пов’язувалися політичним центром з можливістю форму-
вання сукупності політичних акторів регіонального рівня, що 
пояснюється, насамперед, закладеним на рівні президентського 



 
 

52 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2(88)
 

дискурсу розумінням регіону як залежної від центру території, яка 
є адміністративним регіоном, але не політичним. З іншого боку, 
саме місцеві вибори, починаючи з 2006 р., прискорили процес 
формування регіональних політичних режимів, риси яких чітко 
фіксуються на рівні регіонального політичного процесу, тоді як на 
рівні відносин центр – регіони не унаочнюються, продовжуючи 
транслювати «підкорений» стан. 

Особливо важливим для розуміння потенціалу регіональних 
політичних режимів є визначення ролі Верховної Ради України як 
одного з найважливіших інститутів у формуванні регіональної 
політики – політики, яка визначає межі та можливості, ресурсну 
базу та політичну спроможність регіонального політичного 
режиму. Парламентський дискурс регіональної політики та 
регіонального розвитку відбувається переважно на рівні Комітету 
Верховної Ради України. 28 серпня 1990 р. Верховною Радою 
УРСР було утворено Комісію з питань діяльності Рад народних 
депутатів, розвитку місцевого самоврядування у складі 
22 народних депутатів. Після обрання Верховної Ради України 
другого скликання назву Комісії було змінено на Комісія (з 1996 р. – 
Комітет) Верховної Ради України з питань державного будівництва, 
діяльності Рад і самоврядування. Кожного нового скликання назва 
цього Комітету зазнавала змін: Комітет з питань державного будів-
ництва і місцевого самоврядування та діяльності рад (1998 р.); 
Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва 
та місцевого самоврядування (2002 р.); Комітет Верховної Ради 
України з питань державного будівництва, регіональної політики 
та місцевого самоврядування (2006 р.); Комітет Верховної Ради 
України з питань державного будівництва та місцевого самовря-
дування (2007 р.); Комітет з питань державного будівництва та 
місцевого самоврядування (2012 р.); Комітет Верховної Ради України 
з питань державного будівництва, регіональної політики та 
місцевого самоврядування (2014 р.) [29]. Зазначимо, що у ті 
періоди, коли до назви Комітету інтегрувалася категорія 
«регіональна політика», у його рамках створювався підкомітет, 
діяльність якого була зорієнтована саме на вироблення та правове 
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оформлення регіональної політики. Зокрема, з 2014 р. у Комітеті 
Верховної Ради України з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самоврядування з шести 
підкомітетів, робота трьох (Підкомітет з питань місцевих органів 
виконавчої влади та територіального устрою; Підкомітет з питань 
органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших 
форм безпосередньої демократії; Підкомітет з питань регіональної 
політики, місцевих бюджетів та комунальної власності) зорієнто-
вана саме на проблеми регіонального розвитку.  

У своїй роботі Комітет під регіональною політикою має на 
увазі політику центру щодо регіонів України, залишаючи осторонь 
регіональну політику як процес, що набуває певного інституці-
онального оформлення у вигляді регіонального політичного 
режиму. Свідченням цього є визначення регіональної політики у 
Законі України «Про засади державної регіональної політики», де 
державна регіональна політика визначається як «система цілей, 
заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадо-
вих осіб для забезпечення високого рівня якості життя людей на 
всій території України з урахуванням природних, історичних, 
екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших 
особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності» [30]. 

Останнім визначеним індикатором, що встановлює зовнішні 
інституціональні параметри регіональних політичних режимів, є 
діяльність Кабінету Міністрів України, зокрема в частині 
процедури реалізації регіональної політики. У структурі Уряду 
України створено та функціонує Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, яке є «головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
регіональну політику…» [31]. Станом на лютий 2017 р. у 
Мінрегіоні був створений та функціонував Департамент з питань 
регіонального розвитку у складі 24 працівників, які здійснюють 
моніторинг регіонального розвитку, координують процес реалізації 
проектів та програм регіонального розвитку, формують 
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інституційне забезпечення територіального розвитку, керують 
процесом міжрегіонального та транскордонного співробітництва 
та розвитком сільських територій [32]. 

Створення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) 
у складі загального фонду державного бюджету було здійснено з 
метою «прискорення соціально-економічного розвитку регіонів 
України, переведення державних інструментів розвитку регіонів на 
нову основу, відхід від старої практики фінансування виключно 
будівництва нових об’єктів, передусім бюджетної сфери, які 
домінували в переліках фінансування за кошти субвенції на 
соціально-економічний розвиток регіонів, субвенцій на соціально-
економічний розвиток окремих територій, у державних цільових 
програмах» [33]. Створення ДФРР дозволяє започаткувати в 
Україні фінансування проектів регіонального розвитку на 
конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій 
розвитку та планів заходів з їх реалізації.  

Під час складання проекту Державного бюджету України та 
прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим 
два бюджетні періоди державний фонд регіонального розвитку 
передбачається в обсязі не менше 1 % прогнозного обсягу доходів 
загального фонду проекту Державного бюджету України на 
відповідний бюджетний період. Кошти державного фонду 
регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестицій-
них програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі 
проектів співробітництва та добровільного об’єднання терито-
ріальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення 
інфраструктури індустріальних та інноваційних парків і відповіда-
ють пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального 
розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів [34]. 

Отже, президентський дискурс, який концептуалізує та 
інтерпретаційно наповнює категорію «регіон», динаміка виборчого 
законодавства, за допомогою якого відбувається формування та 
легітимація сукупності суб’єктів регіонального політичного 
режиму, парламентська діяльність та урядова політика визначають 
зміст зовнішнього каркасу інституціонального дизайну регіональ-
них політичних режимів, що потенційно можуть утворюватися в 
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регіонах України. Проте специфіка інституціонального дизайну 
кожного конкретного політичного інституту визначається 
особливостями формування та функціонування таких інститутів, 
як інститути голови ОДА, політичних партій, місцевого самовря-
дування, громадських організацій, єврорегіональної співпраці, 
об’єднаних громад та інститутів-медіаторів (ЗМІ, дорадчо-
консультативні органи тощо). Для визначення специфіки інсти-
туціонального дизайну в Чернівецькій області найбільшого 
значення набувають інститути голови ОДА, дорадчо-консульта-
тивних органів як інститутів-медіаторів, єврорегіональної 
співпраці та об’єднаних громад. 

Інститут голови ОДА в умовах функціонуючої системи 
розподілу владних повноважень в Україні є тим інститутом, 
навколо якого відбувається процес формування регіонального полі-
тичного режиму. Це пов’язано з колом повноважень голови ОДА, 
який очолює обласну державну адміністрацію, здійснює 
керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання 
покладених на неї завдань і за здійснення обласною державною 
адміністрацією її повноважень відповідно до Конституції України, 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших 
законів України. Саме голова ОДА представляє Чернівецьку обласну 
державну адміністрацію у відносинах з іншими державними 
органами та органами місцевого самоврядування, політичними 
партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємства-
ми, установами та організаціями, громадянами та іншими особами 
як в Україні, так і за її межами, регулярно інформує населення про 
стан виконання повноважень, покладених на обласну державну 
адміністрацію. Голова Чернівецької ОДА визначає структуру 
обласної державної адміністрації, затверджує штатні розписи 
апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністра-
ції, затверджує положення про апарат обласної державної 
адміністрації та положення про її структурні підрозділи, спрямовує 
і координує діяльність першого заступника, заступника голови, 
заступника голови − керівника апарату обласної державної 
адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної 
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державної адміністрації, спрямовує діяльність голів районних 
державних адміністрацій та здійснює контроль за їх діяльністю.  

Підтвердженням того, що саме інститут голови ОДА є 
основним у структурі регіонального політичного режиму, є те, що 
саме голова виступає розпорядником коштів обласної державної 
адміністрації в межах затверджених бюджетів та має право 
розпоряджатися рахунками і підписувати платіжні, розрахункові, 
інші фінансові і банківські документи. Голова ОДА у межах своїх 
повноважень координує діяльність Головного управління 
Державної казначейської служби України, Державної фінансової 
інспекції, Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України, Управління Служби безпеки України, підрозділів 
Збройних Сил України, Головного управління Міндоходів, 
прокуратури на території Чернівецької області. Отже, голова ОДА 
контролює увесь комплекс ресурсів влади, сконцентрований на 
території Чернівецької області. 

Динаміка призначення голів Чернівецької ОДА повністю 
корелює з електоральними процесами та результатами прези-
дентських та парламентських виборів національного рівня: 
І .Гнатишин (1995 – 1996); Г. Філіпчук (1996 – 1998); Т. Бауер (1998 
– 2003); М. Романів (2003 – 2005); М. Ткач (2005 – 2006); В. Куліш 
(2006 – 2010); М. Папієв (2010 – 2014); Р. Ванзуряк (2014 – 2015); 
О. Фіщук (2015 – до сьогодні). Оцінюючи голів Чернівецької ОДА 
з позицій виконання ними функцій центрального інституту 
регіонального політичного режиму, зазначимо, що (1), за винятком 
М. Романіва, В. Куліша та М. Папієва, усі інші голови Чернівецької 
ОДА є уродженцями Чернівецької області, що забезпечило їх 
інтеграцію у систему формальних та неформальних мереж регі-
онального простору; (2) окрім Р. Ванзуряка та М. Ткача, процес 
інкорпорації до політичної еліти був розпочатий головами 
Чернівецької ОДА у радянський період, що до певної міри сприяло 
трансляції звичних моделей управління та ухвалення політичних 
рішень, зорієнтованих на використання неформальних домовле-
ностей та механізмів комунікації між зацікавленими суб’єктами; 
(3) за винятком М. Ткача, для усіх голів Чернівецької ОДА 
характерною є міжпартійна міграція, вектор якої залежав від 
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політичних процесів загальнодержавного рівня; (4) будучи полі-
тичним продуктом президентського регіонального дискурсу, у яко-
му регіони є територіями, підпорядкованими центру, голови Черні-
вецької ОДА вимушені діяти у системі центр – регіони, побудо-
ваної за принципом патрон-клієнтальних відносин, функціонально 
виступаючи для центру як «клієнти», а для регіону як «патрони». 

Для ствердження регіонального політичного режиму у 
Чернівецькій області, голови ОДА активно послуговувалися 
інститутами-медіаторами у вигляді дорадчо-консультативних орга-
нів. Процес їх створення на території Чернівецької області 
відбувався згідно з постановою КМУ щодо забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики від 
3 листопада 2010 р. № 996. Відповідно до затверджених докумен-
тів, громадськість отримала більш дієвий інструмент залучення до 
формування та реалізації державної політики, зокрема, органи 
влади мають обов’язково проводити консультації з громадськістю з 
певних питань, а громадські ради стають більш дієвими 
виборними колегіальними консультативно-дорадчими органами. 
Громадські ради утворюються для забезпечення участі громадян в 
управлінні державними справами, здійснення громадського 
контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження 
ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, 
врахування громадської думки під час формування та реалізації 
державної політики. Членами громадської ради могли стати пред-
ставники інститутів громадянського суспільства – громадських, 
релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх 
об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, 
недержавних засобів масової інформації, інших непідприємницьких 
товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства.  

23 грудня 2010 р. на засіданні громадської ради при ЧОДА 
було сформовано ініціативну групу з підготовки та проведення 
установчих зборів з обрання нового складу громадської ради [35]. 
На засіданні ініціативної групи було вирішено, що зацікавлені 
сторони мають подати до 24 січня 2011 р. до ініціативної групи 
заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою 
керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви в 
обов’язковому порядку мали додаватися рішення керівника 
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інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено 
його установчими документами, про делегування представника для 
участі в установчих зборах, посвідчене печаткою; біографічна 
довідка делегованого представника інституту громадянського 
суспільства; копії документів, що підтверджують легалізацію 
інституту громадянського суспільства; інформація про результати 
діяльності інституту громадянського суспільства протягом 
останніх двох років.  

Відповідним розпорядженням першого заступника голови 
ЧОДА Г. Галицем було затверджено склад ініціативної групи з 
підготовки проведення установчих зборів громадської ради при 
облдержадміністрації; управлінню з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю ЧОДА до 11 лютого 2011 р. доручено 
надати відповідну організаційну допомогу ініціативній групі для 
проведення установчих зборів за участі інститутів громадянського 
суспільства з метою обрання складу громадської ради; головам 
райдержадміністрацій до 11 лютого 2011 р. забезпечити проведення 
установчих зборів за участі інститутів громадянського суспільства 
для утворення громадських рад при райдержадміністраціях [36].  

Установчі збори для формування нового складу громадської 
ради при облдержадміністрації були проведені 4 лютого 2011 р., на 
них з-поміж їх учасників обрано склад та керівництво громадської 
ради при ЧОДА та розглянуто основні напрями роботи нової 
громадської ради. В зв’язку з тим, що троє кандидатів набрали 
однакову мінімальну прохідну кількість голосів (по 14), відповідно 
до регламенту зборів було проведено додаткове відкрите рейтинго-
ве голосування. Порівняльний аналіз складу ініціативної групи з 
підготовки та проведення установчих зборів громадської ради при 
ЧОДА та складу ГР при ЧОДА на 2011−2013 рр. дозволив 
встановити, що, по-перше, зі складу ініціативної групи до 
громадської ради не увійшов тільки один представник 
громадянського суспільства – директор громадської організації 
«Буковинська Партнерська Агенція» В. Є. Зав’ялов; по-друге, два 
представники зі складу ініціативної групи, ставши членами ГР, 
змінили «громадянську» прописку: (1) Т. Б. Халавка у складі ініціа-
тивної групи позиціонував себе як заступник директора 
громадської організації «Буковинський центр виборчих техноло-
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гій», а до складу ГР увійшов як представник інформаційного 
вісника «Толока»; (2) А. М. Анциперов у складі ініціативної групи 
позиціонував себе як незалежний експерт, а до складу ГР увійшов 
як представник Чернівецької міської громадської організації 
«Громадська спілка «Буковинська партнерська агенція». Отже, у 
складі ініціативної групи було фактично два представники однієї 
громадської організації [37]. 

Перші рішення ГР стосувалися організаційної будови цього 
дорадчого органу. Зокрема, було затверджено положення про 
громадську раду [38]; обрано голову, заступника голови та 
секретаря громадської ради [39]; утворено робочі комісії, 
затверджено голів, заступників голів та персональний склад 
робочих комісій ГР [40]. Згідно з положенням, громадська рада при 
ЧОДА є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-
дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в 
управлінні державними справами, здійснення громадського 
контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження 
ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, 
врахування громадської думки під час формування та реалізації 
державної політики. Основними завданнями громадської ради є 
створення умов для реалізації громадянами конституційного права 
на участь в управлінні державними справами; здійснення 
громадського контролю за діяльністю облдержадміністрації; 
сприяння врахуванню облдержадміністрацією громадської думки 
під час формування та реалізації державної політики. Громадська 
рада відповідно до покладених на неї завдань готує та подає 
облдержадміністрації пропозиції: до орієнтовного плану прове-
дення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення 
консультацій, не передбачених таким планом; організації 
консультацій з громадськістю; підготовки проектів нормативно-
правових актів з питань формування та реалізації державної 
політики у відповідній сфері, удосконалення роботи облдержадмі-
ністрації; проводить відповідно до законодавства громадську 
експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів норматив-
но-правових актів; здійснює громадський контроль за врахуванням 
облдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а 
також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на 
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запобігання та протидію корупції.; інформує в обов'язковому порядку 
громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх викона-
ння на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в інший 
прийнятний спосіб; збирає, узагальнює та подає облдержадміні-
страції інформацію про пропозиції громадських організацій щодо 
вирішення питань, які мають важливе суспільне значення [41]. 

Рішення ГР приймається відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 
Рішення ГР мають рекомендаційний характер і є обов’язковими 
для розгляду облдержадміністрацією. Рішення облдержадміні-
страції, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської 
ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в 
обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської 
ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному 
веб-сайті облдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб. 
Інформація про прийняте рішення має містити відомості про вра-
хування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення. 

Кількісний склад громадської ради визначається установчими 
зборами. Строк повноважень складу громадської ради – два роки. 
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по 
одному представнику від кожного інституту громадянського 
суспільства. Членство в громадській раді є персональним. У складі 
ГР при ЧОДА було утворено комісію з питань фінансів, економіки 
та підприємництва; комісію з питань соціального захисту населе-
ння та охорони здоров’я; комісію з питань освіти, культури, 
міжетнічних взаємин та зв’язків з засобами масової інформації; 
комісію з питань молоді, спорту та екології. 

Найбільшого зацікавлення у члені ГР викликали питання 
освіти, культури, міжетнічних взаємин та зв’язків зі ЗМІ, куди 
увійшли представники національно-культурних товариств та 
експерти в сфері етнонаціональної та інформаційної політики. 
Водночас, комісію з питань молоді, спорту та екології очолив пред-
ставник Чернівецької обласної громадської організації «Комітет 
виборців України» І. О. Баб’юк, тоді як представники молодіжних 
та екологічних ГО залишилися поза керівною структурою ГР. 

Для організації ефективної діяльності ГР велике значення має 
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дотримання регламенту роботи. Регламент регулює організаційні 
та процедурні питання діяльності ГР при ЧОДА та декларує, що 
«робота громадської ради є відкритою і прозорою» [42]. 
Регламентом встановлено, що основною формою роботи ГР є 
засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз 
на квартал, повідомлення про проведення засідання громадської 
ради розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. 
Позачергові засідання ГР скликаються за ініціативи двох третин 
загального складу її членів. Засідання ГР проходять відкрито, тому 
на запрошення голови ГР у засіданнях громадської ради можуть 
брати участь інші особи, які не є членами громадської ради; 
уповноважений представник ЧОДА бере участь у всіх засіданнях 
ГР без спеціального запрошення з правом дорадчого голосу. 

Важливим є те, що у регламенті роботи ГР прописана проце-
дура взаємодії з органом влади, при якому вона створена. Так, 
голова ГР може брати участь у засіданні колегії облдержадміні-
страції; ГР щороку готує та подає ОДА пропозиції (мають бути 
попередньо розглянуті та затверджені на засіданні ГР) до орієнтов-
ного плану проведення консультацій з громадськістю; ГР може 
подавати облдержадміністрації пропозиції щодо проведення консу-
льтацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом 
проведення таких консультацій; голова ГР в обов’язковому порядку 
інформує облдержадміністрацію про ухвалені громадською радою 
рішення. Інформуючи громадськість про діяльність ГР, голова ГР у 
взаємодії зі ЗМІ та роз’ясненні позиції ГР має керуватися винятково 
рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова ГР 
зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може 
відображати позицію громадської ради [42]. 

Варто зазначити, що інформація про те, наскільки ЧОДА 
використовує рішення ГР у підготовці управлінських рішень, є 
недостатньо представлена на сайті ЧОДА, тому ми не можемо 
повною мірою оцінити ефективність ГР. На нашу думку, для 
оцінки ефективності ГР при ЧОДА як інституту політичного 
режиму у Чернівецькій області варто звернутися до оцінки 
процесів оновлення складу громадської ради, які відображають 
рівень зацікавленості громадських організацій у медіативній 
підтримці регіонального політичного режиму (Табл.1). 
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Таблиця 1 
Порівняльний аналіз першого і другого складу  

громадської ради при ЧОДА 
Перший склад громадської ради

Другий склад 
громадської ради 

(нові члени) 
Залишилися у другому складі

Не були обрані до другого 
складу 

 
Анциперов Арсеній Микола-
йович – Чернівецька міська 
громадська організація 

«Громадська спілка «Буковин-
ська партнерська агенція» 

Ботушанський Олег 
Васильович – Екологічна 
громадська організація 

«Зелений світ Буковини» 

БОЙКО Богдан Олегович 
– Чернівецька обласна 
громадська організація 

«Захист» 

Баб’юк Ігор Орестович – 
Чернівецька обласна 
громадська організація 

«Комітет виборців України» 

Ковальчук Оксана Петрівна –
Чернівецька міська 

молодіжна громадська 
організація «Комітет 
молодих виборців» 

БОРДІЯН Валерій 
Гаврилович –Чернівецька 

обласна громадська 
організація «Асоціація 
ринків Буковини» 

Бешлей Володимир Васильович 
– Чернівецьке міське 
громадське молодіжне 

об’єднання «Спілка активної 
молоді» 

Нікітін Василь Олексійович 
– Чернівецька обласна 

організація Всеукраїнської 
молодіжної громадської 

організації «Молоді регіони»

БРОДОВА Людмила 
Степанівна – Чернівецька 

міська громадська 
організація «Гільфе» 

Гаврада Ігор Остапович – 
Чернівецьке обласне 
громадське об’єднання 

«Буковинський центр виборчих 
технологій» 

Николайчук Ольга 
Миколаївна – Чернівецька 

міська громадська 
організація «Бізнес-центр» 

ГЕВ’ЮК Андрій 
Миколайович – 

Чернівецька міська 
громадська організація 

«Фонд «Буковина 
інноваційна» 

Дорош Володимир Ілліч –
Чернівецька обласна 
громадська організація 
«Буковинська фундація 
підтримки регуляторної 
реформи в Україні» 

Медведєв Віктор Григорович 
– Чернівецька обласна 
громадська організація 
«Буковинська громада» 

ДЕМЧЕНКО Олег 
Вікторович – Чернівецьке 

обласне об’єднання 
«Чорнобильці Буковини» 

Кирилюк Марія Іванівна – « 
«Чернівецька обласна асамблея 

інвалідів» 

Куцак Матвій Іванович –
Чернівецька обласна 
громадська організація 

«Федерація шахів» 

ДОРОЧЕВСЬКИЙ 
Анатолій Михайлович – 
Чернівецька обласна рада 

ветеранів України 

Кирпушко Ярослав Васильович 
– Буковинський центр 

реконструкції та розвитку 

Курко Ярослав Степанович –
Чернівецька обласна 
організація товариства 

«Знання» України 

КЛЕЙМАН Лев Ісайович 
– Єврейська громада 
Чернівецької області 

Круглашов Анатолій 
Миколайович – Чернівецька 

міська організація 
«Буковинський політологічний 

центр» 

Олійник Євгенія Юріївна – 
Чернівецька міська 

молодіжна організація «Клуб 
української молоді» 

КОСТЕЛЬНИЙ Дмитро 
Васильович – Чернівецьке 

міське товариство 
політв’язнів та 
репресованих 
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Продовження таблиці 1 
Синжерян Марія Георгіївна – 
Міжрайонне товариство 
молдавської культури 

Буковини 

Смолдирєва Тетяна Петрівна 
– Чернівецький прес-клуб 

реформ 

МРУЧКОВСЬКА
Ельвіра Миколаївна – 
Чернівецьке обласне 
громадське молодіжне 
об’єднання «Сучасник» 

Старик Володимир Петрович 
–Товариство «Український 
Народний Дім в Чернівцях» 

Халавка Тарас Богданович – 
Інформаційний вісник 

«Толока» 

НАКОНЕЧНИЙ Ігор 
Йосипович – Чернівецька 

міська молодіжна організація 
«Станиця Чернівці Пласту-

НСОУ» 

Філяк Ярослав Юрійович – 
Чернівецьке обласне 

товариство дітей політв’язнів 
та репресованих 

«Спадкоємці» 

Шкварковський Володимир 
Антонович – Чернівецька 
обласна рада профспілок 

СКРИПНИК Віктор 
Володимирович – 

Чернівецька обласна 
організація «Федерація 
спортивного туризму» 

Шкрета Алла Олександрівна 
– Чернівецький міський 
благодійний фонд «Нова 

сім’я» 

СТРУТИНСЬКИЙ 
Владислав Євгенович – 
Обласне товариство 

польської культури імені 
Адама Міцкевича 

Шламп Олександр 
Миколайович – Товариство 

австрійсько-німецької 
культури «Відродження» 

ФІСАНОВ Володимир 
Петрович – Чернівецьке 
обласне громадське 

об’єднання «Буковинські 
перспективи» 

Юрійчук Василь Остапович 
– Чернівецька обласна рада 

ветеранів України 

ХОРОШЕНЮК Іван 
Іванович – Чернівецьке 
обласне відділення ВБО 
«Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з 

Віл/СНІД» 
ШЕВЧУК Андрій 

Георгійович – Чернівецька 
обласна благодійна органі-
зація «Громадська соціальна 
служба «Допомога людям»
ШОВА Олена Петрівна –
Чернівецький обласний 
благодійний фонд «Діти-

інваліди» 
Джерело: Складено за: Установчі збори з обрання Громадської ради при Черніве-

цькій обласній державній адміністрації прийняли рішення про обрання Громадської 
ради в кількості 25 осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oda.cv.ua/-
page/ustanovchi-zbori-z-obrannya-gromadskoi-radi-pri-chernivetskii-oblderzhadministratsii-
priinyal-0; Новообраний склад Громадської ради при Чернівецькій обласній державній 
адміністрації [12.03.2013] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oda.cv.-
ua/page/novoobranii-sklad-gromadskoi-radi-pri-chernivetskii-oblasnii-derzhavnii-administratsii 
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Дані, наведені у Таблиці 1, засвідчують, що другий склад ГР 
при ЧОДА оновився більше ніж на 50 %. Проте до третього складу 
ГР при ЧОДА, затвердженого розпорядженням голови ЧОДА у 
жовтні 2015 р., увійшли тільки чотири представники інститутів 
громадянського суспільства, які працювали у першому та другому 
складах ГР при ЧОДА [43]. Водночас, представництво конкретних 
громадських організацій у ГР не змінилося настільки ж 
радикально, як її персональний склад. Тобто, якщо до першого та 
другого складу ГР входили переважно лідери громадських 
організацій Чернівецької області, то до третього складу ГР 
увійшли їх рядові члени. На нашу думку, це вказує на те, що 
потенціал впливу ГР на формування регіональної політики та 
функціонування регіонального політичного режиму у Чернівецькій 
області є незначним. Вартим уваги є ще одна принципова зміна у 
складі ГР, зокрема, поява серед її членів представників 
громадських організацій, пов’язаних з бізнес-інтересами (Черніве-
цька міська громадська організація «Економічні ініціативи») та 
клановим принципом організації політичних відносин (громадська 
організація «Земляцтво буковинців у м. Києві «Буковина»). Такі 
зміни є свідченням потенційного використання ресурсів цього 
інституту-медіатора з боку представників регіонального бізнесу 
для інкорпорації в процес розподілу ресурсів, управління якими 
перебуває в компетенції політичних за природою суб’єктів 
регіонального політичного режиму. Ця теза підтверджується й тим, 
що предметом дискусій першого та другого скликань ГР були 
переважно проблеми політичного, гуманітарного та соціального 
характеру [44], тоді як члени ГР третього скликання обговорювали 
насамперед розподіл бюджетних коштів, що надходять до 
чернівецького регіону за програмами Державного фонду 
регіонального розвитку [45]. 

Транскордонне співробітництво є інституціоналізованим 
інструментом регіонального політичного режиму, за допомогою 
якого здійснюється його зовнішнє самопозиціонування. Формалі-
зації розуміння суті єврорегіону та транскордонного співробітни-
цтва мав сприяти Закон України «Про транскордонне співробітни-
цтво», прийнятий 24 червня 2004 р. [46], згідно з яким транскордо-
нне співробітництво є спільними діями, спрямованими на 
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встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-
технічних, екологічних, культурних та інших відносин між 
територіальними громадами, їх представницькими органами, 
місцевими органами виконавчої влади України та територіальними 
громадами, відповідними органами влади інших держав у межах 
компетенції, визначеної їх національним законодавством. У свою 
чергу, єврорегіон – це організаційна форма співробітництва 
адміністративно-територіальних одиниць європейських держав, 
що здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх угод про 
транскордонне співробітництво.  

Становлення двосторонніх та транскордонних відносин між 
Чернівецькою областю та прикордонними повітами Румунії як 
основного партнера у транскордонній взаємодії відбувалося 
складно й суперечливо. На початковому етапі вихідним посилом 
румунських властей була теза про те, що східний кордон країни 
відсутній, оскільки кордон по Дністру був визначений СРСР в 
односторонньому порядку і нав’язаний під тиском зброї. Крім того, 
висловлювалася думка, що румунсько-українські кордони не 
гарантовані міжнародними договорами, тому можуть бути 
переглянуті, оскільки на момент підписання документів Україна не 
була суб’єктом міжнародного права і не брала участі в їх 
підписанні. Зрештою, це призвело до відтермінування підписання 
будь-яких договорів про двосторонні відносини, який Україна та 
Румунія підписали у м. Констанца 2 червня 1997 р. 

До Договору про відносини добросусідства і співробітництва 
між Україною та Румунією, який став результатом тривалих і 
бурхливих дискусій політиків двох сторін, були включені положе-
ння про розвиток співробітництва, зокрема і у його транскордо-
нних формах. Так, згідно зі статтею 5 договірні сторони визнавали 
необхідність зміцнення та розширення співробітництва в рамках 
міжнародних організацій, включаючи регіональні та субрегіона-
льні, а стаття 8 констатує, що «Договірні Сторони відповідно до 
положень Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне 
співробітництво між територіальними общинами або властями 
заохочуватимуть і підтримуватимуть безпосередні контакти та 
взаємовигідне співробітництво між адміністративно-територіаль-
ними одиницями України і Румунії, зокрема у прикордонних зонах. 



 
 

66 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2(88)
 

Вони також сприятимуть співробітництву між адміністративно-
територіальними одиницями обох держав у рамках існуючих, а 
також новостворюваних єврорегіонів «Верхній Прут» і «Нижній 
Дунай», до участі в яких можуть запрошуватися адміністративно-
територіальні одиниці інших зацікавлених держав. Договірні 
Сторони діятимуть в напрямку включення цього співробітництва в 
рамки відповідної діяльності європейських інституцій» [47]. 

Чернівецька область є суб’єктом «Карпатського Єврорегіону» 
(1993 р.), який об’єднав прикордонні території України (Закар-
патська, Івано-Франківська, Чернівецька області), Польщі, Угор-
щини, Словаччини. З 1997 р. до складу «Карпатського Євроре-
гіону» увійшли прикордонні повіти Румунії. Правовими підстава-
ми для оформлення діяльності «Карпатського Єврорегіону» є 
Угода між органами державної влади та місцевого самоврядування 
«Про створення міжрегіональної асоціації Карпатський Євро-
регіон» та Статут асоціації, ухвалені 14 лютого 1993 р. у 
м. Дебрецені. Потенційними напрямами діяльності «Карпатського 
єврорегіону» визначалися спільне використання енергетичних 
ресурсів; вироблення спеціальної політики щодо охорони довкілля; 
збільшення притоку іноземного капіталу; вироблення програм 
регіонального розвитку; виробництво конкурентоздатної продук-
ції; сприяння практичному запровадженню місцевих ініціатив; 
розвиток транспортного зв’язку на території «Карпатського 
Єврорегіону», подолання проблеми недостатньо розвинутої 
інфраструктури; розвиток сучасної економічної структури регіону; 
гармонійний розвиток людської інфраструктури; розвиток системи 
охорони здоров’я, соціального та культурного захисту; різнобічний 
розвиток туризму; зміцнення європейського та атлантичного 
співробітництва [48]. Однак аналіз реальних досягнень засвідчує 
концентрацію зусиль на проведенні міжнародних ярмарок та 
виставок у містах регіону; інтенсифікації зовнішньоекономічних 
контактів між територіями; організації конференцій для 
обговорення спільних проблем п’яти країн; підтримці 
транскордонних ініціатив вищих навчальних закладів, зокрема, 
утворенні Асоціації університетів «Карпатського Єврорегіону»; 
сприянні налагодженню комерційних зв’язків між підприємствами 
країн Карпатського Єврорегіону (заснування Асоціації карпатських 
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торгово-промислових палат); налагодженні діяльності прикордон-
них переходів, будівництво моста через Тису на українсько-
угорському кордоні; співробітництві з міжнародними структурами, 
зокрема, з Комітетом економіки Європи при ООН, єврорегіоном 
«Maas-Rijn»; організації спортивних змагань. 

Єврорегіоном, у межах якого найбільш активно відбувається 
транскордонне співробітництво між Чернівецькою областю та 
прикордонними повітами Румунії, є єврорегіон «Верхній Прут», 
створений 22 вересня 2000 р. в м. Ботошань (Румунія). 
Установчими документами його є Угода про утворення єврорегіону 
«Верхній Прут» та Статут єврорегіону. Засновниками єврорегіону 
виступили Чернівецька область (Україна), Ботошанський повіт 
(Румунія), Сучавський повіт (Румунія), Белцький повіт (Молдова), 
Єдинецький повіт (Молдова). Починаючи з 15 жовтня 2003 р. до 
складу єврорегіону «Верхній Прут» входять Чернівецька та Івано-
Франківська області з боку України, Ботошанський та Сучавський 
повіти з боку Румунії, Фалештський, Єдинецький, Глоденський, 
Окницький, Ришканський та Бриченський райони з боку 
Республіки Молдова. Європейським асоційованим партнером 
єврорегіону є федеральна земля Карінтія (Австрія). Згідно з 
установчими документами діяльність єврорегіону «Верхній Прут» 
розгортається за такими напрямами, як розвиток і гармонізація 
торговельних і економічних відносин; розробка нових проектів 
співробітництва; розвиток і впровадження передових технологій; 
екологічна безпека, запобігання забрудненю басейнів Дунаю, 
Пруту, Сірету, Дністра і Чорного моря, запобігання та ліквідація 
наслідків промислових аварій і стихійних лих, збільшення 
кількості екологічно чистих виробництв; гармонізація розвитку 
інфраструктур, енергетичних систем, транспортних та комуні-
каційних мереж; розширення співробітництва у сферах норматив-
но-правового забезпечення, науки, освіти, культури, спорту та 
молоді; охорона здоров’я населення, розвиток туризму і рекреацій-
ної діяльності; забезпечення повної та справжньої рівності осіб, 
які належать до національних меншин [49]. 

Аналізуючи процес створення єврорегіонів із залученням 
прикордонних територій України та Румунії, варто наголосити на 
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декількох моментах. По-перше, ініціатива їх створення походила 
не від регіональних органів державної влади чи органів місцевого 
самоврядування, а від центральних інститутів влади, що поясню-
ється політичним значенням територій (і для Києва, і для 
Бухареста), які увійшли до єврорегіонів на момент їх створення. 
По-друге, імплементація у Договір про відносини добросусідства і 
співробітництва між Україною та Румунією положень про 
створення єврорегіонів, які були чітко окреслені регіонально, 
засвідчує про неабиякий інтерес румунської сторони до 
внутрішньополітичних процесів, що відбуваються на українських 
прикордонних територіях. По-третє, транскордонна співпраця між 
Україною та Румунією на момент підписання угод про створення 
єврорегіонів оцінювалася й оцінюється до сьогодні як дієвий 
механізм контролю за дотриманням етнонаціональних і культурних 
прав та свобод румунської меншини, насамперед на території 
Чернівецької області. Таким чином, незважаючи на те, що в статут-
них документах наголошувалося на потребі розвитку економічних 
відносин між прикордонними територіями України та Румунії, для 
румунської сторони, на відміну від української, єврорегіони 
скоріше були моделями політичної взаємодії та спрямованого 
впливу на румунську спільноту Чернівецької області.  

Починаючи з 2006 р. пріоритети діяльності єврорегіону 
«Верхній Прут» почали зміщуватися з політичної в економічну 
площину. За сприяння урядів України і Румунії та під егідою 
Центральноєвропейської Ініціативи в 2006−2008 рр. були успішно 
проведені три робочі зустрічі представників країн ЦЄІ: «Сучасні 
виклики транскордонного співробітництва на новому східному 
кордоні ЄС», «Сталий розвиток транспортних систем у зоні нового 
східного кордону ЄС» та «Трансрегіональний торгово-технологіч-
ний трансфер – виклики ІІІ тисячоліття» [50].  

У 2008 р. до Спільного технічного секретаріату Програми 
сусідства «Румунія – Україна» від Чернівецької обл. було подано 
13 проектних пропозицій для участі в конкурсному відборі 
проектів транскордонного співробітництва, що мали фінансуватися 
за бюджетом ТАСІS 2005. За результатами конкурсу відібрано 
4 проекти транскордонного співробітництва загальною вартістю 
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2, 5 млн. євро, що становило більше половини всіх коштів, 
виділених Україні Європейським Союзом у рамках Програми 
сусідства. Чернівецька ОДА сприяла реалізації 23 проектів у 
рамках зазначеної Програми (за бюджетною лінією PHARE/CBC 
2004−2006) загальною вартістю 3, 6 млн. євро. Для забезпечення 
результативної участі Чернівецької області у першому конкурсно-
му відборі проектів у рамках Спільної операційної програми 
«Румунія – Україна – Республіка Молдова» ENPI/CBC 2007−2013, 
який був проголошений у липні 2009 р., у Чернівецькій ОДА була 
створена тимчасова робоча група з залученням волонтерів – 
проектних менеджерів з питань надання методичної та консульта-
ційної допомоги з розробки проектів у рамках Спільної 
операційної програми «Румунія−Україна−Республіка Молдова» 
ENPI/CBC 2007−2013 на період з 13 квітня до 31 серпня 2009 р. 
Силами цієї групи було проведено 12 семінарів та тренінгів для 
підготовки проектних заявок, у тому числі 2 із залученням 
фахівців Спільного технічного секретаріату Програми сусідства 
«Румунія –Україна – Молдова» [ 51, с. 34]. 

Одним з основних пріоритетів транскордонної співпраці Чер-
нівецької області сьогодні стають великі інвестиційні проекти, які 
були визначені Положенням щодо впровадження програм транс-
кордонної кооперації Європейської Комісії № 951/2007, ст. 2 (7), як 
«проекти, які охоплюють ансамбль робіт, дій та послуг, призна-
чених виконати неподільну функцію чіткого характеру, яка стосу-
ється чітко визначених та таких, що становлять взаємний інтерес, 
цілей з метою здійснення транскордонних інвестицій» [52]. 
Країни-учасниці Програми мають можливість спільно ідентифіку-
вати великі транскордонні інвестиційні проекти, які не будуть 
відібрані шляхом звичайного конкурсу проектів. У цьому разі 
проекти мають бути чітко зазначеними у Програмі або стати 
об’єктом рішення Спільного моніторингового комітету, керуючись 
їх відповідністю до пріоритетів та заходів Програми та наявністю 
специфічного бюджету для цього. Великий інвестиційний проект 
має узгоджуватися з програмою та її пріоритетами; мати магі-
стральне значення для розвитку певної частини регіону Програми; 
мати чіткий транскордонний вплив; відзначатися інвестиційним 
характером (інфраструктурою); бути відповідним національ-
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ним/регіональним стратегіям розвитку та мати підтримку органів 
влади національного/регіонального рівнів з обох боків кордону; 
очікувати довготривалі результати; відповідати критеріям, визначе-
них Програмою (Спільним моніторинговим комітетом), існуючим 
правилам та процедурам (транскордонне партнерство, обсяг 
гранту, прийнятність претендента, прийнятність заходу, прийнят-
ність витрат тощо); має бути обґрунтування спроможності впрова-
дити відповідний великий інвестиційний проект. 

1 жовтня 2010 р. в м. Сучава відбулося Четверте засідання 
Спільного моніторингового комітету (СМК) Спільної операційної 
програми «Румунія − Україна − Молдова» 2007–2013 рр. у складі 
представників органів влади регіонального і центрального рівнів 
(міністерств, комітетів регіонального розвитку, агенцій регіонального 
розвитку, місцевих органів влади тощо), а також спостерігачів з боку 
громадянського суспільства трьох країн-учасниць: Румунії, України, 
Республіки Молдови. У рамках цього засідання було затверджено 
список проектів, які мали отримати фінансування в рамках Пріори-
тету 3 – просування заходів «від людини до людини». Спільний 
моніторинговий комітет ухвалив рішення збільшити суму, виділену 
для Пріоритету 3 Програми з 5 мільйонів до 7, 6 мільйонів євро; 
список, затверджений СКМ, містив загалом 62 проекти [50]. 
Зазначимо, що на цей конкурсний відбір від Чернівецької області 
було подано більше 40 спільних проектів. Уперше за останні роки 
керівництво області знайшло можливість профінансувати розробку 
транскордонних проектів для кожного району. З трьох національ-
них великомасштабних інфраструктурних проектів, офіційно 
поданих Україною для фінансування Європейською Комісією, два 
проекти ініційовані та розроблені Чернівецькою областю. Перший 
проект вартістю до 7, 5 млн. євро спрямований на розвиток 
прикордонної інфраструктури краю, другий – на запобігання 
стихійним лихам, на що передбачено до 9, 9 млн. євро [53]. 

Незважаючи на те, що результати транскордонного співро-
бітництва єврорегіону «Верхній Прут» упродовж останніх років 
засвідчують появу позитивних тенденцій в українсько-румунській 
співпраці, темпи та інтенсивність її не можна визнати достатньою 
для розвитку українських прикордонних територій. Основними 
чинниками, які стримують повноцінне використання можливостей 
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транскордонного співробітництва України та Румунії є (1) невідпо-
відність нормативно-правового регулювання повноважень місце-
вих органів влади та органів місцевого самоврядування завданням 
транскордонного співробітництва у формі єврорегіональної 
співпраці; (2) недостатній рівень співпраці із закордонними уча-
сниками транскордонного співробітництва щодо розвитку інфра-
структури для наукових досліджень, технологічних розробок, 
освіти, культури, зв’язку, охорони здоров’я, використання потен-
ціалу єврорегіонів для розвитку туристично-рекреаційної сфери; 
(3) низький рівень залучення до транскордонного співробітництва 
підприємницьких структур, недержавних установ та громадських 
організацій; (4) відсутність цілісної багаторівневої структури 
управління транскордонного співробітництва, як наслідок – її 
елементи працюють неузгоджено; (5) відсутність механізмів 
забезпечення поетапної реалізації транскордонних ініціатив на 
рівні національних представництв єврорегіонів; (6) відсутність 
кваліфікованих фахівців з проектного менеджменту в усіх рівнях 
органів державної влади та місцевого самоврядування.  

Поряд з апробованим інститутами, що утворюють інститу-
ціональний дизайн регіонального політичного режиму у Черні-
вецькій області, варто згадати принаймні ще про два інститути, 
функціонування яких пов’язане з процесом ухвалення рішень на 
тлі недостатньої визначеності їх компетенцій – об’єднаних 
територіальних громад як продуктів процесу децентралізації влади 
в України та агенцій регіонального розвитку. 

На перший погляд, перспективи створення та функціонування 
об’єднаних громад є доволі оптимістичними, однак ознайомлення 
з їх бюджетом розвитку спонукає до обережного прогнозування їх 
ефективності в контексті покращення життя членів громади. 
Наприклад, серед уже створених об’єднаних громад Чернівецької 
області, принаймні у двох (Великокучурівській та Мамалигівсь-
кій), бюджет розвитку становить 0, 0 грн, а серед проектованих 
подібна ситуація закладена в Великокучурівській та Кострижів-
ській об’єднаних громадах (300 грн. у бюджеті розвитку Герцаїв-
ської об’єднаної громади та 295 грн. – у Заставнівської також не є 
обнадійливими). Зазначимо, що жодна з наведених існуючих та 
проектованих громад не відраховує реверсної дотації [54]. Тобто 
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об’єднані територіальні громади за відсутності внутрішніх 
ресурсів для розвитку опиняються у ролі потенційного суб’єкта 
регіональних політичних режимів. 

Стосовно агенції регіонального розвитку, яка є неприбутковою 
установою, створеною для ефективної реалізації державної 
регіональної політики, слід зазначити, що її співзасновниками 
можуть бути регіональні торгово-промислові палати, регіональні 
відділення всеукраїнських асоціацій органів місцевого самовряду-
вання, місцеві асоціації органів місцевого самоврядування 
відповідного регіону, громадські об’єднання, які діють у відповід-
ному регіоні, вищі навчальні заклади, наукові установи [55]. 
Агенції регіонального розвитку працюватимуть як офіс з надання 
консультацій і практичної допомоги для підготовки та реалізації 
програм і проектів регіонального розвитку. Вони мають стати 
осередками співпраці між державним, приватним та громадським 
секторами, оскільки засновувати їх можуть обласні державні 
адміністрації, відповідні ради та неурядові організації як 
співзасновники. Очікується, що позитивний ефект від взаємодії та 
співпраці з агенціями регіонального розвитку матимуть як прості 
громадяни, так і органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, організації тощо. На 
нашу думку, агенції можуть стати тим публічним простором, на 
рівні якого відбуватиметься відкритий дискурс суб’єктів 
регіонального політичного режиму щодо вирішення економічних 
перспектив розвитку Чернівецької області. 

Отже, інституціональний дизайн регіонального політичного 
режиму у Чернівецькій області формується під впливом чинників 
двох рівнів – зовнішніх стосовно регіонального політичного 
режиму, які визначають його потенційний каркас та формують 
смислові рамки (президентський дискурс, виборче законодавство, 
парламентська діяльність, урядова політика) та внутрішніх, які 
відображені на рівні функціональних особливостей інститутів 
голови ОДА, політичних партій, місцевого самоврядування, 
громадських організацій, єврорегіональної співпраці, об’єднаних 
громад та інститутів-медіаторів (ЗМІ, дорадчо-консультативні 
органи тощо). Регіональний політичний режим в Україні 
самостійно не створює спеціальних політичних інститутів (форма-
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льних чи неформальних), проте може надавати такого смислового 
значення функціям існуючих інститутів, що призведе до формува-
ння тіньової системи ухвалення рішень та підживить регіональні 
політичні режими в умовах політичної невизначеності центру 
щодо принципів регіональної політики. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ, 

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 
У статті проаналізовано підходи до теоретико-методоло-

гічних засад дослідження регіональних політичних режимів, 
окреслено підстави формування регіональних політичних режимів 
Дніпропетровщини та особливості їх трансформації, виділено-
етапи формування, досліджено специфіку функціонування. 

Ключові слова: політичні режими, регіональні політичні 
режими Дніпропетровщини, політичні актори, бізнес-структури. 

Tеtiana Bevz. RegionalpoliticalregimesofDnipropetrovsk: 
stagesofformation, specificperformanceandfeaturesoftransformation. 
Theapproachestothetheoreticalandmethodologicalprinciplesofresearchofreg
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ionalpoliticalregimesareshowedinthearticle, thereasonoftheformation-
ofregionalpoliticalregimesDnipropetrovskandthefeaturesoftransformationwe
reoutlined, stagesofformationwereselected, thespecificoperationwasstudied. 

Key words: politicalregimes, regionalpoliticalregimes, 
Dnipropetrovsk, politicalactorsbusinessesselectedstagesofformation, 
studiedthespecificoperation. 

 
У сучасних процесах політичного реформування України 

важливу роль відіграє регіональна політика, від якої залежить єдність 
чи роз’єднаність країни. Водночас регіоналізація перестає бути домі-
нантою суспільних відносин і відносин у структурах влади. 
Натомість регіональні політичні режими і далі розвиваються і вдоско-
налюються, стверджують своє особливе місце і роль у загально-
українському політичному процесі. Роль регіональних політичних 
режимів у цьому процесі визначається як загальною конфігурацією 
влади в країні, так і особливостями розвитку кожного регіону. 

Метою статті є виокремити етапи формування, окреслити 
специфіку функціонування та простежити особливості транс-
формації регіональних політичних режимів Дніпропетровщини. 
Для реалізації мети необхідно: 

- проаналізувати передумови формування регіональних 
політичних режимів;  

- дослідити розстановку політичних сил у регіоні, тобто 
політичну ситуацію, враховуючи її динаміку та особливості / 
специфіку політичних змін;  

- виявити основні політичні, соціальні та економічні чинники, 
що впливають на політичний процес у регіоні і які здійснюють 
визначальний вплив на формування політичного режиму в регіоні;  

- дослідити механізми політичної взаємодії регіональної та 
центральної влади в процесі формування регіонального 
політичного простору;  

- виявити механізми реалізації владних відносин, які можуть 
мати неформальний або тіньовий характер. 

Ступінь дослідження проблеми. Політичні режими 
досліджували В. Банс, Р. Даль, А. Лейпхарт, Х. Лінц. Теоретичні 
основи вивчення режимів субнаціонального рівня у західній 
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політичній науці були закладені К. Стоуном, С. Елкіном та іншими 
авторами, які створили типологію локальних режимів. 

Джерельною базою дослідження були статистичні дані про 
соціально-економічну ситуацію в Дніпропетровському регіоні; 
соціологічні дані про підтримку регіональної влади; електоральна 
статистика; ухвалені в обласній, міських та районних радах 
Дніпропетровської області політичні рішення; нормативні акти та 
інші рішення органів влади (офіційні сайти органів регіональної 
влади, ЗМІ та Інтернет-джерела); публічні заяви та інтерв’ю 
політичних лідерів (ЗМІ та Інтернет-джерела). Матеріали громад-
ської організації «Дніпровський центр соціальних досліджень». 

Вітчизняні політологи розглядають регіон як сферу політич-
ного простору, що відрізняється особливою політичною організа-
цією або (та) наявністю особливого політичного інтересу (В. Реб-
кало, Л. Шкляр); як особливість регіональної взаємодії між органа-
ми та структурами політичного управління і суспільства (С. Рибал-
ка); територіально-політичну систему (Т. Татаренко); територіаль-
ну основу організації органів публічної влади (В. Борденюк). 

Під регіональним політичним режимом розуміється сукупні-
сть методів, способів і організаційних форм, за допомогою яких 
регіональна політична влада здійснює владно-управлінські функції 
в рамках регіональної політичної системи, у процесі взаємодії з 
різними її акторами. 

Досліджуючи регіональні політичні режими, вчені констату-
ють зміни у характері розподілу влади, стратегіях, цілях і 
способах взаємодії акторів, ролі регіональних політико-
адміністративних еліт, політичній мобілізованості бізнесу, ролі 
політичних партій. Основні показники регіональних режимів 
багато у чому зумовлені географічним положенням і розмірами 
регіону, його місцем у соціально-економічній і територіальній 
структурі країни, галузевою структурою економіки регіону. 

Соціально-економічна специфіка регіонів справляє значний 
вплив як на формування політичних регіональних еліт, так і 
регіонального політичного режиму. Говорячи про регіональний 
політичний режим, ми маємо на увазі комплексні механізми 
політико-економічного управління, тобто певну модель 
функціонування влади; рівень прав, свобод; особливості взаємодії 
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політичних еліт та інтенсивність соціальної мобільності, а також 
спосіб врядування, який складається спонтанно, внаслідок зусиль 
багатьох зацікавлених учасників політичного процесу. 

 Вибір для дослідження регіонального політичного режиму 
Дніпропетровщини визначається, по-перше, географічним положе-
нням і розмірами регіону, який на початку ХХІ ст. поділявся на 
22 адміністративні райони, включаючи 20 міст, з яких 13 обласного 
підпорядкування, 46 селищ міського типу та 1438 сіл [1]. По-друге, 
високим рівнем урбанізації (частка міського населення становить 
83, 4%), причому його значна частина (76%) проживає в найбільших 
містах з кількістю населення понад 100 тис. жителів: 
Дніпропетровську (нині – Дніпро), Кривому Розі, Дніпро-
дзержинську (нині – Кам’янське), Нікополі та Павлограді [1]. По-
третє, це потужний промисловий регіон України. Адже 
Дніпропетровськ, разом з містами Дніпродзержинськом, Ново-
московськом, Підгородним, Іларіоновим, Синельниковим, Верхів-
цевим, Верхньодніпровськом та селами і селищами Кіровське 
(Дніпропетровський район), Петриківкою, Піщанкою, Спаським, 
Орлівщиною, Волоським, Новоолександрівкою, Сурсько-Литов-
ським, Солоним, Криничками, Аулами, становлять Дніпровську 
агломерацію, яка сформувалася наприкінці 1980-х рр., з 
населенням майже 2 млн осіб. Область є центром сировинно-
промислової агломерації, яка характеризується стабільністю 
(стабільний розвиток навіть у кризові періоди); розгалуженою 
інфраструктурою та можливостями комплексного використання р. 
Дніпро; багатофункціональністю міст, диверсифікованою еконо-
мікою та багатогалузевою промисловістю; наявність значної 
кількості підприємств важкої промисловості, пов’язаних з ВПК на 
території області, сприяла суттєвому наповненню обласного 
бюджету; оборонними і металургійними підприємствами; близь-
кістю до сировинної бази для підприємств повного циклу 
виробництва; розвитком малого та середнього бізнесу (найвищий в 
Україні показник кількості підприємців на 10 тис. осіб населення); 
розвинутим агропромисловим комплексом; високою купівельною 
спроможністю населення; значною концентрацією потужних 
фінансових установ та приватних фінансових ресурсів; високим 
рівнем ринкового попиту на нерухомість; наявністю традицій у 
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науці та наукових шкіл; концентрацією значних інтелектуальних 
ресурсів (наявність у місті наукових центрів різних галузей 
господарства, Придніпровського центру НАН України, знаних та 
високорейтингових ВНЗ); значними міжнародними зв’язками з 
більш ніж 120 країнами; привабливими умовами для проживання 
населення; застосуванням космічних технологій (повного циклу 
розробки та виготовлення техніки), які користуються попитом у 
світі; наявністю знакових брендів («космічна столиця України») та 
промоція міста; висококваліфікованою робочою силою; розгалу-
женою системою соціальної інфраструктури; високим рівнем 
культури мешканців; безконфліктним співіснуванням багато-
національної громади та ін. Є підстави стверджувати, що домінан-
тним чинником для формування регіональних політичних режимів 
Дніпропетровщини упродовж 1991–2017 рр. був економічний, 
незважаючи на трансформаційні зміни режимів. Не вдаючись у 
деталі, схематично аргументуємо свою тезу. 

Після розпаду СРСР контроль над індустріальними підпри-
ємствами перейшов до рук представників регіональних елітних ме-
реж, з яких згодом сформувалися фінансово-промислові групи [2] 
(ФПГ) або «клани», які й стали важливими акторами регіональних 
політичних режимів. Уже у 1994 р. було приватизовано 648 
підприємств області, у тому числі: 169 (загальнодержавної власності), 
479 (комунальної власності). Підприємства загальнодержавної 
власності були продані шляхом: оренди з викупом членами трудових 
колективів (116); викуп трудовим колективом (24); продаж акцій 
відкритих акціонерних товариств (28); аукціони (1) [3]. 

Водночас, уже у середині 1990-х рр. були побудовані і діяла 
низка підприємств акціонерного типу з приватним капіталом: у 
Дніпрі запущено завод ЗАТ «ІСТА – Центр» з виробництва 
акумуляторних батарей (1995 р.); відкрито шпалерну фабрику 
«Дніпромайн» (1998 р.), почало працювати виробництво з виго-
товлення олії «Олейна», в м. Орджонікідзе запрацювало спільне 
українсько-турецьке підприємство з випуску миючих засобів [1]. І 
далі відбувалися процеси приватизації. Зокрема, у 2005 р. 
незаконно була проведена «велика приватизація» низки 
надзвичайно важливих об’єктів, зокрема «Криворіжсталі», 
Центрального ринку «Озерка», ЮГОКа, ЦУМу та ін. 



 
 

82 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2(88)
 

Приріст обсягу промислової продукції на Дніпропетровщині у 
2005 р. становив 7, 4 %, в той час як у Запорізькій області цей 
показник дорівнював 3, 7 %, у Луганській – 1, 6 %, а в інших двох 
регіонах, з якими межує регіон, на Донеччині і Полтавщині – 
зафіксовано від’ємне сальдо – 7, 9 % та – 2, 5 %, відповідно [4].  

Крім того, великі промислові групи «Інтерпайп», «Приват», 
«Смартгруп», СКМ, ІСД почали сплачувати більше податків. 
Якщо в попередні роки від них надходило 200, 300 млн грн, то 
упродовж 2005 р. «Систем Капітал Менеджмент» сплатив понад 
1 млрд 200 тис. грн, «Інтерпайп» – 800 млн грн, «Приват» – 
500 млн грн, ІСД – 200 млн грн [4]. Це суттєво вплинуло на 
поповнення бюджету. 

Станом на 2006 р. на Дніпропетровщині було зареєстровано 
92 легальні мільйонери. П’ятеро з них мали статки у понад 
200 млн грнще мінімум 100 громадян – підпільні мільйонери, які 
не показували свої реальні прибутки [5]. На обліку в Державній 
податковій адміністрації у Дніпропетровській області перебувало 
200 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, з яких 62 тис. – 
юридичні особи, 138 тис. – фізичні. Найбільшим платником 
податків в області була Придніпровська залізниця – надходження 
від неї сягають 100 млн грн щомісячно. Друге місце за обсягом 
сплачених податків посідав «Мітал Стіл Кривий Ріг». Спосте-
рігався спад надходжень від підприємств гірничо-металургійного 
комплексу (ці тенденції простежувалися на підприємствах, що 
входять до фінансово-промислової групи СКМ) [5]. 

Не вдаючись до детального аналізу економічного розвитку 
Дніпропетровщини наступного десятиліття (2007–2017 рр.) вважа-
ємо за доцільне констатувати, що економічний чинник найбільше 
вплинув на формування, специфіку та еволюцію регіональних 
політичних режимів Дніпропетровщини, адже: 1) Дніпропетровська 
область – один з найбільш економічно розвинених регіонів країни з 
потужним промисловим потенціалом і високим рівнем розвитку 
важкої індустрії (виробляється 19, 2% (288, 1 млрд грн) [6] усієї 
реалізованої промислової продукції України; за даними 2013 р., на 
Придніпров’ї було вироблено 14, 1% вітчизняного ВВП [7]; 
2) регулярне отримання областю інвестицій та пов’язані з цим 
темпи економічного зростання (за обсягами залучених прямих 
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іноземних інвестицій* область упевнено посідає 1-ше місце серед 
областей України (станом на 31.12.2015 обсяг прямих іноземних 
інвестицій, залучених в економіку області, становив 7182, 9 млн 
дол. США [6]); 3) за різноманітністю і значимістю природних 
ресурсів Дніпропетровська область є однією з найбагатших в 
Україні*, і, як наслідок, багата сировинна база викликає великий 
інтерес з боку центру та приватних інвесторів.  

Не випадково до Верховної Ради України у 2016 р. було 
внесено проект Закону «Про спеціальний економічний статус 
Дніпропетровської області» [8]. У травні 2016 р. відбулося засіда-
ння у Верховній Раді України, присвячене питанням соціально-
економічного розвитку Дніпропетровської області. Йшлося про 
петицію щодо надання Дніпропетровській області спеціального 
економічного статусу та створення індустріальних парків [9]. У 
Верховній Раді України було створено Робочу групу зі спеціаль-
ного економічного статусу Дніпропетровської області з метою 

                                           
* В області видобувається 100% марганцевої, майже 80% залізної руди, 

вугілля, уран, рідкоземельні метали, каолін та граніти, нафта та газ. За кількістю 
розвіданих запасів та річним обсягом видобутку Криворізький залізорудний 
басейн займає перше місце в Україні. Одним з найбільших у світі є Нікополь-
ський басейн марганцевих руд. В області видобувається 40 видів мінеральної 
сировини (Див. детальн: Дніпропетровська область [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/ 
FC6B8517A62ED3B4C2257872006852AE/$File/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%
BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%
8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8
2%D1%8C.pdf) 

* В області видобувається 100% марганцевої, майже 80% залізної руди, 
вугілля, уран, рідкоземельні метали, каолін та граніти, нафта та газ. За кількістю 
розвіданих запасів та річним обсягом видобутку Криворізький залізорудний 
басейн займає перше місце в Україні. Одним з найбільших у світі є 
Нікопольський басейн марганцевих руд. В області видобувається 40 видів 
мінеральної сировини (Див. детальн: Дніпропетровська область [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/ 
FC6B8517A62ED3B4C2257872006852AE/$File/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%
BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%
8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8
2%D1%8C.pdf) 
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розробки Стратегії розвитку області до 2020 року та розв’язання 
гострих соціально-економічних проблем регіону [10]. Питання про 
спеціальний економічний статус є ще одним аргументом на 
користь того, що саме економічний чинник є домінуючим для 
формування регіональних політичних режимів Дніпропетровщини. 

Основними елементами (змінними) політичного режиму 
виступають: актори (суб’єкти соціальної дії, що володіють страте-
гією для досягнення політичних цілей); інститути (сукупність 
встановленних норм і правил політичної діяльності (формаль-
ні/неформальні); ресурси (атрибут, обставина і благо), володіння 
якими збільшує вплив на інші індивіди або групи. 

Акторами зазвичай вважають різні сегменти еліт, тобто ті 
організовані групи у суспільстві, які здатні впливати на політично 
значущі рішення [11, р.10]. Важко не погодитися з думкою, що 
ступінь залежності від різних груп може часто змінюватися, але 
вона ніколи не дорівнюватиме нулю [12, с.83]. 

Інститути влади в регіонах України організовані однаково або 
приблизно однаково. У той же час способи реального функціону-
вання інститутів влади можуть істотно відрізнятися залежно від 
місцевих обставин. Регіональний лідер багато в чому задає стиль 
управління. Для вивчення регіонального політичного режиму 
застосовують метод персоніфікації. Режим пов’язувався з осо-
бистістю конкретного голови обласної державної адміністрації, 
який одночасно був лідером найпотужнішої групи впливу, а його 
лідерські якості, стиль управління іноді визначали тип політичного 
режиму, як це було у випадку з П. Лазаренком. 

 За час Незалежності Дніпропетровську обласну державну 
адміністрацію очолювало 15 осіб: М. Задоя (29.01.1991–
05.03.1992 р.), П. Лазаренко (23.03.1992 –27.02.1995 – представник 
Президента в області; 26.04.1994 –19.07.1995 – голова обласної ради 
і обласного виконкому; 19.07–25.09.1995 – голова обласної держав-
ної адміністрації); М. Деркач* (25.07.1995 – в. о., 08.08.1996–

                                           
* М. Деркач був другою головною людиною в команді П. Лазаренка зразка 

1992 р. У 1992–1995 рр. був заступником голови облдержадміністрації (яку тоді 
очолював П. Лазаренко) та облвиконкому, з поєднанням функцій начальника 
фінансового управління. Після переїзду П. Лазаренка у Київ, М. Деркач у 1995–
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03.09.1997 – голова ОДА); В. Забара (03.09.1997–10.04.1998); 
О. Міндяєв (10.04.1998–27.04.1999); М. Швець (27.04.1999–
30.07.2003); В. Яцуба (30.07.2003–30.12.2004); С. Касьянов (04.02–
04.03.2005); Ю. Єхануров (01.04–22.09.2005); Н. Дєєва (11.11.2005–
03.09.2007); В. Бондар (10.12.2007–04.02.2010 (з 03.09.2007– т.в.о.)); 
О. Вілкул (18.03.2010–24.12.2012); Д. Колесніков (24.12.2012–
02.03.2014); І. Коломойський (03.03.2014–05.03.2015); В. Резніченко 
(25.03.2015 – теперішній час). Характерними особливостями очіль-
ників були: 1) незначний термін перебування на посаді в діапазоні 
від одного місяця до року (за винятком кількох, які посаду обій-
мали упродовж двох років (Н. Дєєва, В. Бондар, О. Вілкул, Д. Ко-
лесніков) та М. Швеця (чотири роки)); 2) призначені з центру 
голови були високопосадовцями державного рівня (Д. Колесніков– 
міністр промислової політики України; В. Забара – заступник міні-
стра промислової політики; В. Бондар – заступник глави Секрета-
ріату Президента України); народні депутати України (Ю. Єхану-
ров); 3)«політичний бартер – партійно-радянська номенклатура 
рекрутувала до своїх лав більшість конформістських лідерів 
контреліти, зберігши при цьому свою владу і свою власність» [13]. 

Період 1990-х років на Дніпропетровщині характеризувався 
утвердженням авторитету, влади та впливу колишнього голови рад 
агропромислового комплексу Дніпропетровської області (з лютого 
1990 р.), згодом – Представника Президента України в Дніпропе-
тровській області (березень 1992–1994 рр.), голови Дніпропетров-
ської обласної ради народних депутатів (з червня 1994 р.), голови 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації (з липня до 
вересня 1995 р.); першого віце-прем’єр-міністра України (з верес-
ня 1995 р.); Прем’єр-міністра України (з травня 1996 р. до липня 
1997 р.) – П. Лазаренка. Важливо зазначити, що він поєднував 
посади Представника Президента України та голови Дніпро-
петровської обласної ради народних депутатів, також голови Дні-

                                                                                             
1996 рр., був виконувачем обов’язків, а у 1996–1997 рр. – головою 
Дніпропетровської обласної держадміністрації. Потім, до 2001 р., він був першим 
заступником губернатора. А з 2001 р. – послом України в Литовській республіці 
(Див. детальн.: Нова влада: екс-заступники Лазаренка і Януковича, брат 
Медведчука і менеджер Пінчука. 12.01.2004 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.pravda.com.ua/news/2004/01/12/2997410/). 
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пропетровської обласної державної адміністрації, крім цього, уве-
сь цей час був народним депутатом України1-го (1990–1994), 2- го 
(1994–1998) і 3-го скликань (з 1998 р.). П. Лазаренко фактично був 
«хазяїном області – йому підкорялися всі організації на території 
області, він міг звільнити й призначити будь-якого директора. 
Навіть якщо він не міг їх звільняти чи призначати, то без його 
згоди не могли бути призначені люди на посаду прокурора, 
начальника міліції» [14]. Крім того, він «обклав даниною весь 
бізнес на своїй території» [15]. З іншого боку, П. Лазаренко 
користувався підтримкою населення області. Це пояснювалося 
тим, що він «добре вмів працювати на свій імідж, і це – 
беззаперечний факт» []. Стверджують, що у період, коли він 
керував, в області дійсно сталися певні позитивні зрушення. І це 
демонструвалося широкому загалу. Наприклад, у Солоному 
відкрили лікарню, десь – школу, в Синельниківському, 
Юрієвському районах були проведені масштабні реконструкційні 
роботи. Все це висвітлювалося в пресі. «Коли Павло Іванович 
очолював область, а потім став прем’єром – на Дніпропетровщині, 
чи не в єдиному регіоні України, не було затримок з пенсіями. І це 
в той час, коли люди роками не бачили ані зарплат, ані пенсій. Все 
це сприяло його популярності...» [16]. 

На парламентських виборах 1994 р.з 89, 13% виборців 
кандидатуру П. Лазаренка підтримали 93, 16% (60878 голосів), 
лише 6, 5 % (4294 голоси) проголосувало проти [17]. За резуль-
татами опитування, проведеного обласною організацією Спілки 
журналістів України і Дніпртелепрескорпорацією у 1994 р., 
журналісти людиною року, як і у 1993 р., назвали П. Лазаренка. 

Поєднання політичної влади та бізнесу сприяло формуванню 
дніпропетровського клану під протекторатом П. Лазаренка і 
утвердженню «боротьби без правил». Певне протистояння було 
між П. Лазаренком і міським головою В. Пустовойтенком. Особли-
вої конкуренції діяльність ФПГ «Інтерпайпу» і «Привату» у той 
час йому не становили. Проте політикаП. Лазаренка негативно від-
билася на позиціях дніпропетровської еліти і на її взаєминах все-
редині неї і, що призвело до розколу ділової та політичної верхівки 
регіону упродовж 1998 р. та першої половини 1999 р. [18]. 
Розпочалося протистояння у середовищі дніпропетровської еліти, 
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насамперед серед олігархів, між прихильниками Президента 
(Л. Кучми) і Прем’єр-міністра України (П. Лазаренка). 

Активна легалізація бізнес-еліти в політику розпочалася з 
1994 р., а уже упродовж 1998–1999 рр. спочатку доповнювалася, а 
згодом була замінена механізмом економіко-політичного 
клієнтелізму: утворенням великих елітних груп (близько 40% 
представників політичної еліти є власниками великого капіталу 
або контролюють великі фінансові потоки). Власне, відбулося 
переплетіння (зростання) бізнес-еліти з державно-бюрократичною 
та політичною елітою з корпоративно-клановими ознаками 
(залучення коштів великого капіталу задля досягнення політичних 
дивідендів через бюрократичний апарат) [19, с.146]. 

Після свого відходу з поста Прем’єр-міністра України, 
П. Лазаренко повернувся до виконання обов’язків голови Дніпро-
петровської обласної Ради народних депутатів і народного депута-
та України, від яких він, перебуваючи на посаді Прем’єр-міністра, 
не відмовлявся. Головною його метою в Дніпропетровському 
регіоні було зосередження реальної влади в своїх руках. Більшість 
керівників районних адміністрацій, районних рад, а також 
керівників підприємств були призначені в той час, коли 
П. Лазаренко очолював виконавчу владу в області. Слід зазначити, 
що Павлу Івановичу вдалося зберегти досить вагомий вплив в 
області. Його підтримувала одна з найбільш популярних і тираж-
них обласних газет «Дніпровська правда», а також «Наше місто», 
«Зоря». Для зосередження влади в одних руках П. Лазаренко в 
місцевих засобах масової інформації пропагував ідею про 
поєднання виконавчої і представницької влади в регіоні [20]. 

Під час парламентської виборчої кампанії 1998 р. за ініціативи 
П. Лазаренка в області було проведено опитування на тему 
сумісництва головних посад у виконавчій та представницькій 
гілках влади. Більшість виборців (59, 2 %) проголосувала за те, 
щоб голова виконавчої гілки влади в області обирався на 
загальних виборах керівником обласної ради та за посадою 
очолював виконавчий орган області. Тобто команда П. Лазаренка 
після виборів 1998 р. почала діяти одразу в двох напрямах – 
закріплення свого статусу в регіоні та активна участь у 
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загальнонаціональній політичній грі (через діяльність фракції 
«Громади» у Верховній Раді України) [21].  

Відкрито використовуючи вагомий адміністративний ресурс не 
лише місцевих рад, але і районних державних адміністрацій, 
П. Лазаренко фактично легітимізував через партію авторитарну 
систему особистого контролю в регіоні. Чисельність обласної органі-
зації, яку очолювала заступник голови обласної ради Т. Полєйко, у 
1998 р. сягала понад 200 тис. членів, бо в її лави вступали під тиском 
цілими трудовими колективами. У пропагандистській кампанії, 
розгорнутій Всеукраїнським об’єднанням «Громада» в місцевих ЗМІ, 
основний наголос робився на критику Президента Л. Кучми та 
регіональний «дніпропетровський» патріотизм. 

Про авторитет П. Лазаренка, його жорсткі методи управління, 
підпорядкування своїй владі усіх сфер життєдіяльності області, а 
також бізнесу, про традицію називати його не інакше як «господар 
області» – «Хазяїн» написано чимало. Дозволимо собі ще декілька 
штрихів до політичного портрета з позиції як соратників, так і 
опонентів, висловлених через декілька років після його арешту: «Я 
не ідеалізую Павла Івановича. Але він є справжнім регіональним 
лідером, якого на Дніпропетровщині не було до того і після» [22] 
(голова міського виборчого штабу Блоку Лазаренка, депутат 
міської ради З. Краснов, 2005); «В нього є тут своя когорта тих, які 
вміють «нахилити», натиснути, аби примусити «відпрацьовувати» 
[16] (заступник голови Дніпропетровського обласного осередку 
УНП А. Сокоринський, 2005); «Павло Іванович заслуговує на 
повагу: він хоч і шахрай, але добрий, бо іноді справді міг щедро 
ділитися награбованим з народом»... [23] (оцінка народу, 2005). 

 Отже, можна погодитися, що «дніпропетровський тип еліти 
наділив своїх представників специфічним характером, заснованим 
на постійній боротьбі і прагненні до експансії, що приносить Укра-
їнській державі як нові звершення, так і потенційні загрози» [24]. 

 Для протистояння впливу в регіоні П. Лазаренказ центру 
прислали на посаду голови Дніпропетровської обласної адміні-
страції спочатку заступника міністра промислової політики 
В. Забару, який так і не зміг за сім місяців справитися з ситуацією 
в області і, власне зі сформованим регіональним політичним 
режимом, а тим більше перехопити політичну ініціативу, а згодом 
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О. Мігдєєва, який з 1981 до 1989 р. був мером міста 
Дніпропетровськ, а потім відійшов від політичної діяльності. Його 
призначення не вплинуло на стійкість регіонального режиму, 
сформованого П. Лазаренком.  

Ситуацію у місті змінило призначення М. Швеця у квітні 
1999 р. головою Дніпропетровської обласної державної адміні-
страції, яке сприяло консолідації чиновників, оскільки для одних 
він був – «людиною Президента», для інших – міським головою 
Дніпропетровська, якого на виборах підтримував П. Лазаренко. Не 
будучи патріотом дніпропетровських ФПГ, а гасло «Дніпро-
петровщина – для дніпропетровців» не належало до його життєвих 
принципів, М. Щвець забезпечив собі «рівновіддаленість» і 
«рівнонаближеність» до всіх олігархів і – як наслідок – своє 
політичне довголіття [18]. 

Командним і жорстким стилем управління М. Швець нагадував 
П. Лазаренка, але, на відміну від нього, не протегував окремим 
дніпропетровським бізнес-структурам, а намагався втримати баланс 
інтересів кількох політико-економічних груп – окрім дніпропетров-
ської ще й донецької та харківської. У період свого керівництва 
областю, періодично опиняючись перед загрозою звільнення, М. 
Швець шукав політичного «даху» в різних політичних сил, але 
найстабільніші зв’язки у нього були зі СДПУ(о). 

Посаду голови Дніпропетровської обласної ради за період 1990–
2017 рр. обіймали дев’ять осіб: М. Задоя (04.1990 – 02.1992); 
В. Богатир (04.1992 – 06.1994); П. Лазаренко (06.1994–05.1998); 
Е. Дубінін (05.1998–04.2002; Г. Булавка (05.2002 – 12.2004); 
М. Швець (12.2004–04.2006);  Ю. Вілкул (08.2006–06.2010); Є. Удод 
(06.2010– 12.2015); Г. Пригунов (12.2015 по теперішній час). 
Аналізуючи персоналії голів представницької влади, насамперед 
зазначимо, що термін перебування на посадах був значно 
тривалішим, ніж на посаді голів обласної державної адміністрації, 
і це пов’язано з електоральними циклами. П. Лазаренко одночасно, 
а М. Швець у різні періоди були очільниками і обласних держав-
них адміністрацій. З утвердженням в області Партії регіонів 
посади голови обласної ради упродовж майже десятиліття 
обіймали дві особи – Ю. Вілкул і Є. Удод, який зберігав посаду до 
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кінця 2015 р. На зміну Ю. Вілкулу, щоправда, на посаду глави 
обласної державної адміністрації прийшов його син – О. Вілкул, а 
сам колишній голова обласної ради виборов посаду міського 
голови Кривого Рога. 

На відміну від голів обласної державної адміністрації, голів 
обласної ради, очільники міст Дніпропетровщини змінювалися не так 
часто. Першим міським головою за результатами прямих виборів 
став М. Швець, який обіймав цю посаду упродовж двох термінів – з 
1994 до 1999 р. Будучи позапартійним, він маневрував між інтере-
сами великих бізнес-груп [18]. За його ініціативи почалося будівни-
цтво Південного мосту в Дніпрі*. Був обраний головою Дніпро-
петровської обласної державної адміністрації. І. Куліченко перебував 
на посаді міського голови з 1999 по 2014 р., що було рекордом. Його 
офіційно підтримували на виборах ВО «Батьківщина» і СПУ. Якщо у 
2006 р. обирався за підтримки ВО «Батьківщина», то у 2010 р., 
ставши членом «ПАРТІЇ РЕГІОНІВ», балотувався від неї. Однак уже 
у 2014 р. «мер усіх дніпрян», який завжди був «за народ», а симбіоз 
загальної впізнаваності й імідж «міцного господарника» дозволили 
йому уникнути від можливих питань прокуратури за стінами 
Верховної Ради України – здобув мандат у 28-му одномандатному 
мажоритарному окрузі Дніпропетровська уже від Блоку Петра 
Порошенка – «СОЛІДАРНІСТЬ» [25]. Мав хороші стосунки з бізнес-
елітою міста – І. Коломойським і В. Пінчуком [26]. 

Міськими головами найбільшого міста, яке не є обласним цен-
тром, Кривого Рога були лише два: Ю. Любоненко** (1992–2012 рр.) 
та Ю. Вілкул***(2012 р. – по теперішній час). Посаду міського 

                                           
* Введення його в експлуатацію істотно знизило навантаження на інші міські 

мости, звільнило від транзитного транспорту центральну частину міста і 
забезпечило вигідне транспортне сполучення з житловим масивом Придніпровськ. 

** З 1994 по 1999 рр. Ю. Любоненко на громадських засадах був радником 
Прем’єр-міністрів України: Є. Марчука, П. Лазаренка, В. Пустовойтенка. У жовтні 
2009 р. був кандидатом на посаду віце-прем’єр-міністра в уряді Ю. Тимошенко. 

*** 30.08.2006–03.06.2010 голова Дніпропетровської обласної ради 
V скликання (за нього проголосували 83 з 94 депутатів – представники Партії 
регіонів, Блоку Павла Лазаренка і Компартії). Вступив до Партії регіонів менше, 
ніж за місяць до цього. Указом Президента України Віктора Ющенка від 18 лютого 
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голови Ю. Любоненко* поєднував з посадою генерального дирек-
тора ТОВ «НАРА» (власником, якого він є, а також Пежо-центру, 
Рено-центру, готелю Саксагань та інших прибуткових об’єктів). 

Вигідне становище мав і голова міської ради Кам’янська 
С. Сафронов завдяки підтримці депутатського корпусу міської 
ради, великого бізнесу міста (йдеться насамперед про керівництво 
великих промислових підприємств) і підтримці обласної і 
київської влади (був довіреною особою В. Януковича) [27]. 
Водночас, був причетний до корупційних скандалів. Схожою є 
ситуація з міськими головами Павлограда І. Метелицею (1994–
2006; 31.10.2010 по 15.11.2015) В. Кукліном** (26.03.2006 – 
31.10.2010). Аналогічна ситуація спостерігалася і в інших містах і 
районних центрах Дніпропетровщини. 

Показовими для Дніпропетровського регіону стали вибори 
1998 р., після усунення П. Лазаренка з поста Прем’єр-міністра 

                                                                                             
2008 року очільник Дніпропетровської обласної ради Ю. Вілкул включений до 
складу Національної конституційної ради. Ця рада займається розробкою нових 
положень Конституції. Посідав 22-ге місце серед найвпливовіших дніпропетровців 
у рейтингу журналу «Фокус» (2007. – 19 жовтня) і 9-те місце в рейтингу 
«Комсомольской правди» (2007. – 30 жовтня). 

* На боці Ю. Любоненка був ідеально контрольований і повністю керований 
апарат. У міській раді працював дозвільний центр «Діалог», де в прозорих 
кабінках сиділи представники 22 міських служб й вирішували з підприємцями всі 
питання. Тут же (в такому ж режимі) працює муніципальне бюро «Віза» – 
реєстраційна палата, яка одночасно здійснювали державну реєстрацію суб’єктів 
господарської діяльності, а також їх облік податковими органами, службою 
статистики й фондом соціального страхування. Структура міського голови 
реалізувала програму зі встановлення «енергозберігаючих» вікон і дверей у 
лікарнях, школах і дитсадках. До збирання сміття в місті були залучені лише дві 
структури, і обидві – «свої». Дороги за рахунок бюджету ремонтувала фірма ТОВ 
«Весташляхбуд», яку місцеві таксисти однозначно пов’язують з мером. Загалом, 
побутує думка, що всі комунальні послуги сплачуються через спеціальну 
муніципальну контору «Новаком» (Див. детальн: Акімова Г. Юрій Любоненко і 
влада Кривого Рогу. Які вони? / Г. Акімова [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://pprosvita.at.ua/publ/7-1-0-33). 

** За фактом зловживання службовим становищем за ч. 2 ст. 364 КК України 
було порушено кримінальну справу проти міського голови Павлограду 
В. Кукліна 29 серпня 2007 року. 
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України, який зайняв вкрай опозиційну позицію щодо Президента. 
Очолювана ним Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Громада» за результатами парламентських виборів вийшла в 
Дніпропетровській області на перше місце, набравши 35, 34% го-
лосів виборців (11 округів із 17-ти), та КПУ (6 округів, північний 
захід області – міста Кривий Ріг, Жовті Води та Криворізький 
район), що дозволило їй подолати 4 відсотковий бар’єр (4, 68%), 
необхідний для проходження до парламенту [28]. До Верховної Ра-
ди України від Дніпропетровщини було обрано 17 депутатів-мажо-
ритарників, які стали членами фракцій «Громада» (7 депутатів), 
КПУ (4), НДП (3), ПЗУ (1), «Реформи–Конгрес» (1). Один народ-
ний депутат залишився позафракційним. 

Успіх на виборах Політичній партії Всеукраїнське об’єднання 
«Громада» забезпечила чинна влада, адже вона в області створена 
переважно з людей, серед яких а їх чимало було тих, які при 
П. Лазаренку вийшли на певний рівень, працювали з ним і на 
нього. У його штабі, в основному, були люди відомі – колишні ке-
рівники, яких він свого часу попризначав на високі посади [16]. 
Власне, перемогу на цих виборах можна розцінювати як утвердже-
ння персоніфікованого режиму П. Лазаренка в Дніпропетровській 
області. Зовсім не випадковими були явища «лазаренківщини». 

На виборах–2002 регіональним лідером виборчих партійних 
перегонів стала КПУ, яка перемогла вже в 16 округах. СДПУ(о) та 
Блок «За Єдину Україну!» відставали від неї з великим відривом. У 
представницьких органах влади найбільше нараховувалося членів 
КПУ. Окрім того, комуністи очолювали 22 сільські та селищні і 
2 міські ради. Серед провладних партій у місцевих радах та на пред-
ставницьких посадах перші місця обіймали члени НДП, СДПУ(о) та 
АПУ, за ними йшли члени Демократичного союзу, «Трудової 
України» та ВПО «Жінки за майбутнє!». Останні місця – в 
опозиційних сил: СПУ, ВО «Батьківщини», Блоку «Наша Україна». 

Станом на жовтень 2005 р. ВО «Громада» зберегла свої 
осередки в усіх містах і селах України, діяло 25 обласних та 
республіканська (Крим) парторганізацій, 652 районні та міські 
організації, які нараховували 150 тис. членів. У Дніпропетровській 
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області ВО «Громада» нараховувала 80 тис. членів, а очільником 
Дніпропетровської обласної організації ВО «Громада» була 
заступник голови обласної ради Т. Полєйко [29]. 

Напередодні парламентської виборчої кампанії зазначалося, 
що «Блок Лазаренка» «готовий, консолідуючись з іншими політич-
ними силами суспільства підставити плече чинному президенту 
Віктору Ющенку в його прагненні перетворити Україну на 
економічно розвинену, потужну європейську державу» [29]. 

За результатами виборів 2006 р. на Дніпропетровщині до 
обласної ради потрапили 7 політичних сил: ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 
здобула 39 мандатів; БЮТ – 18; Блок Лазаренка – 17; Політична 
партія «Народний Союз – Наша Україна» – 9; КПУ – 7; Блоки 
Литвина і Вітренко – по 5. У Дніпропетровській міській раді 
кандидати від ПАРТІЯ РЕГІОНІВ здобули 45 місць; БЮТ – 21; 
Блоку Лазаренка – 17; Блоку Вітренко – 9; Політичної партії 
«Народний Союз – Наша Україна» – 8; Партії «Віче» – 7; КПУ – 7; 
Блоку «Не так» – 6 [30]. На виборах міського голови 
Дніпропетровська «Громада» підтримувала керівника Амур-
Нижньодніпровського району обласного центру А. Біжка*. 

Новостворена обласна рада упродовж чотирьох місяців не могла 
розпочати роботу, сторони конфлікту вдавалися до брудного 
політиканства та аморальних методів. Чимало депутатів зайняли 
позиції, які суперечили їхнім передвиборчим обіцянкам [16]. Фракція 
«Громади» вийшла з депутатського об’єднання, створеного на 
підтримку М. Швеця, де перебувала разом з БЮТ, Політичною 
партією «Народний Союз – Наша Україна» та «Народною 
опозицією» Наталії Вітренко і приєдналася до коаліції Партії регіонів 
та КПУ [23]. Оцінюючи склад новообраних місцевих рад 
Дніпропетровської області, слід зазначити, що «переважну більшість 

                                           
*Андрій Біжко (1962 р. н.) працював в райвиконкомі з 1989 р., починавши з 

посади старшого інженера. У 1993 його призначено заступником голови 
райвиконкому. Наступні п’ять років А. Біжко опікувався комунальною сферою. 
Депутат райради трьох скликань. З 1998 і понині – голова Амур-Нижньодніпров-
ської районної ради. Позапартійний (Див. детальн.: Кандидат від Лазаренка 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spetskor.dp.ua/art_370.php). 
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голосів отримали кланові олігархічні блоки та партії, нездатні до 
конструктивної праці» [16]. 

Уже через рік постало питання про дострокові вибори. 
Обласні організації ВО «Батьківщина», Політичної партії «Народ-
ний Союз – Наша Україна», Партії «Реформи і порядок», Конгресу 
Українських Націоналістів, Української Народної Партії та 
Народного Руху України виступили за розпуск парламенту, 
мотивуючи це тим, що «місцева влада розкрадає комунальну 
землю, нахабно дерибанить місцеві бюджети, звільняє керівників 
телерадіокомпаній, газет, при цьому на їхні місця пропонуються 
люди, які є відвертими ставлениками Партії регіонів» [31]. 
Наголошувалося, що все вирішується за принципом вірнопіддано-
сті і робиться задля того, щоб «демократичні сили стали німими, 
безправними та оббреханими» [31]. 

Натомість, депутати Дніпропетровської міської ради ухвалили 
звернення до Президента з вимогою відкликати Указ про 
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України як 
такий, що дестабілізує ситуацію, або призупинити його дію до 
висновку Конституційного Суду. У звернення також увійшла 
вимога щодо негайного проведення всенародного референдуму 
стосовно вступу України до НАТО [32]. Розбіжність у позиціях 
обласних та міських політичних сил та представницьких органів 
влади була характерною для Дніпропетровщини першого 
десятиліття ХХІ століття. 

Підтвердженням цього може бути й ситуація із засобами 
масової інформації, зокрема, у питаннях щодо дотримання прав 
журналістів та cтаном свободи слова. Лише за період з осені 2006 
по травень 2007 р. використовувалися різні схеми чинення впливу 
на ті чи інші ЗМІ. Зокрема, в області мало місце: сумнівне, з 
погляду законності, призначення на посаду генерального 
директора ДОДТРК представника більшості, тобто Партії регіонів 
в обласній раді; гучний скандал навколо зміни керівництва газети 
«Дніпро вечірній»; незаконне звільнення головного редактора 
газети обласної ради «Зоря»; спроба здійснення цензури районної 
газети «Апостолівські новини» органами місцевої влади району 
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(справа дійшла до суду); підпал приміщення редакції газети 
«Козацька родина» (м. Покров (колишня назва – м. Орджонікідзе); 
побиття журналіста «9-го каналу» за його професійну діяльність; 
напад на відомого нікопольського журналіста [33]. Розподіл у 
найбільш рейтингових ЗМІ відбувся між найвпливовішими 
політичними силами – Партією регіонів, Політичною партією 
Всеукраїнське об’єднання «Громада» та ВО «Батьківщина»*. 

За індексом корумпованості місцевої влади, визначеним кіль-
кістю держслужбовців, притягнутих до відповідальності за вчине-
ння корупційних діянь, Дніпропетровщина перебувала у першій 
десятці серед регіонів країни. Найбільш корумпованими вважали 
Дніпро, а також Солонянський та Васильківський райони [34]. 

Авторитет П. Лазаренка, чи, можливо, впливовість його 
політичної сили ВО «Громада», сприяв ще упродовж десятиріччя 
зберігати певний вплив і здобувати підтримку. Під час виборчої 
кампанії 2010 р. у одномандатних округах Дніпропетровщини 
перемогло 2 кандидати до Дніпропетровської обласної ради.  

Результати місцевих виборів 2010 р. показали, що більшість 
виборців Дніпропетровської області проголосувала за ПАРТІЮ 
РЕГІОНІВ. Ця партія здобула перемогу за пропорційною 
складовою в усіх районах та містах області. Партія мала дієві 
осередки у всій області. Багато членів інших партій вступило до 
лав ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Слід зазначити, що партія весь час вела 
активну діяльність та на 100% використовувала свої 
адміністративні можливості. 

                                           
* ПАРТІЯ РЕГІОНІВ та Блок Лазаренка, використовуючи своє монопольне 

становище в Дніпропетровській обласній раді, призначали на посади редакторів 
газети «Зоря» та гендиректора ДОДТРК представників своїх політичних сил. 
Другим каналом впливу було використання фінансово-юридичних інструментів 
(придбання пакетів акцій ЗМІ, зміна у складі засновників, наглядових рад тощо). 
БЮТ також використовувала подібні інструменти, але більш покладалася на 
розміщення платних матеріалів в інших ЗМІ (Див. детальн.: На 
Дніпропетровщині б’ють журналістів, підпалюють приміщення редакцій, 
намагаються нав’язати цензуру, свавільно усувають незручних і призначають 
потрібних керівників ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://spetskor.dp.ua/art_601.php). 
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Таблиця 1. 
Партійність голів районних державних адміністрацій та голів 

районних рад, обраних на місцевих виборах у 2010 р. 
 

АТО Голова держ-
адміністрації

Партійність Голова ради Партійність

1 2 3 4 5 
Дніпропетровська 

область 
Ю. Вілкул 

 
Партія 
регіонів 

Є. Удод Партія 
регіонів 

Апостолівський 
район 

Вакансія  А. Савченко 
 

Партія 
регіонів 

Васильківський 
район 

Т. Мозгова «Жінки за 
майбутнє» 

І. Савінська Партія 
регіонів 

Верхньодніпров-
ський район 

М. Цебенко Партія 
регіонів 

В. Гарам Партія 
регіонів 

Дніпропетровський 
район 

В. Кобиляцький Партія 
регіонів 

В. Приймаченко Партія 
регіонів 

Криворізький 
район 

О. Позивайло Партія 
регіонів 

В. Мельник Партія 
регіонів 

Криничанський 
район 

Ю. Коваль 
 

Партія 
регіонів 

В. Тарабрін Партія 
регіонів 

Магдалинівський 
район 

І. Душко Партія 
регіонів 

Г. Мигур Партія 
регіонів 

Межівський  
район 

С. Юрченко Партія 
регіонів 

П. Халимендик Партія 
регіонів 

Нікопольський 
район 

С. Воронов Партія 
регіонів 

М. Матюк Партія 
регіонів 

Новомосковський 
район 

О. Миронов Партія 
регіонів 

М. Сухий Партія 
регіонів 

Павлоградський 
район 

В. Дуднік 
 

Партія 
регіонів 

В. Булгаков 
 

Партія 
регіонів 

Петриківський 
район 

В. Муха Партія 
регіонів 

Н. Коваленко Партія 
регіонів 

Петропавлівський 
район 

І. Лисунець 
 

Партія 
регіонів 

С. Павленко 
 

Партія 
регіонів 

Покровський  
район 

С. Чернявський Партія 
регіонів 

О. Ковнір Партія 
регіонів 

П'ятихатський 
район 

В. Чепурко Партія 
регіонів 

А. Супрунов Партія 
регіонів 

Синельниківський 
район 

Ю. Мартиненко Партія 
регіонів 

Н. Задорожня Партія 
регіонів 

Солонянський 
район 

О. Парубець Партія 
регіонів 

Л. Мяснікова Партія 
регіонів 
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Продовження таблиці 1. 
 

1 2 3 4 5 
Софіївський  

район 
С. Рижков Партія 

регіонів 
В. Куліковський Партія 

регіонів 
Томаківський 

район 
В. Бардадим Партія 

регіонів 
Н. Скрипченко Партія 

регіонів 
Царичанський 

район 
Д. Ковальов Партія 

регіонів 
В. Стежка Партія 

регіонів 
Широківський 

район 
О. Кокул Партія 

регіонів 
О. Євтушенко Партія 

регіонів 
Юріївський  

район 
В. Поляков Партія 

регіонів 
А. Шаповал Партія 

регіонів 
 
Аналіз партійності керівників органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування демонструє чітку політичну 
заангажованість абсолютної більшості посадових осіб. Найбільше 
керівників органів влади належали до ПАРТІЇ РЕГІОНІВ – 70 осіб. 
Така партійна монолітність керівників органів влади давала 
можливість одній партії ієрархічно керувати процесами в області. 
Щоправда, все управління відбувалося не через партійну органі-
зацію, а через обласну державну адміністрацію. Одного посадовця 
у місцевих органах влади мала партія «Жінки за майбутнє» 
Всеукраїнське політичне об’єднання, а ще один був позапартійний, 
обраний як висуванець від ВО «Батьківщина». 

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ практично утвердила свою влади у Дніпро-
петровському регіоні. Очільники виконавчої і представницької влади 
на рівні області, міст, селищ, районів та навіть сіл належали до про-
владної партії, яка утворила, власне, партійний регіональний режим. 

Провладні політичними актори активно використовували для 
агітації під час парламентських виборів 2012 р. підвладні ЗМІ. 
Експлуатація інформаційних ресурсів сприяла досягненню пере-
моги як для провладної партії – ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, так і для 
кандидатів у депутати з мажоритарних округів. Найбільш 
активним був «34-ий канал»* (власник – Р. Ахметов), створений на 

                                           
* У серпні 2011 р. кіпрська компанія TRK MediaHoldingLimited, що входить 

у структуру холдингової компанії СКМ Р. Ахметова, купила 59% акцій ПрАТ 
«Телевізійна служба Дніпропетровська». Раніше серед акціонерів «34-го каналу» 



 
 

98 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2(88)
 

базі заснованої в 1991 р. муніципальної Дніпропетровської міської 
студії телебачення (ДГСТ) [35].  

 
 

Таблиця 2. 
Партійність голів та секретарів міських рад, 

обраних у 2010 р. 
 

АТО / Посада Міський голова Партійні-
сть 

Секретар ради Партійніс
ть 

Вільногірськ В. Федоренко 
 

Партія 
регіонів 

Л. Дроздіна 
 

Партія 
регіонів 

Дніпродзержинськ С. Сафронов 
 

Партія 
регіонів 

М. Гурська 
 

Партія 
регіонів 

Дніпропетровськ І. Куліченко 
 

Партія 
регіонів 

Д. Безуглий 
 

Партія 
регіонів 

Жовті Води А. Кузьменко 
 

Партія 
регіонів 

О. Малоок 
 

Партія 
регіонів 

Кривий Ріг Ю. Вілкул 
 

Партія 
регіонів 

С. Маляренко 
 

Партія 
регіонів 

Марганець О. Бідняк 
 

Партія 
регіонів 

В. Малишев 
 

Партія 
регіонів 

Нікополь Р. Токар 
 

Партія 
регіонів 

В. Горяна 
 

Партія 
регіонів 

Новомосковськ С. Мороз (висувався 
від ВО 

«Батьківщина») 

Партія 
регіонів 

Б. Мазур 
 

Партія 
регіонів 

Орджонікідзе І. Цупров 
 

Партія 
регіонів 

Г. Тарасенко Партія 
регіонів 

Павлоград В. Метелиця 
 

Партія 
регіонів 

Є. Аматов 
 

Партія 
регіонів 

Першотравенськ О. Копитов 
 

Партія 
регіонів 

О. Вінницька 
 

Партія 
регіонів 

Синельникове Д. Зражевський 
 

Партія 
регіонів 

О. Вєрченко Партія 
регіонів 

Тернівка В. Тарелкін 
 

Партія 
регіонів 

Ж. Шкут 
 

Партія 
регіонів 

                                                                                             
були нардепи: від БЮТ – М. Соколов і від Партії регіонів – О. Царьов (Див. 
детальн.: Філіппов А. Говорит и показывает Днепропетровск. 30.09.2015 / Антон 
Филиппов, ЕленаГарагуц [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.litsa.com.ua/show/a/25727). 
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Не вдаючись у деталі аналізу виборчої кампанії 2012 р., 
зазначимо, що на початок 2014 р. в Дніпропетровській області 
понад 90% голів сільських, селищних та міських рад були членами 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. У Дніпропетровській обласній раді зі 140 
депутатів 89 (65, 4%) – члени ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, по 12 – від 
Комуністичної партії України та Політичної партії «Сильна 
Україна», 8 – ВО «Батьківщина», 7 – Політичної партії «Фронт 
Змін», по три від Народної партії та Політичної партії «Україна 
майбутнього» і 2 – від Політичної партії Всеукраїнського 
об’єднання «Громада». У Дніпропетровській міській раді зі 
120 депутатів 78 (65%) члени Партії регіонів, 13 – Політичної партії 
«Сильна Україна», по 8 від ВО «Батьківщина» та Політичної партії 
«Фронт Змін», 6 від Комуністичної партії України, 4 – Політичної 
партії «Україна майбутнього», 3 від Народної партії. Такий розклад 
політичних сил у регіоні був використаний та дозволив 87 голосами 
«за» ухвалити Дніпропетровською міською радою 24.01.2014 р. 
рішення №2/46 «Звернення депутатів Дніпропетровської міської 
ради VI скликання до Президента України, Кабінету Міністрів 
України та громадян», яким повністю схвалили дії В. Януковича та 
закликали до ще більшого придушення протестів. 

З перемогою Революції Гідності частково змінився склад 
Дніпропетровської обласної державної адміністрація. Очолив її 
олігарх І. Коломойський (позапартійний); заступником голови став 
Г. Корбан (позапартійний); іншим заступником – А. Крупський 
(ПАРТІЯ РЕГІОНІВ). Обласна рада залишилася під впливом 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ: голова – Є. Удод (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ); 
перший заступник голови обласної ради А. Адамський (ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ), як і очільники Дніпропетровська: міський голова – 
І. Куліченко (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ); секретар – М. Романенко* 
(ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) [36]. Простежувався перманентний конфлікт 
між головою Дніпропетровської обласної державної адміністрація 
і головою Дніпропетровської обласної ради. 

Значною перемогою «команди І. Коломойського» стало 
запровадження контролю за усіма фінансовими потоками обласної 
ради, що, власне, стало першим справжнім кроком у боротьбі з ко-

                                           
* Вважається прямою креатурою О. Вілкула. 
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рупцією. І. Коломойський 28 березня 2014 р. підписав розпорядже-
ння, яке створило систему моніторингу усіх великих розпорядників 
обласного бюджету та бюджетів міст регіону. До цього моменту 
великі розпорядники (міста та райони області) самі відповідали за 
свої бюджети, розпоряджалися ними, вирішували, куди витрачати 
кошти, проводили тендери. Для того, щоб усунути цю надлишкову 
«самостійність», а отже, і запобігти корупційним тендерним схемам, 
облдержадміністрація взяла під контроль великих розпорядників 
коштів. Це стосувалося лише великих, потужних міст [37]. 

Новопризначена обласна влада зуміла консолідувати всі сили 
задля роботи на Дніпропетровщині, суспільно-політичну ситуацію 
оцінювали як «стабільну» та «керовану» [37]. Представники облас-
ної влади щодня зустрічалися з активістами та громадськістю, 
спілкувалися і намагалися дійти консенсусу. Ще 20 березня 2014 р. 
на Дніпропетровщині був підписаний Меморандум про перемир’я 
між різними політичними силами. Під документом підписалися 
представники 7 політичних партій. У рамках Меморандуму полі-
тичні сили відмовлялися від силового протистояння під час мітин-
гів, з’ясування стосунків у мережі Інтернет, а також заявляли про 
неприпустимість наруги над державними символами та пам’ятни-
ками. За рамки діалогу були винесені питання ідеологічної, 
політичної складової та світогляду. Був побудований діалог між 
політичними силами протилежних поглядів за принципом того, що 
Меморандум передбачає виключення всіх можливих форм 
силового протистояння [37].  

На Дніпропетровщині на виконання рішення Міністерства 
внутрішніх справ України про створення спеціальних підрозділів 
для подолання загрози терористичної небезпеки і сепаратизму на 
місцях було сформовано батальйон спецпризначення «Дніпро» із 
500 осіб з найсучаснішою військовою амуніцією та технікою [37]. 
Своєрідним кадровим резервом став Полк національного захисту 
регіону [37]. 

Попри зміни, які намагалося робити нове обласне 
керівництво, в практичній діяльності влада залишалася у руках 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Як підтвердження цьому наведемо різні думки: 
«Повернення регіоналів можливе – на цій думці сходяться як 
активісти, так і політики з різних таборів» [38], «Корупційні схе-
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ми, які діяли кілька років тому, наголошують бізнесмени, 
функціонують досі». «Ситуація після зміни голови облдержадміні-
страції не змінилася», «власниками великих підприємств, які 
забезпечують роботою тисячі людей, були й залишаються 
регіонали», «попри великі можливості, Коломойський не змінив 
системи, що існувала в часи регіоналів. Не так не зміг, як не захо-
тів. Чиновники від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ у більшості випадків лиши-
лися на своїх місцях» [38]. І це яскраво підтвердили результати 
виборів у 2014 р. до Дніпропетровської обласної ради (Таблиця 3.) 

 

Таблиця 3. 
Склад Дніпропетровської обласної ради 2014 р. 

 

Суб’єкти висування % Осіб 

Політична партія «Опозиційний 
блок» 

38, 33 46 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ПАТРІОТІВ – УКРОП» 
20, 83 25 

БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ» 

11, 67 14 

«Відродження» 8, 33 10 
Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» 
7, 50 9 

Радикальна Партія Олега Ляшка 6, 67 8 
Політична партія “Об’єднання 

«САМОПОМІЧ» 
6, 67 8 

Всього  120 

 

Джерело: Паспорт Дніпропетровської області [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx? 
src=http%3A%2F%2Foblrada.ukr-soft.com%2Fwp-content%2Fuploads% 
2F2016%2F07%2Fpassport2016.doc 

 

Ще більш переконлива ситуація зі складом депутатського 
корпусу Дніпропетровської області. Зміна назви на Політичну 
партію «Опозиційний блок» не змінила склад членів ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ у регіонах. 
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Таблиця 4. 
Депутатський корпус Дніпропетровської області 

 

Суб’єкти висування % Осіб 
Політична Партія «Опозиційний блок» 10, 2 657 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 

6, 52 422 

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ» 

6, 24 404 

Партія «ВІДРОДЖЕННЯ» 5, 7 369 
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 5, 11 331 
Радикальна Партія Олега Ляшка 2, 7 175 
Партія «Громадська сила»  0, 71 46 
Політична партія «Наш край» 0, 51 33 
Політична партія «Сила людей» 0, 42 27 
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 0, 34 22 
Політична партія «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» 

0, 3 19 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛІСТИ» 0, 26 17 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 
«НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» 

0, 17 11 

Партія «Солідарність жінок України» 0, 17 11 
Аграрна партія України 0, 17 11 
Політична партія «Громадянська позиція» 0, 08 5 
Партія ветеранів Афганістану 0, 12 8 
Селянська партія України 0, 06 4 
Партія Зелених України 0, 06 4 
Політична партія «Воля» 0, 03 2 
Політична партія «Нова політика» 0, 03 2 
Партія захисників Вітчизни 0, 03 2 
Політична партія «Партія місцевого 
самоврядування» 

0, 03 2 

«Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне 
об’єднання 

0, 03 2 

Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» 0, 01 1 
Самовисування 60, 0 3885 
Всього від політичних партій 40, 0 2587 
Всього депутатів місцевих рад, осіб (без 
обласної ради) 

 6472 

Джерело: Паспорт Дніпропетровської області [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: https://view.officeapps.live.com/op/ view.aspx?src=http% 
3A%2F%2Foblrada.ukr-soft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016% 
2F07%2Fpassport2016.doc 
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Дані таблиці ще раз підтверджують, що найбільше в органах 
влади представників Політичної партії «Опозиційний блок». Отже, 
всі кадри часів ПАРТІЇ РЕГІОНІВ залишилися на місцях. Ключових 
постатей, яких можна було швидко замінити, замінили, зокрема, 
того ж таки голову ОДА. А вже посади на рівень нижчі належали до 
компетенцій обласного голови. Влада вийшла із цієї ситуації доволі 
просто, запровадивши інститут радників [38]. Після того, як 
«команда Коломойського залишила владні кабінети, містом 
фактично почали правити представники колишньої влади» [39]. 

Новий очільник Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації В. Резніченко не вірить у зміни, оскільки багато 
політиків «перефарбувалися». Високий рівень підтримки місцевим 
населенням новоспечених опозиціонерів він пояснював розчарува-
нням народу діями влади, за якої відбувається економічний спад. 
У його команді залишилося досить багато представників команди 
І. Коломойського, а також колишніх функціонерів з часів 
В. Януковича. Зокрема, заступниками голови Дніпропетровської 
ОДА В. Резніченка залишилися працювати О. Кужман та 
А.Тимчук, яка відповідала за організацію виборчих кампаній [40]. 

З обласною радою, яка складається з колишніх «регіоналів» і 
комуністів, у В. Резніченка склалися непогані відносини. На його 
думку, багато з них опинилися в ПАРТІЇ РЕГІОНІВ зовсім не за 
переконаннями – що називається, «посада» вимагала. Новий 
очільник області переконує, що вони «точно не сепаратисти, точно 
не хочуть тут повторення того, що відбувається в Донецьку та 
Луганську». Шляхом тривалих і складних переговорів зумів 
переконати депутатів, що мир кращий за хорошу сварку. Першим 
знаковим кроком було голосування за децентралізацію, а потім – 
обласна рада проголосувала і за визнання Росії агресором [41]. 

За розгін мітингу біля будівлі Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації 26 січня 2014 р. на лаві підсудних 
опинилися чиновники вищої ланки: колишній заступник голови 
Дніпропетровської обласної ради В. Науменко і колишній 
заступник голови обласної державної адміністрації Р. Ботвінов 
[42].Під час розслідування доведено, що саме ці керівники розміс-
тили в будівлях обласної ради і обласної державної адміністрації 
«тітушок», вони забезпечували їх харчуванням, бітами, 
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дерев’яними палицями, металевими прутами, масками і координу-
вали їхні дії під час силового розгону мирних протестувальників 
[42]. Поза увагою слідчих залишилися очільники області О. Вілкул 
і Д. Колесников, перший заступник голови обласної державної 
адміністрації А. Крупський та голова обласної ради Є. Удод. 
Незважаючи, на зміну центральної влади, влада на Дніпропетров-
щині залишається у руках колишніх «регіоналів». Зміна перших 
осіб області не вплинула на стійкий партійний регіональний 
режим Дніпропетровщини. 

Виходячи з досить схематичного аналізу підстав формування, 
специфіки функціонування та особливостей трансформації, 
спробуємо окреслити етапи формування регіональних політичних 
режимів на Дніпропетровщині: 

Упродовж 1991–1999 рр. – відбулося ослаблення колишнього 
радянського режиму і розпочав формуватися новий регіональний 
політичний режим у Дніпропетровській області – 
персоналіфікований, який характеризувався: поєднанням офіційної 
регіональної влади з неофіційною (бізнес-структури та злочинні 
угруповання «Матрос»); тісною взаємодією і представництвом 
центральної і регіональної влади (очільник області – представник 
Президента в регіоні); домінуванням однієї фінансово-
промислової групи (групи П. Лазаренка), яка перетворилася на 
бізнес-корпорацію – систему, конгломерат контрольованих нею 
корпорацій і компаній, найвідомішою з яких була корпорація 
«Єдині енергетичні системи України», охоплював практично всі 
виробничі сфери і базові галузі Дніпропетровщини; незалежні від 
П. Лазаренка групи – «Інтерпайп»* і «Приватбанку»** спочатку 

                                           
*Власник «Інтерпайпу»В. Пінчук володів Новомосковським трубним 

заводом, Нікопольським заводом безшовних труб, Нижньодніпровським 
трубопрокатним заводом, Нікопольським заводом феросплавів, банком «Кредит 
Дніпро» (заснований у 1993 р.). Підприємець контролює Дніпровський завод із 
ремонту та будівництва вагонів (Див. детальн.: Український олігархат 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/25553) 

**Найгучнішими стали історії за участю «Приват-інтертрейдингу» та двох 
металургійних гігантів – Дніпровського МК імені Дзержинського (ДМКД) та 
Дніпровського МЗ імені Петровського (ДМЗП). Заводи потрапили під 
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працювали в тісному контакті з «господарем» області; зв’язок з 
криміналом, відстріл донецьких; формування дніпропетровського 
клану відбувалося завдяки матеріальній базі регіону; діяльність 
П. Лазаренка у Дніпропетровській області у 1997–1998 роках стала 
першим прикладом мобілізації ресурсів регіональних еліт для 
досягнення певних політичних завдань у Києві [21].  

Другий етап охоплює період 1999–2010 рр. – перехід до 
нового режиму, що супроводжувався наростанням невизначеності 
і спробами його консолідації характеризувався: частими змінами 
управлінської еліти (епопеї з призначенням голови ОДА і, як 
наслідок, райдержадміністрацій); реприватизаційними процесами 
щодо низки великих підприємств, які становили опору регіональ-
ній економіці; діяльність більшості бізнес-структур пов’язана з 
представниками влади на обласному, міському та районному рів-
нях; розвиток великого бізнесу залежав від позиції не лише місце-
вих чиновників, але й центральної влади та її оточення; проникне-
ння в регіон донецьких та харківських ФПГ, які захопили важливі 
економічні позиції; збереження певної впливовості П. Лазаренка* 

                                                                                             
неформальний вплив групи через кредиторську заборгованість перед нею. І, хоча 
приватизував їх ІСД, «Приват» невдовзі викупив ДМЗ імені Петровського через 
складну ситуацію з постачанням сировини та борги підприємства. У середині 
1990-х рр. «Приват» почав освоювати феросплавний бізнес спільно з 
К. Григоришиним: 1996 р. вони здобули більш ніж половину акцій Орджонікі-
дзевського й Марганецького ГЗК. А вже наприкінці 1990-х рр. «Приват» отримав 
від Григоришина лише за $30 млн його частку в коксохімічних підприємствах 
«Баглейкокс» та «Дніпродзержинський КХЗ». На етапі становлення «Приват» 
активно використовував політичний «дах» в особі Дніпропетровського голови 
ОДА П. Лазаренка та Президента Л. Кучми. Потім публічним лобістом групи в 
урядах того ж таки П. Лазаренка, В. Пустовойтенка і В. Ющенка став С. Тігіпко 
(Див. детальн.: Український олігархат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/Politics/25553) 

*Сесія міськради звернулася до облради з пропозицією присвоїти 
«Почесному громадянину Дніпропетровська», в’язню американської жіночої 
тюрми міста Дублін, штат Каліфорнія (США), П. Лазаренку, звання «Почесного 
громадянина Дніпропетровщини». Згідно з результатами соціологічного опитува-
ння, проведеного Інститутом ім. Горшеніна, щодо ставлення дніпропетровців до 
П. Лазаренка 73 % респондентів вважають його злочинцем, який має зазнати 
заслуженої кари. Але при цьому 69 % жителів Дніпропетровська переконані, що 
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(у міській і обласній радах фракції його імені входили до складу 
депутатської більшості. Син від першого шлюбу Олександр – 
депутат міської ради, а старший брат – Іван – перший заступник 
голови Дніпропетровської обласної ради (з 30 серпня 2006 р.).  

Упродовж 2010–2017 рр .– відбулося створення консолі-
дованого регіонального режиму моноцентричного, партійного 
типу. Для нього характерне зрощення верхівки партійної бюрокра-
тії з бізнесовими, адміністративними угрупованнями. Домінуючий 
вплив власників великих підприємств, які забезпечують роботою 
тисячі людей, були й залишаються члени ПАРТІЇ РЕГІОНІВ [38]; 
ПАРТІЯ РЕГІОНІВ перетворилася на закрите акціонерне 
товариство, де певне коло людей, що належать до керівного 
партійного органу, узурпують владу, формують виборчі списки; 
закритість списків, закритість процедури їхнього формування, 
визначення нумерації кандидатів; місця у виборчих списках 
практично купуються, як на аукціонах (місце в районній раді 
коштує від $ 10 до $ 50 тис.; у міській раді – від $ 50 до $ 200 тис.; 
в обласній раді від $ 100 до $ 250 тис.) [43]; «у політиці по-дніпро-
петровськи важливий лише напрям корупційних потоків» [44]. 
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації В. Резніченко 
підтримує зв’язки з нинішнім лідером Політичної партії 
«Опозиційний блок» та екс-губернатором Дніпропетровщини 
О. Вілкулом [45], аргументуючи це тим, що ця політична сила, 
становить більшість в обласній раді. 

Доведено, що структура економіки Дніпропетровської області 
сприяла появі бізнес-інтегрованих груп у рамках окремих великих 
підприємств або групи підприємств однієї галузевої спрямова-
ності, які були включені в процес формування регіонального 
політичного режиму. 

Почав складатися політичний режим, який характеризувався 
такими ознаками: а) поява домінуючого актора – глави регіональ-

                                                                                             
Павло Іванович... гідний звання «Почесний громадянин Дніпропетровщини» 
(Див. детальн.: Крах Лазаренка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://spetskor.dp.ua/art_1127.php). 
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ної виконавчої влади; б) наявність інших акторів, які претендували 
на те, щоб становили конкуренцію губернатору (депутатські групи 
в ОЗС, мер обласного центру); в) зміна політичних стратегій з 
компромісних на силові; г) використання губернатором можли-
востей лобіювання вигідних формальних інститутів. 

Розглядаючи регіональний політичний режим, ми враховували 
як формальні так і неформальні інститути, такі як партії, групи 
інтересів та групи тиску, тобто регіональні проекції партій, їхню 
діяльність у регіонах і в зв’язку з регіонами. Міра регіональних 
відмінностей у загальнонаціональному політичному режимі дає 
підстави для виокремлення регіонального політичного режиму. 

Спостерігається баланс між основними акторами і 
інститутами, які складаються внаслідок їх взаємодії, і застосування 
різних форм політичної боротьби за доступ до розподілу ресурсів і 
реальних владних повноважень. 

Формується нова типологія регіональних режимів з урахува-
нням постійної наявності в боротьбі за владу на всіх рівнях так 
званих позасистемних кандидатів. 

Унаслідок регіоналізації створюються нові політико-
економічні конструкції управління, в яких потужні олігархічні 
угруповання відіграють іноді домінуючу роль. 

Регіони значно відрізняються один від одного за такими 
параметрами, як: композиція акторів політичного процесу, 
стратегії, що застосовуються регіональними елітами в боротьбі за 
владу, характеристики регіональних політичних інститутів; 
рівновага між формально-правовою і неформально-інституційною 
структурами регіональної політичної влади; економічна структура 
регіону, що має досить важливе значення для формування 
регіонального політичного режиму. 

У процесі дослідження виявлені механізми впливу великих 
господарюючих суб’єктів на траєкторію політичного розвитку 
регіонів і мотивація їх активної участі в процесі формування 
регіональних політичних режимів. 

Великі компанії/корпорації як незалежні, так і з державною 
участю, здатні консолідувати економічний і фінансовий потенціал 
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регіону, стають самостійними політичними гравцями в 
регіональному політичному просторі і здатні реально змінювати 
траєкторію політичного розвитку регіону. Такий стан може 
призвести до спотворення демократичної природи виборів та 
утвердження більш авторитарного регіонального політичного 
режиму, так як результат голосування визначається не прямим 
волевиявленням громадян, а інтересами і діями великих 
економічних акторів. 
 
__________________________ 
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА ПРОЯВІВ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 
Аналізується проблема регіонального політичного режиму, 

внутрішні та зовнішні чинники його формування і еволюції у 
Львівській області у роки незалежності України.  

Ключові слова: регіональний політичний режим, Львівська 
область, сучасні політичні процеси. 

Vyacheslav Yaremchuk. Specificity of the Regional Political 
Regime Formation and Manifestation in Lviv Oblast. 

The author analyses the issue of the regional political regime, 
internal and external factors of its formation and evolution in Lviv 
oblast in the years of independence of Ukraine. 

Key words: regional political regime, Lviv oblast, modern political 
processes. 

 
Проблеми трансформаційного періоду, що нині переживає 

Україна, актуалізують увагу до поглибленого розгляду функціону-
вання політичного режиму, виявлення причин його неефектив-
ності як на центральному, так і регіональному рівнях. Наукова і 
політична важливість порушеної проблеми полягає у тому, що 
феномен регіональних політичних режимів є дотичним до 
загальної «мозаїки», з якої складається політичний режим України, 
стійкий розвиток якого можливий за умови дотримання балансу 
інтересів регіонів, що набуває особливої ваги в сучасних процесах 
децентралізації країни, формування багаторівневих політичних 
відносин, що актуалізує і проблему регіонального рівня влади.  

Дослідження, які торкалися тематики регіональних політич-
них режимів, почали з’являтися в Україні на початку ХХІ ст. 
Проблему, переважно в теоретичному плані, досліджували 
В. Барановський, М. Лендьел, Ю. Остапець, Т. Панченко, 
С. Рибалко, В. Романова, Н. Ротар, І. Тищенко та ін., низка з яких  
С. Дяк, А. Колодій, В. Маркітанов, А. Романюк, Ю. Шведа 
торкалися Львівської області. Значну увагу до регіонального та 
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субрегіонального рівнів української політики, аналізу емпіричної 
бази приділяли і різноманітні науково-дослідні інституції, зокрема, 
Центр соціально-політичних досліджень при НаУКМА (спільно з 
Центром слов’янських досліджень університету Хоккайдо, 
Японія), Український незалежний центр політичних досліджень, 
Комітет виборців України, Лабораторія законодавчих ініціатив, 
Поліський фонд міжнародних і регіональних досліджень та ін. 
Разом з тим, наукові розвідки з порушеної проблеми ще не набули 
системного характеру, що торкалося і отримання обґрунтованих 
концептуальних висновків, перебуваючи і далі на етапі популя-
ризації та адаптації зарубіжної методології до українських умов, 
пошуків виважених наукових підходів та дослідницького 
інструментарію в опрацюванні емпіричної бази. Зважаючи на 
зазначене, метою статті є дослідження феномену регіонального 
політичного режиму на прикладі Львівської області, реалізація 
якої бачиться через вирішення таких завдань, як з’ясування умов і 
чинників, які сприяли його формуванню, а також специфіки його 
функціонування та трансформації.  

Вибір для дослідження Львівської області зумовлений 
помітною роллю, яку відігравав регіон (володіючи передусім 
соціальним, символічним, культурним капіталами [1, с.213]) в 
суспільно-політичних процесах сучасної України. Незважаючи на 
те, що область не володіла потужною ресурсною базою (на 
початок ХХІ ст. її частка в загальному балансі країни: площа  3, 
6%, населення  5, 4%, обсяг валової продукції  4, 2% (9-те місце 
серед областей країни [2, с.181]), вона, згідно з висновками 
експертів, залишалася регіоном «нереалізованих… можливостей з 
потенціалом лідера як у політичному, культурному, так і 
економічному… плані» [2, с.187]. Станом на 2013 р. область 
займала одні з найвищих рейтингів у країні щодо інвестиційної 
привабливості (за індексом відкритості влади  1-ше місце, 
діловому клімату  2-ге, діловому оптимізму  2-ге та ін. [3]), що 
відкривало перед нею, особливо враховуючи втілення 
євроінтеграційного курсу України, нові перспективи.  

Під дефініцією регіональний політичний режим, яка є 
похідною від загального поняття політичний режим, ми розуміємо 
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спосіб функціонування загальнонаціональної політичної системи 
країни на регіональному рівні. Тобто, регіональний політичний 
режим є відображенням взаємодії суб’єктів політичного життя  
політичних акторів (правлячої еліти) з їхніми ресурсами (адміні-
стративно-правовими, фінансово-економічними, інформаційно-
ідеологічними) і стратегіями, спрямованими на здобуття, 
здійснення і утримання владних повноважень у межах певної 
території (області), а також регіональних політичних інститутів, 
функціональне призначення яких полягає у дотриманні встано-
влених норм політичної діяльності. 

В унітарній Україні підставою для виникнення регіональних 
політичних режимів стали процеси політичної й етнічної 
самоідентифікації, демократизації політичного життя, впровадже-
ння ринкових відносин, підвалини яких формувалися в країні на 
заключному етапі існування СРСР, що створило умови для 
політизації регіональних відмінностей, достатньо автономного 
існування регіональних політичних акторів, а також інститутів і 
стратегій здійснення політики. На Львівщині цьому сприяла низка 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, зокрема, належність області 
(як помітного суб’єкта політичного життя країни) до історичної 
Галичини (символічний капітал), високий рівень усвідомлення 
населенням, його елітою своєї окремішності, а разом з тим і 
існування та артикуляції своїх інтересів, що сприяло перетво-
ренню «території» у «регіон», а місцевих чиновників та бізнесме-
нів на регіональну політичну еліту. Останнє передбачало і 
відповідні дії еліти, яка, прагнучи бути виразником суспільства, 
спрямовувала свою активність не лише на виконання директив 
«Центру», але й на утворення сприятливих умов для реалізації 
інтересів свого регіону.  

                                           
 Згідно зі структурно-функціональним принципом виокремлюються 

основні групи правлячої еліти: політична еліта (переважно їй належить роль 
публічного прийняття рішень, несення відповідальності за їхнє виконання), 
економічна еліта (з нею пов’язана роль неформального, непублічного лідера, 
який істотно впливає на процес прийняття рішень), бюрократична еліта 
(організатор-управлінець у підготовці і прийнятті рішень), інтелектуальна еліта 
(генератор ідей і комунікації). 
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Важливо відмітити, що згаданий феномен, як комплекс 
регіональних особливостей політичного режиму, може виявляти 
свої чітко виражені ознаки далеко не завжди, інколи перебуваючи 
в латентному стані, не виходячи зі стадії «визрівання» чи постійної 
нестабільності/змінності. Необхідною умовою для цього, врахову-
ючи, що інституціональний дизайн політичних режимів в областях 
України, окрім АР Крим, був уніфікованим, є присутність 
регіональних політичних акторів, якісні характеристики яких 
(серед них  наявні ресурси), рівень взаємодії між ними визначали 
специфіку політичного режиму на регіональному рівні, напрями 
його трансформації. Істотно впливали на «політичну взаємодію» 
останніх рівень політичної культури, історико-культурні традиції 
регіону, розвиток соціально-економічних відносин, наявність 
харизматичних політичних лідерів, стан багатопартійності тощо. 

Зважаючи на це, найбільш продуктивним у дослідженні 
регіонального політичного режиму, проблеми, яка охоплює знання 
на стику багатьох наук (політики, політичної географії, 
геополітики, економіки, демографії, історії, соціології та ін.), є 
використання міждисциплінарної методології пізнання [4, с.6], 
зокрема, поєднання правового та соціологічного підходів, що 
передбачає вивчення як формально-юридичних норм, так і 
неформальних (реальних) практик у здійсненні політики в регіоні 
із залученням широкого кола суб’єктів  конкуруючих між собою 
груп політичних акторів, груп тиску. В умовах демократичного 
транзиту, який здійснюється в Україні, доцільним є звернення й 
до висновків транзитолога Т. Карозерса, який зводив рівні 
взаємодії між «засобами здійснення політичної і економічної 
влади» та «політичними акторами» до двох моделей  «домінуючої 
влади» і «безплідного (безформного) плюралізму» [5, с.5052]. 
Якщо для першої була характерною наявність «домінуючого 
актора», здатного здійснювати політичну діяльність самостійно, 
без кооперації з іншими «політичними гравцями», то інша, в 
умовах високої фрагментації політичних акторів, серед яких жоден 
не був здатним зайняти провідне становище, передбачала 
взаємодію між суб’єктами політичного життя (в амплітуді від 
співпраці до конфронтації).  
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Важливу роль у формуванні регіонального політичного 
режиму відіграє рівень взаємин між «Центром» і «Регіоном», який 
може балансувати від певного рівня місцевої «автономії» до 
«залежності», коли прагнення до всеосяжного контролю з боку 
центральної влади може призвести до її повної домінації на 
місцях. Найбільш зримо це проявлялося у кадровій сфері  
призначенні ставлеників Києва (з кола місцевих чи «варягів») на 
керівні посади в органах виконавчої влади, рівня залежності 
регіону від державного фінансування. В умовах гібридного полі-
тичного режиму, який сформувався в Україні, «гармонізувати» 
цю ситуацію були в змозі лише регіони, які мали потужні ресурси 
(передусім економічні), що давало змогу не лише ефективно 
лобіювати інтереси в «Центрі», але й здійснювати тиск на нього. 

Щодо груп львівської регіональної еліти, які мали доволі 
незначні ресурси, її стратегії у відносинах з «Центром» були 
обмеженими. Якщо на початку 1990-х рр. серед них найбільш 
яскравими можна назвати «гру в автономність» чи «похід на 
Київ», які виявилися нереалізованими, то в наступному політичні 
актори області переважно дотримувалися «лоялістського» чи 
очікувального напрямів. У свою чергу, це забезпечувало 
отримання відповідних ресурсів і гарантій як для розвитку регіону, 
так і збереження владних повноважень чинної еліти, її незмінності. 
Разом з тим, суб’єкти політичного поля Львівщини (як і інших 
регіонів) щодо «Центру» займали далеко не консолідовану 
позицію. Так, у 1990-ті рр. регіональна політична еліта (почина-
ючи від дисидентів, правозахисників, активістів національного 
відродження) часто перебувала у конфліктних відносинах з 
офіційним Києвом, який на початковому етапі незалежності 
України значною мірою представляла екс-партійно-радянська 
номенклатура. Умовою ж успішної діяльності економічної еліти 
були її «адаптивні якості», вияви лояльності щодо «Центру» в 
замін на відповідне сприяння. Останнє, в міру перетворення 
економічної еліти в провідного «політичного гравця» [6], за 
рахунок концентрації в її руках матеріальних ресурсів, отримання 
суспільної легітимації істотним чином впливало на рівень 
взаємодії регіону з «Центром».  
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Формування регіонального політичного режиму у Львівській 
області було покладене на початку 1990-х рр., коли на тлі зміни 
характеру політичних відносин в УРСР «післяперебудовчого 
періоду» в регіоні почалася руйнація підвалин радянської системи, 
яка спиралася на партійні та радянські органи. Наслідком переваги 
антикомуністичних сил стало усунення від владних важелів 
партійно-радянської номенклатури, поява нових груп політичної 
еліти, характерною ознакою яких була висока фрагментація, що 
посилювалося міжгруповою конкуренцією, багатоальтернатив-
ними підходами до політичного процесу. 

Нова конфігурація політичних сил у регіоні була 
формалізована місцевими виборами (березень 1990 р.), які, 
зламавши монополію на владу КПРСКПУ, висунули на передові 
позиції носіїв високого репутаційного капіталу  колишніх 
дисидентів, громадських діячів, викладачів та науковців, що 
привело до істотного зменшення частки серед депутатів 
традиційного представництва від «блоку комуністів і безпартій-
них». Так, у складі Львівської обласної ради «першого демо-
кратичного скликання» (19901994 рр.) опоненти КПУ становили 
близько 2/3 депутатського корпусу. Зі Львова до неї не потрапив 
жодний комуніст [7].  

У 1990 р. головою Львівської облради став В. Чорновіл, якому 
за підтримки національно-демократичних сил вдалося опанувати 
головними політичними важелями області й разом зі своєю 
командою (як правило, належних до НРУ), серед якої виділялися 
Мик. Горинь (заступник голови облради), С. Давимука (голова 
облвиконкому), розпочати амбітні реформи в політичній і 
соціально-економічній галузі, що перетворювало Львівську 
область на один з базових регіонів у боротьбі за практичне 
втілення ідеї державної незалежності України [8, с.927]. Завдяки 
діям «команди Чорновола» вже весною 1990 р. Львівська обласна 
рада однією з перших у країні ухвалила рішення про використання 
на території області нарівні з державними символами УРСР 
Українського Національного прапора, гімну «Ще не вмерла 
Україна». Влітку 1990 р., що стало прикладом для інших громад 
України, Львівська міська рада ухвалила рішення «Про Герб міста 
Львова», згідно з яким місту був повернутий старовинний герб, 
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який символізував причетність міста до державницьких традицій 
Галицько-Волинського князівства, прагнення до відновлення 
принципів самоврядування.  

У квітні 1990 р. була ухвалена «Відозва першої сесії першого 
демократичного скликання Львівської обласної Ради до народу», в 
якій проголошувалося, що Львівщина стає місцем «вироблення 
механізмів і принципів здійснення одвічної мрії нашого народу 
про незалежну, демократичну Українську державу» [9, с.220]. 
Водночас, керівництво облради було свідоме й того, що ці 
ініціативи зустрінуться зі спротивом не лише з боку КПРС-КПУ, 
але й владних структур у Києві [10, с.608]. Облрадою було видано 
й декрет «Про владу» (26 квітня 1990 р.), який проголошував про 
перехід на території області всієї повноти влади до Рад народних 
депутатів «як вищого органу державної влади». У документі, який 
був спрямований на руйнування монополії на владу з боку КПУ, 
зазначалося про недопустимість втручання в роботу рад з боку 
«партійних чи громадських організацій», «присвоєння ними 
невластивих… функцій, перш за все адміністративно-господар-
ських» [11], що поклало початок ще в умовах УРСР перебирання 
важелів політичного управління в області до рад різних рівнів.  

Фактично до кінця 1990 р. Львівська облрада вперше почала 
контролювати всю область, відтіснивши ще нещодавнього 
монополіста політичного життя  Львівський обком КПУ на 
другорядні позиції. Реакцією на загострення політичної ситуації в 
СРСР, спроби центральної влади втримати свої позиції силовим 
способом, стало тимчасове наділення облрадою (листопад 1990 р.) 

                                           
 Дійсно, у 1990 р. Львівська область опинилася у певному «стані облоги», 

що з успіхом використала демократична влада для мобілізації своїх прибічників, 
дискредитації комуністичного режиму. В умовах відмови уряду у наданні дотації 
на сільськогосподарську продукцію Львівська облрада спромоглася до 
впровадження прямих економічних контактів з деякими республіками СРСР, що 
не лише розв’язало гостру соціальну проблему, але й значно підняло авторитет 
регіональної влади (Див.: Деревінський В. Протистояння Львівської обласної 
ради із правлячою в УРСР Комуністичною партією у другій половині 1990 року / 
В. Деревінський // Історія України. Наукові виклади.  2014.  №6.  С.53 
[Електронний ресурс].  Режим доступу: 
file:///D:/Admin/Favorites/Downloads/Mandriv_2014_6_11%20(1).pdf). 
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В. Чорновола надзвичайними повноваженнями, що ще більше 
зміцнило його провідний політичний статус у регіоні. Концен-
трація влади в руках голови облради (враховуючи явочну зміну 
законодавчих актів, знесення пам’ятників В. Леніну та ін.) навіть 
викликало побоювання встановлення на Львівщині авторитарного 
режиму, однак останній (у чому не було сенсу) не скористався 
своїми широкими повноваженнями. 

У 1990 р. у Львівській області із заснуванням обласною радою 
газети «За Вільну Україну», яка стала конкурентом видань, що 
виходили під егідою Львівського обкому КПУ, розпочався процес 
роздержавлення ЗМІ. Того самого року Львівська міська рада 
розпочала друк газети «Ратуша». З перших років незалежності 
України ринок мас-медіа області (телебачення, радіо, друковані 
ЗМІ, Інтернет) являв собою майже повністю україномовну галузь, 
яка, незважаючи на спроби монополізації, динамічно розвивалася, 
залишаючись доволі різноманітною, з різними осередками впливу. 
Окрім чисто партійних видань, які мали вузьку аудиторію, 
проявляли активність головним чином під час виборчих кампаній, 
регіональні ЗМІ, які здійснювали діяльність на комерційній основі, 
включаючи і опозиційні, прагнули позиціонувати себе як 
«нейтральні», політично «незаангажовані» [12, с.3]. Стрімкий 
розвиток сфери надання інформаційних послуг, зважаючи на те, 
що медіа-ринок області був далеким від «повноцінного бізнесу», 
пояснювався використанням її як ефективного інструменту впливу 
на формування громадської думки, а також у корпоративних і 
політичних конфліктах [13]. Зважаючи на це, реальні власники 
багатьох ЗМІ регіону приховували своє «обличчя» за офшорами, 
підставними редакціями і особами. На відміну від обласного 
центру з його розвинутим публічним життям, районні та міські 
ЗМІ переважно були орієнтовані на місцеве керівництво, що 
створювало проблеми у вільному доступі до інформації. 

За ініціативи В. Чорновола була здійснена спроба прискорити 
радикальну трансформацію політичної системи УРСР, яка в 
умовах протидії центральних державно-компартійних органів була 
спрямована на розширення прав «федеральних земель» (областей) 
[14, с.745]. Йшлося про «Галицьку асамблею», яка являла собою 
спільні сесії Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської 
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обласної рад (лютий, вересень 1991 р.). Дії цієї політичної інсти-
туції, що не мала нічого спільного з «галицьким сепаратизмом» 
(ініціаторами у цьому звинуваченні стали комуністи), передбачали 
побудову унітарної децентралізованої України з розвинутим 
регіональним і місцевим самоврядуванням [15]. Однак уже в умо-
вах незалежності України під дією наростаючих проблем еконо-
мічного характеру (включаючи і неможливість створення у Львові 
Галицького міжрегіонального економічного центру), тиску з боку 
Києва, зміни керівників обласних рад ця ідея, яка передбачала 
перенесення на столичний рівень львівського досвіду з «магістра-
льних напрямів» перебудови країни [16, с.29], пішла у небуття.  

 Без особливого результату, що відбувалося на тлі певної 
ейфорії, на початку 1990-х рр. відбулася і спроба посилити вплив 
регіональної політичної еліти Львівщини, її найбільш яскравих 
представників  В. Чорновола, Мих., Гориня, І. Юхновського та ін. 
на центральний політичний рівень України. На той час в умовах 
тимчасового зниження політичної ваги традиційних регіональних 
центрів Львову вдалося зміцнити свої позиції у «верхньому 
ешелоні» влади. Про це вказував і показник присутності представ-
ників регіональної еліти, які характеризувалися високим рівнем 
консолідації у складі перших урядів України, в якому Львівщина 
(після Києва) займала почесне друге місце (значно відставали у 
цьому рейтингу Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька 
області) [17]. Однак, володіючи обмеженими ресурсами, впливи 
Львова на офіційний Київ, а отже, і пропозиція щодо встановлення 
нових стандартів політичних відносин у країні вже до початку 
доби президентства Л. Кучми були нівельовані, заступлені іншими 

                                           
 Ідея «галицького сепаратизму» не виходила за межі «інтелектуального 

сепаратизму». Згідно з даними опитування, проведеного Центром Разумкова 
(червеньлипень 2004 р.), населення Львівської області, незважаючи на високий 
рівень регіональної ідентичності (82% респондентів пов’язували свої майбутнє 
саме з регіоном, 77% вважали за доцільне зміцнення його повноважень), у 
політичній сфері не підтримували ідеї набуття областю «широкої автономії». 
Понад 97% респондентів висловились категорично проти виходу регіону зі 
складу України (Див.: Романюк А. Львівщина: портрет на фоні президентських 
виборів-2004 / А. Романюк, Л. Скочиляс, Ю. Шведа, М. Бучин, В. Варгас. – Львів: 
ЦПД, 2004.  С.5, 20, 51.). 
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регіонами. Через різні обставини політичні актори Львівщини не 
спромоглися використати і такий майданчик лобіювання інтересів 
регіону, як Верховна Рада України.  

Окрім політичних питань, пов’язаних з процесами 
декомунізації, тиском на офіційний Київ у здобутті реальної 
незалежності України, починаючи з 1990 р. обласна рада під 
проводом В. Чорновола, як провідна політична інституція області, 
присвятила увагу й нагальним проблемам соціально-економічної 
сфери, вбачаючи шлях у виході з гострої економічної кризи (на 
відміну від дотримання «карткової системи», посилення 
адміністративних методів керівництва економікою) у впровадже-
нні елементів ринкової економіки, приватизації, сприяння у 
розвитку акціонерного і приватного підприємництва, забезпечення 
соціального захисту населення. Тобто, йшлося про системне 
запровадження нових форм суспільно-політичних відносин (в 
межах, що дозволяла чинна правова база), проведення економіч-
них реформ, які почали давати перші позитивні результати [9, 
с.221], що, по суті, створювало ґрунт для формування 
регіонального політичного режиму на Львівщині. 

Провідну роль у політичному житті регіону відігравав 
обласний центр  Львів, зважаючи на те, що у місті знаходилися 

                                           
 Перші спроби створення лобістської групи в парламенті  міжфракційного 

об’єднання були здійснені у Верховній Раді України IV (20022006 рр.) та 
V (20062007 рр.) скликань, однак вони виявилися невдалими через критичний 
рівень протистояння між «помаранчевими» та «біло-голубими» політичними 
силами. Безрезультатною виявилася і діяльність Міжфракційного депутатського 
об’єднання «Львівщина» (2013 р.), до роботи якого було залучене керівництво 
Львівської обласної і міської рад. Його призначення полягало у координації 
зусиль депутатів, зокрема, протидії практиці нерівномірного розподілу 
державних дотацій на користь східних областей України, чого добитися в умовах 
режиму В. Януковича було нереально. Незначна активність, наростаюче 
міжпартійне суперництво стали на заваді й міжфракційного об’єднання 
«Львівщина», утвореного у 2015 р., до якого увійшли 36 народних депутатів з 
кола учасників парламентської коаліції. 

 Інші міста обласного підпорядкування, зокрема, Дрогобич (єдине з міст, 
що мало населення понад 100 тис. жителів), Новий Розділ, Стрий, Червоноград та 
ін., які хоча і були центрами економічного життя області (машинобудування, 
нафтопереробка, вугільна та хімічна промисловість та ін.), базовими районами 
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керуючі політичні інститути області, концентрувалися основні 
групи політичної і економічної еліти, ЗМІ, через що політичні 
рішення, ухвалені в ньому на різних рівнях, були визначальними 
для всієї області. Зважаючи на коло повноважень і впливів, 
головними політичними акторами у Львівській області в роки 
незалежності України, причетними до формування та функціону-
вання регіонального політичного режиму, були передусім лідери 
провідних політичних інститутів регіону  очільники виконавчих 
структур та органів місцевого самоврядування, керівники 
політичних партій, представники неформальної політичної сфери, 
зокрема, від великого бізнесу. З прийняттям у 1990 р. Закону 
Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів України та 
місцеве самоврядування» за рахунок об’єднання посад голови 
облради та голови виконавчого комітету ключовим політичним 
актором області став амбітний В. Чорновіл, який був одночасно 
головою органу «регіонального самоврядування» і «місцевої 
адміністрації» [18]. Запроваджений у 1992 р. новий політичний 
інститут  Представник Президента України (як найвища 
посадова особа в області), а з 1995 р.  обласна державна 
адміністрація (її очільник  голова обласної держадміністрації) 
істотно звузили політичну вагу облради (органу місцевого 
самоврядування, що представляв спільні інтереси територіаль-
них громад області), перебравши на себе виконавчі повноваже-
ння. Помітну роль у політичному житті регіону відігравала й 
міська рада Львова (її голова)  представницький орган, який, 
будучи наділений правовою, організаційною і фінансовою 
автономією, що базувалася на європейському досвіді, національ-
ному законодавстві, отримав можливість вирішувати міській 
громаді питання місцевого значення, забезпечувати участь 
громадян у політичному процесі. 

Трансформація політичного режиму в Україні з приходом до 
влади Президента України Л. Кучми, що супроводжувалося 
наростанням авторитарних тенденцій, формуванням «територіаль-

                                                                                             
деяких політичних сил, не відігравали помітної ролі в політичних процесах 
області. 
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но-ієрархічної системи влади», в якій поєднувалися гіперцентра-
лізація «Центру» та вияви місництва в областях [19, с.60], 
призвела до стрімкої зміцнення президентської вертикалі влади. 
Враховуючи ж, що головне призначення обласних «державних 
адміністрацій», відповідальних «за стан економічного і соціаль-
ного розвитку» підзвітної території полягало у здійсненні 
контролю над органами місцевого самоврядування, а у разі 
необхідності й спрямування їхньої діяльності, формування бюд-
жетної політики, в умовах гібридного політичного режиму це 
створювало додаткове поле зіткнення інтересів у регіонах, 
суспільного напруження.  

У цьому випадку дії офіційного Києва були спрямовані на 
посилення контролю над регіональними групами еліт, а відтак на 
їхню консолідацію під проводом «партії влади», включаючи і 
формат «нав’язаного консенсусу», патерналістських відносин. 
Цьому сприяла й зміна практики призначення вищої посадової 
особи в області  голови облдержадміністрації. Якщо спочатку він 
призначався Президентом України у погодженні його кандидатури 
з обласними радами, то у подальшому в цьому «потреба відпала» 
(формально  «за поданням Кабінету Міністрів України»), що 
перетворило згаданий інститут на ефективний інструмент впливу 
«Центру» на регіони. Одним з наслідків цього стала постійна 
ротація керівництва регіонів, що вело до зміни регіональних полі-
тичних акторів. Згадане вносило істотну корекцію і щодо основ-
ного індикатора регіональних політичних еліт  здатності (неза-
лежно від зовнішніх впливів) дотримуватися ними місцевих регі-
ональних соціально-економічних і політичних інтересів [20, с. 97].  

Враховуючи вищезазначене, поява на Львівщині домінуючого 
політичного актора, безпосередньо причетного до формування і 
функціонування регіонального політичного режиму  голови 
облдержадміністрації, вносило додаткові проблеми по лінії 
взаємин «Центр  Регіон». І хоча державна адміністрація в області 
формувалася переважно вихідцями з Західної України, Львівщини, 
з кола представників домінуючої політичної еліти, за висновком 
експертів інституція та її очільник залишалися «розмінною картою 
у певній колоді, яка грається в Києві» [21]. Через це, як 
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зазначалося в одній з публікацій, «у кріслі намісника… два роки 
всидіти вважається «довгожительством». Часто-густо з моменту 
самого призначення голови держадміністрації були вимушені 
«готуватися» до того, що депутати облради висловлять їм 
недовіру, силового «виселення» з кабінетів місцевими радикалами 
або «несподіваного» указу про відставку «за втрату контролю» над 
регіоном [22]. Наслідком високого рівня напруженості у взаєминах 
між центральним політичним керівництвом та місцевою 
політичною елітою стала рекордно висока ротація голів Львівської 
обласної адміністрації  за роки незалежності України таких 
призначень було здійснено 16 (табл. №1). 

Таблиця №1 
Очільники Львівської обласної державної адміністрації та  

Львівської обласної ради (19902015 рр.) 
 

Голова 
ОДА 

Каденція Партійність 
Голова 
ЛОР 

Каденція Партійність 

1 2 3 4 5 6 

 
Чорновіл 
В. М.  

04.199004.1992 НРУ 

Давимука 
С. А. 

03.199207.1994 НРУ  

Горинь 
М. М. 

07.199502.1997 НРУ 
Горинь 
М. М. 

04.199204.1997 НРУ 

Гладій 
М. В. 

02.199701.1999 АПУ 
Фурдичко 

О. І. 04.199704.1998 АПУ 

Сенчук 
С. Р  

01.199903.2001 АПУ Сенчук 
С. Р. 

04.199807.2001 АПУ 

Гладій 
М. В.  

03.200104.2002 АПУ 
Гадзало 
Я. М. 07.200104.2002 АПУ 

                                           
 У середньому по областях України зміна голів облдержадміністрацій 

відбулася понад 10 разів, у сусідній Чернівецькій області таких призначень було 
10, у Рівненській  8, Івано-Франківській  7. 

 Представник Президента України у Львівській області. 
 Виділеним позначено осіб, які одночасно очолювали Львівську 

облдержадміністрацію та облраду або двічі облдержадміністрацію. 
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Продовження Таблиці №1 
 

1 2 3 4 5 6 

  
Янків 
М. Д.  

04.200206.2003 Б. п. 
Сендак  
М. Д. 04.200204.2006 

Блок Віктора 
Ющенка 
«Наша 

Україна» / ВО 
«Батьківщина» 

Сендега 
О. С.  

06.200312.2004 ---- 

Олійник 
П. М.  

02.200502.2008 НРУ/НСНУ Сеник  
М. П. 04.200611.2010 НСНУ 

Кміть М. І.  02.200804.2010 Б. п. 

Горбаль 
В. М.  

04.201012.2010 
ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ Панькевич 

О. І. 11.201011.2012 ВО «Свобода» 
Цимбалюк 
М. М.  

12.201011.2011 Б. п. 

Костюк 
М. Д.  

11.201103.2013 
Партія 

«Відродження» 
Колодій 
П. Н. 11.201210.2015 «ВО «Свобода» Шемчук 

В.  В.  

03.201310.2013 Б. п. 

Сало О. М.  10.201301.2014 Б. п. 

Сех І. І. 03.201408.2014 ВО «Свобода» 

 Турянський 
Ю. І.  

08.201412.2014 Б. п. 

Синютка 
О. М.  

12.2014 по т. ч. 

Б. п. (у 
минулому  

«Наша 
Україна» 

Ганущин 
О. О. 11.2015 по т. ч. 

Б. п., обраний за 
списками «БПП 

«СОЛІДАРНІСТЬ» 

 
(Таблиця складена автором на основі матеріалів, що знаходяться у 

вільному доступі). 
 

Вагому роль на хід регіональних політичних процесів, як 
складової регіонального політичного режиму, відіграло і націо-
нальне законодавство, яке, по суті, наближало принципи функці-
онування органів місцевого самоврядування до виконавчої 
вертикалі влади, стимулюючи канал зовнішнього впливу на регіон. 
Передусім, це стосувалося процедури обрання голови обласної 
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ради, що було прерогативою депутатського корпусу. Останнє 
більше відображало не так суспільні настрої громадян, скільки 
розклад політичних сил у представницькому органі, потужність 
його головних партійних фракцій. Зміна виборчого законодавства 
(за визначенням фахівців, депутатів) перетворила Львівську облра-
ду на інституцію, яка була «відірваною від проблем територіальної 
громади і від самих виборців» [23]. Перехід від «мажоритарної» 
виборчої системи (1990, 1994 рр.) до «мажоритарно-пропорційної» 
(1998, 2002 рр.) і, нарешті, до «пропорційної» у 2006 р. призвів до 
того, що обласна рада стала представляти не територіальні 
громади Львівщини, а здебільшого політичні партії, їхнє 
керівництво: «рішення, які стосуються території Львівщини, як 
правило, погоджували з центральним офісом у Києві, а той 
дивився на цю проблему зі своєї точки зору, яка не завжди була на 
користь… області» (голова Львівської облради V «демократичного 
скликання» М. Сеник), «у партіях відсутня будь-яка дискусія з 
внутрішньополітичних чи регіональних проблем, усе спускається 
«зверху» (Мик. Горинь) [23]. Сам же депутатський корпус на 
початку ХХІ ст. почав формуватися значною мірою за рахунок 
жителів обласного центру. Закон України «Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів» (2010 р.), який повернув 
«мажоритарно-пропорційну» виборчу систему до місцевих виборів 
2010 і 2015 рр., навряд чи покращив ситуацію, заклавши 
суперечливі стандарти до функціонування облради, різну 
орієнтацію депутатів, коли половина з них була формально 
підзвітна виборцям, інша  лідерам політичних партій.  

 Зміни конфігурації політичних інституцій Львівщини, пов’я-
зані з запровадженням посади Представника Президента України, 
поклали початок до згортання на Львівщині «ери Чорновола», 
«чорноволівських стандартів» у системі владних відносин, яких до 
кінця 1990-х рр. намагалися дотримуватися послідовники з його 
команди  менш харизматичні й впливові, що поєднувалося і з 
політикою офіційного Києва, спрямованою на позбавлення регіону 
його самобутності і надмірної амбіційності щодо участі в 
загальнонаціональній політиці [24]. «Виведення» В. Чорновола з 
політико-владних відносин області відбулося у 1992 р., коли він 
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відмовився від пропозиції свого головного опонента по 
президентських перегонах  Л. Кравчука обійняти посаду 
Представника Президента України у Львівській області. Значною 
мірою це пояснювалося наростаючими соціально-економічними 
проблемами регіону, які місцева влада була неспроможною 
розв’язати, що позначилося на падінні рівня підтримки 
В. Чорновола, через що він вирішив зосередитися на політичній 
діяльності всеукраїнського масштабу. Цілком логічним (на той час 
це кадрове рішення відбувалося без втручання Києва), що вакант-
ну посаду Представника Президента України в області за рекомен-
дацією В. Чорновола посів перший заступник облради С. Давиму-
ка (19921994 рр.), який предметно займався соціально-економіч-
ним блоком, створив потужну реформаторську команду, до якої 
входили фахівці  не лише представники національно-демократич-
них сил, але й «старої номенклатури», що на тлі традиційної для 
області боротьби з комуністами було досить новим явищем, 
спрямованим на консолідацію елітних груп, створення ефективно-
го алгоритму суспільно-політичних відносин з одночасною 
маргіналізацією радикально-націоналістичної політичної опозиції.  

 Під проводом С. Давимуки в області у 1994 р. розпочався 
процес масової приватизації державних підприємств, за темпами 
якої Львівщина була серед лідерів країни. Цей процес не 
обійшовся без корупційних скандалів, що кидало тінь і на 
головного «адміністратора» області. Однак позиції С. Давимуки, 
особливо в умовах підтримки його дій з боку облради (на той час її 
очолював Мик. Горинь), залишалися стабільно високими [25], що 
вказувало на формування в регіоні владної коаліції елітних груп. 
Виходячи з функціональних обов’язків, С. Давимука зробив кроки 
щодо посилення своєї персональної ролі у політичних відносинах 
регіону, будучи безпосередньо причетним до кадрової політики 
(включаючи призначення голів силових відомств області, 
заступників командувача Прикарпатського військового округу). 
Через це не стало особливою несподіванкою, коли з ліквідацією 
інституту Представників Президента України С. Давимука 
опинився на посаді, до якої виявив неабиякий хист, очоливши 
Львівське регіональне відділення Фонду державного майна. 
Згадана посада, необхідні зв’язки і впливи, включаючи й 
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перебування представників «команди Давимуки» в структурах 
облдержадміністрації, дозволяли йому ще тривалий час входити до 
кола найвпливовіших осіб регіону.  

 Заключний етап керівництва області представниками 
«революційної хвилі» пов’язувався з Мик. Горинем, який у ранзі 
голови облради (19921997 рр.) був призначений першим головою 
обласної державної адміністрації (19951997 рр.). Судячи з усього, 
його призначення «політичним адміністратором» області було 
вимушеним кроком Президента України Л. Кучми, який ще не мав 
своєї команди управлінців і прагнув уникнути будь-якого напру-
ження у стосунках з регіоном, в якому не користувався підтримкою 
(на позачергових президентських виборах 1995 р. Л. Кучма у 12-му 
турах голосування набрав на свою користь у Львівській області 
лише 3, 63, 9% голосів  один з найгірших показників в Україні). 
На той час Мик. Горинь, як представник центристського напряму 
національно-демократичних сил, безумовно був головним політич-
ним актором Львівщини. Про це свідчило й те, що на виборах 
голови облради (1994 р.) за нього проголосували дві третини 
депутатів. Проти його кандидатури виступали лише радикали, 
звинувачуючи його у «зраді» національних інтересів [26].  

 Натомість, як представник «старої» інтелігенції, Мик. Горинь 
не вписувався в систему нових владних відносин, особливо в 
умовах їхньої комерціалізації, через що його відставка стала лише 
питанням часу. Він виявився «зайвим» як для Києва (через свою 
партійно-ідеологічну належність), так і для місцевого бізнес-сере-
довища (через небажання бути лобістом різноманітних комерційних 
проектів, у перерозподілі власності, унеможливлював чимало сум-
нівних схем з управління регіоном, які привнесли його наступники) 
[27]. Це вело до втрати популярності, важелів управління регіоном 
провідним політичним актором, спонукало й місцеві «бізнесово-
підприємницькі групи» до пошуку потрібної особи «без комплек-
сів», яка могла б сприяти розподілу «спільного пирога» [28]. 

 Актуалізувало згадане те, що упродовж 19951996 рр.  піку 
масової приватизації у Львівській області були роздержавлені 
понад 3 тис. об’єктів [29], що призвело до появи численного про-
шарку підприємців, які стали потужними «гравцями» регіонально-
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го політичного простору. Наявність матеріальних статків (а разом 
з ними і відповідних зв’язків, впливів) відкривали перспективу для 
їхніх володарів у просуванні на державній службі, виборних орга-
нах, що швидко призвело до зміни соціального складу депутат-
ського корпусу місцевих рад, коли в них, порушуючи принцип 
відмежування влади від бізнесу, на зламі ХХХХІ ст. роль 
головного актора почали відігравати саме «політики-бізнесмени». 
Показовим у цьому плані був склад Львівської обласної ради у 
2006 р. серед депутатів якої комерційною діяльністю (переважно 
на посадах керівників) займалося понад 40% депутатів. У Львівсь-
кій міській раді (2006 р.) частка підприємців, за деякими оцінками, 
сягала 70% [30, с.141]. Згадане явище привнесло в політичні 
відносини області прогресуючу тенденцію непотизму [31], що 
посилювало вплив неформальних інститутів у здійсненні політики.  

 Роль каталізатора у зазначеному процесі відігравав гібридний 
політичний режим, який сприяв утвердженню в Україні так званої 
«латиноамериканської» моделі еліти. Її характерною ознакою було 
використання влади для забезпечення комерційних інтересів її 
носіїв, першорядності власних інтересів перед громадськими чи 
загальнонаціональними [32, с.28]. Наслідком цього явища, яке 
відображало незрілість правової системи держави, стало зрощення 
державного апарату і бізнесу, що стимулювало монополізацію 
політичного процесу, вело до формування «коаліції закритого 
типу» між політичною верхівкою регіонів та бізнес-елітою, 
формування домінуючої статусної групи, контроль над якою 
здійснював офіційний Київ. 

 Зростаючу роль у політичних відносинах області почали 
відігравати і фінансово-промислові групи (далі  ФПГ), 
формування яких припало на другу половину 1990-х рр. Справа 
полягала у тому, що засадним принципом в їхній діяльності було 
досягнення ефективних форм представництва і захисту своїх 
інтересів у «Центрі». Через це серед різноманітних стратегій 
реалізації корпоративних інтересів ФПГ переважно застосовували 

                                           
 Підраховано автором за: Бізнес у Львівській обласній раді // Вголос.  

2006.  5 травня [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://www.vgolos.com.ua/articles/biznes_u_lvivskiy_oblasniy_radi_102938.html?print 
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найбільш вигідну для себе (водночас неефективну для регіону) 
стратегію «анонімної інкорпорації в політичні структури центру», 
що стимулювало корупцію, орієнтувало еліту на здійснення 
патрон-клієнтельських зв’язків [33, с.127128]. Вага останнього 
посилювалася тим, що, незважаючи на певні коливання, пов’язані 
зі зміною прав власності, участь «великого бізнесу» в політичному 
житті регіону була більш стабільною, ніж політичних акторів, які 
були пов’язані з призначеннями чи виборами (чиновники, депутати 
різного рівня, партійні функціонери). 

 Щодо регіональних ФПГ, то вони базувалися на незначних у 
масштабах країни місцевих ресурсах  харчова і переробна про-
мисловість (АПК), енергетична, будівельна, туристична галузі 
тощо. У першому-другому десятиріччях ХХІ ст. помітними не 
лише в економічному, але й політичному житті області були такі 
лідери ФПГ  С. Сенчук (АПК), П. Димінський  свого часу 
«тіньовий олігарх №1 на Західній Україні» [34] (нафто-переробна 
галузь), Б. і Я. Дубневичі («залізнична група»). Вони (у зв’язку з 
«Центром» чи за власною ініціативою) були причетні до 
прийняття політичних рішень на рівні регіону, розподілу 
фінансових потоків, реально впливали на кадрові призначення у 
виконавчих структурах (обласна, районні держадміністрації), 
органах місцевого самоврядування, формування виборчих партій-
них списків від рад низової ланки до Верховної Ради України. 
Надаючи значення формуванню громадської думки, представники 
ФПГ стали помітними «гравцями» на медіа-ринку Львівської 
області. Так, у ІІІ десятиріччі ХХІ ст. у регіоні провідні 
інформаційні ресурси входили до складу медіа-холдингів, які 
очолювали П. Димінський, Б. і Я. Дубневичі, А. Садовий та ін.  

Ефективним інструментом захисту інтересів бізнес-еліти 
Львівщини від коливань політичної кон’юнктури, конкурентів 
стало використання інституту політичних партій, що мало 
обопільну вигоду  «місцеві бізнесмени» надавали фінансово-
матеріальну допомогу партіям, були істотними важелями для 
поширення їхніх впливів на місцях, останні виконували функцію 
політичного «прикриття» своїх спонсорів, знаряддя для проникне-
ння до владних структур. У разі неможливості дотримання таких 
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домовленостей представники бізнес-еліти змінювали свою партій-
ну ідентифікацію, яка коригувалася в залежності від пануючих у 
регіоні суспільно-політичних поглядів та «вимог» «Центру». 

Наслідком концентрації матеріальних активів стало те, що у 
Львівській області станом на 2007 р. було зафіксовано 46 мільйо-
нерів, кількість яких (з річним доходом у понад 1 млн грн на рік) 
сягнула у 2010 р. 63 осіб (у межах країни частка мільйонерів 
становила близько 6%) [35]. Відсутність в області потужних 
виробничих комплексів, значна фрагментація економічного про-
стору, що стримувало процеси монополізації, високий рівень 
конкуренції з суб’єктами господарювання з інших регіонів спри-
яло тяжіння суб’єктів економічної діяльності до конкурентно-
коаліційних відносин. Разом з тим, особливістю економічної сфери 
регіону було те, що управління його виробничими «гігантами» 
різних форм власності («Львівська залізниця», «ДТЕК Захід-
енерго», «Львівгаз», «Львівобленерго», «Львівський лікеро-
горілчаний завод», «Нафтопереробний комплекс  Галичина», 
«Львівський автобусний завод», «Львіввугілля» та ін.) перебувало 
далеко за межами Львівської області. «Відкритість» економіки 
Львівщини створювала додаткові канали впливу на політичні 
процеси, а зрештою, і на регіональний політичний режим, як з 
боку уряду, так і великих бізнес-структур країни, належних до 
Р. Ахметова, І. Коломойського, Д. Фірташа та ін.  

 Вищенаведене підтверджувало точку зору, згідно з якою доля 
Мик. Гориня як керівника області, що «не вписувався у систему», 
була вирішена на найвищому рівні не на його користь. Залишалося 
лише провести потрібну кадрову заміну, встигнувши зробити це 

                                           
 Так, С. Сенчук, політичні впливи і статки якого безпосередньо залежали 

від належності до «партії влади», на початку своєї кар’єри (кінець 1990-х рр.) був 
функціонером АПУ. Після відсторонення від влади він після перемоги 
«помаранчевої революції» став членом нової провладної політичної партії  
«Народний Союз Наша Україна». Б. і Я. Дубневичі тривалий час були головними 
«спонсорами» в регіоні ВО «Батьківщина», згодом партії «Відродження». Після 
перемоги Революції Гідності вони успішно співробітничали з ПАРТІЄЮ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». П. Димінський співпрацював з 
низкою політичних сил, з яких найбільш помітними були НРУ, ВО «Свобода», 
блок «Наша Україна», ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, ВО «Батьківщина».  
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до початку проведення парламентських і місцевих виборів 1998 р. 
Якщо для усунення його з посади голови облдержадміністрації 
достатньо було Указу Президента України, то позбавлення керів-
ництва в облраді вимагало дотримання необхідних процедур, що і 
було здійснено в непублічний спосіб. Згідно з деякими джерелами, 
прискорив розв’язання цієї проблеми Прем’єр-міністр П. Лазарен-
ко, який виявив неабияку зацікавленість до ключових галузей 
економіки Львівщини  паливно-енергетичної, продовольчої, 
спиртової. Вже у 1996 р. головним постачальником газу у Львівсь-
кій області стала підконтрольна Прем’єр-міністру компанія «Єдині 
енергетичні системи України». Була «підготовлена» й заміна Мик. 
Гориню в особі його заступника в облраді М. Гладія, який, 
отримавши високе призначення в уряді в галузі АПК, дістав змогу 
формування в облраді потужного «аграрного лобі», спрямованого 
проти Гориня [28].  

До кола останніх входили керівники підприємств аграрного 
сектору (колишні голови колгоспів), поява яких в облраді у 1994 р. 
була невипадковою. Саме вони в умовах економічної кризи стали 
головними фінансовими «спонсорами» регіональних осередків 
політичних партій, отримавши у вигляді «бартеру» мандати депутатів 
[27]. Намір же депутатської «аграрної групи» отримати гарантії щодо 
володіння ними відповідних ресурсів зумовлювало їхнє тяжіння до 
«партії влади»  Аграрної партії України (далі  АПУ), агентами якої 
вони і виступали у Львівському регіоні. Подвійний тиск з боку 
«Центру» та регіональних «опозиціонерів» врешті-решт змусив Мик. 
Гориня, який «відмовився грати в команді чийогось клану та 
виконувати його замовлення» [28], залишити за власним бажанням на 
початку 1997 р. посаду голови облдержадміністрації, а невдовзі і 
облради, які були заміщені ставлениками «Центру»  членами АПУ 
М. Гладієм (облдержадміністрація) та О. Фурдичком (облрада). 
Таким чином, першу хвилю «демократичної влади» на Львівщині з 
«подачі» Києва змінила «аграрна команда» (належна до АПУ), яка, як 
представник «номенклатурної системи», базувалася на нових 

                                           
 Після відставки Мик. Горинь «конвертував» свій політичний капітал в 

економічну сферу, тривалий час обіймаючи керівні посади в структурі Західної 
регіональної митниці.  
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свідомісних, морально-етичних принципах, насаджуваних у регіонах 
режимом Л. Кучми [24].  

Згадані події були синхронними із загальними тенденціями у 
розвитку «політико-культурних орієнтацій» владної політичної 
еліти України, її регіональних сегментів, коли на зміну першого 
етапу, так званого «романтичного» (19911994 рр.), прийшов 
«прагматичний» [36]. Рішуча зміна провідних політичних акторів 
Львівської області, поява серед них «прагматиків», далеких від 
«революційних подій» початку 1990-х рр., відвертих провідників 
«лінії» Києва стала визначальною у тому, що регіон з цього часу 
розпочав еволюцію від «П’ємонту» (традиційної дефініції, навколо 
якої гуртувалися місцеві елітні групи) до звичайної області, що 
ледве виділялася серед інших [37]. Домінація у владних 
структурах «політиків-адміністраторів» призвела й до появи 
тенденції, коли їхні представники почали використовувати свій 
високий політичний статус в особистих цілях. Тобто, здобуття 
політичної влади почало виступати не як «інструмент», а як 
«самоціль» політичної діяльності, враховуючи можливість 
отримання економічних дивідендів від політичного капіталу. В 
свою чергу, це передбачало як адаптування провідних політичних 
акторів до політичної кон’юнктури регіону, так і дотримання 
(головним чином) патронажно-клієнтельських «правил» у 
відносинах з «Центром».  

Так, з періодом керівництва облдержадміністрацією 
М. Гладієм (який «легко адаптувався в систему і адаптував її під 
себе» [38]) та його наступником С. Сенчуком (колишнім заступни-
ком голови облдержадміністрації, який два роки суміщав посади 
голів облдержадміністрації та облради) упродовж 19972002 рр. на 
Львівщині пов’язувалися процеси «тотального переділу власно-
сті», починаючи з ліквідних галузей  харчової, горілчаної, ринку 
землі. Зрозуміло, що не без корупційної складової, саме в цей час 
С. Сенчук став однією з найзаможніших осіб області, очоливши 
(після відставки) одну з провідних у регіоні ФПГ у сфері АПК 
(корпорація «Еколан»). Причиною ж краху політичної кар’єри 
С. Сенчука, який у 2001 р. втратив обидві посади, були кулуарні 
розбірки, гострий конфлікт інтересів у політичній і економічній 
сферах, до яких був причетний новий потужний політичний актор, 
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черговий ставленик Києва  С. Медведчук, молодший брат 
В. Медведчука (керівника Адміністрації Президента України, 
голови СДПУ(о)), з яким пов’язувалося просування в області 
інтересів «клану Медведчука».  

С. Медведчук зробив у Львові блискучу кар’єру. Перебування 
на посаді (з 1998 р.) голови Державної податкової адміністрації у 
Львівській області (ДПА), фактично «держави у державі», дало 
йому змогу створити «паралельний центр влади», який, врахову-
ючи власні інтереси, взаємодіяв з регіональною владою або був її 
опонентом. Спираючись на ДПА, перетворену на репресивний 
орган із залякування опонентів (підприємців, ЗМІ, місцевих депу-
татів та партійних активістів), проводячи звільнення з посад неба-
жаних посадовців, масове рекрутування до лав СДПУ(о), 
С. Медведчук отримав контроль над ключовими силовими стру-
ктурами області (Західною регіональною митницею, управлінням 
МВС), що дозволило йому стати однією з ключових фігур у 
політичному житті регіону, так званим «тіньовим губернатором» 
[39] («тут він керував усім» [40]; голова облради М. Сендак).  

Однак переможцем у боротьбі за домінування в області, 
арбітром у якому виступав офіційний Київ, стали інші. Ресурсів 
«клану Медведчука» виявилося замало, щоб перетворити область 
на «заповідник «есдеків». Як і в 1997 р. (в ситуації з Мик. 
Горинем), так і у 2001 р. обидві вищі політичні вакантні посади 
були заміщені представниками пропрезидентських сил  членами 
АПУ М. Гладієм (облдержадміністрація, повторно) та Я. Гадзалом 
(облрада). М. Гладій, окрім контролю над областю, був 
відповідальним і за проведення на «належному рівні» виборчих 
перегонів 2002 р. (парламентських, місцевих), що стосувалося 
просування інтересів провладного виборчого блоку «За Єдину 
Україну!». Поразка цієї політичної сили, яка на виборах до 
Верховної Ради України отримала на Львівщині один з найгірших 
результатів, зумовила кінець його політичної кар’єри в області.  

Уже у наступному після виборів місяці головою облдерж-
адміністрації Львівщини було цілком несподівано призначено 
колишнього члена Народно-Демократичної партії М. Янкова 
(квітень 2002 р.), що випадало зі звичної схеми призначень 
високопосадовців з кола домінуючої в області (чи країні) політич-
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ної еліти й започатковувало нову, вимушену традицію, яка 
відображала гостру кадрову кризу в АПУ [41]. М. Янків був 
науковцем-економістом з великим досвідом управлінця обласного 
масштабу, не пов’язаним з партійно-політичним середовищем, що 
наперед, враховуючи незмінну позицію Києва щодо посилення 
своїх впливів у регіоні, створювало ситуацію невизначеності, яка 
могла в будь-який момент закінчитися. Насправді ж, призначення 
на посаду голови облдержадміністрації «менеджера-управлінця» 
було компромісним рішенням. На цю посаду претендували більш 
потужні «політичні гравці»  міністр економіки України 
О. Шлапак, майбутній міністр транспорту України Г. Кирпа, голо-
ва Закарпатської облдержадміністрації Г. Москаль, голова облас-
ної податкової адміністрації С. Медведчук, голова Львівської 
облради Я. Гадзало та ін. І, як виявилося, згадане рішення для 
центральної влади було найбільш виграшним, адже воно не 
викликало різкої реакції з боку регіональної еліти Львівщини [42]. 

Останнє набуло особливої актуальності у 2002 р., коли обласну 
раду очолив представник від опозиції М. Сендак, що призвело до 
наростання протистояння між виконавчою гілкою влади та обласним 
органом самоврядування. Варто зазначити, що обрання головою 
облради маловідомого в політиці М. Сендака (на той час директора 
районного автотранспортного підприємства) стало можливим за 
рахунок підтримки Виборчого блоку політичних партій «Блок 
Віктора Ющенка «Наша Україна» (далі  «Блок Віктора Ющенка 
«Наша Україна»), але головним чином завдячуючи підтримці 
місцевої бізнес-еліти, лідера однієї з ФПГ області П. Димінського. В 
цьому разі інтереси груп регіональної еліти зійшлися у боротьбі 
проти спільного ворога  «партії всемогутнього Медведчука» 
(СДПУ(о)) та її основної «зброї»  податкової адміністрації [43]. 

Результати місцевих виборів 2002 р. у Львівській області, 
значна ротація складу депутатського корпусу на рівні області та 
районів (понад 60% [44]), повне оновлення мерів міст вказували не 
лише на втрату довіри до цих інститутів з боку суспільства, але й 
на недостатній рівень консолідації регіональної політичної еліти, 
відсутність спадкоємності політичної влади. Використання 
адміністративного фактора, політичної мімікрії регіональної еліти 
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дозволило на певний час зберегти контроль над органами 
місцевого самоврядування провладним політичним силам. Так, 
більшість з мерів міст обласного підпорядкування були належні до 
АПУ. Членами та прибічниками цієї партії (на той час це був 
феномен для Львівщини) виявилася і більшість з голів районних 
рад, більшість депутатського корпусу районних рад, сільських 
голів. Лише у складі облради та Львівської міської ради перевага 
була на боці опозиційних політичних сил, належних до «Блоку 
Віктора Ющенка «Наша Україна» [2, с.180].  

Значною мірою ця перемога була досягнута за рахунок 
Львова, традиційного для міста «клімату» суспільно-політичних 
відносин, який передбачав відкритість, альтернативність, надання 
переваги демократичним процедурам, наявності потужних місце-
вих груп політичної еліти, їхньої спроможності до консолідованих 
дій, співпраці з політичними силами (центри яких знаходилися 
поза межами регіону), з якими уособлювалися національно-демо-
кратичні сили країни  «Блоком Віктора Ющенка «Наша Україна», 
Виборчим блоком політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимо-
шенко» (далі: БЮТ). Так, ще наприкінці 2001 р. депутатами Львів-
ської міської ради було присвоєно звання «Почесний громадянин 
міста Львова» Прем‘єр-міністру України В. Ющенку. На початку 
2002 р. у Львові (за ініціативи маловідомого на той час депутата 
міськради, директора Інституту міста А. Садового) була розгорну-
та активна кампанія з проведення у день виборів 31 березня 
2002 р. (за прикладом Харківської міськради) міського консульта-
тивного референдуму за надання Львову статусу «міста державно-
го значення», що передбачало його перетворення на один з 
«метрополійних центрів України» (до кола таких міст мали 
входити Київ, Харків, Одеса, Львів [45]). Вважалося, що за 
рахунок втілення проекту місто мало не лише розширити свої 
владні повноваження, але й значно збільшити рівень державних 
асигнувань. Однак, незважаючи на те, що ідею референдуму 
підтримали понад 100 тис. львів’ян [46], його проведення було 

                                           
 Перед ним у 2001 р. такого звання був удостоєний Іван Павло ІІ (Папа 
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унеможливлене через позицію чинного на той час мера Львова 
(В. Куйбіди), який розглядав ці ініціативи як технологію виборчих 
конкурентів. У результаті це обернулося для нього, як і для його 
політичної сили, нещодавно пануючої в області  НРУ, несподі-
ваною поразкою на виборах міського голови Львова й перемогою 
чергового «мера-інтелектуала» (Л. Буняка), який спирався на 
підтримку нового «політичного гравця» регіону  БЮТ [47].  

Варто звернути увагу на те, що підводячи підсумки 2002 р., 
який поклав початок завершення «ери» владарювання в регіоні 
провладних політичних партій, з якими уособлювалися на той час 
АПУ, НДП, СДПУ(о), експерти були схильні вважати, що 
найвпливовішим політиком у Львівській області і далі (за рахунок 
підконтрольного кадрового потенціалу) залишався С. Медведчук. 
Другу позицію у рейтингу зайняв голова облдержадміністрації 
М. Янків, за ним йшли представники силових відомств. Голова 
облради займав незвичну, однак, реальну  11-ту позицію у 
загальному рейтингу політиків [48]. 

Ситуація пояснювалася й тим, що вже у 2002 р. керівництво 
СДПУ(о) розпочало підготовку до майбутніх президентських 
виборів, а зважаючи на свій маргінальний результат, досягнутий на 
парламентських виборах 2002 р. у Львівській області (2, 3% голосів 
виборців), намагалося за рахунок посилення своїх впливів у виконав-
чих структурах, органах місцевого самоврядування завершити 
«період невизначеності» на свою користь. Саме через ці причини, а 
також неможливість встановлення контролю над новопризначеним 
головою облдержадміністрації, до того ж запідозреного у лобіюванні 
ним інтересів «донецької групи» [49], призвело до того, що саме 
С. Медведчук, який вважав область підконтрольною територією 
«есдеків», був причетний до «атаки» проти головного «політичного 
актора» області  М. Янкова, відставка якого відбулася влітку 2003 р.  

Новим головою облдержадміністрації став «господарник», 
безпартійний О. Сендега, що вписувалося в систему стримувань і 
противаг, яка набула поширення при Президенті України Л. Кучмі. 
Це призначення (за характером  технічне) аналітики пояснювали 
як наслідок компромісу, досягнутого у вищих ешелонах влади (між 
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В. Януковичем («донецька група»), В. Медведчуком та Г. Кирпою), 
який мав забезпечити перетворення СДПУ(о) та ПАРТІЇ РЕГІОНІВ 
на головних «політичних гравців» області [50]. Висока посада 
О. Сендеги, який позиціонував себе як «аполітичного керівника», 
свідчила й про кризу традиційних груп політичних еліт регіону, 
відсутність «нових еліт, здатних боротися за владу» [40]. Насправді, 
новий очільник облдержадміністрації за лаштунками аполітичності 
(адекватно розуміючи пануючі опозиційні настрої в регіоні, 
включаючи і облраду) виявляв якості досвідченого «апаратника», 
набуті за попередні майже двадцять років на різних посадах у 
Львівській області, останній з них  першого заступника 
облдержадміністрації. Через це, будучи ставлеником Г. Кирпи та 
«есдеків», О. Сендега сприяв посиленню в органах владної 
вертикалі, в бізнес-сфері впливів представників СДПУ(о). Надаючи 
ж належне тиску «донецького клану», за його участі у складі 
Львівської облради напередодні президентських виборів 2004 р. 
було утворене об’єднання депутатів «Регіони України» [51]. 

Можливо, саме такий «фасадно-нейтральний» статус голови 
облдержадміністрації влаштовував Президента України Л. Кучму, 
який усвідомлював, що його ставленик на президентських виборах 
 чинний Прем’єр-міністр В. Янукович міг розраховувати в 
області на мінімальну підтримку. Через це центральна влада не 
висувала перед О. Сендегою «надзавдання» на період виборів, що 
могло дискредитувати владу, загострити суспільно-політичну 
ситуацію, в чому не було сенсу. 

На практиці, ця функція тиску на опозицію, небажаних 
виборчих конкурентів була «делегована» іншому політичному 
актору  С. Медведчуку, що системно і брутально втілювалося у 
життя за декількома напрямами під прикриттям апарату 
податкової адміністрації, прокуратури, МВС, організацій СДПУ(о) 
упродовж усього 2004 р. Зокрема, була здійснена спроба (включа-
ючи адміністративний тиск чи банальний підкуп депутатів) 
досягнути домінування у Львівській обласній раді. «Головному 
податківцю» області, незважаючи на те, що у 2002 р. до облради 
увійшло всього чотири «есдеки» (!), вдалося створити депутатську 



 

139 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

групу «Соціальна справедливість» (28 депутатів) [2, с.179], друге 
за чисельністю депутатське об’єднання, з допомогою якого він 
блокував роботу облради, намагаючись відсторонити від посади її 
очільника М. Сендака (фракція «Наша Україна»). Проти останньо-
го були розпочаті і слідчі дії з наміром відкриття кримінальної 
справи. Подібну стратегію щодо досягнення домінування СДПУ(о) 
було застосовано і у Львівській міській раді. 

 Однак завдяки високій консолідації опозиційних сил, втіленні 
ефективних стратегій адміністративний ресурс був значною мірою 
нейтралізований. Зокрема, з боку керівництва облради були 
здійснені заходи, спрямовані на захист депутатів від тиску влади. 
До них були залучені як широкі кола громадськості (народні віча, 
пікети), народні депутати України, так і ОБСЄ, низка іноземних 
дипломатичних представництв, що надало акціям суспільного 
резонансу. У конфлікт було змушене втрутитися і керівництво 
Верховної Ради України [52, с.8285]. Наслідком гострого 
конфлікту стало об’єднання провідних елітних груп Львівщини з 
метою «витіснення» С. Медведчука з регіону. Офіційно йому 
облрада висловила недовіру («зловживання службовим станови-
щем»), що було продубльовано і відповідними скаргами-зверне-
ннями до Президента України Л. Кучми, Прем’єр-міністра 
В. Януковича. Згадана проблема «була знята» на початку 2004 р. з 
переведенням С. Медведчука з підвищенням у Київ. 

Напередодні ж головної політичної події країни  
президентських виборів 2004 р. в області виявилося декілька 
політичних центрів впливу, результат боротьби між якими мав 
завершити період невизначеності, притаманний регіональному 
політичному режиму, на чолі якого стояли представники від 
«партій влади»  АПУ, СДПУ(о). Станом на 2004 р. експерти 
львівського Центру політичних досліджень визначали в області 

                                           
 Згідно з деякими джерелами за вступ до депутатської групи «Соціальна 

справедливість», яку очолював С. Медведчук, депутатам пропонувалося 
винагородження у 30 тис. дол. США, ще 1 тис. дол. США пропонувалася 
щомісяця (Див.: Романюк А. Львівщина: портрет на фоні президентських 
виборів-2004 / А. Романюк, Л. Скочиляс, Ю. Шведа, М. Бучин, В. Варгас. – Львів: 
ЦПД, 2004.  С.82). 
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декілька таких центрів, які мали різний ступінь впливу на 
прийняття політичних рішень, розподіл фінансових потоків, 
контроль над силовими структурами тощо. До одного з провідних 
«первинних центрів впливу», які знаходилися у Києві, зарахову-
валася Адміністрація Президента України (на персональному рівні 
 В. і С. Медведчуки). На регіональному рівні він мав домінуючий 
вплив на силові відомства Львівщини (УВС, податкова адміністра-
ція, митниця, суди), структури СДПУ(о), включаючи її депутатські 
фракції. Окрім мережі підконтрольних ЗМІ (газети «Молода 
Галичина», «Україна і час», Західне інформаційне агентство (ZIK) 
та ін.), політична група мала значний вплив на обласне державне 
телебачення і радіо. 

Конкуруючу позицію до означеного займав інший «первин-
ний центр впливу», який уособлювався з міністром транспорту та 
зв’язку України Г. Кирпою, що спирався на обласну вертикаль 
адміністративної влади, включаючи голову облдержадміністрації 
О. Сендегу, керівництво Львівської залізниці. В інформаційному 
плані центр володів Незалежною телевізійною агенцією, газетою 
«За Вільну Україну», активно співробітничав з іншими 
регіональними ЗМІ. Згадані політичні угруповання мали моно-
польні можливості на прийняття політичних рішень, кадрову 
політику, розподіл державного бюджету, важелі впливу на діяльні-
сть більшості підприємницьких структур. Однак, були й слабкі 
сторони  негативне ставлення до них з боку більшості населення 
регіону, низький рівень впливу на громадську думку. 

До «вторинного центру впливу» належало політико-
економічне середовище опозиційного виборчого «Блоку Віктора 
Ющенка «Наша Україна», яке було інтегрованою частиною 
загальнонаціональної структури. На регіональному рівні політична 
сила, інтереси якої представляли популярні ЗМІ («Високий 
Замок», «Поступ», «Львівська газета», ТРК «Люкс» та ін.), 
базувалася на найбільших депутатських фракціях в обласній та 
Львівській міській радах, виборних працівниках органів місцевого 
самоврядування. Політична сила користувалася домінуючою 
підтримкою більшості населення області. Серед її проблем були: 
відсутність реального впливу на владні рішення та кадрові 
призначення, відсутність істотної підтримки з боку «великого 
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бізнесу». Значну увагу експерти приділяли й оцінці «потенційних 
центрів впливу» у Львівській області, серед яких на той час 
виділялася «група А. Садового», яка була представлена низкою 
підприємницьких структур, медіа-холдингом (газета «Поступ», 
ТРК «Люкс», журнал «Місто» та ін.), мала позитивний імідж серед 
населення [52, с.5356].  

Щодо формального політичного керівника області  голови 
облдержадміністрації О. Сендеги, його надмірна обережність 
зіграла з ним «злий жарт». Виявилося, що він упродовж року так і 
не спромігся створити власну «надійну команду» управлінців, не 
набув (!) інструментів впливу на більшість керівників районних 
держадміністрацій, призначення яких відбулося за його попе-
редників (з них близько 10-ти були пов’язані з СДПУ(о), інші  
«залишки» «аграрників» та особи, близькі до олігарха 
П. Димінського). Коли ж стало зрозуміло, що чинний голова 
облдержадміністрації не є «активним гравцем», епіцентр 
політичного життя перемістився до обласної ради [41]. Логічним 
видавалося й наступне  в умовах наростаючої політичної кризи, 
невдовзі після оголошення облрадою недовіри О. Сендезі, він, 
розуміючи відсутність шансів зберегти посаду за будь-якого 
результату президентських виборів, у грудні 2004 р. написав заяву 
на звільнення за власним бажанням. 

Новий шанс, що відбувалося в умовах розв’язання конфлікту 
між групами еліт «регіонів-донорів» та «регіонів-споживачів», для 
формування суспільно-політичних відносин у регіоні, в яких би 
місцева еліта змогла, нарешті, відігравати ключову роль, з’явився 
в умовах перемоги «помаранчевої революції». Ця знакова для 
країни подія разом з повною зміною владної виконавчої вертикалі 
на тлі процесів демократизації політичних відносин у країні 
створювала підстави і для втілення нового різновиду регіональ-
ного політичного режиму. Цьому сприяла й відсутність істотних 
ідеологічних розбіжностей між основними політичними акторами 
області, належних до різних груп «помаранчевого табору»  вони 
мали ситуативний, неантагоністичний характер, що створювало 
сприятливі умови для застосування такої форми взаємодії владних 
суб’єктів, як політична боротьба за принципом «гри з позитивною 
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сумою» (Дж. Сарторі), для якої була характерною практика 
«переговорів» та «компромісів». Політична однорідність головних 
політичних акторів, підтримка з боку провідних сил бізнес-еліти, 
які пов’язували з політичними змінами формування більш 
сприятливого бізнес-клімату в області, сприяли утвердженню в 
сфері політичних відносин області принципу політичного 
плюралізму  найбільш дієвої форми співіснування груп політич-
ної еліти регіону, які, розуміючи потребу у взаємовигідній спів-
праці, в умовах множинності позицій, потреб та цілей у своїх 
стратегіях, прагнули до підтримки балансу інтересів.  

 Наразі, нові політичні реалії створювали ґрунт й для зміни 
відносин по лінії «ЦентрРегіон». За визначенням експертів, 
місцеві групи політичної еліти Львівщини бачили алгоритм їхньої 
гармонізації за принципом  «щоб їм не заважали» [30, с.140], 
маючи надію й на набуття ними загальнонаціонального статусу. 
Однак, політична залежність регіону від Києва аж ніяк не 
зменшилася. Взаємовідносини «ЛьвівКиїв» і надалі (в умовах 
відсутності в столиці потужного галицького лобі) характеризу-
валися нестабільністю, спонтанністю, непублічністю, вони 
реалізовувалися в умовах персональних домовленостей, групових 
лобіювань чи гострої необхідності [30, с.148]. Підпорядковані 
інтересам функціонування політичної системи вже на початку 
2005 р. дії новообраного Президента України В. Ющенка були 
спрямовані на посилення в регіоні владної вертикалі, включаючи й 
усунення з провідних ролей у політичному житті колишніх 
союзників з «помаранчевого табору», головним інструментом чого 
була облдержадміністрація. Через це, замість консолідації 
регіональної еліти, в області відбувалися процеси посилення 
конкуренції, загострення конфлікту групових чи персональних 
бізнес-інтересів, боротьби за політичний вплив [53], що охопило 
всі рівні влади.  

 Передусім, це було пов’язано з новим головою облдерж-
адміністрації П. Олійником (20052008 рр.), який на момент 
обрання не мав напрацьованих системних зв’язків, кадрового 
потенціалу, адже його політична і комерційна діяльність 
здебільшого не виходила за межі провінційного Червоноград-
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ського району Львівської області. Лише обрання його народним 
депутатом України у 2002 р. від Виборчого блоку політичних 
партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна», але головним 
чином  головування в обласному виборчому штабі В. Ющенка 
на президентських виборах 2004 р., дало П. Олійнику можливість 
увійти до близького оточення майбутнього Президента, сприяло 
його політичній кар’єрі. Однак рішучі кроки нового глави 
облдержадміністрації щодо утвердження своєї провідної ролі в 
регіоні, намагання привласнити права на ухвалення політичних 
рішень, створили йому більше проблем, ніж здобутків. Це 
стосувалося і кадрової політики П. Олійника, його намірами 
формування політичної команди виключно «під себе», приско-
реною розбудовою структур пропрезидентської партії НСНУ, що 
порушувало політичні домовленості з «помаранчевими» 
союзниками. Як виявилося, адміністративних методів у здійсненні 
контролю над регіоном П. Олійнику, який вступив у конфлікт з 
низкою місцевих груп еліт, бізнес-середовищем, виявилося 
недостатньо, через що він продовжував нагадувати «технічного», 
тимчасового політичного лідера регіону. Про це вказували і дії 
Президента України В. Ющенка, який вже у 2005 р. завдав 
нищівного удару по його репутації як самодостатнього політика, 
значно обмеживши самостійність голови облдержадміністрації в 
силовому блоці (структури МВС, податкової адміністрації [54]). 

 Хоча до своїх заслуг голова облдержадміністрації долучав 
початок «ренесансу економіки та інших сфер життя» в області, 
незалежність (?!) як від місцевих олігархів, так і «Центру», який 
прагнув «нав’язати правила гри, невідповідні галицькому менталі-
тету», рішучу боротьбу з корупцією та «політичними реваншиста-
ми» (до них зачислялися переважно належні до «групи СДПУ(о)»), 
вони здебільшого залишалися на рівні прожектів [55]. На практиці 
ж відбувалося наростання протистояння між основними політич-
ними інституціями регіону  облдержадміністрацією та облрадою, 

                                           
 Одним з претендентів на цю багатообіцяючу посаду був місцевий олігарх 

П. Димінський, однак хитання останнього між політичними конкурентами  
«Нашою Україною» і ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ позбавило його можливості 
володіння цією  однією з ключових посад в регіоні. 
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які, враховуючи партійну належність їхніх лідерів, відображали 
гострі конкурентні відносини між НСНУ та БЮТ.  

 До розбалансування відносин між головними політичними 
акторами області, а відтак, і до втрати важелів політичного впливу 
П. Олійника призвели й суперечливі дії з формування районних 
державних адміністрацій, які заміщувалися значною мірою за 
рахунок «перевірених кадрів»  екс-очільників районних виборчих 
штабів на виборах Президента України у 2004 р., з яких лише 
поодинокі мали необхідний управлінський досвід. Останнє давало 
обґрунтований привід для тверджень, що ці призначення обіцяли 
бути «найскандальнішими кадровими рішеннями» за всі роки 
незалежності України [56]. Свій вплив на персональний склад 
голів райдержадміністрацій справив досягнутий компроміс (при-
чому на рівні столичних домовленостей) щодо квотно-партійного 
принципу заміщення посад, що значно ускладнило владну 
конструкцію в області. Загалом, вакантні посади голів райдерж-
адміністрацій отримали: 6 представників від Української Народної 
партії, 5  НРУ, 2  Конгресу Українських Націоналістів, 2  партії 
«Наша Україна» (в подальшому  НСНУ), по одному  ВО «Бать-
ківщина», УРП «Собор», ВО «Свобода», партія Християнсько-
Демократичний Союз, 1  безпартійний. Насправді процес призна-
чення голів райдержадміністрацій нагадував торг між головою 
облдержадміністрації з політичними партіями, низка з яких на той 
час не мала достатнього кадрового ресурсу [57]. Роль же «розмін-
них монет» відігравали райони області. Як наслідок, з 20 голів 
районних держадміністрацій третина мала власний бізнес, кожен 
третій був негативно зустрінутий на місцях (зокрема, з боку 
районних рад), що посилювало соціальну напругу в регіоні [58]. 

Уже на початку каденції П. Олійника звинуватили політичні 
опоненти (включаючи і НСНУ, незважаючи на те, що він очолив її 
обласну організацію) у використанні адміністративного ресурсу, 
«перетягуванні» до владних посад колишніх колег з Червонограда 
(поява у владі «червоноградської групи»), що призвело до 
відновлення в області протистояння між облдержадміністрацією та 
облрадою, а на персональному рівні  між П. Олійником та голо-
вою облради М. Сендаком (член ВО «Батьківщина»), олігархом 
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П. Димінським (неформальним «патроном» облради [54]), тим 
більше, що останній намагався налагодити взаємодію з 
президентською вертикаллю «без посередників». 

 У зв’язку з цим значну увагу в своїй діяльності П. Олійник 
звертав на місцеві вибори 2006 р., які мали підтвердити його 
домінуючу роль у регіоні. Про це свідчило й те, що голова 
облдержадміністрації очолив виборчий список Блоку «НАША 
УКРАЇНА» до облради. Список блоку був посилений і за рахунок 
включення до нього під №2 «політичного бренда»  Мик. Гориня 
(на той час пенсіонера). Результати ж виборів виявилися не 
переконливими. У новому складі облради Блок «НАША УКРАЇ-
НА» отримав мінімальну перевагу  26% мандатів депутатів, що 
не завадило створенню лояльної депутатської більшості, а відтак і 
обранню головою облради М. Сеника (НСНУ, один з «черво-
ноградської групи»). Він тривалий час обіймав керуючі посади в 
області, а з 2005 р. був першим заступником П. Олійника. Тоді ж 
заступником голови облради було обрано Мик. Гориня. Шанси ж 
екс-голови облради М. Сендака знову очолити інституцію, 
зважаючи на позицію офіційного Києва, були наперед 
програшними. Разом з тим привертають увагу наступні дії 
М. Сендака, який після виборів призупинив своє членство у 
фракції БЮТ, а згодом був призначений радником Президента 
України В. Ющенка, що цілком вкладалося в схему щодо 
послаблення політичного конкурента.  

 До здобутків президентської вертикалі, враховуючи, що на 
місцевих виборах 2006 р. представники Блоку «НАША УКРАЇНА» 
отримали відносну перевагу серед депутатського корпусу лише у 
13 районних радах (в 6  БЮТ) [59], можна було зарахувати й 
перемогу на виборах міського голови Львова А. Садового (член 

                                           
 У 2009 р. він, повторюючи ситуацію 1997 р., не вписуючись в 

комерцілізовані політичні відносини області (де керували «сірі кардинали» 
піщаних кар’єрів», «сірі кардинали» гірничих відводів, земельних ділянок і 
комунального майна» (Див.: Горинь  політик з великої букви П // Вголос.  2009. 
 4 червня [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://www.vgolos.com.ua/articles/goryn__polityk_z_velykoi_bukvy_p_112126.html?p
rint) внаслідок кулуарних домовленостей був усунутий зі своєї посади. 
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НСНУ у 20052010 рр.). Значна роль у його перемозі належала 
безпосередньо П. Олійнику, який «розчистив шлях» до здобуття 
посади голови міста своєму ставленику домігшись напередодні 
виборів за підтримки низки фракцій міської ради відставки 
чинного на той час мера Львова. 

 Загалом, кадрові призначення у виконавчій вертикалі, 
результати місцевих виборів 2006 р. внесли новий зміст у 
гуртування регіональної політичної еліти навколо традиційних 
полюсів впливу  облдержадміністрації, облради та Львівської 
міської ради, які перебували під домінуючим впливом/патронатом 
пропрезидентської партії НСНУ, що зберігалося до початку «ери» 
президентства В. Януковича. Разом з тим, помітна втрата позицій 
у регіоні пропрезидентських політичних сил, що було зафіксовано 
під час дострокових парламентських виборів 2007 р., які вперше 
зафіксували перехід лідерства у суспільних симпатіях до БЮТ, 
змусило Президента України В. Ющенка безпосередньо зайнятися 
проблемою головного політичного адміністратора області, відстав-
ка якого очікувалася ще наприкінці 2005 р. Тим більше, що імідж 
П. Олійника як політика зазнав значних втрат. Починаючи з 
2006 р. він за своїми функціональними обов’язками був виму-
шений виконувати розпорядження непопулярного в регіоні 
Прем’єр-міністра В. Януковича, а куратором області став одіозний 
міністр М. Азаров. Можливо, що певним стримуючим чинником 
очікуваної відставки було коло ймовірних претендентів на посаду 
 відомих бізнесменів (у тому числі з-поміж «сірих кардиналів», 
як, наприклад, П. Димінський), екс-чиновників, політиків регі-
онального рівня, призначення яких могло посилити напругу між 
політичними акторами області [54]. 

 Виходом з цієї ситуації стало призначення на початку 2008 р. 
нового голови облдержадміністрації М. Кметя  безпартійного, 
рівновіддаленого від груп політичного впливу, президента 
холдингу з виробництва і продажу мінеральних вод, з особливих 
відзнак якого було те, що він за версією журналу «Форбс» входив 
до рейтингу «200 найбагатших людей України». Таке несподіване 
персональне кадрове рішення вказувало на існування потужних 
непублічних політичних сил, які стояли за новим «політичним 
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адміністратором» області й розцінювалося експертами як 
призначення «не за звичними схемами» (Ю. Шведа) [60], адже 
було вирішено без участі голови Секретаріату Президента України 
В. Балоги, без погодження з Прем’єр-міністром України Ю. Тимо-
шенко. Зважаючи на це, представники від БЮТ час від часу 
порушували проблему голови Львівської облдержадміністрації, 
актуалізуючи переконання на його «тимчасовості», що залежало 
не від справ на Львівщині, але розкладу політичних сил у столиці. 
На практиці ж, М. Кміть не виявляв особливих політичних 
амбіцій, включаючи і прагнень щодо створення «своєї команди», 
що пов’язувалося з незначною ротацією кадрового складу 
виконавчих структур області, намагався дотримуватися в політич-
ній сфері «status quo», що не завадило йому без проблем упродовж 
двох років керувати Львівщиною, надійно займати верхні позиції в 
регіональному рейтингу впливових політиків «Топ100». 

Разом з тим, найбільш помітним серед політичних сил області, 
які перебували в стані «бродіння», переформатування (це 
пов’язувалося з втратою суспільної довіри до опонуючих між 
собою партій НУНС та ВО «Батьківщина»), почав виявляти мер 
Львова А. Садовий, якому вдалося конвертувати імідж успішного 
бізнесмена і менеджера, громадського діяча у підтримку мешкан-
ців обласного центру. Зокрема, у 2007 р. особистий рейтинг 
А. Садового був найвищим серед головних політичних суб’єктів 
регіону, переважаючи рівень довіри до голів облдержадміністрації 
і облради у півтора рази [61, с.100]. І якщо упродовж наступного 
десятиріччя такі політичні інститути, як облдержадміністрація та 
облрада, і надалі зазнавали постійних змін у персонально-партій-
ному плані, що жодним чином не нагадувало дотримання спадко-
ємності, то керівництво міськради Львова залишалося незмінним. 

                                           
 Згідно з деякими даними «кадрова пасивність» М. Кметя була наслідком 

того, що ці питання були прерогативою Секретаріату Президента України (Див.: 
Іван Денькович: Я вірю в патріотизм депутатів міськради, які можуть особисто 
долучитися до фінансування будівництва стадіону // Вголос.  2009.  10 лютого 
[Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.vgolos.com.ua/articles/ 
ivan_denkovych_ya_viryu_v_patriotyzm_deputativ_miskrady_yaki_mozhut_osobysto_
doluchytysya_do_finansuvannya_budivnytstva_stadionu_100230.html?print ). 
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Підтримка з боку держадміністрації, пропрезидентських політич-
них партій (до 2010 р.) створювала сприятливі умови для пере-
творення голови обласного центру, який мав досвідчену команду 
управлінців, користувався високою довірою мешканців, на 
впливовий бренд, потужну консолідуючу політичну силу 
регіонального масштабу. Цьому сприяло і те, що А. Садовий 
дотримувався найбільш виграшної стратегії, убезпечуючи себе від 
коливань політичної кон’юнктури у столиці  був одночасно 
«пропомаранчевим» і «позапартійним». 

 Консолідація переважаючих груп політичної і економічної 
еліти Львівщини стала на заваді цілеспрямованих дій режиму 
В. Януковича у 20102013 рр. щодо істотної зміни конфігурації 
провідних політичних акторів регіону, нового формату взаємо-
відносин між ними. Як виявилося, заміщення з представників 
нових провладних сил (переважно від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ) вико-
навчих структур, їхнє проникнення до органів місцевого самовря-
дування разом з «політичною мімікрією», що торкнулися місцевих 
чиновників, виробничо-фінансової та медіа сфер, які були 
вимушені зображати лояльне ставлення до політичного режиму, 
було нейтралізоване суспільними настроями, переростанням 
протестного потенціалу у політичну мобілізацію, що сприяло 
утриманню впливів традиційних для регіону політичних сил. 

 Уже на початку 2010 р. в області відбулася масштабна ротація 
кадрів обласної та районних держадміністрацій, унаслідок якої 
традиційна місцева політична еліта була усунута від важелів 
впливу на політичні процеси [62]. Так, якщо спочатку з 20 голів 
райдержадміністрацій області абсолютна більшість  14 були 

                                           
 Напередодні президентських виборів 2010 р. соціологічне дослідження, 

проведене у листопадігрудні 2009 р. Українським центром вивчення 
громадської думки «Соціоінформ», зафіксувало, що 56% львів’ян були готовими 
визнати перемогу на виборах В. Януковича. Натомість 21% респондентів 
висловилися за об’єднання навколо органів місцевого самоврядування для 
активного захисту у правовому полі «прав і свобод регіону», 21, 4% були 
налаштовані не визнавати результатів виборів, готовими до участі в акціях 
непокори (Див.: Електоральні настрої львів’ян у грудні // Поступ.  2009.  
17 грудня [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://postup.brama.com/usual.php?what=66335).  
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представлені «регіоналами», а 6 безпартійними чи представниками 
інших партій (політична партія «Наша Україна», НРУ, партія 
«Відродження», УНП) [63], то в результаті наступної «зачистки» 
районні структури виконавчої вертикалі очолювали виключно 
члени ПАРТІЇ РЕГІОНІВ та близькі до них «безпартійні» [64]. 
Після опанування владною вертикаллю завдання «Центру» 
полягало й у підпорядкуванні органів місцевого самоврядування, 
через що увага держадміністрації була прикута до отримання 
«потрібного» результату на місцевих виборах 2010 р., забезпеченні 
контролю над «екс-П’ємонтною обласною радою» (унеможлив-
лення прийняття нею дразливих політичних звернень до 
української влади чи європейської спільноти [65]).  

 Однак чергова «нова влада» могла розраховувати на виборах 
лише на «перевірені кадри» (державні службовці, провладні партії, 
керівники державних установ, залежні від політичної кон’юнктури 
бюджетники і бізнес-структури тощо), яких було явно недостатньо 
для здобуття провладної більшості в радах. Позиція ж провідних 
політичних акторів регіону, яка виходила з розуміння того, що 
наростаючі авторитарні тенденції в країні несуть загрозу їхньому 
статусу, втрату контролю над наявними ресурсами, полягала у 
протидії цим намірам, включаючи і протидію «проникненню» в 
регіон нових «політичних гравців», які пов’язувалися головним 
чином з ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ. У подібному руслі формувалися й 
суспільні настрої, спрямовані на протидію зміцненню в області влади 
«біло-синіх». Не на боці останніх була і більшість регіональних ЗМІ. 

 Розуміючи це, Президент України В. Янукович, намагаючись 
не загострювати ситуацію, був вимушений відмовитися від 
використання відвертого адміністративного тиску під час виборчої 
кампанії у Львівській області, як це широко застосовувалося в 
інших регіонах України. Однією з особливостей місцевих виборів-
2010 на Львівщині, що вказувало на їхню демократичність, була 
велика кількість суб’єктів-учасників, а водночас і переможців. Для 
порівняння  до облради увійшли представники від 17 політичних 
партій, натомість у Донецьку облраду  лише 3 (!) [66]. Наслідком 
суспільних настроїв та очікувань стало те, що на декілька 
наступних років серед політичних партій області безумовним 
лідером стало ВО «Свобода», якому вдалося досягнути відносної 
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переваги в обласній раді (35% депутатського складу) та абсолют-
ної (61% депутатського складу) у Львівській міській раді. За під-
тримки союзників з «пост-помаранчевого» табору партії вдалося 
провести на посаду голови облради О. Панькевича (ВО «Свобо-
да»). В період президентства В. Ющенка у 20052006 рр. він 
очолював держадміністрацію одного з районів Львівщини. Не 
останню роль у призначенні відіграло те, що його сестра  І. Сех 
очолювала обласну організацію ВО «Свобода», партійну фракцію 
в облраді. Загаді політики стали найбільш помітними опозиційни-
ми діячами, які на найближчі роки очолили в області тиск на 
обласну вертикаль влади.  

 Загалом, на місцевих виборах-2010 на Львівщині був обраний 
до органів місцевого самоврядування найвищий відсоток пред-
ставників національно-демократичних партій (905 з 3983 по 
Україні [67, с.42]), що перетворювало регіон на один з провідних 
опозиційних центрів проти режиму В. Януковича. Головна «партія 
влади»  ПАРТІЯ РЕГІОНІВ програла місцеві вибори на 
Львівщині, здобувши на свою підтримку в районах області 510% 
голосів виборців [66]. Жодного висуванця від «регіоналів» не було 
серед 9 міських голів. Серед новообраних голів районних рад, яких 
представляли провідні політичні актори на місцях, з-поміж них 
екс-голови райдержадміністрацій та райрад, мери міст, головний 
сегмент становили представники опозиційних партій: Політична 
партія «Наша Україна»  4, ВО «Свобода»  4, ВО «Батьківщина» 
 3, НРУ  2 [68]. Обрання ж очільниками райрад двох 
представників ПАРТІЇ РЕГІОНІВ  голів районних державних 
адміністрацій (Самбірської та Перемишлянської), явища для 
Львівщини нетипового, стало результатом непублічних домовле-
ностей на рівні керівників політичних партій, що йшло врозріз з 
риторикою центральних офісів ВО «Батьківщина», Політичної 
партії «Фронт Змін», ВО «Свобода. Ця ситуація, за висновками 
експертів, свідчила про те, що опозиційні партії через різні 
обставини (навіть без тиску) були готові до співпраці з 
«регіоналами» [69; 70].  

 Щодо одного з провідних центрів політичного життя регіону 
 Львівської міської ради, то у 2010 р. вдруге посаду мера без 
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особливих проблем обійняв А. Садовий, який намагався 
відмежовуватися від «партії влади». «Гарантією» успіху 
А. Садового було те, що головним його суперником був 
представник «біло-синіх»  місцевий бізнесмен П. Писарчук, 
голова обласної організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. 

 Результати місцевих виборів 2010 р. підтвердили неможли-
вість швидкого досягнення повного контролю над регіоном з боку 
«партії влади». Через це наслідком наростаючого протистояння по 
лінії «ЛьвівКиїв» стала гарячкова зміна голів облдержадміні-
страції (упродовж 20102013 рр. таких призначень було п’ять), що 
ще більше загострювало ситуацію, розбалансовувало взаємини 
між виконавчою і представницькою гілками влади. Прискорювало 
ротацію голів облдержадміністрації, незважаючи на те, що вони 
походили з регіону, висловлювання їм недовіри з боку облради, 
що створювало юридичні підстави для їхньої відставки. Цю 
ситуацію, незважаючи на застосування адміністративного фактора, 
посилення податкового тиску чи відкриття кримінальних справ 
проти опозиційних депутатів, владі не вдалося змінити. 

Невдалим стало вже перше призначення В. Януковичем на 
початку 2010 р. головою обласної державної адміністрації 
В. Горбаля  банкіра, члена Політради ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, 
народного депутата України. Глибоко символічним було й 
представлення нового очільника області, яке відбулося у квітні 
2010 р. в сесійному залі обласної ради. Якщо його попередника 
(М. Кметя), який не дозволяв собі радикальних кроків у 
політичному чи економічному житті регіону, зміни балансу 
інтересів, проводжали під аплодисменти стоячи, то перший і 
невпевнений виступ новопризначеного голови облдержадміністра-
ції В. Горбаля щодо перенесення досвіду «злагодженої роботи» 
Президента України, парламенту та уряду на регіональний ґрунт 
було зустрінуте стримано. Тоді ж про очікування груп регіональ-
ної еліти недвозначно висловився голова облради «нашоукраїне-
ць» М. Сеник: «Ви знаєте, що на Львівщині народ особливий, це 
регіон високоосвічених, інтелектуальних, розумних людей… Вони 
очікують, що ви принесете їм злагоду, спокій, дасте новий імпульс 
до розвитку. Хочу вам побажати: коли ви будете передавати свою 
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посаду своєму наступникові (а час іде, і життя є життя), то щоби 
вам так само аплодували, як Миколі Кметю» [71].  

І справді, вже через декілька тижнів перенесення «столичних 
стандартів» на Львівський ґрунт викликало в області наростання 
суспільного збурення, хвилю протестних політичних маніфестацій, 

які навіть призвели до скасування робочого візиту в регіон В. Януко-
вича. Через півроку (після кількаразового висловлювання недовіри з 
боку облради) Президент України був вимушений звільнити свого 
ставленика. Політичне протистояння в регіоні не вдалося заспокоїти і 
його наступникам  генерал-лейтенанту МВС М. Цимбалюку (2010
2011 рр.) та екс-гендиректору «Укрзалізниці» М. Костюку (2011
2013 рр.). Як коментував ці призначення В. Фесенко, вони мали мало 
шансів на успіх, адже ставленикам «Центру» доводилося працювати 
«у ворожому середовищі», що наперед підривало ефективність їхньої 
роботи [72]. І якщо генерал М. Цимбалюк був звільнений через 
втрату контролю над регіоном, наростаючу ворожнечу з місцевою 
політичною елітою, то «залізничник» М. Костюк, окрім латентного 
протистояння з облрадою, позбувся своєї посади через конфлікт 
інтересів з економічними структурами, близькими до обласної 
організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ [73; 74].  

Конфліктність у відносинах Львівщини з «Центром» була 
посилена і відповідним бюджетним тиском. Так, у 2011 р. змен-
шився рівень інвестування установ державного управління області 
(на 44%), фінансових організацій (на 37%), готельного і ресторан-
ного бізнесу (на 31%), підприємств транспорту і зв’язку (на 25%), 
промисловості (на 4%). Спад інвестування відбувся і у сфері освіти, 
культури та спорту [75]. У 20122013 рр. відбулося значне ско-

                                           
 До максимального напруження протистояння влади і опозиції на 

Львівщині призвели події 9 травня 2011 р., коли місцева влада дозволила 
проросійським політичним силам провести святкування Дня Перемоги у Львові, 
що супроводжувалося пропагандою радянсько-комуністичних, проросійських (з 
використанням «георгіївських стрічок») політичних символів. Наслідком цих 
подій стала «облога» кабінету голови облдержадміністрації, здійснена 
депутатами облради, коли М. Цимбалюк був вимушений написати заяву про своє 
звільнення. 
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рочення (до 20%) капітальних інвестицій [76, с.186]. Не забарилися і 
наслідки. Так, якщо на початку 2012 р. за сукупністю показників 
соціально-економічного розвитку Львівщина перебувала на 16-му 
місці серед областей України, то завершила рік на 23-му місці (!), 
значно відстаючи від загальноукраїнських показників [77].  

Не останню роль у ротації провідних політичних акторів 
області відіграли парламентські вибори 2012 р., які для централь-
ної влади закінчилися невдачею. В 12-ти одномандатних виборчих 
округах Львівської області народними депутатами України стали 
7 представників від ВО «Батьківщина», 4 від ВО «Свобода». 
Єдиним безпартійним самовисуванцем, який отримав депутат-
ський мандат, став відомий підприємець Я. Дубневич. Кандидати 
від провладних політичних сил (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, КПУ та ін.) 
на всіх мажоритарних виборчих дільницях виявилися неконкурен-
тними. Адміністративний чинник на виборах у Львівській області 
не спрацював через високий рівень мобілізації опозиційних сил 
регіону, а також відверто слабкі позиції голови облдержадміні-
страції М. Костюка, які в котрий раз були «нейтралізовані» з боку 
облради, її голови П. Колодія (ВО «Свобода»).  

Останні гарячкові кроки В. Януковича щодо втримання 
контролю над регіоном, здійснені у 2013 р., коли облдержадміні-
страцію очолювали представники силових відомств (екс-генераль-
ний прокурор України В. Шемчук, генерал-майор МВС О. Сало), 
лише посилили рівень протистояння між місцевими опозиційними 
та провладними силами. Щодо В. Шемчука, то, на переконання 
аналітиків, він був компромісною фігурою, завдання якого, 
враховуючи його належність у минулому до «помаранчевого 
табору», полягало в гармонізації стосунків Президента України 
В. Януковича з місцевою політичною елітою, підготовці ґрунту до 
майбутніх президентських виборів, позитивний результат яких 
наперед видавався нереальним («Заставити галичан голосувати за 
Януковича  це те саме, що змусити донеччан полюбити УПА й 
особисто Бандеру»; Г. Москаль [78]). Однак після того, як 
В. Шемчук «проштовхнув» через облраду Угоду про розподіл 
продукції з американською компанією Chevron, яка мала 
видобувати в області сланцевий газ, потреба у голові 
держадміністрації, що «дозволяв» собі «загравати з опозицією», 
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відпала. Він з новим антирекордом перебування на посаді  244 дні 
[79] був відправлений у відставку.  

Втілювати ж настанови «Центру» на Львівщині було доручено 
генералу О. Салу (у минулому причетний до фальсифікацій 
результатів президентських виборів 2004 р.), від якого експерти 
очікували посилення тиску на опозицію. Заяви ж нового 
призначенця (жовтень 2013 р.) щодо його ролі на Львівщині  
«працювати… на благо людей», сприяти «інтегруванню в Європу» 
[80] не викликали симпатії з боку місцевого політичного 
істеблішменту, через що вже з перших днів перебування О. Сала у 
Львові опозиційні депутатські фракції в облраді (ВО «Батьків-
щина», Політична партія «УДАР», ВО «Свобода») розпочали 
підготовку до висловлення йому недовіри. Як зазначали джерела, 
ініціатива у цьому разі виходила з Києва  від голів партій 
А. Яценюка, В. Кличка, О. Тягнибока [81]. 

Особливого напруження відносини між облдержадміністра-
цією та регіональною політичною елітою досягли восени 2013 р. 
на тлі підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, коли 
офіційна влада практично втратила контроль над політичними 
процесами області. 22 листопада 2013 р. відповіддю на заяву уряду 
щодо «призупинення» євроінтеграції стала участь депутатів 
обласної та Львівської міської рад (включаючи і їхнє керівництво) 
у багатотисячному мітингу львів’ян, на якому вони задекларували 
спільну позицію щодо дотримання європейського курсу України. 
Тоді голова облради П. Колодій оприлюдненив заклик до 
вчинення тиску на владу. Як відомо, після «зачистки» Хрещатика 
в ніч на 30 листопада 2013 р. «проєвропейські» протести 
суспільства швидко переросли в «антиурядові». У них брали 

                                           
 Підставою для цього були висловлювання речника Президента України 

А. Герман, яка стверджувала, що призначення О. Сала є «одне з найбільш вдалих 
кадрових рішень», він «зможе навести порядок на Львівщині», регіон потребує 
«твердої руки» (Див.: Герман вважає, що Львівщині потрібна «тверда рука»: 
новий очільник наведе порядок в області // iPress.  2013.  31 жовтня 
[Електронний ресурс].  Режим доступу: 
german_vvazhaie_shcho_lvishchyni_potribna_tverda_ruka_novyy_ochilnyk_navede_p
oryadok_v_regioni_32056). 
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участь і опозиційні депутати Львівщини  рад усіх рівнів, які, 
висловивши недовіру В. Януковичу та уряду, місцевій облдерж-
адміністрації, приєдналися до загальнонаціонального політичного 
страйку. У грудні 2013 р. обласна рада більшістю голосів ухвалила 
рішення про відкликання своїх повноважень, які були делеговані 
обласній державній адміністрації, про відновлення виконавчого 
комітету облради, що мало створити новий інституціональний 
дизайн регіонального політичного режиму в області.  

Загалом, у подіях 20132014 рр. місцеві політичні еліти Львів-
щини висловлювали переважно підтримку Євромайдану. У відпо-
відь на ймовірне запровадження надзвичайного стану у Львівській 
області під головуванням голови облради П. Колодія у Львові були 
створені організаційні структури протестувальників  Штаб 
національного спротиву (з кола депутатського корпусу, самообо-
рони, відомих громадських діячів області), а згодом виконавчий 
комітет облради  Народна Рада на чолі з головою облради. 

На початку 2014 р. існуючий політичний режим у Львівській 
області зазнав краху  натрапивши на рішучий супротив опозицій-
них сил, регіональні виконавчі та силові структури стали недіє-
вими. Розпочався й процес масового виходу з лав ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ, що торкнувся не лише органів місцевого самовряду-
вання (самоліквідація депутатських фракцій «регіоналів»), але й 
районних державних адміністрацій, їхнього керівництва. Після 
прийняття Верховною Радою України «драконівських законів» 
16 січня 2014 р. у Львові протестувальники взяли в облогу примі-
щення облдержадміністрації, а під час вирішальних зіткнень на 
майдані Незалежності у Києві 1819 лютого 2014 р. Народна Рада 
виголосила про перебирання на себе всієї політичної відповідаль-
ності за «долю краю та громадян», підпорядкувала собі всі 
виконавчі органи області. Легітимними органами влади в регіоні 
були визначені всенародно обрані місцеві ради та створені ними 
виконавчі комітети.  

Перемога Революції Гідності привела до оновлення політич-
ного ландшафту у Львівській області, що полягало у цілковитому 
усуненні ставлеників ПАРТІЇ РЕГІОНІВ з органів виконавчої влади, 
призупинення діяльності її фракцій в органах місцевого 
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самоврядування. Цілком логічними видавалися й призначення 
виконувачем обов’язки Президента України О. Турчиновим за 
партійною квотою головою Львівської облдержадміністрації члена 
ВО «Свобода» І. Сех (березеньсерпень 2014 р.), що вкладалося у 
схему максимального використання ресурсів області у критичний 
для країни час після початку російської агресії проти України. 
Однак дії І. Сех, спрямовані на зміцнення в регіоні позицій ВО 
«Свобода» та пов’язаних з нею бізнес-партнерів [74], передусім в 
облдержадміністрації, районних структурах (серед голів низової 
ланки держадміністрації «свободівці» становили 40% складу [82]) 
викликали негативну реакцію з боку центральної влади. Через це 
невдовзі після перемоги на президентських виборах П. Порошенка 
(до речі, Львівська область дала на його користь найбільше голосів 
 69, 9%) і напередодні вкрай важливих позачергових парламентсь-
ких виборів несподівано («за власним бажанням») І. Сех залишила 
свою посаду. До речі, останній період її головування областю був 
позначений наростаючою критикою на її адресу, «розкручуванням» 
корупційних скандалів, до яких були залучені центральні і регіона-
льні ЗМІ, які були в «президентській обоймі»  телеканал «24» 
(«група Садового»), «ZIK» (медіа холдинг П. Димінського) [83]. 

Наступне кадрове призначення у Львівській області нагаду-
вало «пробні кроки», адже новим головою облдержадміністрації, 
причому «тимчасово виконувачим обов’язки» (ця норма відсутня в 
законодавстві) став позаштатний радник І. Сех  Ю. Турянський, 
людина, яка останні декілька років обіймала різні посади в 
столиці, тобто не мала міцних позицій у регіоні. Саме під час його 
кількамісячної каденції в області відбулася значна ротація голів 
районних державних адміністрацій, яка через суцільне вилу-чення 
з їхнього складу представників ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», 
вихідців зі зниклої Політичної партії «Фронт Змін» [84] радше 
нагадувала «зачистку». Нові ж призначення з кола підприємців, 
перевірених чиновників надали домінуючого стано-вища у вико-
навчих структурах області пропрезидентським силам. 

Згадана гарячкова зміна персонального складу владної 
вертикалі, окрім спроб «вкорінення» провладної ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» у виконавчі та представницькі органи 
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області, вказувала на пошуки центральною владою осередку 
опертя серед різних груп політичної еліти регіону, і такою, судячи 
з всього, стала малопомітна на той час «команда» мера Львова 
А. Садового. Про рівень цієї співпраці, яка мала стратегічний 
характер, свідчило і те, що збільшенню політичного капіталу 
А. Садового сприяв безпосередньо Президент України П. Поро-
шенко, неодноразово акцентуючи на тісній співпраці з мером. З 
боку офіційного Києва щодо політичних сил, з якими уособлював-
ся А. Садовий упродовж 20142015 рр., проводилася подвійна 
тактика  за умови дотримання лояльності відбувалося посилення 
його позицій як одного з найперспективніших політиків регіону, 
яка згодом, в умовах «неконтрольованих» дій мера, очолюваної 
ним Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», змінилася на 
прагнення «виведення» його з «великої політики».  

У руслі згаданої стратегії Львівську облдержадміністрацію у 
грудні 2014 р. очолив перший заступник А. Садового О. Синютка. 
Про важливість цього призначення свідчило те, що серед кола 
претендентів на цю посаду були такі відомі політики, як голова 
виборчого штабу ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» у 
Львівській області П. Адамик, екс-віце-прем’єр І. Васюник, екс-
голова НБУ С. Кубів, екс-заступник голови Адміністрації 
Президента України І. Гринів та ін. [22]. Послужний список 
О. Синютки, включаючи участь у комерційній діяльності, у роботі 
органів місцевого самоврядування Івано-Франківська та Львова 
свідчив, що він був досвідченим управлінцем, однак не 
«самостійним політичним гравцем». Його призначення цілком 
вкладалося в комбінацію  спираючись на авторитет мера Львова 
сприяти зміцненню в регіоні позицій пропрезидентських сил, що, у 
свою чергу, передбачало як усунення політичних конкурентів 
(ВО «Свобода»), так і послаблення позицій союзників (зокрема, 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» на чолі з Прем’єр-
міністром А. Яценюком [85]). Невдовзі після призначення інтегро-
ваний в управлінські структури Львова О. Синютка, впливи та 
амбіції якого почали зростати в «геометричній прогресії» [86], 
змінив свій неофіційний статус «довіреної особи» А. Садового на 
провідного політичного актора регіону, очільника пропрезидентсь-



 
 

158 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2(88)
 

ких сил (він очолив обласну організацію ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА», у подальшому  ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»; далі  БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»). 
Отже, в області розпочався новий період у розвитку регіонального 
політичного режиму, коли О. Синютка у своїй діяльності, 
взаєминах з регіональною політичною елітою особливий наголос 
робив на співпраці з А. Садовим, прагненням перенесення 
«львівських стандартів» на всю область («Ми добилися успіху 
завдяки тому, що разом сідаємо за стіл і радимось, приймаємо 
спільні рішення і лобіюємо їх на рівні Києва. І в нас це виходить, з 
нами почали рахуватися»; О. Синютка) [87]. 

Однак наростаючі суперечності між львівською політичною 
елітою і столицею внесли істотні корективи у цей процес. Не в 
останню чергу це пов’язувалося з позицією А. Садового, який все 
більше дистанціювався від офіційного Києва. Як зазначала низка 
джерел, упродовж 20142015 рр. він відмовився від кар’єри полі-
тика загальнонаціонального масштабу, зокрема, від пропозицій 
обійняти посади віце-прем’єр-міністра з регіональної політики в 
уряді А. Яценюка та, навіть Прем’єр-міністра України [88; 89], що 
пояснювалося бажанням зберегти свою самостійність як політика, 
незгодою з політичним курсом Києва. У 2014 р. мер Львова 
усунувся і від участі у позачергових виборах Президента України, 
хоча за оцінками експертів він як «альтернативний кандидат» мав 
високі шанси на перемогу [90].  

Згадане «вичікування» можна розцінювати як певну 
стратегію, яка дозволяла А. Садовому залишатися у «високій 
політиці», уникаючи ризиків падіння свого рейтингу в умовах 
політичної і соціально-економічної кризи. Рекламування ж 
«християнських цінностей», євроінтеграційного курсу, освоюва-
ння кредитних коштів на інфраструктурні проекти разом зі 
зміцненням іміджу «успішного управлінця» створювало для нього 
міцні стартові позиції на наступні президентські вибори [89]. 
Певним етапом у втіленні цієї мети можна розцінювати здобуття 
Політичною партією «Об’єднання «САМОПОМІЧ» парламен-
тського статусу на позачергових виборах до Верховної Ради 
України VIII скликання у жовтня 2014 р. Партія, здобувши 10, 9% 
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голосів виборців і створивши третю за чисельність депутатську 
фракцію, перетворилася на політичну силу загальнонаціонального 
масштабу. Партія перетнула 5% виборчий рубіж у 24 регіонах 
України, а найвищу підтримку отримала у Києві (21, 4% голосів) 
та у Львівській області (18, 8%) [91].  

Зрозуміло, що за цих обставин «некерований» А. Садовий 
ставав «зайвим» для центральної влади як на загально-
національному, так і регіональному рівнях. Через це напередодні 
місцевих виборів 2015 р. з наміром завдати удару по електораль-
них ресурсах Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» за 
сприяння «Центру» була інспірована хвиля «недружніх» 
публікацій у центральних («5 канал», «Інтер», за якими стояли П. 
Порошенко, Д. Фірташ, С. Льовочкін [92]) та регіональних ЗМІ 
(інформаційна агенція «ZIK» П. Димінського та ін.). Враховуючи 
ж те, що на Львівщині партії А. Садового не могла створити 
конкуренції жодна політична сила (популярне ще декілька років 
тому ВО «Свобода» перетворилося після поразки на парламентсь-
ких виборах 2014 р. на відвертого аутсайдера), офіційний Київ 
використав стратегію «клонування», створення антипода партії 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ». Противагою А. Садовому, фактич-
но інструментом для його усунення від політичних процесів [93], 
мав стати «технологічний проект Банкової» (М. Томенко) [94] у 
вигляді політичної партії «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ» (створ. у 2015 р.), яку очолив народний депутат 
України львів’янин Д. Добродомов. До ядра партії увійшла низка 
народних депутатів з парламентської фракції «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА», які мали впливи у Львівському регіоні. Нова 
партія, як і «її зразок», тяжіла до Львова, приділяла особливу увагу 
проблемам пересічних громадян (протидія корупції, посилення 
ролі об’єднань громадян тощо). Подібною була і риторика, 
слогани: «Разом зробимо більше» («НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»), 
«В єдності сила» («Об’єднання «САМОПОМІЧ»). Хоча активність 
(піар) партії Д. Добродомова була побудована на «розслідуваннях» 
і гучних викриттях» «команди Садового», це не ввело в оману 
жителів Львівщини. Згідно з опитуванням (липень 2015 р.) її 
готові були підтримати на місцевих виборах лише 2, 7% жителів 
Львова [93]. Не змогли створити конкуренцію А. Садовому й 
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найбільш рейтингові претенденти на посаду голови міста Львова. 
За чинного мера були готові проголосувати 42, 5% жителів міста, 
за Д. Добродомова  11, 7%, за представника БПП «СОЛІДАР-
НІСТЬ» О. Юринець  2, 1% [93].  

Місцеві вибори 2015 р. відобразили як у всій Україні, так і 
Львівській області процеси болісного розриву з попереднім 
режимом, що позначилося на зміні формальних суб’єктів 
політичного поля (у минуле пішли провідна політична сила, 
нав’язана «Центром»  ПАРТІЯ РЕГІОНІВ та її антипод  ВО 
«Свобода»), подальшій фрагментації політичних акторів регіону. 
Так, на виборах мерів міст області (9 міст обласного 
підпорядкування і 34 районного) більшість кандидатів взагалі 
прагнули не пов’язувати себе партійною належністю, через що 
інститут голів міст області значною мірою являв собою, умовно 
кажучи, «партію самовисуванців» (19 мерів), що, враховуючи 
практику політичних відносин, мало тимчасовий характер. 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ», що підтверджувало її потужні 
позиції в області, як і провладна БПП «СОЛІДАРНІСТЬ», здобули 
по 5 голів міст [95]. 

Лише завдячуючи концентрації зусиль пропрезидентських 
політичних сил Львівщини, потужній підтримці з боку ЗМІ, 
чиннику суспільного очікування БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» вдалося 
здобути непереконливу перемогу з-поміж 16 політичних суб’єктів 
на виборах до обласної ради VII скликання і отримати 20 мандатів 
депутатів (менш ніж 24% її складу [96]), що не забезпечувало 
досягнення домінуючого становища в інституції. «Непереконли-
вим» виявився і список депутатів від БПП «СОЛІДАРНІСТЬ», 
нової партії в регіоні, в якому, окрім голови облдержадміністрації 
О. Синютки (№1 у партійному списку), всі інші виявилися безпар-
тійними (частково за рахунок колишніх членів партій національно-
демократичного спрямування чи ПАРТІЇ РЕГІОНІВ). Незважаючи 
на те, що основу виборчого списку провладної партії становили 
державні чиновники різних рангів, представники бізнесу, він був 
далеким від списку, який би представляв провідних політичних 
акторів регіону. В умовах же прагнень елітних груп регіону «вести 
самостійну гру», а також «небажаного» для офіційної влади 
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посилення впливів на Львівщині І. Коломойського (група 
«Приват»; ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ  УКРОП») змушувало пропрезидентські сили 
дотримуватися коаліційної тактики [97]. Це і дозволило обрати 
головою облради висуванця від БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» О. Гану-
щина (у минулому члена НРУ). На правах «коаліціанта» «Об’єдна-
ння «САМОПОМІЧ», друга за чисельністю фракція, «отримала» 
посаду першого заступника голови облради, низку з керівних 
посад в постійних комісіях ради. 

До специфіки Львівської облради зразка 2015 р. належало те, 
що вона опинилася під значним неформальним впливом з боку 
ФПГ, пов’язаної з Б. і Я. Дубневичами, які, по суті, перетворилися 
на інструмент контролю президентської вертикалі над регіоном. 
Так, спікер облради і далі («на громадських засадах») виконував 
обов’язки помічника-консультанта народного депутата України 
Я. Дубневича. Окрім цього, незначне представництво від Львова 
БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» вдалося «перекрити» за рахунок 
Пустомитівського і Городоцького районів області (підконтрольних 
Дубневичам), які дали майже третину депутатського складу 
фракції, що разом з обранням «своїх» голів низки комітетів [38] в 
облраді давало підстави стверджувати про існування у складі ради 
потужної неформальної «групи Дубневичів». До речі, зв’язок 
«ГанущинДубневичі» вельми позитивно, враховуючи і лобіюва-
ння інтересів регіону на найвищому рівні, розцінював голова 
облдержадміністрації О. Синютка («я вдячний і людям, і бізнесме-
нам, і народним депутатам. Ми фактично зуміли об’єднатись на 
Львівщині. І це багатьом не подобається. Ми домовилися  
спочатку інтереси Львівщини, потім  свої власні»; О. Синютка 
[98]). Те, що «багатьом не подобалося» в нових стандартах 
взаємин між політичними акторами регіону (складової 
регіонального політичного режиму), в першу чергу стосувалося 
нерівномірного розподілу державного фінансування, адже упро-

                                           
 До цих районів області можна з впевненістю добавити ще й Самбірський 

район, райдержадміністрацію якого очолив на початку 2014 р. помічник-
консультант народного депутата України Я. Дубневича О. Домчак (з жовтня 
2015 р.  депутат Львівської обласної ради). 
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довж 20152016 рр. майже третина (!) державних коштів, виділе-
них на потреби Львівської області, освоювалася вузьким колом 
підприємств, пов’язаних з Б. і Я. Дубневичами [99; 100]. Однією з 
політичних сил, яка публічно виступала проти такої практики, 
була Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ», однак 
усунення її представників з керуючих органів облради (початок 
2017 р.) послабило позиції партії у представницькому органі, який 
все більше почав нагадувати фрагментовану інституцію з 
нестійкою політичною конструкцією. 

Таким чином, після місцевих виборів 2015 р., які істотно 
зміцнили в регіоні позиції пропрезидентських політичних сил, 
основою яких були облдержадміністрація та облрада, єдиною 
помітною інституцією, яка зберігала за собою певну автономність, 
залишалася Львівська міська рада на чолі з А. Садовим. Значна 
популярність останнього дозволили йому без особливих трудно-
щів у черговий раз вибороти посаду мера Львова (у другому турі 
голосування він здобув на свою підтримку понад 60% голосів), а 
його політичній структурі  партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» 
(37, 5% депутатів [101]) зайняти домінуюче становище у міській 
раді. Отримані результати відкривали перед А. Садовим карт-
бланш, сконцентрувати в своїх руках всю повноту влади у місті, 
що викликало певний ажіотаж серед опонентів, у ЗМІ, належних 
до прорезидентських політичних сил («загроза узурпації влади», 
«виклики демократичним засадам» [102]).  

 Високий статус останнього  належність до «Топ-10» 
українських політиків [103] давав йому можливість (принаймні 
потенційну) бути впливовим суб’єктом регіонального політичного 
режиму, впливати на постановку і ухвалення політичних рішень 
(на рівні міської чи обласної ради, Верховної Ради України). 
Однак ситуація для А. Садового різко погіршилася на зламі 
20152016 рр., що пов’язувалося з реакцією центральної влади на 
дії Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» у Верховній 
Раді України, яка «не вписувалася» у пропрезидентський формат, а 
її вихід з парламентської коаліції створював прецедент до 
розпуску парламенту. Відмова «грати за правилами» реально 
загрожувала амбітному меру (як колись і Мик. Гориню) бути 
вилученим з політики. Нищівного удару репутації А. Садового, 
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чим скористалися його політичні опоненти, завдала трагедія з 
людськими жертвами на Грибовицькому сміттєзвалищі влітку 
2016 р., що, враховуючи «мандри» побутових відходів зі Львова по 
всій Україні, нагадувало «блокаду» [89], скоординовану з єдиного 
центру, з використанням різних сил і засобів (включаючи органи 
МВС, прокуратури, ЗМІ), спецоперацію, спрямовану на руйнацію 
політичного іміджу мера Львова на регіональному і всеукраїнсь-
кому рівнях [104], створення умов для його відставки.  

Найбільші дивіденди від розв’язання цієї проблеми прагнула 
отримати влада  Президент України П. Порошенко («львів’ян сам на 
сам з цією проблемою не залишимо» [105]), голова уряду 
В. Гройсман, які за будь-якої нагоди стверджували про можливість 
владнати ситуацію у Львові без «поганого господаря». Відверто 
позицію влади висловлював голова облдержадміністрації О. Си-
нютка: «Досить знущатися над львів’янами на догоду своїм полі-
тичним амбіціям та виконувати замовлення на дестабілізацію ситуації 
в державі» [106]. У відповідь мер Львова не без успіху, розраховуючи 
на підтримку своїх прибічників (їхню реакцію на зовнішній тиск), 
звинувачував центральну владу країни у намірах блокування дій 
місцевого самоврядування, дестабілізації ситуації у Львові і області. 

Загалом, ситуація навколо А. Садового та очолюваної ним 
політичної сили, які все більше входили у суперечність з 
«Центром», практично робило відкритою проблему щодо 
конфігурації головних політичних акторів у Львівській області, а 
отже, створювало високу ймовірність подальшої трансформації 
регіонального політичного режиму. Через це доводиться чекати 
наступних кроків політичних опонентів, які можуть піти або 
шляхом пошуків компромісу, або ж загострення відносин, що в 
руслі гібридного режиму вже було звичним для України. 

*** 
Становлення незалежної України, процеси демократизації 

суспільно-політичного життя, політичної і етнічно-національної 
самоідентифікації, поглиблення ринкових відносин, політизація 
регіональних відмінностей, що відбувалися в руслі демократич-
ного транзиту країни і супроводжувалися структурним і ідеологіч-
ним руйнуванням традиційних груп інтересів, існуючих у радян-
ській політичній і економічній системах, появою нових політичних 
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акторів, призвели до появи в країні нового феномену суспільно-
політичного життя  регіональних політичних режимів, що було 
притаманним і Львівській області. 

Базуючись на ідеї Т. Карозерса, можна стверджувати, що на 
Львівщині політичний режим на регіональному рівні нагадував 
модель «безплідного (безформного) плюралізму», ознаками якого 
були постійна зміна у владі антагоністичних політичних угрупо-
вань, існування «партій-одноденок», тимчасові політичні союзи. 
Наявний чинник фрагментації елітних груп разом з існуючими 
стандартами політичної культури, традицій суспільно-політичного 
життя, які унеможливлювали персоніфікацію політичної влади, 
вело до того, що політичні актори Львівщини в своїй діяльності, в 
якій завжди був високим рівень альтернативності та конкурен-
тності, здебільшого дотримувалися стратегії «боротьби за прави-
лами», «співтовариства еліт», прагнучи до отримання оптималь-
ного результату для учасників шляхом компромісу.  

Причина цього полягала у тому, що Львівщина у роки 
незалежності України, маючи обмежені ресурси, залишалася 
практично відкритою для зовнішніх впливів, що створювало умови 
для постійного впливу/тиску з боку більш потужних політичних 
сил, які істотним чином впливали на здійснення політичних 
відносин в регіоні, конфігурацію політичних акторів, а зрештою, 
на формування і функціонування регіонального політичного 
режиму. Останнє, окрім вимушеного пристосування, включаючи 
політичну мімікрію», «імітацію лояльності» на нав’язуванні з 
«Центру» певні стандарти політичних відносин, створювало ґрунт, 
який сприяв об’єднанню політичної і бізнесової еліти Львівщини 
(включаючи і політичну мобілізацію) у протидії зовнішнім 
впливам, водночас, роблячи їх нестійкими, ситуативними. Разом з 
тим, специфіка регіону (рівень політичної культури, регіональної 
ідентичності, поширення базових демократичних цінностей, існу-
вання певного соціокультурного кордону по лінії «СвійЧужий») 
була тим обмежуючим чинником, яка значною мірою нейтралі-
зувала зовнішні впливи, включаючи і «витиснення» з регіону 
найбільш одіозних суб’єктів політичного життя, про що свідчила 
рекордна кількість призначень головних політичних акторів 
регіону  голів обласної державної адміністрації. 
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За роки незалежності України у Львівській області можна 
виокремити декілька різновидів існування регіонального політич-
ного режиму, формування і функціонування якого/яких мали тісну 
прив’язку до політичної кон’юнктури в столиці, особливо, до 
персонального складу головних політичних суб’єктів країни  
Президентів України. Їхня зміна, у свою чергу, вела до ротації 
регіональних політичних акторів різного рангу, зміни конфігурації 
місцевої багатопартійності, що унеможливлювало дотримання 
спадкоємності у регіональній політиці.  

І. Розвиток політичних відносин у Львівській області у 
19911997 рр., учасниками яких були «однорідні» політичні 
актори (серед них  Представник Президента України, голова 
Львівської обласної державної адміністрації, голова Львівської 
обласної ради, голова Львівської міської ради), належні до 
традиційних в регіоні національно-демократичних сил, сприяв 
утвердженню плюралістичного регіонального політичного 
режиму, в якому найбільш задіяними політичними стратегіями 
були такі, що нагадували «боротьбу за правилами», 
«співтовариство еліт». У цей період завершеного вигляду набули 
процеси інституалізації груп регіональної політичної еліти, які 
стверджували свій контроль над областю, користуючись 
основними каналами впливу  адміністративно-правовим, 
фінансово-економічним, інформаційно-ідеологічним. В цей час 
істотні зміни відбулися і в сфері органів місцевого самовря-
дування, які все більше перетворювалися з інститутів, що 
представляли інтереси територіальних громад, на репрезентантів 
груп регіональної політичної еліти, включаючи бізнес-середовище, 
інструмент лобіювання їхніх інтересів. 

ІІ. Формування і функціонування регіонального політичного 
режиму за привнесеними стандартами «Центру»: 19972004 рр. 
(«м’який варіант»), 20102013 рр. («жорсткий варіант»). У цей час 
в практику «вживлювалася» традиція переходу в політичних 
стратегіях від «компромісних» до «силових» з використанням 
широкого спектра засобів адмінресурсу у боротьбі проти політич-
них конкурентів, спрямованих на їхнє повне усунення, що нагаду-
вало стратегію «переможець отримує все». У добу президентства 



 
 

166 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2(88)
 

Л. Кучми та В. Януковича провідними політичними акторами у 
Львівській області  головами обласних державних адміністрацій 
ставали, як правило, нетипові для регіону представники «партії 
влади», що вело до спроб уніфікації регіону, нав’язування певних 
моделей політичної поведінки і практики, зокрема, патронажно-
клієнтельських «правил» у відносинах з «Центром». Характерним 
було й те, що в умовах гібридного політичного режиму діяльність 
голів Львівської облдержадміністрації все більше виходила за 
межі їхніх функціональних обов’язків і була спрямована на 
досягнення повного контролю над регіоном, утримання його 
«лояльності» щодо «Центру». Це здійснювалося з допомогою 
різноманітних інструментів, включаючи кадрову політику, 
застосування адміністративного тиску під час виборчих кампаній, 
вплив на формування складу органів місцевого самоврядування. 
«Втрата контролю» над регіоном, що перетворилося чи не на 
найголовніше призначення облдержадміністрації, її очільника, 
прогнозовано вела до суцільної ротації виконавчої гілки влади, 
тобто зміни головних політичних акторів, що руйнувало будь-яку 
спадкоємність у політичному процесі, підвалини сталого (трива-
лого у часі) регіонального політичного режиму. 

У свою чергу, нав’язування політичних стандартів з боку Ки-
єва, включаючи і «призначенців», викликало наростаючу напругу 
серед політичних акторів регіону, головним чином між виконав-
чою владою та органами місцевого самоврядування, що досягало 
особливої гостроти на заключному етапі президентства Л. Кучми 
(2004 р.) та В. Януковича (2014 р.), коли провідні політичні 
актори області, система їхніх взаємовідносин входили в стадію 
політичної турбулентності.  

ІІІ. 20052010, 20142017 рр.  політичні відносини у 
Львівській області після перемоги «помаранчевої революції» та 
Революції Гідності нагадували спроби втілення в практику 
«львівської версії» регіонального політичного режиму (на кшталт 
19911997 рр.), однак через переважання централізаторських 
тенденцій «Центру» не знайшли своєї реалізації. Причиною цього 
були дії Президентів В. Ющенка та П. Порошенка, їхнє прагнення 
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монополізувати політичний простір Львівщини, утвердити в ньому 
середовище з домінуючим політичним актором, що на практиці 
вело до зміни рівнів взаємодії суб’єктів політичного життя від 
«боротьби за правилами» чи «співтовариства еліт» до «переможе-
ць отримує все», що створювало нові поля напруги, не сприяючи 
формуванню стабільного, передбачуваного політичного процесу 
(стадія невизначеності). Перемога на місцевих виборах 2015 р. 
традиційних для Львівщини політичних партій національно-
демократичного спрямування, пропрезидентських сил лише 
посилило загрозу «випробування владою», втрати через вимоги 
політичної доцільності плюралістичних тенденцій, які традиційно 
існували в політичному житті регіону, що разом зі зміною «правил 
гри» у взаємодії суб’єктів політики, поляризацією і посиленням 
конфлікту інтересів між елітними групами відкривало перспективу 
як чергової ротації регіональних політичних акторів, так і 
трансформації регіонального політичного режиму Львівщини.  

Щодо перспектив утвердження у Львівській області чітко 
вираженого регіонального політичного режиму, то це залежить від 
успіху процесів демократизації суспільно-політичного життя 
країни, встановлення відповідальних і партнерський взаємин по 
лінії «ЦентрРегіон». Новий шанс у гармонізації відносин 
останніх з’явився з початком втілення в практику державної 
регіональної політики, реформування принципів функціонування 
органів місцевої влади, зокрема, програм «Децентралізація та 
реформа місцевого самоврядування» (2014 р.), «Стратегія сталого 
розвитку «Україна2020» (2014 р.), Закону України «Про засади 
державної регіональної політики» (2015 р.), які спрямовані на 
посилення координації і узгодження дій державних структур усіх 
рівнів і регіонального самоврядування, на державне сприяння і 
прискорене втілення в життя програм соціально-економічного 
розвитку місцевих громад. Зрозуміло, що ці заходи, передбачаючи 
втілення нового алгоритму взаємодії між владою, бізнесом, 
громадянським суспільством (відповідного суспільного договору), 
за рахунок отримання нових ресурсів і повноважень органами 
місцевого самоврядування, включаючи застосування принципів 
субсидіарної відповідальності як необхідного елементу в становле-
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нні багаторівневих політичних відносин, спрямовані на відхід від 
неефективної адміністративно-політичної моделі, яка існувала в 
країні, забезпечення сприятливого клімату на рівні регіону. 

 
__________________________ 
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ВИКЛИКИ Й ІНТЕГРАЦІЙНІ 
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В КРИМУ ТА 
ДОНБАСІ:АНАЛІЗ ОЦІНОК ЗАРУБІЖНИХ 

АНАЛІТИКІВ І ЕКСПЕРТІВ 
 

Марія Кармазіна 
 
 

ОЦІНКА ЗАХІДНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ 
РЕСУРСАМИ ЗАГРОЗ І ПЕРСПЕКТИВ УКРАЇНИ 

 
У статті проаналізовано практики західних інформаційних 

інтернет-ресурсівщодо оцінювання загроз і перспектив України, 
способи створення позитивного/негативного образу Української 
держави в інформаційному просторі країн Заходу.  

 Ключові слова: інформаційний простір, загрози і 
перспективи України, інформаційна політика.  

MariiaKarmazina. Assessment of west information resources of 
the threat and the prospects of Ukraine. 

The article analyzes the practices of Western information Internet 
resources on the assessment of threats and prospects of Ukraine, ways 
of creating a positive / negative image of the Ukrainian state in the 
information space of the Western countries. 

Key words: information space, threats and prospects of Ukraine, 
information policy. 

 
Серед нагальних завдань в Україні – завдання «інвентариза-

ції» загроз нашій державі, складання своєрідного їх рейтингу. 
Актуальність же необхідності аналізу спектра загроз і, відповідно, 

                                           
 Про це, наприклад, ішлося в ефірі «Громадського радіо» 28 червня 2017 р., 

гостем якого був заввідділу енергетичної та ядерної безпеки Національного 
інституту стратегічних досліджень доктор наук з державного управління 
Олександр Суходоля (див.: [1]) 
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перспектив України безпосередньо через призму оцінок, 
оприлюднених у західних інформаційних ресурсах, зумовлюється, 
щонайменше, двома підставами. 

По-перше – суто методологічними. Оцінка, що дана з певної 
відстані, відкриває новий кут зору на стан речей (і, зокрема, на 
загрози й перспективи), які у ситуації «зблизька» мають, як прави-
ло, тільки певні зрізи і тлумачення, свою «питому вагу» та наділені 
певним позитивним чи негативним потенціалом, що акцентується 
з врахуванням інтересів тих чи інших груп вітчизняної політичної, 
управлінської еліти чи, приміром, власників медіа.  

Спираючись на синергетичні настанови та сприймаючи 
сучасну «картину світу» як досить нерівноважну і нестабільну, з 
множиною атракторів (у тому числі дивних атракторів), що 
набирають ваги у сучасному європейському (євроазійському) ха-
осі, для якого, до того ж, характерною є асинхронія (ціннісна, циві-
лізаційно-часова), нам варто розуміти, як за таких умов «вони» 
оцінюють «нас», солідаризуючись чи, навпаки, протиставляючи 
«себе» та «інших» (у т. ч. «нас»), визначають своїх союзників і су-
противників, відносячи при цьому «нас» до перших чи до других.  

По-друге – практичними, оскільки аналіз спектра оцінок щодо 
загроз і перспектив нашої держави, озвучених у західному 
інформаційному просторі, має посприяти не тільки увиразненню 
власне спектру загроз і розумінню «проговорюваних» сценаріїв 
розвитку України в майбутньому, але й має забезпечити 
усвідомлення суті погляду на нас як найближчих (сусідніх), так і 
віддалених у просторі держав Заходу і, відповідно, специфіку 
нинішньої конфігурації «свої–чужі» для України; осягнути осо-
бливості пролягання та підстав формування міждержавних 
(міжцивілізаційних) ліній розламів на нинішньому етапі розвитку 
європейської і – ширше – Західної цивілізації. 

Урешті-решт, всебічне розуміння кола суб’єктів/об’єктів 
загроз може допомогти у розробці методів та інструментів 
протидії цим загрозам, проведенні відповідальної внутрішньої і 
зовнішньої безпекової (у тому числі інформаційної, освітньої та 
ін.) політики та вибору і реалізації того шляху розвитку держави, 
який буде в інтересах, найперше, України і українців. 
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* * * 
Досліджувати інформаційний простір західних держав з 

метою отримання даних щодо України, виокремлення експертних 
оцінок, аналітичних висновків –завдання трудомістке, але 
небезінтересне. Складність пов’язана з тим, що цю інформацію 
можна«зчитувати» з кількох рівнів:  

– офіційного, який представляє точки зору власне тієї чи іншої 
держави мовою дипломатії на певне коло питань, явищ, подій з 
тими чи іншими акцентами, застереженнями, оцінками. Цей рівень 
є найдоступнішим, тому що всі ключові послання офіційних кіл 
багаторазово ретранслюються у інформаційному просторі 
багатьма європейськими мовами, до того ж – неодноразово;  

– з низки впливових газет (точніше – їх інтернет-версій), на 
зразок англійської TheGuardian [2], французької LeMonde [3], 
американського тижневика Newsweek [4] чи газети 
TheWashingtonPost [5], німецької DieZeit [6] – тобто ресурсів, які 
пропонують зразки високоякісної сучасної аналітики й експертизи 
як для своїх громадян, так і всього світу;  

– оціночні судження можна виокремити з аналітичних 
програм таких інформаційних ресурсів, як Радіо свобода, ВВС, 
DeutscheWelle, Голос Америки, менше – радіо Ватикану;  

– свій зріз української проблематики і, відповідно, спектр 
оцінок і прогнозів демонструє західна блогосфера;  

– зрештою – сайтів організацій на зразок ChathamHouse [7], 
Інституту Макса Планка [8], Інституту Маккейна [9] чи, приміром, 
Атлантичної Ради [10], Фонду Карнегі [11] чи ресурсів приватної 
розвідувально-аналітичної компанії Stratfor [12], аналітична 
продукція яких є, безсумнівно, вартою уваги. 

Окремо зазначу оціночний потенціал різноманітних індексів 
(корупції, свободи, тінізації економіки, відмивання коштів та ін.), 
які складаються низкою аналітичних установ і дають своєрідний 
зріз/оцінку стану справ з тим чи іншим явищем в Україні.  

Аналізуючи західні інформаційні ресурси з метою виокремле-
ння оцінок, висновків чи прогнозів щодо нашої держави, варто 
пам’ятати, що ми живемо в епоху інформаційних воєн, у час, коли 
інформація виконує функцію як конструктивної, так і деструктив-
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ної м’якої сили. Збір, обробка і аналіз даних надають війні п’ятий 
вимір: кіберфактор додається до землі, моря, повітря і космосу [14]. 
Крім того, завдяки кібертехнологіям інформаційні війни стають 
дедалі дешевшими, постійно пришвидшуються й створюють стійкі 
ефекти. Таким чином, інформація нині – свого роду «дешева зброя». 

Регулярне ознайомлення з контентом західних інформацій-
них ресурсів дозволяє відстежити динаміку згадок про Україну у 
кількісному та якісному сенсі. Ця динаміка відображає, по-
перше, ступінь/якість інформованості західних суспільств про 
нашу державу, по-друге – ступінь зацікавленості нами, і є 
своєрідним зрізом реакцій Заходу на державотворчі процеси в 
Україні та на все те, що відбувається довкола нашої країни. Утім, 
цікаво й інше: аналіз дозволяє виявити проблеми, увага до яких в 
інформаційному просторі Заходу залишається більш-менш 
постійною, як і ті, які тільки іноді потрапляють у поле зору 
фахівців (наприклад, щодо стану політичної науки в Україні), як і 
виявити інформаційні лакуни, тобто питання, про якініколи не 
згадується (хоча подія мала місце. Наприклад, проблематика 
засідань відомого Більдербергзького клубу). 

Аналіз також дозволяє чітко окреслити й коло осіб, які 
інформують–аналізують–оцінюють Україну, виклики і загрози, з 
якими ми стикаємося, наші перспективи.Особливістю цього кола є 
те, що до нього входять експерти і прогнозистирізного фаху, що 
зумовлює оцінювання і прогноз у певній площині. Зокрема, у 
площині геополітики, де Україна, наприклад, розглядається як 

                                           
Структурними елементами «м’якої сили» є, з погляду лондонської компанії 

PortlandConsultancy, cuisine (кулінарне мистецтво), techproducts 
(високотехнологічні продукти), friendliness (дружелюбність), culture (культура), 
luxurygoods (предмети розкоші), foreignpolicy (зовнішня політика), livability 
(впорядкованість) (див. про це: [13]). 

До рейтингу «м’якої сили» у 2016 р. було занесено 30 держав: Аргентина 
(30), Австралія (6), Австрія (17), Бельгія (18), Бразилія (24), Великобританія (2), 
Греція (25), Данія (13), Ірландія (20), Іспанія (12), Італія(11), Канада (4), 
Китай(28), Нідерланди (10), Німеччина (3), Нова Зеландія (16), Норвегія (15), 
Південна Корея (22), Польща (23), Португалія (21), Росія (27), Сінгапур (19), 
США (1), Угорщина (26), Фінляндія (14), Франція (5), Чеська Республіка (29), 
Швеція (9), Швейцарія (8), Японія (7). (Число в дужках означає місце, яке посіла 
країна в згаданому рейтингу). 
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предмет торгу між Росією і Заходом, чи Росією (великою 
клептократичною і напівкримінальною державою на кордоні з 
Європою [15]) – й цивілізованим світом [16].Інший кут зору, 
згідно з яким сучасна війна Росії проти України – це боротьба 
слов’ян між собою (як доводить чеський політолог Оскар Крейчі 
[17]. Утім, зауважу, що таке твердження звучить певним 
дисонансом до оцінок і висновків, які дедалі потужніше 
культивуються не тільки в азійському інформаційному просторі, 
але й в самій Росії, де акцентується ідея неслов’янськості росіян та 
обґрунтовується висновок, що росіяни – неслов’янський етнос 
[18]). У площині безпеки путінський режим розглядається, 
приміром, як «мілітократія», керована людьми зі спецслужб, які є 
продовжувачами політики попередників – ЧК і КГБ. Тож вони 
традиційно акумулюють свої зусилля у підживленні і розширенні 
у світі й у самій Росії меж трьох сфер ненависті: 
антидемократизму, антизахідництва, антисемітизму, і заради 
самозбереження і самоствердження «мілітократія» переформато-
вує навколишнє середовище – у свій спосіб «перетравлює» і 
гібридизує сусідів, створюючи квазідержави на зразок Придніс-
тров’я, Південної Осетії, «ЛНР» і «ДНР» тощо, ведучи локальні 
«гарячі» і регіональні гібридні війни. 

Утім, процес – складний і полілінійний, що в інших ситуаціях 
підштовхує західних експертів говорити, приміром, про те, що 
«Путін будує українську націю» [19]. Або зазначати, як А. Гауланд 
(заступник голови партії «Альтернатива для Німеччини»), що 
Крим завжди був «споконвічною» російською територією, і 
наголошувати, що «нам, німцям, завжди було добре, коли ми 
підтримували хороші стосунки з Росією» [20]. 

До кола західних аналітиків та експертів входять люди різних 
переконань, носії відмінних ідеологічних і політичних традицій і 
настанов. Серед них найперше відзначу широко представлених у 
західних ресурсах і підгодованих з руки Путінатак званих 
експертів, науковців, лідерів думок, платних тролів і механічних 
ботів, які не переймаються питанням точності, достовірності, 
повноти інформації, балансомпредставлених точок зору чи 
відокремленням фактів від коментарів і, відповідно, точністю 
оцінок і прогнозів. Яскравий приклад їхньої діяльності, приміром, є 



 

183 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

фальшиве інтерв’ю Порошенка у NewYorkTimes у 2016 р., 
організоване, як зазначила (15 квітня 2016 р.) італійська LaStampa 
[21], російськими спецслужбами. Останнє пояснює і той факт, що 
спостерігається ціла низка випадків, коли того чи іншого експерта, 
від імені якого подається аналітика, презентуються оцінки й 
прогнози, просто не існує в природі. 

                                           
Наприклад, виступаючи на 26-й Конференції з української проблематики в 

Іллінойському університеті (Урбана-Шампейн, США, 24–27 червня 2009 р.), 
Мойсей Фішбейн вказав на таке: «В середині квітня 2008 року на російському 
інтернет-сайті «ИА REGNUM» вийшла інформація, буцімто ізраїльський 
історик Юрій Вільнер видав книжку «Андрей Ющенко: персонаж и „легенда”». І 
миттєво з сайту на сайт пішла гуляти фраза: «Дослідження доводить, що в роки 
Другої світової війни батько Президента України міг бути табірним поліцаєм і 
нацистським інформатором». «Доводить, що міг бути». Стилістичний недогляд, 
що на нього мало хто звернув увагу. Потім в Інтернет закинуто й сам текст 
«книжки». Я був почав читати. Над текстом стояла посвята: «АронуШнеєру – 
гуманісту». Хто ж такий АронШнеєр? Коли він жив? Чи живе? Я почав згадувати. 
І таки згадав. На АронаШнеєра в одній зі своїх публікацій посилався ізраїльський 
публіцист Михайло Хейфец – той колишній радянський політв’язень Михайло 
Хейфец, що свого часу написав блискучі спогади про Василя Стуса. АронШнеєр 
– співробітник ізраїльського Національного інституту пам’яті жертв нацизму 
«ЯдВашем». Я зателефонував до нього. З’ясувалося, що текст «розслідування» 
він прочитав у Інтернеті, але уявлення не має, хто такий Юрій Вільнер. Російське 
інформагентство «REGNUM» твердило: «ця книжка, видана в Ізраїлі, з’явилася в 
Москві», але ніхто – ні в Ізраїлі, ні в Росії, ні деінде – ні науковці, ні журналісти – 
ніхто нічого не знав про існування такого «ізраїльтянина». Я зацікавився 
міжнародним ідентифікаційним кодом книжки, що був зазначений в Інтернеті: 
ISBN — 969–228–292–5. Перші три цифри позначають країну, де видано книжку. 
З’ясувалося, що «969» – це Пакистан! Можна було б припустити, що книжка 
отримала реєстраційний номер саме у цій країні. Але пошук цього видання у базі 
даних ISBN показав: «Такої книжки не існує». Це означало, що міжнародний 
номер сфальсифіковано. Це означало, що і сама «книжка», і її «автор» – 
фальшивка, створена й запущена в обіг у межах антиукраїнської спецоперації, що 
мала на меті ускладнити українсько-ізраїльські взаємини, посварити українців з 
євреями й налякати цивілізований світ «темними сторінками фашистського 
минулого» батька Президента України Віктора Ющенка. За кілька днів після 
першої появи фальшивки на сайті «Regnum» викриття було оприлюднене 
одночасно – в суботу, 18 квітня 2008 року – в київській газеті «Україна молода» і 
на одному з ізраїльських інтернет-ресурсів, а відтак розійшлося широким 
інтернет-простором. Антиукраїнська спецоперація захлинулася на самому 
початку» [22]. 
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Західний інформаційний простір наповнений оцінками 
колишніх совєтологів (які нині виступають під личиною росієзнав-
ців). Дотримуючись своєрідних інтелектуальних традицій, вони 
усе ще сприймають Україну і Росію як нероздільне ціле, на відміну 
від сучасних західних дослідників, які демонструють більш 
адекватне розуміння сучасних процесів в Україні, Росії, Європі і 
світі (Пол Даньєрі, Александр Мотиль, Едвард Лукас, Джеймс 
Шерр, АндреасУмланд), тобто не змішують Росію з Україною, 
усвідомлюючи відмінність між українцями і росіянами, між двома 
державами, і досліджують російський великодержавний націона-
лізм, національну свідомість тих, хто називає себе росіянами. 

Тож можна зробитивисновок, що читаюча західна публіка має 
можливість не тільки насолоджуватися плодами якісної політичної 
експертизи й наукової аналітики, але й має шанс потрапити (і 
потрапляє) під маніпулятивний інформаційний пресинг. Алгоритм 
дихання–думання–світовідчуття західного читача до певної міри 
визначається окремою групою так званих експертів і аналітиків, 
діяльність яких, є підстави твердити, забезпечується в Європі і 
загалом у світі путінським режимом. 

Зверну увагу й на ще один момент:багато публікаційна 
європейських Інтернет-ресурсах є свідченням лінійності мислення 
й світосприйняття їхніх авторів, телеологічних уподобань, 
специфічних переконань про те, куди рухається світ, та чи інша 
країна. Для когось нормою виступає рух до перемоги 
націоналістичних сил, націоналізму, інші, як і в ХХ столітті, 
омріюють світ за своїми лекалами – такий світ, в якому суцільно 
запанує ліберальна демократія з необмеженим ринком. Є й інші, 
які впевнені, що людству необхідні імперії, а отже, не лише 
націоналізм, але й авторитаризм сьогодні переживає своє 
тріумфальне повернення. Хтось твердить про рух до Царства 
Божого, а хтось кричить «Аллах акбар» і заявляє, що «ісламу 
потрібен весь світ» (тобто – ніякого різноманіття). Така лінійність 
мислення – спроба завуалювати маніпулятивний потенціал тієї чи 
іншої релігії, скористатися мобілізаційним потенціалом 
націоналізму (у період боротьби за владу чи її утримання, коли 
націоналістичні чи імперські гасла стають у нагоді для крайнього 
розбурхання почуттів електорату, якому нагадують про «велич 
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нації», і вибудовуються плани панування над іншими націями) та 
іншими інструментами впливу на свідомість. 

Аналіз інформаційного простору свідчить і про те, що оцінки, 
судження й прогнози базуються на своєрідній історичній пам’яті, 
на альтернативних історіях, які міцно закріплені у головах 
європейців: історія і політика – сфери, у яких «розбираються» 
майже всі, маючи свій пантеон героїв, уявлень про історичну 
справедливість, про правильний чи, навпаки, неправильний 
перебіг історії, і кожен з «авторів історії» готовий доводити, чому 
та чи інша персона по праву займає місце у священному пантеоні 
героїв, а ті чи ті – покидьки, яких у жодному разі не варто 
допускати до «священного пантеону». 

Загалом західний інформаційний простір – своєрідна суміш 
професійності, фальсифікацій, пропаганди, відвертих дурниць і 
примітивних тверджень. І якщо він має саме таку «конфігурацію», то 
це свідчить, щонайменше, про два моменти: у західних суспільствах є 
ті цільові групи, на чий інфантилізм (історичний, політичний, 
культурний і т. п.) й розраховані такі публікації; є еліта (політична, 
управлінська, інша), якій вигідно (з тих чи інших причин) 
форматувати інформаційний простір країн Заходу саме таким чином. 

У зв’язку з цим варто зазначити, що є ресурси, в яких, 
здається, ніколи нічого позитивного про Україну і українців не 
пишеться. Серед таких ресурсів, наприклад, – сербські Печат, 
Відовдан та ін.; французька AgoraVox, де розміщуються брехливі 
статті про апокаліптичну ситуацію в Україні КрістельНеан (фра-
нцузької журналістки, що працює на агентствоDONiPress), Куртуа 
Лорана та ін.; турецька газета Güneş, антиукраїнські настрої по-
ширює Каяхан Уйгур та ін; норвезькі ресурси Steigan.no, 
Nettavisen та інші, де Україну ретельно й постійно очорнюють 
БьорнДітлєфНістад, Пер ЛотарЛінднер, Пол Стейган) та ін. 

                                           
 Хоча Туреччина, зрозуміло, не є географічним чи цивілізаційним Заходом, 

але дві, щонайменше, причини спонукають інтерес до оцінок щодо загроз і 
перспектив України, оприлюднених в її інформаційному просторі: країна на 
сьогодні є учасником західних альянсів (зокрема, членом НАТО), а її історія 
свідчить про тісні зв’язки мусульман-турків з кримськими татарами-громадянами 
України. 
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Складається ситуація, коли армія «лівих інтелектуалів і путінських 
агентів», які вважають, що «Україна – підходяща ціль для їхніх 
плювків» [23] – невпинно зростає.  

Окремо зазначу, що сприйняття України, оцінка подій, які 
відбуваються у країні, формується внаслідок присутності в 
інформаційному просторі Заходу точок зору й оцінок громадян 
України, зокрема, тих, які були і є прихильниками колишньої 
влади часів президентства В. Януковича. Так, наприклад, 21 січня 
2017 р. найстаріша данська газета Berlingske(що почала виходити з 
січня 1749 р. за назвою KjøbenhavnskeDanskePost-Tidender, пізніше 
– BerlingskeTidende) опублікувала інтерв’ю з Єлєною Бондаренко 
[24] (народним депутатом України у 2006–2014 рр. від Партії 
регіонів), яка, оцінюючи ситуацію в Україні, повідомляла данцям, 
що напад Росії на Україну – брехня, бо в Україні – громадянська 
війна; у країні відсутня справедливість, є приблизно 5 тис. 
політв’язнів і т. д. Інший кут зору демонструє публікація у 
британській OpenDemocracyКатерина Яковленко [25], родом з 
Донбасу, яка засвідчує до своєї країни «повагу, любов і здорову 
критику» [25]. Досить цитованим у західних інформаційних 
ресурсах є народний депутат С. Лещенко. 

Крім того, слід брати до уваги й присутність у західному 
інформаційному просторі (а отже, розглядати як чинник впливу на 
формування оцінок представників Заходу на ситуацію в Україні) 
«стратегічних ЗМІ Росії», про які, наприклад, 3 червня 2017 р. 
писавОдрі Кучінскас у відомому французькому щотижневику 
L’Express [26] у своїй статті «Критиковані МакрономRussiaToday 
і Sputnik – «стратегічні» ЗМІ Росії». І дійсно, аналіз публікацій у 
подібних «стратегічних ЗМІ» підводить до висновку про ретельне 
опрацювання ключових політичних послань, спрямованих на 
закріплення в свідомості кожного читача специфічної 
інтерпретації та оцінок тих чи інших подій і явищ, що вигідні 
правлячій еліті.  

Зважаючи на вищесказане, ми, думаю, можемо зрозуміти, в 
яких умовах і ким виробляється інформаційний ресурс та 
з’являються оцінки, висновки та прогнози щодо України.  

Варто звернути погляд і на «інформаційну кухню», щоб 
зрозуміти методи, які використовуються у ході «виготовлення 
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інформації», сповненої тими чи іншими оцінками і прогнозами щодо 
нашої держави (щонайменше для того, щоб не тільки відокремити 
«друзів» від «недругів», але й зрозуміти методи нав’язування оцінок, 
виявити інструменти, за допомогою яких це відбувається). 

Найперший метод – фальсифікація минулого і сьогодення. 
Яскравий приклад – публікація 1 лютого 2017 р. на французькому 
AGORAVOX за підписом КуртуаЛорана [27], від імені якого 
наголошується думка про те, що Київ, українська державність – 
«плід уявлень». Виступаючи прихильником імперій, автор 
позитивно оцінює царські укази 60-х років ХІХ століття, 
спрямовані проти української мови, зазначаючи, що українська 
мова у той час була заборонена як вектор бунтарства і сепаратизму; 
стверджує, що кубанські козаки – не були етнічними українцями. К. 
Лоран виявляється фахівцем з історії кримських татар, 
стверджуючи (як і сталіністи-комуністи), що кримські татари були 
«єдиним європейським народом», котрий «повністю» (!!!) 
співробітничав з нацистськими окупантами. Таким чином, 
К. Лоран виправдовує злодіяння Совєтського Союзу, як і фактично 
теперішні дії Росії в окупованому Криму щодо цілого народу – 
кримських татар. К. Лоран виявляється фахівцем і з Голодомору в 
Україні 1932/33 років: він спростовує його штучність і те, що 
Голодомор фактично був геноцидом українців. Російський 
імперіалізм для К. Лорана неіснуючий – уявний, тож він 
виправдовує дії Росії у Грузії у 2008 р., окупацію Криму і війну на 
Донбасі, прославляє російську армію, на озброєння якої приходить 
винищувач п’ятого покоління Т-50. 

Експерти відзначають, що зусилля (про)російських пропа-
гандистів «межує із самокарикатурою». Зокрема, Александр 
Кларксон (професор Королівського коледжу Лондона), говорячи 
про «дивну компіляцію історичної пам’яті, зазначав, що«путінська 
машина ЗМІ обирає такі шматочки із історії совєтської і царської 
Росії, які можуть виявитися корисними для просування ідеології 
властей у конкретний момент, а потім посилює їх значимість за 
допомогою сучасних медіа-технологій, щоб справити незабутнє 
враження на аудиторію». 

Якщо ми спробуємо на прикладі не тільки цієї статті 
К. Лорана, але й багатьох інших, поширених у західному 



 
 

188 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2(88)
 

інформаційному просторі за останні місяці чи тижні, дослідити 
деякі інші технології маніпулювання свідомістю читача і методи, 
використовувані для поширення проросійської пропаганди та 
формування негативного образу України, перспектив Української 
держави у західному інформаційному просторі, то побачимо, що 
має місце не лише «дивна компіляція історичної пам’яті», але й: 

– специфічне використання слів, словосполучень, понять. Слово, 
словосполучення виконують функцію ярлика («київська хунта»), 
поняття – функцію пустого означаючого, парасолькового («фашис-
ти»), але при цьому його пропагандистський потенціал – практично 
невичерпний; текст постає як свого роду унаочнення «мови нена-
висті». Як зазначив Крістіан Рот-Ей (професор, фахівець з історії 
Росії, що працює в Університетському коледжі Лондона), «пропаган-
да, заснована на образі фашизму, є надзвичайно ефективним 
прийомом, і вона довгий час впливала на громадську думку в Росії. 
Це – не безглуздий атавізм. Вони знають, що це працює» [28];  

– використання у риториці тавтології (наприклад, «ДНР», 
оскільки республіка латиною і означає «справа народна»; 
«одноголосний консенсус» тощо); стилістичних прийомів, на 
зразок синекдохи («Вся Росія підтримує президента Путіна»);  

– конструювання текстів і їхніх заголовків за допомогою 
надмірної емоційної забарвленості. Такі приклади емоційного 
впливу на читача демонструють, приміром, норвезькі Інтернет-
ресурси. Так, наприклад, ресурс Steigan.no 2 травня 2017 р. 
розмістив матеріал за назвою «Одеська бійня 2 травня 2014 року – 
як і раніше – відкрита рана» [29]; у фінських IltaSanomat(«Вечірніх 
вістях») 10 травня 2017 р. був видрукуваний матеріал, озаглав-
лений «В українському «Євробаченні» є щось страшне» [30]. 
Приклад, коли заголовок стає інструментом залякування або 
прогнозує політичний апокаліпсис, дає нам публікація у німецькій 
SüddeutscheZeitung від16 березня 2017 р. за назвою «Берлін: 
Україні загрожує розпад» [31], а згаданий норвезький ресурс 
Steigan.no 12 березня цього року опублікував текст за назвою 
«Хагтвет, Центр з вивчення Голокосту і фашизм в Україні» [32];  

– використання прямих фальсифікацій фактів (на зразок 
вищезгаданого інтерв’ю українського Президента в NewYorkTimes 
чи «розп’ятого хлопчика», про якого тривалий час розповідали 
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світу російські ЗМІ. Розрахунок – на некритичність мислення 
читача: євреїв свого часу звинувачували у використанні крові 
християн у ритуальних цілях, а нинішній російський міф уже 
таврує не євреїв, а українців, і світ читає про «розпинання 
хлопчиків» та інші жахи. Інший приклад навела шведська газета 
SvenskaDagbladet, зауваживши, що ліві інтелектуали «раніше 
прибалтів описували як зборище фашистів», а тепер місце 
Прибалтики зайняв створюваний лівими образ України, чий народ 
нібито складається із п’яних фашистів і гомофобів» [23]);  

– фальшування картини світу за допомогою обґрунтування 
негативних ідентичностей українців («ми – борці за благо всіх, а 
вони – фашисти»), встановлення все нових і нових смислових 
кордонів на карті світу;  

– культивування фальшивих узагальнень (на зразок того, що 
всі кримські татари, весь народ, співпрацювали з нацистами);  

– використання конспірологічних теорій (приміром, щодо 
існування змови Заходу проти Росії, її православних цінностей, 
«русского мира»);  

– формування і закріплення у свідомості неіснуючих дилем 
(«или мы, как наши деды, защитим матушку-Россию, 
защитимрусский мир или погибнем в жерновах фашизма, 
фальшивойдемократии» тощо);  

– маніпулювання детермінантами – гру з причинами і 
наслідками тих чи інших подій (наприклад, щодо подій у Криму, 
Донбасі), заміна правдивих причин і, відповідно, створення 
неправдивих наслідків (нібито російська армія прийшла, щоб 
захистити волевиявлення на референдумі представників «русского 
мира» в Криму, під якими розуміються російськомовні українці);  

– «вмонтування» в оцінки і прогнози порожніх заяв, які нічого 
не означають, утім є багатообіцяючими та виправдовувальними 
(«У России великая история и не менее великое будущее»; 
«Спасибодеду за победу» замість: «Спроси деда, что он вытворял 
на войне»);  

– використання «слів-пасток» (як-то «так званий», «нібито» 
або «вважається», «широко відомо», «усі вже знають», які 
використовуються, щоб надати вигляду об’єктивності, якої не 
може бути в принципі, чи для вихолощення справжньої суті того 
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чи іншого явища, процесу, факту. Наприклад, «так звані 
демократи», «нібито окупація» і т. п.);  

– використання фальшивих соціологічних даних для наголо-
шення широкомасштабної підтримки Путіна населенням Росії;  

– послуги фальшивих фахівців, експертів, аналітиків-оцінюва-
чів (як в Україні на «112 каналі», приміром: вкидання у телепростір 
інформаційного сміття, поєднання його з правдивими фактами, дум-
ками фахівців, але й інших осіб, які називають себе експертами, по-
літологами, політконсультантами) чи «професійних плакальників». 

Фальшована історія – зброя, яка в руках фейкових фахівців 
по-своєму розстрілює розум споживача, виробленого ними контен-
ту; неосвіченість, відсутність альтернативних каналів інформації – 
чинник, який уможливлює ефективне використання інформаційної 
«зброї». Як і страхи обивателя, примножені війною в Україні. 

Наслідком діяльності цих фейкових фахівців стало 
формування специфічних стереотипних уявлень про Україну, її 
історію, політичне сьогодення і, відповідно, майбутнє, про що 
переконливо написавТ. Кузьо (19 квітня 2017 р.) у своїй статті в 
Atlanticcouncil «Чому продовжується наше нерозуміння путінської 
війни в Україні» [34]. Чи про що по-своєму свідчать «заголовки-
протести», на зразок заголовку статті С. Геймерсона«Карикатури 
лівих на Україну не відповідають дійсності» [23] у шведській 
газеті SvenskaDagbladet. Або публікації, в яких звучала гостра 
критика на адресу Д. Трампа після того, як під час зустрічі з 
українським Президентом П. Порошенком він вжив артикль 
theперед назвою нашої країни. Зокрема, автор однієї з таких статей 
(«Пам’ятка Трампу: віднині це не „theUkraine’’» [35]), зауважив, 
що коли світові лідери вимовляють «TheUkraine», нормально 

                                           
«Плакальників», які чекають на підтримку від В. Путіна, про що дозволяє 

твердити, приміром, публікація [33], в якій ідеться про зустріч В. Путіна з 
президентом Європейського єврейського конгресу В’ячеславом Кантором. В. 
Кантор розповів В. Путіну, що становище європейських євреїв сьогодні – 
«найгірше з часу Другої світової війни», що багато євреїв хочуть покинути 
Європу. У самому Європейському єврейському конгресі вважають, що В. Кантор 
швидше представляє інтереси В. Путіна, ніж, власне, європейських євреїв.  
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припустити, що вони не надають підтримки кампанії, яку 
проводить Росія проти української державності: «Вони просто не 
знають про багаж, який супроводжує цю фразу. Вони нічим не 
відрізняються від переважної частини міжнародного співтоварис-
тва, яке не підозрює, що боротьба за незалежність України була 
однією із найдовших і найсмертоносніших у історії». Але, як 
переконував автор, «прийшов час підвести риску під незграбними 
фразами „TheUkraine’’ і почати висловлювати країні ту повагу, на 
яку вона заслуговує», адже Україна стоїть на передовій у гібридній 
війні проти Росії, яка прагне ліквідувати систему безпеки повоєн-
ного світу і переглянути підсумки холодної війни. «У той час, коли 
політики у США і ЄС турбуються про фейкові новини і втручання 
у вибори, українці розплачуються своїми життями. Найменше, що 
ми можемо зробити – це правильно вимовляти назву країни» [35]. 

Одним із наслідків «нерозуміння» чи «злого умислу» стало 
створення низки образів України, які по-своєму й насаджуються 
читачу. 

Перший образ – суцільно негативний, створений за 
допомогою, з одного боку, оцінювання історії України та українців 
як «негативної» (що стає очевидним, наприклад, з матеріалів 
вищезгаданого К. Лорана), а з іншого – з «негативного сьогоде-
ння». Так, сербський ресурс «Відовдан», який прирівнює українців 
до хорватів та протиставляє їх, власне, сербам та росіянам, 
зокрема, стверджує, що українці і хорвати зміцнювали «свою 
штучну державність за рахунок дезінтеграції сербської та 
російської національної ідентичності», робили ставку на насильни-
цьку латинізацію сербської та російської мови та писемності, на 
жорстке обернення сербського та російського православного насе-
лення в уніатство. Українці і хорвати завжди відповідали на 
«політику миру» політикою «війни і конфронтації» і так вчиняють 
до цього часу, прикриваючись ідеєю «західних цінностей та євро-
пейської інтеграції».«Відовдан» твердить, що (2 травня 2014 р.) в 
Одесі українцями були спалені «кілька десятків мирних мешкан-
ців» тільки за те, що вони «були росіянами», що українці разом з 
хорватами – «маріонетки Заходу», «васали», що страждають на 
русо- та сербофобію, пронизуючи цими фобіями усі сфери життя – 
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політичну, культурну і релігійну. Висновок «Відовдан» – українці 
і хорвати допомагають Заходу обернути в рабство сербів і росіян, 
знищити їхній «православний менталітет» та викорінити «неза-
лежну самосвідомість»; українська і хорватська нації є «добре про-
думаним політичним проектом Ватикану, Відня, Берліна і Лондо-
на», вони – «інструмент агресії проти сербського та, , русского 
мира’’», але без Росії і Сербії вони втратять «єдиний сенс» свого 
існування та можливість утриматися на геополітичній арені [36].  

Цей текст є не тільки ще одним свідченням фальсифікації 
історії (далекої і ближчої) й агресивною спробою фальшування 
сьогодення з позицій його «правильного розуміння» та «об’єктив-
них прогнозів» щодо майбутнього України, але й інструментом 
маніпуляцій свідомістю сербського населення (в інтересах 
сербської влади, найперше), проявом справді васальної залежності 
близько 10-мільйонної Сербії від Росії, як і своєрідним свідченням 
геополітичних, ціннісних розламів в Європі.  

Негативний образ України «доповнюють» твердження нор-
везького ресурсу Nettavisenпро «Західну дезінформацію щодо 
України» [37]. Турецька газета Güneş у статті від 27 червня 2017 р. 
[38] писала про «євреїв-неонацистів» в Україні, яка стала 
своєрідним «гніздом неонацистів». Зокрема, автор публікації 
К. Уйгур, розповідаючи про напад на ліванський ресторан у Києві, 
про викрадення мусульманських бізнесменів, про атаки на росій-
ський «Сбербанк», наголошує, що це все справа рук українських 
правих, яких підтримує Захід і, зокрема, фонд Сороса. Крім того, 
наголошуючи, що багато з членів «Правого сектора» –євреї, 
К. Уйгур стверджує, що цих, останніх, підтримує Ізраїль, що 
«єврей-неонацист» – нинішня реальність: вони перебували в рядах 
«Азова», спонсорами якого виступали євреї С. Тарута та 
І. Коломойський, у поліції, працюють у молодіжних таборах, де 
проводять військове навчання молоді.  

Натомість TheWashingtonPost [28] звертає увагу на «страте-
гічні ЗМІ», які працюють безпосередньо в ОРДЛО, і, зокрема, на 
телебачення. Так, наголошується, що сепаратистське телебачення:  
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– малобюджетне, низькопробне, з обмеженим інформаційним 
наповненням та регулярними повторами передач, уміло проводить 
пропагандистську роботу серед місцевих мешканців, формуючи 
командний дух, «домінантні символи». Останні, своєю чергою, доз-
воляють використовувати «культурну пам’ять» населення ОРДЛО;  

– «переповнене образами й установками совєтської епохи»: 
ідеться про боротьбу «трудолюбних слов’янських представників 
«русского мира»» із «розбещеним індивідуалізмом імперіалістич-
ним Заходом»; у відеоряді використовуються порівняння, які 
«покликані закріпити розчарування» Заходом. Пропагуються 
совєтські міфи (наприклад, про «героїчний подвиг так званих 
панфіловців», яких насправді не було). В моду повернулися 
сюжети про «ударників праці» для створення ілюзії самодо-
статності та економічного відродження ОРДЛО.  

Крім того, як зазначалося у TheWashingtonPost, телебачення 
використовує тактику «підкріплення патріотизму закликами до 
фізичної чистоти».  

До ведення телевізійних програм залучаються специфічні 
персони, як, приміром, правнук Сталіна ЯковДжугашвілі, який 
схиляє голову «перед покійним диктатором» і вважає своїм 
обов’язком розвінчати «антисталінську і антисовєтську брехню» 
та говорить про Сталіна як про людину, яка «служила іншим». 
Якщо В. Путін у телебаченні Росії постає «своєрідною формою 
розваги», «споживчим продуктом» (то він відчитує своїх 
підлеглих, то з’являється без сорочки, що дозволяє росіянам 
асоціювати себе до ревної міри з президентом), то і Плотницького 
намагаються подавати в таких специфічних ракурсах. 

Стаючи на захист ОРДЛО та їхнього окремого від України 
майбутнього, представники антиукраїнських західних інформацій-
них ресурсів заявляють, що «Донбас більше не має нічого спільно-
го з Україною» [39], і наголошують на боротьбі з корупцією в 
«республіках», на відміну від України, яка корумпована («більша 
частина депутатів Ради подала такі декларації.., за які їх повинні 
були б відправити до тюрми, звинувативши в корупції, розкра-
данні засобів та ін.») і «падає в провалля».  
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Звісно, у західному інформаційному просторі є й якісно інші 
підходи до підбору фактів, їх витлумачення і, відповідно, обґрун-
тування висновків щодо минулого, сьогодення і майбуття України. 
Для прикладу можна звернутися до статті Герхарда Гнаука у 
німецькій DieWelt [40], опублікованій 16 червня 2017 р., в якій 
автор, звертаючись до рішення місцевої київської влади щодо 
перейменування проспекту Ватутіна і присвоєння міській 
магістралі імені генерала Романа Шухевича, пише про останнього 
під різними кутами зору. Найперше, звертає увагу, що Р. Шухевич 
– для багатьох нинішніх українців справді герой, антисовєтський 
символ з трагічною долею. Адже для Р. Шухевича Совєтський 
Союз був «головним ворогом». Спеціальними силами цього, 
останнього, він і був оточений у 1950 р. та за такої ситуації, щоб 
уникнути полону, вчинив акт самознищення. Совєтська влада ж 
переслідувала родину Шухевича і «перенесла на її членів 
відповідальність за його дії – неповнолітні діти були забрані в 
дитячий будинок», дружину заслали до Сибіру, син Юрій 
перебував у таборах, на засланні більше 30 років. Наголошуючи, 
що в 1941 р. під час нападу Німеччини на СССР Р. Шухевич 
очолював батальйон «Нахтігаль», і цей факт його біографії не є 
прийнятним для колишніх і нинішніх прихильників СССР і Росії, 
автор статті робить зауваження, на яке варто звернути увагу: 
функції офіцера зв’язку в підрозділі виконував німець Теодор 
Оберлендер, який згодом (при канцлері К. Аденауері) був 
міністром у справах вигнанців, а це, своєю чергою, було 
використано пропагандистами НДР, які твердили, що ФРН – 
«продовження фашизму». Тож, коли сьогодні українці віддають 
шану Р. Шухевичу, то, як наголошує Г. Гнаук, «у російських 
засобах масової інформації звучать схожі звинувачення», які 
«чудово вписуються» у твердження Москви про те, що в Україні 
після повалення Януковича діють «фашисти».  

Намагаючись критично оцінювати постать Р. Шухевича як 
одного з українських героїв, Г. Гнаук, зазначає, що, 
співробітничаючи з Третім Рейхом, українські націоналісти 
сподівалися, що скоро «отримають власну державу», до чого й 
закликав, наприклад, Степан Бандера після захоплення Львова. 
Утім, це «не відповідало цілям націонал-соціалістичної влади». 
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Таким чином, автор статті проливає світло на один із інструментів 
«препарування дійсності». 

Окремийінтерес викликають публікації, в яких 
характеризується українська політична система, спосіб життя 
(наприклад, Україна – безладна і корумпована демократія [41]), чи 
статті-реакції на вагомі для України події (зокрема, надання нашій 
державі країнами ЄС безвізового режиму Ендрю Крамер у статті в 
TheNewYorkTimes оцінив як зняття Європою «паперової завіси» з 
України, як підставу зсуву свідомості мешканців колишньої 
совєтської республіки [42]). Як і ті, в яких постійно переосмис-
люється/оцінюється характер російсько-української (а не гро-
мадянської в Україні) війни. Якщо для одних спостерігачів остан-
ня постає у формі «недовійни» [43], то інші говорять про «брудну 
війну» [28], а побувавши на Сході України, стверджують, що там у 
нас таки справжня війна (чи «просто війна» [44]), а «на війні, як на 
війні» [45]. Там «російська сепаратистська пропаганда займається 
видумуванням», – як стверджував 29 червня 2017 р. польський 
ресурс Krytykapolityczna. «Вона створює події, придумуючи їх. Був 
такий приклад: у російських сепаратистських ЗМІ з’явилося 
повідомлення про те, що внаслідок обстрілу Донецька 
українськими силами загинула маленька дівчинка. Про це казали 
всі, називалося навіть ім’я дівчинки. Журналіст ВВС поговорив з 
місцевою пресою і з’ясував, що постраждалої дитини насправді не 
було. Це була чиста фантазія». Утім, критика звучала й на адресу 
України: «Українці, тобто їхній Генштаб, своєю чергою, 
замовчують різні факти. Цікаве відбувається з кількістю обстрілів. 
Кожного дня повідомляється про 40–60 інцидентів, але ця цифра 
не має нічого спільного з реальністю … в рапорти потрапляє не 
більше 10% подій» [45]. 

А ще західні інформаційні ресурси оцінюють війну в Україні, 
як «забуту війну в Європі» [45]. Прогнозуючи, зазначають, що, 
продовжуючись уже четвертий рік, ця війна – «не обіцяє нічого 
хорошого» [28]. 

Окрема увага інформаційних суб’єктів – людям, які 
залишилися на окупованих територіях. Оцінюючи їх, автор 
Krytykapolitycznaзауважував:«Вони побоюються залишати свої 
домівки. Донбас – специфічний регіон, до війни люди теж зрідка з 
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нього від’їжджали. Багато хто не готовий залишити своє 
помешкання, хоча нам це може здатися дивним: ми розуміємо, що 
якщо весь населений пункт уже зруйнований, то їхня хата теж 
може скоро рухнути. Але будинок для цих людей – це все, що в 
них є. Їх ніхто не чекає, їм немає куди їхати. Я багато разів чув від 
таких людей, які зосталися, що вони не потрібні ні Росії, ні 
Україні. Їм немає куди подітися. З одного боку, ніяких варіантів не 
пропонує їм Росія, з іншої – у Києва теж немає для них квартир чи 
соціальної допомоги, чогось, що дозволить їм розпочати нове 
життя. У багатьох населених пунктах це стало серйозною 
проблемою. Люди переїздять у найближчі міста, уже за 70–100 
кілометрів здається, що війни немає. Там трохи більше військових, 
але обстановка спокійна, усі живуть своїм життям. У містах, куди 
з’їхалося багато народу, почалися проблеми з роботою, зросли 
ціни на житло, продукти. Саме тому рішення про переїзд стає 
таким складним. Західна Україна у цьому плані значно 
мобільніша: місцеві мешканці поколіннями їздили за кордон. Їм 
легше прийняти рішення, зібрати речі і поїхати. На Сході люди 
прив’язані до свого дому» [45]. 

Вдаючись у зв’язку з цим до аналізу дій представників 
західних урядів, NewYorkTimes розмістила (20 червня 2017 р.) 
статтю Адріана Боненбергера [43], в якій автор критикував 
Д. Трампа за те, що він не зміг «хоч трохи покращити слабку 
політику Барака Обами в сфері зупинки російського вторгнення на 
українську територію». Тож «насилля, яке продовжується, у 
суміші із серією вбивств і замахів в Україні, не йдуть на користь 
стабільності в регіоні». Крім того, не виключається, що «якщо 
Росія наважиться на широке вторгнення, то це може перерости у 
більш широкий конфлікт в Європі». 

Після зустрічі українського Президента з американським 
наприкінці червня чеський ресурс iDNES.cz 22 червня [46] 
зазначав і прогнозував, що візит Президента України до США не 
потягне за собою докорінного перелому у розв’язанні російсько-
українського конфлікту, адже у руках В. Путіна – «як і раніше, 
більш крупні карти», ніж у П. Порошенка: значно сильніша армія і 
багата державна казна. Кремль буде і надалі підтримувати 
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маріонеткові режими в Луганську і Донецьку, і в «цій неоголоше-
ній війні» і надалі будуть гинути солдати і мирні мешканці. Утім, 
очевидно, що Москві не вдається ані зламати спротив Києва, ані 
переконати ключових гравців світового співтовариства, щоб вони 
погодилися з окупацією української території. Говорячи про 
«проблеми з корупцією» в Україні та кволуекономіку, автор 
звертає увагу на те, що це не стало перешкодою до надання 
Україні безвізового режиму – «значного заохочення». 

Особливо слід звернути увагу на публікації, в яких даються не 
лише помірковані оцінки Україні й українцям, а наголошується 
потрібність України. Так, полякам Україна потрібна, бо, на думку 
французької LeMonde, українці рятують польську економіку [47]. 
Самі поляки заявляють, що якщо Польща слугує буфером безпеки 
для Німеччини, то Україна – для Польщі [48].Перші два речення 
редакційної статті в польській газеті «Rzeczpospolita» (28 лютого 
2017 р.) за назвою «Україна: межі допомоги» [49] прямо проголо-
шують: «Польща потребує України. Підтримка цієї держави і 
надання їй допомоги у формуванні військового потенціалу – це 
сфера наших життєвих інтересів». Оцінюючи польські «життєві 
інтереси», газета зазначає кілька моментів, наголошуючи, що 
«гіпотетичний двосторонній союз з Києвом чи навіть об’єднання 
нашої оборонної промисловості» оцінюється як надто ризикований 
крок, який «не віддалить Польщу від ризиків», а навпаки – 
«створить нові». «Безпечною формою допомоги» Україні є підго-
товка її збройних сил за стандартами НАТО, щоб ці сили могли 
стати достойним супротивником Росії. Оцінюючи перспективи 
політичного проекту союзу і взаємодії підприємств військово-
промислового комплексу Польщі й України, поляки зазначили, що 
в теорії такий союз міг би зміцнити позицію Польщі в регіоні, 
дати, нарешті, Варшаві інструмент для впливу на Київ і розширити 
зону безпеки на схід, утім, на практиці це – «рецепт катастрофи».  

Чому? Тому, що, як твердять поляки:  
– українська армія слабка, для створення військового союзу 

нема реальної основи. У разі подальшої агресії Росії НАТО не 
заступиться за Україну, і Польщі доведеться діяти самій, що стало 
б самовбивством;  
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– Україна має низку вад – російська агентура кишить у її 
збройних силах і в середовищі еліт. За таких умов обмін 
секретною інформацією може нашкодити Польщі;  

– Польща намагається виготовляти у себе новітню військову 
техніку за західними зразками, а Україна, мовляв, лише модернізує 
стару совєтську. Тож поляки переконані, що таке співробітництво 
їм нічого не дасть. 

Який вихід пропонують поляки? 
Перше. Україна повинна самостійно створити потенціал для 

спротиву Росії, інвестуючи в регулярні збройні сили (чим вона, як 
зазначається, послідовно й замається) та створюючи нерегулярні 
сили, які, у разі російського подальшого вторгнення, затягнуть 
росіян у трясовину партизанської боротьби.  

Друге. Польща, як й інші країни НАТО, проявлять себе, 
передаючи українцям ноу-хау у сфері ведення сучасної війни, 
долучаючи українських військових до навчань НАТО, ділячись 
інформацією про сильні і слабкі сторони російської армії та 
намагаючись разом аналізувати ефективні способи боротьби з нею.  

Третє. Польщі слід домагатися, щоб Альянс поставив Україні 
ті системи озброєння, яких нам бракує.  

Висновок поляків: військовий союз з Україною – божевільна 
ідея, але через, припустимо, 15 років, коли дві сторони до нього 
дозріють організаційно, ментально, політично, то все може 
змінитися. Лише треба, щоб Україна залишилася до того часу 
незалежною.  

А що треба для того, щоб Україна не лише залишалася 
незалежною, але й зміцніла? Проведення реформ у всіх галузях, 
боротьба всіма засобами з корупцією, виховання еліт, бо Польща 
«потребує Україну».  

Утім, у Польщі звучать і думки, які засуджують «український 
націоналізм» у західних українських регіонах; висловлюються 
побоювання щодо українців, які прибувають до Польщі, оскільки 
«українці, … можуть навіть підключитися до сепаратистських сил, 
що актуально як для Сходу країни, так і для Верхньої Сілезії, де 
українці можуть стати природніми союзниками Руху за 
автономію» [50].  
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Крім того, варто прислухатися і до прогнозів, представлених у 
західних інформаційних ресурсах щодо майбутнього Росії, оскіль-
ки саме вона розглядається як основна загроза для України. З 
одного боку, низка європейців готується до «рашистської навали», 
про що свідчать, наприклад, такі публікації, як «Фіни більше не 
можуть спати спокійно: дії Путіна і Трампа неможливо передбачи-
ти», від 13 травня 2017 р. у газеті HelsinginSanomat [51] чи стаття 
«Група територіальної оборони Польщі», про яку 12 травня 2017 р. 
розповіла італійська газета GliOcchiDellaGuerra [52]. Про те, де 
«Прибалтика дійсно вразлива», розмірковував у статті у 
FrankfurterAllgemeineZeitung(від 25 червня 2017 р.) Томас Гучкер 
[53]. З іншого боку, європейці розуміють, як висловився один із 
експертів на сторінках словацької «DennikN» 4 травня 2017 р., що 
Росія сама себе руйнує. Вона може запропонувати світу велику 
територію, населення, яке невпинно зменшується, і ядерну зброю. 
Вона нездатна йти в ногу з іншими у тому, що стосується якості. 
«Росія – держава, яка живе своїм минулим, і зовсім не розуміє, 
наскільки образ цього минулого жахливо спотворений. У той час 
як Америка мріє про майбутнє, і те саме починає робити Китай, 
Росія звертається до того, що вже було. А це шлях до саморуйну-
вання» [54]. Якщо прочитатинизку, запропонованих Stratfor про-
гнозів на найближчі 25 років, то Росія почне різко втрачати у полі-
тичному, економічному та інших площинах уже в 2017–2018 рр., а 
2020-ті роки будуть позначені для неї критичними змінами. З 
цього приводуGazetaPolska4 травня 2017 р. написала, що розпад 
Росії – це не фантастичний сценарій, що молоді, можливо, до цьо-
го часу недосатньо розвинуті у суспільному плані народи потребу-
ють не російського кнута, а західних інститутів, безпеки і свободи. 
А світу потрібні національні держави, у тому числі й російська, а 
не стародавня імперія на чолі із сучасним Нероном [55]. По-своєму 
спрогнозувала перспективи Росії іведуча американських FoxNews, 
звернувшись 11 травня 2017 р. в ефірі до росіян і, як вона 
акцентувала, – «особливо до Володі з Ленінграда». Зокрема, вона 
наголосила, що американська демократія сильніша, ніж «Володя», 
що він не переможе [56].  

Утім, коли одні виявляють страх, інші (як американці) – 
невичерпний оптимізм, а ще інші (у «бідній Європі», як 
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висловився В. Лакер у іспанській LaVanguardia [57]) – байдужість, 
а ситуація при цьому нескінченно варіюється і змінюється, то це, 
відповідно, змінює й оцінки та прогнози щодо сьогодення і 
майбутнього не лише України, але й регіону та всього Західного 
світу. Зокрема, після вбивства полковника М. Шаповала газета 
TheWashingtonPost 27 червня опублікувала статтю консультанта 
урядів та політичних партій МолліМакК’ю «Вбивство в Києві 
демонструє, як Захід втрачає Україну» [58]. Відзначаючи, що 
Україна захищає кордони Європи, М. МакК’ю через призму 
вбивства висвітлює слабкі місця України: політична нестабільність 
у столиці; ослаблені В. Януковичем воєнні можливості країни і 
розуміння такими, як М. Шаповал, того, що збирається робити 
Москва, і того, що (як свідчать жорсткі уроки усіх попередніх 
випадків російської агресії на постсовєтському просторі) ніхто не 
прийде на поміч і захищатися доведеться самому. М. МакК’ю 
віддає належне Україні, яка першою осмислює «відповіді» на 
замасковані війни, і, попри те, що робота таких, як Шаповал, за 
твердженням автора, «недозабезпечена», Україна виявилася 
спроможною упродовж трьох років вести війну проти російських 
сил і до цього часу не програти. Більше того, досвід України є 
унікальним, адже ЗСУ сьогодні є єдиною силою, яка вела війну 
проти оновленої російської армії, що використала Схід України як 
лабораторію для випробовування нових інструментів електронної 
боротьби і спецпризначенців. Україна навчилася протистояти 
цьому, і це є однією з причин присутності західних консультантів, 
спостерігачів і радників в Україні: вони намагаються вивчити 
досвід українців. При цьому Росія, як твердить МакК’ю, досягла 

                                           
29 липня 2015 р. в австрійській DiaPressбула опублікована стаття 

Вольфганга Гребера, в якій він розповів, що 300 військових радників зі США у 
Львівській області навчали за західними стандартами військовослужбовців і 
бійців Національної гвардії України. Навчаючи, американці і самі вчилися в 
українців: один із офіцерів наголошував, що він є типовим військовослужбовцем 
армії США, адже «після майже дев’яти років партизанської війни на зразок тієї, 
що була в Іраку й Афганістані, у більшої частини американських солдатів і 
офіцерів немає практичного досвіду зіткнення з професійним і важко озброєним, 
організованим у великі підрозділи і який активно використовує сучасну військову 
техніку супротивником». Крім того, американці наголошували, що «жоден з нас 
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успіху: дебати ведуться довкола питання ефективності Мінських 
угод, продовження/не продовження санкцій, а про захист України і 
про покарання Росії за агресію – не йдеться. Мало хто говорить 
про зміцнення обороноздатності України, її наступальних і 
розвідувальних можливостей, але «нам всім треба інвестувати в 
це, тому, що, якщо Україна випробувальний майданчик, то кінцева 
мета – це ми всі», – акцентувала МакК’ю [58]. 

Перспектива України як випробувального майданчика зазву-
чала й після атаки 27 червня вірусуPetya, мішенню якого, з-поміж 
іншого, була і Чорнобильська АЕС: фахівці у європейських медіа 
заговорили про енергетичну галузь України як випробувальний 
полігон майбутньої кібервійни [60].  

Прикметно, що сьогодні, оцінюючи спектр загроз, експерти, 
аналітики, представники офіційних кіл держав Заходу стійко 
звертають свої погляди у бік Росії, називаючи російський путінізм 
однією з «нових загроз». У статті [61], опублікованій 27 червня 
2017 р. в журналі Time, члени Палати представників США від 
Демократичної партії Адам Сміт, Сет Моултон, Стефані Мерфі, 
Рубен Галлего та Джо Кортні дали своє тлумачення путінізму, 
визначивши його як філософію диктатури, що злилася з 
клептократичною економікою. В рамках путінізму участь народу в 
уряді, вільна та відкрита економічна система, прозорість 
державного управління розглядаються як ідеологічні перепони, які 
необхідно здолати, щоб убезпечити автократію. Говорячи про 
загрози авторитаризму, демократи вказали на те, що авторитарна 
ідеологія, близька до фашизму й автократії та представлена 
багатьма плутократами, клептократами, ультраправими націоналі-
стами, професійними опортуністами, державною поліцією та 
іншими тайними службами, які стали біля керма влади у низці 
країн і набули міжнародного впливу. Аналізуючи особливості 
сучасних плутократично-клептократичних авторитарних систем, 
автори публікації наголошують, що сучасний авторитаризм прагне 
втручатися у роботу і, врешті-решт, руйнує демократичні інститу-

                                                                                             
не був під артилерійським вогнем», а українці ж воювали в ситуаціях, до яких, як 
були впевнені американці «точно не дійде» (див.: [59]). 
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ти зсередини. Її живить корупція, мережі нелегітимного впливу, 
таємне прагнення до особистого збагачення, і вона намагається 
підірвати демократичні інститути, їхню здатність виконувати сус-
пільно важливі функції. Атака на демократію і особисту свободу 
сприяє процвітанню багатьох подібних ідеологій – від нігілістич-
ного культу поработіння, що сповідується ІДІЛ, і тоталітаризму у 
Північній Кореї до більш завбачливих урядів Китаю та Ірану. 

Путінізм же оцінюється американськими демократами як 
особливо серйозна загроза, оскільки: 

– має експансіоністський характер: про це говорить відкрита 
окупація Криму, частини Грузії, що є першими прикладами 
подібних дій після Другої світової війни;  

– ідеологія систематично експортується, зокрема – 
російськими спецслужбами, які постійно використовують незадо-
волення в демократичних державах в усьому світі, щоб підірвати 
позиції демократії і зробити світ безпечним для автократії. 

Прикметний момент: автори статті стверджують, що путінізм 
став можливим завдяки фінансовій кризі 2008 р., яка завдала 
серйозного удару по демократичних урядах, створивши для 
путінізма можливості проникнення у тріщини, які виникли в 
демократичному консенсусі. Як висловився начальник Генераль-
ного штабау Збройних сил Росії, який є головним теоретиком 
цього підходу, «непрямі й асиметричні дії… дозволяють позбавити 
сторону, що воює проти, фактичного суверенітету без захоплення 
території держави».  

Наголошуючи, що путінізм – фундаментальна загроза, що 
його цінності –придушення, нігілізм, клептократія, американські 
сенатори пропонують свої методи боротьби з ним: захист 
представницької демократії, свободи особистості, прозорості, 
підзвітності і сприяння спільному благу; зміцнення старих і 
формування нових альянсів і партнерства (глобального і 
регіонального) в умовах глобального зсуву у нинішньому багато-
полярному (!) світі заради підтримки свободи і демократії, 
безпеки. А для цього потрібні нові інститути, які зможуть подо-
лати «змазку» путінізму, путінської системи – корупцію. Для 
подолання путінізму недостатньо лише військової могутності, а 
потрібен, на думку американців, подальший економічний розвиток 
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(«досягти того, щоб у наших країн були здорові економіки, здатні 
підтримувати широкий спектр можливостей» і розвінчати міф 
путінізму про недієздатність західної демократичної та економіч-
ної системи) та зміцнення громадянського суспільства; крім того – 
дипломатична та внутрішня протидія путінським тактикам «сірої 
зони» (що передбачають дію нижче порогу відкритого конфлікту і 
конкретної відповіді), які використовують відкритість систем та 
відданість правилам і процедурам. 

 Аналізуючи перспективи розгортання широкомасштабної 
війни Росії не лише проти України, але й в Європі, західні 
експерти аналізують нинішній стан речей, наголошуючи, що Росія 
щоденно порушує Мінські угоди 2015 р. Москва, як вказує Стівен 
Бленк (старший науковий співробітник AmericanForeignPolicy-
Council) у статті, опублікованій 29 червня 2017 р. у TheWallstreet-
journal [62], зосередила на українському кордоні чотири армії, 
посилила Чорноморський флот, створила могутні засоби заборони 
доступу/блокування зони в районі Чорного моря, переробила з 
воєнними цілями українські енергетичні потужності, що там 
знаходяться, та підготувала тилову інфраструктуру для ведення 
масштабної війни проти України, у тому числі – для висадки 
десантів на Півдні. Ведеться будівництво ядерних бункерів у 
Феодосії та Севастополі. Крім того С. Бленк наголошує, що 
В. Путін вважає, що він уже у стані війни із Заходом: інакше не 
можна пояснити неодноразові польоти авіації над територією 
Європи, тісне і небезпечне зближення російських літаків і кораблів з 
ВПС та ВМС США і НАТО, підривні дії на виборах у Франції, 
Німеччині та Голландії, масштабні інформаційні війниу всій 
Європі, хакерські атаки на політичну систему США.  

Ситуація вимагає передачі Україні зброї (РЛС «засічки» 
артилерії, бронемашин, протитанкової зброї, захищеної апаратури 
зв’язку, розвідувальних безпілотників, протидесантних засобів – 
мілководних мін, засобів навчання і розвідки), з якою вона зможе 
протистояти російським загрозам.  

В інформаційному просторі Заходу виділяються внутрішні за-
грози для України. Серед них, як чільні, виокремлюються такі, як:  

– недосконалість та неефективність політичних інститутів і, 
зокрема – президент-олігарх, «який добре влаштувався у владі: 
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його статки за останні роки зросли» [63]; перехід монополії на 
використання сили «у деяких регіонах» від держави до злочинних 
угруповань [50] тощо;  

– майбутні олігархи, які намагаються «підім’яти» під себе все 
більше частин країни» [23];  

– безпринципна еліта, що бореться на хвилі популізму за 
владу (нині активно проговорюється тактика Ю. Тимошенко, 
О. Ляшка, представників «Опозиційного блоку»);  

– незріле громадянське суспільство: люди в Україні «вразливі 
для популізму, а для демократії «потрібне суспільство, яке 
почувається громадянами. Не можна лише критикувати уряд, не 
долучаючись до політичних партій, .. не пропонуючи своїх рішень. 
… Потрібно бути громадянами, брати участь у політичній 
боротьбі, брати на себе відповідальність. Демократія зі слабкими 
партіями призводить до того, що люди вірять у свою 
неспроможність змінити ситуацію, у те, що політика – це тільки 
бруд і корупція, що уряд має для нас щось зробити, бо ми самі не 
можемо і не можемо навіть впливати на це» [64];  

– скорочення українського ВВП на ¾ унаслідок економічної 
кризи, російської анексії Криму та окупації Донбасу, що оцінюється 
як «безпрецедентна катастрофа для мирної Європи» [48]. Разом з 
тим, Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA) 
у рейтингу тіньових економік розмістила Україну на третьому місці 
(після Азербайджану і Нігерії) з показником тіньової економіки 
1 трлн 95, 3 млрд гривень, чи 45, 96%, від минулорічного ВВП 
країни, який становив 2, 38 трлн гривень [65]. Показово, що цей 
показник у 2011 р. становив 45, 16% ВВП, у 2016 р. – 45, 96%. 
Тобто простежується тенденція до його зростання. За прогнозом 
ACCA, у подальшому відсоток тінізації зменшиться незначним 
чином і у 2025 р. становитиме 45, 98% ВВП держави [65];  

– скрутний стан економіки (в якій, наприклад, «АЕС знову 
викликають жах» (як називалася стаття від 24 червня 2017 р. на 
італійському ресурсі GliOcchiDellaGuerra) [66];  

– «демографічний колапс у зв’язку із розвалом економіки» 
[67] та відтік населення. «Українцям є від чого бігти. … У 
теперішній час ВВП України становить 83 млрд доларів, у 2013 р., 
до Майдану, ВВП становив 180 млрд доларів. Це порівняння 
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показує, яку ціну заплатили українці за революцію і за війну з Росією. 
Дохід середньостатистичного українця упав нижче рівня мусуль-
манських країн Північної Африки. Масштаб колапсу настільки 
великий, що Україні необхідна широка міжнародна підтримка… 
Достовірні дані про ситуацію в країні з’ясувати вкрай складно» [67];  

– ситуація, в якій «багато що залишається без реформ» [23]. 
Зокрема, не було проведено реформи судової влади, і це – «рятує 
еліту» [68] від відповідальності. П. Порошенко та «інші» як 
можуть ухиляються від реформ, уникають їх «до наступних 
виборів». Олігархи «вирішили максимально затягувати реформи, 
переслідуючи антикорупційних активістів і намагаючись 
маніпулювати Євросоюзом» [69];  

– корупція, яка є «давнішньою проблемою» України. Вона 
«велика і сильна» і, за даними TransparencyInternational, у 2016 р. 
лише 45 країн (із 176) були більш корумпованими, ніж Україна [68]. 
Враховуючи це, аналітик Atlanticcouncil(17 липня 2017 р.) 
рекомендувала міжнародним організаціям: «МВФ не повинен 
давати й цента», «Європейський Союз не повинен давати й цента» 
до того часу, доки не запрацює антикорупційний суд; «можна також 
розглянути питання про запровадження штрафів за невиконання 
обов’язків»; ЄС повинен встановити дедлайн для створення 
антикорупційного суду і покарати Київ, призупинивши оголошену 
програму лібералізації візового режиму – «це буде найбільшим 
кнутом зі всіх можливих. Ніяких грошей і ніякого безвізу»; МВФ і 
ЄС повинні не дозволяти далі розігрувати себе і мають діяти 
спільно; спеціальний представник США в Україні КуртВолкер 
повинен вимагати створення антикорупційного суду до надання 
американської допомоги чи то військової, чи якоїсь іншої [69]. 

Утім, ситуація в державі та довкола неї – досить мінлива: нові 
зміни, нові заяви, відповідно, зумовлюють появу нових оцінок і 
нових прогнозів. Зокрема, після проголошення О. Захарченком 
«нової держави» з назвою Малоросія німецький ресурс 20 липня 
SuddeutscheZeitung спрогнозував, що цей акт призведе до змін у 
Мінському процесі та «ситуації довкола лінії зіткнення української 
армії із сепаратистами» [70]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо твердити таке:  
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1. Західний інформаційний простір – досить строкатий, 
оскільки професійний рівень, цілі і завдання персон, які вдаються 
до оцінювання і прогнозування, разюче відмінні;  

– значний пласт публікацій в інформаційних ресурсах 
західних держав, а відповідно, й акцентів, зроблених у них, є 
свідченням глибокого проникнення в їх інформаційне середовище 
російських спеціалістів-пропагандистів, добре підготовлених для 
ведення інформаційних воєн;  

– в інформаційному просторі західних держав культивуються 
як позитивні, так і негативні оцінки й судження щодо Української 
держави, українців, їхнього сьогодення і майбутнього. 

2. У рейтингу потужних загроз демократії є авторитаризм. 
Його новітньою найбільш загрозливою (на нинішньому етапі) 
іпостассю виступає путінізм. Саме він – найбільша загроза Україні 
ззовні і зсередини: він здатний проникати в усі «тріщини», 
розлами, «вмонтовуватися» у мережі. 

3. Оцінювання України, викликів і загроз, з якими стикається 
наша держава, а відповідно, й оприлюднення сценаріїв щодо 
українських перспектив відбувається, в основному, з трьох позицій: 

 – «злого умислу»: свідомого фальшуванням українського 
минулого, маніпуляцій із фактами сьогодення методом «простого 
оббріхування»;  

– «власного державного/національного інтересу»: 
прагматичного оцінювання переваг і слабких місць України з 
метою найбільш вигідного для тієї чи іншої держави використання 
цих переваг/недоліків в особистих цілях (економічного розвитку 
своєї держави, її безпеки нині і в майбутньому тощо);  

– нейтрально-критичних: оцінювання без підтасовки даних, 
прямого чи опосередкованого посилання і врахування національ-
них інтересів «своєї» нації, держави, з більшим чи меншим бажан-
ням бути «почутим» в Україні. 

4. У рейтингу внутрішніх топ-загроз Україні перші місця 
займають: корупція, кланово-олігархічна безвідповідальна еліта, 
відсутність реформ (яких потребують усі галузі життя), слабке гро-
мадянське суспільство та ін. 
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5. Майбутнє України залежить від низки факторів: зміцнення 
позицій демократії чи авторитаризму у світі; долі демократичних 
західних режимів, як і путінського; патріотичності політичної та 
управлінської еліти; стану громадянського суспільства. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ У ФОКУСІ 
РОСІЙСЬКОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ КОЛИШНІХ 

РАДЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ 
  
У статті проаналізовано виклики й перспективи 

євроінтеграційних процесів в Україні у контексті й з врахуванням 
російської агресії у російськомовних Інтернет-ресурсах колишніх 
радянських республік Середньої Азії. 

Ключові слова: європейський вибір України, виклики, 
перспективи, колишні радянські республіки Середньої Азії. 

Tеtiana Bevz. European choice of Ukraine in the focus of 
Russian-language Internet resources of the former Soviet republics of 
Central Asia. 

The article analyzes the challenges and prospects of European 
integration processes in Ukraine in the context and taking into account 
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Сьогодні медіа виступають активним творцем політичної 

реальності. Дедалі частіше акцентується увага на політизації мас-
медіа і медіатизації політики чи на тому, що політика набуває 
медіатичного виміру (М. Кастельс). Ідеться також і про 
концептуальну війну чи «війну за смисли». Змінилися методи 
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впливу, інформаційні технології і способи протистояння їм. У 
лексиконі політиків активно використовується категорія «інформа-
ційна війна», засобами якої є ЗМІ та неформальні комунікації. Все 
частіше проявляється інтерес політиків і до «Soft Рower» і 
застосовується «м’яка сила» як інструментарій пропаганди для 
досягнення зовнішньополітичних цілей, без застосування зброї, а 
за рахунок інформаційних і інших важелів впливу. Для досягнення 
політичних цілей використовується маніпуляція загальними 
смислами. Слушно відзначалося, що «велика гра» відбувається у 
всій Євразії, з великою кількістю гравців і на різноманітних 
майданчиках, де застосовуються різні технології: від «м’якої» і 
«розумної» сили до «гібридних воєн» [1]. «Проблема для України 
полягає в тому, що вона, …. стала полем зіткнення інтересів та 
відкритого протистояння зовнішніх сил» [2]. 

Упродовж останніх років значної актуальності набуває 
дослідження конкретних ситуацій (case-studies), які ґрунтуються 
на теоріях політичної комунікації, інформації та систем. У цьому 
контексті слушним є розгляд українських подій осені 2013 – зими 
2014 рр., що розпочалися Євромайданом, який переріс у 
Революцію Гідності і які набули значного резонансу у всьому 
світі. Окремі експерти намагалися провести історичні аналогії з 
минулим, стверджуючи, що «Україна перебуває, приблизно, в 
тому самому стані політичної роздробленості і невизначеності, в 
якому вона перебувала після Лютневої революції 1917 р і до 
затвердження після неї радянської влади» [2]. Оцінюючи події в 
Україні зазначалося, що гостра політична криза в Україні 
спровокувала різновекторні устремління в ній. Класична 
передреволюційна ситуація в Україні, коли «низи не хочуть», а 
«верхи не можуть», не тільки підірвала внутрішньополітичну 
ситуацію, а й кардинально змінила її геополітичну орієнтацію [3]. 

Мета нашого дослідження – показати позиції офіційної 
влади, експертів та політологів на події в Україні кінця 2013 – 

                                           
Див. наприклад: Панов В. «Мягкая сила» крушит Украину. 31.01.2014 / 

В. Панов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.stoletie.ru/politika/magkaja_sila_krushit_ukrainu_325.htm 
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початку 2014 рр. у висвітленні російськомовних Інтернет-ресурсів 
колишніх радянських республік Середньої Азії. Для цього 
необхідно реалізувати такі завдання: 

– Показати офіційну позицію державної влади колишніх 
радянських республік Середньої Азії;  

– Проаналізувати позиції експертів, політологів щодо подій в 
Україні. 

Джерелами дослідження цієї теми стала низка Інтернет-
ресурсів як офіційних, так і незалежних. Проаналізовані та 
використані матеріали таких ресурсів, як «Казахстанська правда» 
(загальнонаціональна газета Казахстану, головне джерело офіцій-
ної та ділової інформації в республіці), «Слово Киргыстана» (за-
гальнонаціональна газета Киргизстану), «Новое поколение» (одне 
з кращих аналітичних видань Казахстану, що використовують 
тільки достовірну і часто ексклюзивну інформацію); «Tajinfo» 
(Інтернет-портал таджицької опозиції) та низка інших. Аналітичні 
публікації представлені на радіо «Свобода» («Азаттик»), інтернет-
журналі «Власть» (Vlast.kz), «Forbes-Казахстан». 

Доступ до окремих матеріалів платний, зокрема, 
Інформаційне агентство «АКИпресс» (Киргизстан), неможливо 
увійти на ресурси Інформаційного агентства «Кабар», Інформацій-
ного агентства «24 kg», «Kazakhstan Today». Аналізуючи 
матеріали, ми враховували те, що Інтернет-ресурси колишніх 
радянських республік Середньої Азії містять значну частину 
російського пропагандистського інформаційного продукту. Для 
прикладу візьмемо видання «Чалкан-KG» з матеріалами, які 
містять досить промовисті назви: «Проект «Украина» на грани 
закрытия», «Осталось переименовать Украину: «русско-украинс-
кая война» и Майдан в школьных учебниках», «Русская Весна» 
публикует посную сводку о военной ситуации в ДНР за 6–2 мая. 
Инфографика».Громадсько-політична газета Киргизстана «Белый 
парус», яка позиціонує себе як незалежна також насичена 
пропагандистськими матеріалами, про що свідчать назви 
матеріалів: «Проект Украина завершен…» (20.11.2014); «Повторит 
ли Порошенко судьбу Каддафи или успеет сбежать в Ростов?» 
(18.02.2015); «Паранойя по-амеркански. Украина – оккупиро-
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ванное государство» (20.03.2015). Це лише досить незначна части-
на пропагандистського матеріалу. 

У процесі роботи до дослідження долучалися і матеріали 
аналітичного простору колишніх радянських республіки Середньої 
Азії, який, незважаючи на свою начебто різноманітність, 
залишається ідейно впорядкованим і структурно організованим і 
повністю підконтрольним органам державної влади. Приватні 
аналітичні структури конкуренції не становлять. Тема «України» 
не була пріоритетною як у дослідження, так і періодичних 
виданнях, які видаються «мозковими» центрами. Інтерес для 
дослідження становлять публікації політолога, директора Групи 
оцінки ризиків Досима Сатпаєва (Казахстан), політолога 
П. Муллоджанова (Таджикистан) та інші. 

Аналітичні центри частково навіть намагалися провести 
заходи, які б розглядали події в Україні. Так, Центр досліджень 
Центральної Азії ORASAM, який діє при Киргизько-турецькому 
університеті «Манас», організував студентські дебати «Міжнарод-
не право та Крим». 

Щоб зрозуміти тенденції і особливості інформаційного 
простору колишніх радянських республік Середньої Азії слід 
враховувати низку факторів, і, по-перше, рівень свободи преси. 
Згідно з доповіддю міжнародної правозахисної організації Freedom 
House «Свобода преси – 2017» відносно вільні ЗМІ серед країн 
Центральної Азії: в Киргизстані (67 балів) і Казахстані (85 балів), 
Таджикистан з 87 балами зарахований до низки країн з «невіль-
ними» засобами масової інформації, а Узбекистан з 95 балами і 
Туркменістан з 98 балами розташувалися в чорній «десятці» країн, 
ситуація зі свободою преси в яких є критичною [4]. За даними 
щорічного рейтингу свободи преси організації «Репортери без 

                                           
 Доповідь опубліковано напередодні Всесвітнього дня свободи преси, який 

відзначається 3 травня. Freedom House оцінює рівень свободи за 100-бальною 
шкалою, де 0 – найбільш вільна преса, а 100 – абсолютно невільна 
(Див. детальніше: Freedom House отнес Таджикистан к странам с несвободными 
СМИ. 01.05.2017). 
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кордонів»** Киргизстан посів 89-те місце в рейтингу, Таджикистан 
–149-те місце з 180, там ситуацію зі свободою слова «Репортери 
без кордонів» вважають «складною». Найбільш серйозні проблеми 
у цій сфері у Туркменістану – 178-ме місця [5]. 

Складною є ситуація і зі свободою Інтернету. Про це йшлося у 
доповіді Freedom House. Дослідження проводилося в 65 країнах. 
Казахстані та Узбекистані немає свободи Інтернету, в Киргизстані 
Інтернет частково вільний. Таджикистан і Туркменістан у доповіді 
не згадані [6]. Кореспондентів туркменських ЗМІ взагалі немає в 
зарубіжних країнах, навіть у тих, з якими країна має спільні кордо-
ни. Інтернет не розв’язує проблему загальної інформованості насе-
лення, багато зарубіжних сайтів у Туркменістані заблоковані. Ли-
ше невеликій кількості туркменістанців вдається отримати інфор-
мацію із західних ЗМІ і мати альтернативну оцінку подій, які 
відбуваються в Україні [7]. 

Другим вагомим фактором є джерела отримання інформації: 
1) офіційні; 2) незалежні; 3) російські і проросійські; 4) місцеві. 

Третім фактором є те, що у колишніх радянських 
республіках Середньої Азії мас-медіа перебувають під тотальним 
впливом інститутів влади, існує цензура преси, значний контроль 
держави. Так, Казахстан фінансує 95 % ЗМІ, витрачаючи при 
цьому 28 млрд тенге. 

Четвертим фактором є наявність в усіх колишніх радянсь-
ких республік Середньої Азії російськомовних ЗМІ. І у цьому 
контексті важливо акцентувати увагу на позиції росіян і російської 
еліти щодо цих країн. Зазначимо, що більшістю росіян централь-
ноазіатські республіки сприймаються як єдина ціла держава, де 
«живе в основному безграмотний, заради копійки готовий до будь-
якої роботи чорний люд». Мало чим відрізняється й сприйняття їх 

                                           
** Рейтингом свободи преси є список зі 180 країн, ранжированих відповідно 

до «рівня свободи місцевих журналістів». Він складається на основі аналізу 
відповідей журналістів, юристів та соціологів з різних країн на питання 
спеціальної анкети, розробленої організацією. Питання анкети торкаються 
широкого кола тем, пов’язаних з роботою журналістів – законодавство, 
самоцензура, незалежність медіа, плюралізм думок, готовність різних інститутів і 
відомств працювати з журналістами і так далі. 
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російською елітою, яка також часто не розділяє Середню Азію на 
п’ять суверенних держав як окремих суб’єктів політики. Для 
прикладу: 24 травня 2016 р. на головному федеральному каналі 
«Росія HD» переданий в ефір репортаж про ташкентську зустрічі 
глав МЗС країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва 
(ШОС) з титром «Таджикистан» [8]. І таких прикладів чимало. 
Вони явно не слугують вибудовуванню партнерських взаємин. 

Крім зазначених факторів, під час дослідження середньо-
азіатських Інтернет-ресурсів враховувалися такі чинники: доміну-
вання офіційних оціночних суджень, сортування, дозування, 
спотворення та замовчування інформації, відсутність альтернатив-
них поглядів на проблему. 

Конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність 
держав піддаються новим деструктивним впливам. Події в Україні 
кінця 2013 – початку 2014 рр. не тільки визначали інформаційну 
картину в усьому світі, але й сформували порядок денний для 
політичних еліт усього пострадянського простору. Казахський 
політолог Айдос Сарим, оцінюючи події в Україні, назвав їх 
досить «великими, важливими, значними», оскільки вони почина-
ють впливати на країни, суспільства всього пострадянського 
простору, змушують робити моральний і політичний вибір. Він 
прогнозував, що «саме в Україні вирішується доля не тільки її 
самої, але і всього пострадянського світу, можливо, доля і май-
бутнє Росії як єдиної країни» [9]. 

З іншого боку, актуальність української теми для середньо-
азіатського регіону, на думку експертів, полягає ще й у тому, що 
сценарії повалення влади неконституційним шляхом з кожним 
роком удосконалюються і не можна виключати перспективи їх 
застосування у цих країнах, враховуючи, що в країнах регіону 
інтенсивно зростає кількість викликів у політичній, економічній, 
соціальній і релігійній сферах [10]. 

                                           
 До ШОС входять 8 країн-членів – Республіка Індія, Республіка Казахстан, 

Киргизька Республіка, Китайська Народна Республіка, Ісламська Республіка 
Пакистан, Російська Федерація, Республіка Таджикистан і Республіка 
Узбекистан. 
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Кожна з середньоазіатських країн має свої важелі впливу на 
свідомість громадян, інструменти для утримування влади. 
Наприклад, за спробу об’єктивно висвітлювати події в Україні 
керівництво Казахстану закрило один з провідних опозиційно 
налаштованих журналів. Оцінюючи цю ситуацію, Айдос Сарим 
аргументував: «Ми ж усе-таки авторитарна країна, де немає віль-
ного телебачення, де немає вільних засобів масової інформації [9]. 
Експерт також зазначив, що Україна, як лакмусовий папір, виявила 
всі тріщини і розломи, які існували в казахському суспільстві: 
поколінний, міжетнічний, інші [9].  

Узбекистан відомий своєю постійною «особливою думкою», 
що означає «ні» або «дайте ще подумати» [11]. Керівництво країни 
вважало за краще тримати дистанцію від Москви до появи особли-
вої необхідності в озвученні своєї позиції. Зазначимо, Узбекистан 
не визнав незалежність Косово, Абхазії, Південної Осетії. 

Незважаючи на розгортання конфлікту/кризи в Україні (саме 
так характеризували події в Україні) представники влади 
середньоазіатських республік тривалий час зберігали мовчання. 
Усі офіційні заяви МЗС Казахстану мали загальний характер. 
Простежувалася стриманість та виваженість, а також лояльність у 
відношенні до Росії. Таку позицію казахський політолог Расул 
Жумали назвав«обережною і максимально віддаленою» [11]. 
Власне, ані засудження, ані підтримки. Однак проведений у Криму 
референдум у Казахстані, згідно з офіційною заявою МЗС, 
сприйняли «як вільне волевиявлення населення». Коментуючи цю 
ситуацію, Расул Жумали зазначав, що «у політичних еліт регіону 
не вистачає рішучості відкрито сказати, що відбувається справжнє 
порушення основоположних міжнародних норм і правил з боку 
Росії» [11]. Разом з тим, виправдовуючи дії чинної влади він 
констатував, що «сказати про це відкрито не наважуються, але і 
підтримувати це віроломство ніхто не може з огляду на всю 
лояльність цих країн і увесь вплив Росії на ці республіки» [11]. 
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зазначав, що «мало 
хто очікував, що конфлікт в Україні переступить межу, коли 
людське життя втрачає ціну. [12]. Конфлікт в Україні він називав 
«великою трагедією українського народу». Очільник Казахстану 
брав активну участь у роботі з пошуку шляхів врегулювання кри-
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зи, неодноразово наголошував, що ситуація в Україні залишається 
однією з основних тем переговорів з зарубіжними лідерами [12]. 

Події осені 2013 р. – зими 2014 р. стали викликом не лише для 
України, а й для середньоазіатських країн. Ішлося насамперед про 
можливість застосування кримського сценарію у Казахстані. 
Регіонами, де можливе здійснення анексії, експерти називали: 
Кустанайську, Північно-Казахстанську і частково Східно-
Казахстанську області, які безпосередньо межують з Росією і налі-
чують значну частку російськомовного населення [9]. Прогнозу-
валося також, що в умовах Казахстану будь-яка спроба Росії 
анексувати територію північних областей призведе не до 
«гібридної війни» на певній території, а, швидше за все, до етніч-
них чисток і масової різні на всій території країни.  

Велику стурбованість викликали події у Криму і в 
Узбекистані, адже до його території входить Каракалпакстан, який 
має статус автономії [13]. Міністерство закордонних справ 
Узбекистану, єдине з країн Середньої Азії, розкритикувало діяль-
ність Росії в Криму і у своїй заяві наголосило, що «розміщення в 
Криму російських військовослужбовців завдає реальної загрози 
суверенітету України і регіональній єдності» [13].У заяві не 
йшлося про вільне волевиявлення народу і про референдум, який 
пройшов у Криму (на відміну від заяви МЗС Казахстану), а лише 
про територіальну недоторканність і політичну незалежність будь-
якої держави [14]. Наголошувалося, що, виходячи з основополож-
них принципів Статуту ООН і норм міжнародного права, 
Республіка Узбекистан твердо і незмінно дотримується позиції з 
«вирішення міжнародних суперечок мирними засобами», заклика-
ючи «утримуватися в міжнародних відносинах від загрози силою 
або її застосування проти територіальної недоторканності або 
політичної незалежності будь-якої держави» [15]. 

Міністерство закордонних справ Киргизстану виступило з 
заявою щодо питання Криму і ситуації в Україні, у якій визнало 
результати референдуму в Криму від 16 березня 2014 р., назвавши їх 
«волевиявленням абсолютної більшості населення автономної Рес-
публіки» [16]. При цьому у заяві наголошувалося, що це «об’єктивна 
реальність, які б полярні оцінки не давалися цьому референдуму» 
[17]. Важливо зазначити, що за кілька днів до цієї заяви Міністерство 
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закордонних справ Киргизстану визнало В. Януковича нелегітимним 
Президентом України і недоречною і неадекватною заяву В. Януко-
вича від 11 березня 2014 р., а також засудило будь-які дії, спрямовані 
на дестабілізацію обстановки в Україні [17].  

З початку подій в Україні таджицька влада вважала за краще 
не висловлюватися конкретно. Ця тема фактично замовчувалася у 
державних ЗМІ та під час офіційних зустрічей російських і 
таджицьких політиків, ймовірно тому, що у чиновників і проуря-
дових журналістів домінували проросійські настрої. Незалежний 
експерт з Таджикистану Парвіз Муллоджонов таку стриманість 
пояснював складним становищем, в якому перебуває Таджикис-
тан, оскільки в економічному плані він залежить як від Росії, так і 
від Заходу. Тому «владі країни дуже важливо не зіпсувати відноси-
ни ані з тією, ані з іншою стороною, тому вона відкрито не підтри-
мує жодну зі сторін» [11]. Жодних коментарів або заяв про події в 
Україні від президента або МЗС Туркменістану не було [18]. 

Експерти висловлювали сподівання, що у російських політиків, 
які відповідальні за прийняття важливих політичних рішень, ще 
залишилися залишки розсудливості, а події в Україні їх навчили хоча 
б чого-небудь [9]. Однак стверджували, що було б «великою помил-
кою покладатися лише на розсудливість російської сторони» [9]. 

Висвітлюючи антиурядові акції протесту на підтримку 
інтеграції з Європейським Союзом, що відбувалися на Майдані в 
Києві з листопада 2013 р., офіційні засоби масової інформації 
Казахстану обмежувалися короткими новинами і загальною 
характеристикою подій. Разом з тим, варто наголосити, що, на 
відміну від висвітлення «помаранчевої революції» 2004 р., у 
казахстанських ЗМІ рідше траплялися матеріали «викривального» 
характеру, які висвітлювали події в негативному світлі. Більше 
того, газети «Егемен Қазақстан» і «Казахстанська правда» разом з 
інформацією, поширеною офіційною владою України, кілька разів 
давали посилання на Радіо Азаттик і джерела в соціальних 
мережах, які передавали інформацію безпосередньо з місця подій 
на Майдані [19]. 

                                           
Казахська редакція Радіо «Свободная Европа». 
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У соціальних мережах і незалежних ЗМІ країн Середньої Азії 
активно обговорювалися питання про «Євромайдан», зміщення з 
поста Президента В. Януковича і його втеча, анексію Криму, 
збройний конфлікт на Сході країни. Мільйони людей цікавилися 
долею України. Підтвердженням цьому може слугувати трафік 
українських сайтів.  

На Фейсбуці одночасно з українськими подіями відбувся 
казахстанський «майдан», який за градусом напруги не поступався 
київському, а за поглядами та інтересами Ботагоз Сейдахметова 
умовно поділила його на три табори: перший з яких підтримував 
братів-українцям; другий табір акцентував увагу на проблемах в 
Європейському Союзі [20]. А третій експерт назвала іноземним, 
особливим табором, який складався зі свідків «тюльпанової рево-
люції» у Киргизії. Їхні коментарі відзначалися «їдкістю і часом 
мали відверто знущальний характер», порівнюючи події в Україні 
з «тюльпановою революцією», показуючи, що людські та інші 
жертви не привели до високого рівня економіки та демократичних 
змін у внутрішній і зовнішній політиці країни [20]. 

Інформаційне агентство «Жахон» при МЗС Узбекистану 
виступило із заявою з приводу подій в Україні, у якій не згадува-
лася Російська Федерація [21]. Натомість, більшість місцевих ЗМІ 
про події в Україні не згадували, тим більше, що етнічні узбеки 
вважають за краще отримувати новини рідною мовою, тому 
частина населення не знала про те, що в Україні точиться війна. 
Новинні ресурси в Інтернеті, які містили альтернативну 
інформацію, жителі Узбекистану відвідували не особливо активно, 
довіряючи російській телепропаганді, яка упродовж тривалого 
часу творила з України образ ворога [22]. 

Під час обговорення ситуації в Україні киргизькі користувачі 
соціальних мереж розділилися на два табори: частина підтри-
мувала Президента В. Януковича, друга сторона виступала на боці 
демонстрантів. Власне, на віртуальному майданчику Киргизстану 
зіткнулося дві думки – проросійська і прозахідна [23].  

Жодної згадка у випусках новин на телебаченні, жодного 
рядка або фотографії, присвяченим подіям в Україні, в туркменсь-
ких газетах не було [18]. Тему Майдану обговорювало населення, 
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коментуючи та ділячись один з одним новинами, переживали, спо-
стерігаючи кадри трагедії, яку транслювали зарубіжні канали [18].  

Киргизький політолог Єркін Абдиразаков наголошував, що не 
всі в Киргизії дотримуються офіційної позиції, а багато людей 
«підтримують дії Києва і засуджують Москву» [11], а киргизька 
молодь більше орієнтується на Захід, ніж на Москву [11]. 

Марс Сарієв, політолог з Киргизстану, події в Україні назвав 
протиборство між Росією і США. Прогнозуючи майбутнє України 
у лютому 2014 р., категорично заявляв, що «Україна приречена на 
розкол», мотивуючи це тим, що Схід тяжіє до Російської Федера-
ції, Захід відокремиться, і Крим уже заявив про відділення у разі 
зміни легітимної влади [24]. Понад те, стверджував, що Україна на 
межі громадянської війни [24]. Про громадянську війну писав і 
таджицький політолог Рашид Г. Абдулло, визначивши, що її поча-
ток було покладено силовим протистоянням з людськими жертва-
ми на Майдані, а потім і озброєним захопленням влади опозицією 
21–22 лютого 2014 р. Більше того, він пророкував, що громадян-
ська війна стала реальністю не тільки для південно-східних регіо-
нів України, але, тією чи іншою формою, і для всієї країни [2]. 

Аналізуючи російськомовні ЗМІ колишніх радянських респуб-
лік Середньої Азії, ми намагалися простежити й реакцію політичних 
партій на Євромайдан і Революцію Гідності в Україні. Відзначимо, 
що такої інформації не багато. У Казахстані станом на 25 лютого 
2014 р. партії не зробили жодних офіційних заяв щодо подій в 
Україні. Зокрема, керівник прес-служба Загальнонаціональної 
соціал-демократичної партії Максим Андрюшин зазначав, що їхня 
партія поки що утримується від «поспішних висновків». Натомість 
Громадський рух «Демократичний Казахстан» і Мусульманський 
комітет з прав людини в Центральній Азії поширили заяву, в якій 
зазначалося, що «хвороба під назвою «синдром Януковича» набула 
широкого поширення і вони не знають, як від неї позбутися» [25]. 

Іншою була реакція політичних партій Таджикистану. 
Виваженою і чіткою була позиція голови Партії ісламського 
відродження Таджикистану (ПІВТ) Мухіддіна Кабірі, який події в 
Україні пояснював тим, що «жителі України просто не витримали 
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всіх корупційних схем у системі» [26]. Також він наголошував, що 
угода, яку підписав Янукович перед відходом, мала бути підписана 
в перший же день, коли народ вийшов на майдан. М. Кабірі 
висловив припущення, що Росія програла вже Україну і повинна 
зробити висновки з цього. «Вона повинна дружити не тільки з 
урядами країн пострадянського простору, з якими вона і так має 
дружні відносини, але і мати хороші стосунки з народами цих 
країн» [26]. На думку очільника ПІВТ, Янукович обов’язково 
відповість перед українським судом, або міжнародним, за ті 70 
смертей, що сталися [26]. 

Очільник Соціал-демократичної партії Таджикистану Рахма-
тілло Зойіров зазначав, що після підписання домовленостей між 
Президентом України В. Януковичем і лідерами опозиції за 
посередництва глав МЗС Німеччини, Польщі та Франції 21 люто-
го 2014 р. в Україні розпочався другий і «найважчий етап» – 
«організації державного управління та парламентаризму» [27].  

Прогнози очільників політичних партій щодо майбутнього 
України були певною мірою розглянуті і у експертному середо-
вищі. Зокрема, уже 25 лютого 2014 р. в Алмати відбувся круглий 
стіл на тему «Ситуація на Україні. Погляд з Казахстану». Його 
учасники намагалися знайти відповідь на питання про те, що буде 
в найближчому майбутньому з Україною? Що привело Україну до 
Майдану? Як ці події можуть вплинути на політичне життя в 
пострадянському Казахстані? [25]. У роботі круглого столу брав 
участь російський політолог Олександр Князєв, позиція якого була 
близькою до позиції офіційного Кремля. Він висловив припу-
щення, що Україна може припинити своє цілісне існування і 
розколотися як мінімум на дві частини: західну (переважно 
аграрну) і східну (переважно промислову). Окремо, за його 
словами, існує проблема Криму, який «може захотіти самостій-
ності». Серед основних передумов для розпаду України російсь-
кий політолог називав слабку державну владу, зовнішні геопо-
літичні різноспрямовані інтереси, внутрішні відмінності, що 
доходили до протиріч не тільки економічних, але і культурно-
історичних (етнічних, мовних, релігійних і інших) [25].  
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Цю думку не поділяв головний редактор газети 
«Комсомольская правда. Казахстан» Асілбек Бісенбаєв, який 
стверджував, що Україна не розпадеться і що ідея про її розпад 
спеціально підкидається російськими політологами. Він висловив 
упевненість у тому, що в Україні утворюється сильна влада. Щодо 
впливу зовнішніх сил на Україну, власне, «м’якої сили» 
А. Бісенбаєв розрізняв корисний і деструктивний. Корисним він 
назвав вплив Заходу, спрямований на інтеграцію України в 
Європу. Вплив Росії на Україну, спрямований на збереження 
корумпованого режиму, нехтування правами людини А. Бісенбаєв 
називав деструктивним, закликавши не ідеалізувати архаїчний 
промисловий Схід України [25]. 

Ситуація в Україні і навколо України була й темою сесії 
другого дня ХІІ Євразійського медіа-форуму. Голова організацій-
ного комітету EAMF Даріга Назарбаєва наголосила: «Ми пережи-
ваємо за Україну – нашого доброго друга та надійного торгового 
партнера, з якими нас дуже багато що пов’язує. Для нас ці події – 
просто особисті» [28]. 

Позитивно сприймається експертами прагнення України до 
європейської інтеграції і європейських цінностей, бажання бути 
інтегрованими в цивілізоване суспільство. Аргументами на ко-
ристь цієї позиції були «історичні події в Україні», які показали, 
що розвиток і захист демократичних цінностей, свобода слова і 
право на незалежність стають все більш важливими для громадян. 
Особливо для молоді, яка бажає жити і розвиватися, заробляти, а 
не отримувати мізерну зарплату, існувати не за нав’язаними 
совковими правилами, а за євростандартами [29]. А. Бісенбаєв 
убачав вигоду, яку отримає Казахстан від інтеграції України в 
Європу. Адже, якщо Україна інтегрується з Європою, то казахські 
бізнесмени будуть охочіше інвестувати в економіку України, ніж в 
економіку Казахстану, оскільки там, де буде менше корупції і 
працюватимуть європейські закони, вони відчуватимуть, що їхній 
капітал в Україні перебуватиме у більшій безпеці, ніж у себе на 
Батьківщині [25]. 

Пояснюючи європейський вибір українців, експерти відзнача-
ли, що головне, що робить Європу бажаною для ліберальної части-
ни українців, – це те, що «зближення або асоціація наведе європей-
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ський порядок у країні. Як в законах, так і в їх виконанні» [30]. 
Йшлося й про зміну політичного стилю на європейський, який 
передбачав більшу прозорість ведення справ у політиці, велику 
залученість громадянського суспільства [30].Під іншим кутом зору 
стверджували, що ще один майданне вирішить проблем з 
«бандитами і злодіями» при владі, не виправить економічну ситуа-
цію, не зробить політику більш прозорою [30].  

Киргизькі експерти також підтримували євроінтеграцію 
України, вказуючи, на наявність широкого консенсусу суспільства 
і бізнесу щодо неї [29]. Політолог Едил Осмонбетов зазначав, що 
«Україна стала вже іншою. Це факт!», і наголошував, що «цивілі-
заційна невизначеність країни завершилася на користь європей-
ського вибору», аргументуючи це на підставі численних опитувань 
в усіх регіонах України, стверджуючи, що цей вибір є пріоритетом 
у більшості соціуму [29]. При цьому експерт слушно зазначав, що 
«країна європейської ментальності хоче позбутися опіки обридли-
вих партнерів з імперськими амбіціями», тобто Росії [29]. Однак 
він наголошував, що багато залежить і від внутрішньої політики, 
адже «країна хоче бачити нових політиків з прогресивним 
мисленням, прозорі правила гри, а не чергову зміну чиновників, 
які контролюють корупційні схеми» [29]. На питанні ефективного 
державного управління і парламентаризму акцентував увагу і 
Рахматілло Зойіров, який переконував, що від цього буде залежати 
і доля не тільки політичного та економічного, а й культурного 
відродження України [27]. 

Аналіз російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радян-
ських республік Середньої Азії дає підстави стверджувати, що в 
експертному середовищі існує як позитивна, так і негативна 
оціночна конотація подій осені 2013 р. – зими 2014 р. в Україні. 
Переважна більшість експертів, по-перше, підтримує європейсь-
кий вибір України; по-друге, Україну поважає за її бажання 
власного вибору, за право самим вирішувати свою долю, жити за 
власними нормами; по-третє поділяє прагнення позбутися тиску 
Російської Федерації, розірвати усі зв’язки (насамперед, відрив 
України від «русского мира»); по-четверте, події в Україні були 
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застереженням і пересторогою для офіційної влади середньо-
азіатських республік. Разом з тим, експерти вказують на масовану 
пропагандистську кампанію з боку російської влади через ЗМК 
колишніх радянських республік Середньої Азії, обмеження 
доступу інформації для пересічних громадян та необ’єктивне 
висвітлення подій в Україні. 

У прогнозах майбутнього України домінують два погляди: 
1) утвердження європейської демократичної держави та 2) розкол 
України, втрата її територій. Наголошувалося на викликах у 

безпековій сфері та інформаційній політиці. 
 

___________________________ 
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СУПЕРЕЧНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО 
ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

 
Тетяна Бевз 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В 
АР КРИМ У ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ ПЕРШОГО 

ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХІ СТ. 
 

У статті проаналізовано суперечності, прорахунки участі 
партій у політичних процесах в Автономній Республіці Крим. 
Розкрито участь політичних партій у президентських виборчих 
кампаніях 2004 р., 2010 р., парламентських 2006 р., 2007р., та у 
місцевих виборах. Показано діяльність політичних партій і їх 
вплив на політику АРК. 

Ключові слова: політичний процес, політична участь, 
політичні партії, АР Крим, вибори, електорат, виборчі кампанії. 

Tеtiana Bevz. Features and contradictions of the political parties 
participating in the ARC in the electoral processes of the first decade 
of the XXI century. 

The article analyzes the contradictions, mistakes parties 
participating in the political process in the Crimea.The participation of 
political partiesis revealed in the presidential election campaigns in 
2004, 2010, parliamentary 2006, 2007., in 2012 and local. Political 
parties and their influenceare showed on the policies of the ARC. 

Key words: political process, political participation, political 
parties, Crimea, elections, voters, election campaigns. 

 
Найпоширенішою формою політичної участі є участь у 

виборах. Рівень включеності суб’єктів у політичну діяльність дає 
підстави виділити дві форми політичної участі: електоральну і 
партійну. Електоральна участь не виходить за межі участі у 
виборах, є періодичною і передбачає виконання виборцем ролі 
об’єкта впливу політичних структур та суб’єкта політичного 
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процесу. Партійна участь є регулярною і виявляється у членстві у 
партії, пожертвуваннях для партії, відвідуванні зборів, мітингів, 
участі у політичних кампаніях, виконанні ролі кандидата на 
керівну посаду в політичній сфері. Переваги політичної участі 
виявляються у різноманітних формах політичного процесу – на 
виборах, під час формування органів державної влади, 
забезпечуючи ротацію політичної еліти і збереження соціальної 
стабільності соціуму. 

Питання політичної участі перебуває у центрі уваги 
вітчизняних науковців: В. Бортнікова, А. Колодій, М. Слюсарев-
ського, С. Приходько, Н. Ротар, Ю. Остапецьта інших. Особливий 
інтерес становить аналіз політичної участі у регіонах України. Для 
нашого дослідження ми обралианаліз участі політичних партій в 
АР Крим у електоральних процесах першого десятиліття ХХІ ст. 
Частково цих питань торкалися автори колективної праці «Крим в 
етнополітичному вимірі» (К., 2005), проаналізувавши етнополі-
тичні процеси в Криму ХХ – початку ХХI століття та їх вплив на 
суспільно-політичне становище в АРК. Послуговувалися й 
новітніми дослідженнями: «Крим: шлях крізь віки. Історія у 
запитаннях і відповідях» (К., 2014); збірником наукових 
досліджень та документальних свідчень «Крим в умовах суспіль-
но-політичних трансформацій (1940–2015)»; «Крим після анексії. 
Державна політика, виклики, рішення та дії. Біла книга» (К., 2016), 
а також періодичними та Інтернет-виданнями. 

Метою роботи є дослідження особливостей, суперечностей, 
прорахунків політичних процесів у розвитку АРК, виокремленні 
«слабких місць» державної політики щодо регіону. Для досягнення 
мети необхідно вирішити такі завдання: 

– дослідити особливості проведення президентських виборчих 
кампаній 2004 та 2010 рр. в Автономній Республіці Крим;  

– проаналізувати участь політичних партій у парламентських 
та місцевих виборчих кампаніях в Автономній Республіці Крим. 

З початком 2000-х років відчутними стали зміни у партійних 
прерогативах кримських політиків*, а отже, і електорату. 

                                           
* Зокрема, уже у 2001 р. членами ПАРТІЇ РЕГІОНІВ стали Б. Дейч (з 1998 р. 

– перший заступник голови Верховної Ради АРК, а у 2002–2006 – голова); 
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Відбулася трансформація від електоральних уподобань 
Комуністичної партії України, яка на усіх виборчих кампаніях 
домінувала в Автономній Республіці Крим, до ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. 
Однак це не було зміною ідейних орієнтирів, а швидше – 
партійних кольорів від червоного до біло-блакитного, оскільки 
проросійські ідеї щодо статусу російської мови як другої 
державної домінували у програмових, а особливо у перевиборчих 
програмахПАРТІЇ РЕГІОНІВ та її кандидатів. 

Основна ідеологема ПАРТІЇ РЕГІОНІВ – відданість ідеології 
домінування інтересів регіонів – позитивно сприймалася як 
елітою, так і електоратом автономії під час виборчої кампанії. 
Вперше впізнаваність партія здобула під час парламентської вибо-
рчої кампанії 2002 р. у складі виборчого блоку «За Єдину Украї-
ну!», основою блоку була Народно-демократична партія. Співпра-
цю ці політичні сили продовжили і під час президентської вибор-
чої кампанії. Займаючи активну позицію і маючи своїх представ-
ників у різних гілках влади, вони підписали 8 липня 2004 р. Угоду 
про створення виборчої коаліції громадсько-політичних сил.  

Політичний «портрет» ПАРТІЇ РЕГІОНІВ напередодні 
президентських виборів 2004 р. мав такий вигляд: представники 
партії були у складі Верховної Ради АРК, члени партії 
А. Гриценко та М. Колісниченко були віце-прем’єрами кримського 
уряду. Важливим ресурсом організації була зважена й толерантна 
політична поведінка Голови Верховної Ради АРК Б. Дейча, який 
уміло регулював динаміку інтересів місцевих еліт, у тому числі на 
рівні не тільки республіканської законодавчої, а й виконавчої 
влади, можливості парламентської газети «Крымские известия», 
щотижневика «Республика Крым», інформаційних програм 
Державної ТРК, а також найтиражнішої на півострові «Крымской 
правды». КРО ПАРТІЇ РЕГІОНІВ активно інтегрувала в свої лави 
керівництво Російської громади Криму та Партії «Руський блок» 
(О. Родивилов). Незважаючи на значні ресурси партії, все ж 
відчутною була на півострові партійна конкуренція. 

                                                                                             
В. Кисельов (1997–1999 – Постійний представник Президента України в АР 
Крим; 2000–2001 – в.о. заступника голови, Ради Міністрів АР Крим; 2002–2006 –
1-й заступник Голови Верховної Ради АР Крим) та ін. 
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Другою за популярністю та впливовістю політичною силою в 
АРК у перше десятиліття ХХІ ст. продовжувала залишатися 
Комуністична партія України, яка діяла на одному «електо-
ральному полі» з ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ. Адже Крим був чи не 
єдиним регіоном, де концентрація електорату комуністів була 
суттєвою, а місцеві комуністичні осередки входили в районні 
органи влади. Проте протиріччя між очільниками КПУ та 
Кримського регіонального відділення (аж до позбавлення 
Л. Грача* партійного квитка КПУ), співпраця П. Симоненка з 
ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ, частково з БЮТ і з відомими олігархами, 
зокрема, К. Григоришиним, що похитнуло довіру до лідера КПУ 
малозабезпечених пенсіонерів та ветеранів Криму, спричинивши 
«дифузію комуністичного електорату між кількома партійними 
утвореннями» [1], а також конфлікт у середовищі кримських 
комуністів значно знизили впливовість КПУ на політику 
автономії. Інші ліві політичні партії (Прогресивна соціалістична 
партія України, Комуністична марксистсько-ленінська партія 
України) культивували ностальгію за часами СРСР, висуваючи 
вимоги соціальної справедливості.  

Носіями ідеології російського імперського націоналізму та 
адептами ідеї «русского мира» виступали проросійські партії, які 
активно діяли в Криму на початку ХХІ ст. У програмних засадах 
політичних партій фіксувалися ідеї, які були спільними для 
переважної більшості з них: федеративний устрій України, 
збереження російського етнополітичного характеру АР Крим та 
м. Севастополя, інтеграція з Росією і Білоруссю, вступ до Митного 
союзу, посилення політичних, економічних та культурних зв’язків 
з Російською Федерацією, протидія співробітництву України з 
НАТО та європейській інтеграції України, надання особливого 
статусу російській мові. Програми партій містили націоналістичні, 
імперські та панслов’янські ідеї. Зокрема, Слов’янська партія 

                                           
* Після виключення з КПУ Л. Грач очолив Комуністичну партію робітників 

і селян, але після конфлікту з колишніх керівництвом КПРС був виключений і з 
цієї партії. А наприкінці 2013 р. у Криму створив і очолив Політичну партію 
«КОМУНІСТИЧНА МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» 
(КМЛПУ). 
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своєю стратегічною метою визначала відтворення національної, 
духовної, економічної та історичної єдності України, Білорусі та 
Росії, стверджуючи, що без такої «єдності наш народ приречений на 
неминучу економічну, політичну і національну катастрофу, а 
Україна втратить свою незалежність і перетвориться у колоніальний 
придаток Заходу» [2, с.134]. У програмі Партії «Руський блок» було 
сформоване бачення кримської проблеми, яке передбачало, що 
«загальний процес інтеграції України і Росії в міждержавний Союз 
усуне всі гострі кути, які спричиняють нестабільність на 
Кримському півострові» [2, с.481]. Чітко простежувався регіоналізм 
у програмних засадах Партії «Союз», констатуючи, що це партія, 
насамперед, «регіонального інтересу», її члени були прихильниками 
федералізму та децентралізації державної влади [2, с.243]. 

У Криму існував стабільний електорат, який підтримував 
проукраїнські патріотичні сили і становив від 5 до 10 % усіх 
виборців. Організації «проукраїнського» націонал-патріотичного 
спектра були представлені Кримською регіональною організацією 
Політичної партії «Народний Союз – «Наша Україна» (НСНУ), 
Кримським відділенням Народного Руху України (НРУ), а також 
Кримською регіональною організацією ВО «Батьківщина». 
Регіональна спрямованість Кримської регіональної організації ВО 
«Батьківщина» певною мірою ідеологічно відрізняла цю структуру 
від загальноукраїнської [3]. 

На початку 2004 р. в Автономній Республіці Крим були 
зареєстровані та діяли регіональні організації і відділення 94 полі-
тичних партій*. Активізація діяльності політичних партій у боротьбі 

                                           
*За інформацією Головного управління Міністерства юстиції України в АРК 

з початку 2004 р. у Криму зареєстровані регіональні організації 3 партій: 
реєстраційне свідоцтво одержали місцевий осередок Партії освітян України в 
АРК, Кримська регіональна організація Всеукраїнської політичної партії 
«Екологія і соціальний захист» і Кримська республіканська організація партії 
«Відродження». Крім того, зареєстровані сімферопольські міські організації 
5 партій: Партії освітян України, Партії захисту знедоленого народу України, 
Партії приватної власності, Партії мусульман України, Партії побудови, 
правозахисту недержавних організацій України – «Партії правозахисту». У 
2003 р. в Криму було зареєстровано 25 регіональних організацій партій, у 2002 р. 
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за електорат Криму розпочалася задовго до президентських виборів 
2004 р. Особливою активністю відзначалися дві політичні партії, 
місцем знаходження центральних органів яких був Донецьк – 
Слов’янська партія та Партія мусульман України (ПМУ). Очільник 
Слов’янської партії О. Базилюк уже на початку 2004 р. відновив 
діяльність кримської організації на чолі з народним депутатом 
Верховної Ради Криму, очільником Конгресу російських громад 
С. Шувайниковим, який головним завданням вважав «змусити 
державу поважати права росіян і російськомовних» [4]. 

Партійний з’їзд Партії мусульман України на початку 2004 р. 
прийняв рішення про реорганізацію партії. Основний акцент у 
майбутній діяльності робився на Крим – оскільки тут компактно 
проживала найбільша кількість мусульман країни – кримські татари. 
Зазначимо, що Кримська організація ПМУ попередні 5 років 
проіснувала, не маючи жодної первинної організації. Однак лише 
упродовж місяця після з’їзду вони з’явилися у Чорноморському, 
Нижньогірському, Сакському районах і містах Джанкої, Євпаторії, 
Старому Криму, Судаку [4], які з початком виборчої кампанії 
підтримали кандидата у Президенти В. Януковича. 

До коаліції громадсько-політичних сил «Крим за Януковича» 
під час виборів Президента 2004 р. входило понад 80 кримських 
партійних і громадських організацій: Федерація греків Криму, 
Асоціація єврейських організацій та громад Криму, кримські 
товариства вірмен, поляків, болгар, Асоціація кримських караїмів 
«Крим-карайлар», Кримське товариство радянських німців 
«Відродження» та Кримський республіканський фонд міжна-
ціональної злагоди, до складу якого входили два десятки дрібних 
етнічних організацій і який фінансувався урядом Криму. 

Угоду про створення коаліції демократичних сил «Кримчани – 
за Ющенка» на підтримку кандидата у Президенти В. Ющенка 
підписали представники 26 кримських відділень політичних партій 
і громадських організацій*. Серед них відділення Ліберальної 

                                                                                             
– лише 5. (Див.: В Криму діють 94 партії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=2167) 

* Під угодою про створення коаліції поставили свої підписи керівники 
кримських організацій партій ЛПУ, УРП «Собор», «Батьківщина», СДПУ, ХДС, 
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партії України**, Партії «Яблуко», Російської громади 
Причорномор’я, Російського земляцтва Криму та інші [5]. 

Наприкінці серпня 2004 р. у проросійському русі Криму 
відбувся розкол – Партія «Руський блок» і Російський рух України 
заявили про вихід з коаліції на підтримку В. Януковича. Натомість 
Конгрес російських громад Криму поширив заяву, в якій 
звинуватив керівників Партії «Руський блок» і Російського руху 
України у продажності В. Ющенку та у тому, що вони «претенду-
ють на право представляти у політичному житті України все 
російське і російськомовне населення», але «страждають меркан-
тильним політичним прагматизмом і, як правило, без матеріальної 
та фінансової вигоди нічого не роблять» [6]. 

Програми кандидатів у Президенти 2004 р. пропонували 
альтернативні напрями розвитку країни, її економічні й політичні 
пріоритети, зовнішньополітичні орієнтири. В. Янукович у своїй 
передвиборчій кампанії на перше місце ставив проблеми економіч-
ного піднесення, які повинні були привести до консолідації 
українського суспільства, надання російській мові статусу другої 
державної мови і відмову від вступу України до НАТО. Натомість 
В. Ющенко порушував питання захисту і зміцнення в Україні 
демократії, сформулювавши план дій «Десять кроків назустріч лю-
дям», обминувши тему статусу і повноважень кримської автономії. 

                                                                                             
«Яблуко», УНП, НРУ, ДемПУ, МПУ, Всеукраїнські громадські організації «Наша 
Україна» і «За Україну! За Ющенка!». Лідера «Нашої України» у Криму також 
вирішили підтримати Кримський Союз власників землі, Всекримське товариство 
вчених, Кримське відділення Союзу офіцерів України, Громадське об’єднання 
«Вільний вибір», Сімферопольська організація Союзу українок, Кримсько-
татарський молодіжний центр, «Союз молодих державних службовців України», 
«Молода Батьківщина», Всеукраїнська громадська організація «Товариство 
українських офіцерів», Кримський центр прав людини ім. П. Григоренка, 
Російське земляцтво Криму, КУН, Кримський республіканський благодійний 
фонд, Чорноморський благодійний фонд, Всекримське об’єднання виборців за 
громадянський мир і міжнаціональну злагоду. (Див.: У Криму створили коаліцію 
«Кримчани за Ющенка!». 05.08.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ua.comments.ua/politics/6200-U_Krimu_stvorili_koalitsiyu.html) 

** Кримська регіональна організація Ліберальної партії України – єдина з 
регіональних організацій партії, яка на виборах Президента України не 
підтримувала кандидатуру В. Януковича. 
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Напередодні другого туру голосування було розповсюджено 
фейк під назвою «Відкритий лист В. Ющенка до кримсько-
татарського народу», в якому йшлося про негайне, у разі перемоги, 
перетворення Криму на кримськотатарську автономію, виселення 
з нього росіян та введення кораблів НАТО до Севастополя. Штаб 
В. Януковича заперечував свою причетність до розповсюдження 
фейку, однак на мітингу на підтримку кандидата від влади віце-
спікер автономії, очільник КРО ПАРТІЇ РЕГІОНІВ В. Кисельов ви-
словив позицію, аналогічну з висловленою у фейковому листі [7].  

У передостанній день агітації урядова «Крымская газета» із 
маркуванням «Політична реклама» опублікувала в одному блоці з 
програмою В.Януковича –«для наочності порівняння – псевдо-
програму В.Ющенка». У ній були ті самі ідеї, що і у листів-
ці:створення кримськотатарської автономії, негайний вступ у 
НАТО, прискорена українізація країни, закриття кордонів із 
Росією як умова вступу до Європейського Союзу. Щоправда, 
з’явилася ще одна «ідея»: «розміщення на території України 
таборів для біженців із Кавказу та інших гарячих точок». Однак 
прокуратура Криму не виявила нічого протиправного у розпов-
сюдженні листівок без вихідних даних із псевдозверненням 
В.Ющенка до кримськотатарського народу [7]. 

Таблиця 1. 

Активність виборців на президентських виборах 2004 р. в 
Автономній Республіці Крим(порівняння трьох голосувань) 

 

Дата 
голосування 

Україна м. 
Севастополь 

 

Автономна 
Республіка 

Крим 
 

В. Ющенко В. 
Янукович

31.10.2004 74, 54 % 70, 27 % 65, 94 % 12, 79 % 69, 17 % 
22.11.2004 80, 4 % 81, 86 % 78, 14 % 14, 59 % 81, 99 % 
26.12.2004 77, 19 %  79, 88 % 75, 25 % 15, 41 % 81, 26 % 

 

Джерело: Центральна виборча комісії: Вибори Президента 2004 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2004/wp0011 

 

Активність виборців у Автономній Республіці Крим на 
президентських виборах 2004 р. була дещо нижчою, ніж по 
Україні. Натомість кількість тих, хто віддав голоси за 
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В. Януковича, була вищою, ніж в Україні загалом. Крім того, 
значно виросла кількість голосів після першого туру тих, хто 
голосував як за В. Януковича, так і за В. Ющенка (Таблиця 1.). 
 

Таблиця 2. 
Вибори Президента України на території АРК 

 
П.І.Б. Партійність 2004–2005 рр. 2010 р. 

  І тур ІІ тур ІІІ тур І тур ІІ тур 
В. Ющенко Самовисування 12, 79% 14, 59% 15, 41% – – 
В. Янукович ПАРТІЯ 

РЕГІОНІВ 
69, 17% 81, 99% 81, 26% 61, 13% 78, 24% 

Ю. Тимошенко ВО 
«Батьківщина» 

– – – 11, 96% 17, 31% 

 
Джерело:Центральна виборча комісія. Вибори Президента 2004 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/ 
pls/vp2004/wp0011; Центральна виборча комісія. Вибори Президента 
2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011 

 

У Таблиці 2. показана тенденція збільшення кількості голосів, 
відданих за проукраїнського кандидата в Президенти. За результа-
тами голосування 26 грудня 2004 р. В. Ющенко здобув у Криму 
15, 4% голосів (178 755 виборців) підтримки. Меджліс доводив, 
що108 тисяч із них – це голоси кримських татар. При цьому ніхто 
не рахував, скільки голосів, і не тільки в Криму, втратив кандидат 
В. Ющенко, а потім і Політична партія «НУ–НС» «завдяки» 
технологіям опонентів: «Ющенко – Президент кримських татар» 
або «У випадку перемоги помаранчевих кримські татари 
отримують національну автономію». У реальності ці гасла не мали 
підстав. Про що свідчить бездіяльність центральної влади в Криму 
у роки президентства В. Ющенка. Навіть створена Л. Кучмою Рада 
представників кримськотатарського народу за роки каденції 
В. Ющенка збиралася... один раз [8]. 

Очільник кримської організації Народно-демократичної партії 
С. Куніцин в останні дні 2004 р. ініціював створення політичної 
коаліції «Народний вибір Криму». У заяві про створення коаліції 
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вказувалося за що, а не за кого був «народний вибір Криму»: за 
статус російської мови, подвійне громадянство, соціально-орієнто-
вану економіку, економічну автономію, за самостійну геополітич-
ну стратегію розвитку Криму [9].  

Об’єднавчий форум демократичних сил, організований 
прихильниками В. Ющенка у лютому 2005 р. за участю представ-
ників партій та організацій, які входили до коаліції «Кримчани – за 
Ющенка», народних депутатів України від Криму і депутатів 
багатьох місцевих рад, священнослужителів майже всіх конфесій, 
включно з митрополитом УПЦ МП Лазарем. Запрошенні були й 
керівники автономії, які очолювали КРО ПАРТІЇ РЕГІОНІВ і 
НДП. Метою форуму було згуртувати розколоту виборами 
політичну спільноту автономії і підтримати програму Президента. 
Освистаними залишили трибуну спікер парламенту Б. Дейч, 
лідери кримських організацій Партії промисловців і підприємців 
України, Християнсько-Демократичного Союзу, які підтримували 
В. Ющенка, так і опоненти – представники ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, 
Слов’янської партії, а також «помаранчеві» політики: керівник 
кримського головкому НБУ А. Бурдюгов та віце-спікер, заступник 
голови Меджлісу кримськотатарського народу І. Умеров [10]. 
Власне, об’єднавчий форум демократичних сил був свідомо й 
організовано провалений, засвідчивши про суперечності і 
конфлікти у команді новообраного Президента. 

У кримському парламенті була створена нечисленна 
депутатська група «Сила в єдності» на підтримку В. Ющенка, 
перейменована згодом на «Народний союз – «Наша Україна». 
Натомість, колишня більшість – група «Стабільність» змінили 
свою назву на «Народний союз «Стабільність», яка об’єднала 
депутатів, які представляли ПАРТІЮ РЕГІОНІВ, СДПУ(о), НДП, 
Народну Партію, депутатів – кримських татар, які не входили у 
жодні партії, інших безпартійних. Після виборів Президента 
України 2004 р. у виконком ПАРТІЇ РЕГІОНІВ ніхто з представ-
ників Криму не ввійшов [11]. 

Політика нового українського Президента і особливості 
земельних самозахоплень з боку кримських татар, зростання 
підтримки з боку Росії призвели до збільшення і зростання 
популярності російських організацій у Криму, зокрема, радикаль-



 
 

240 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2(88)
 

них. Серед них: «Російський фронт Сергія Шувайникова», Російсь-
ка громада Криму, Молодіжний рух «Прорив»(А. Добичін), Євра-
зійська спілка молоді Криму, Народний фронт «Севастополь – 
Крим – Росія»* (2005 р., В. Подьячий), «Руський Крим»(С. Юхін). 
Остання своїми виступами під гаслом «Україна – без Криму!», 
відвертими закликами до сепаратизму привертала увагу не лише 
преси, а й СБУ. Проти очільників організації було порушено 
кримінальну справа що змусило їх до втечі за межі Криму і 
України. Метою Молодіжного руху «Прорив» визначалася силова 
протидія «помаранчевій окупації».Усі ці організації вимагали 
більш радикальних дій, ніж ті, які проголошувала «Російська 
громада Криму» та її політичне «крило» – Кримська організація 
Партії «Руський блок». 

Російська громада Криму у 2004–2005 рр. стала однією з 
базових суспільно-політичних сил в автономії, які чинили політич-
ний опір «помаранчевій революції». Її представники проводили в 
Сімферополі багатотисячні мітинги проти політико-правового 
свавілля у м. Києві, на підтримку В. Януковича як кандидата, який 
виграв президентські вибори, заявляючи про нелегітимність 
третього туру президентських виборів в Україні. Центральне 
керівництво ПАРТІЇ РЕГІОНІВ відзначало активність Російської 
громади Криму і встановило з нею партнерські відносини [12]. 

Виборча кампанія ПАРТІЇ РЕГІОНІВ з виборів до парламенту 
України і до місцевих рад 2006 р. розпочалася з участі 
В. Януковича в святкуванні 12 червня 2005 р. Дня Росії в 
м. Сімферополі, де йому було присвоєно звання «Почесний член 
Російської громади Криму». 

Не останню роль відігравали і засоби масової інформації. 
Приміром, на 378 тисяч жителів Севастополя видавалося десять 
агресивних антиукраїнських газет: «Русский Севастополь», 
«Российская община», «Русский выбор», «Русский блок», «Сева-
стопольская правда», «Колесо», «Последний бастион», «Террито-

                                           
*Кожна з організацій мала «ідейного натхненника» у Російській Федерації: 

«Російська громада Криму» – К. Затуліна, Народний фронт «Севастополь–Крим–
Росія» – Ю. Лужкова, молодіжний рух «Прорив» – М. Колерова, Євразійська 
спілка молоді Криму – В. Суркова, О. Дугіна. 
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рия М», «Черноморец», «Русичи»*, частина накладу яких 
розповсюджувалася безкоштовно і причому безперешкодно у 
державних установах, у районних адміністраціях. Траплялося, що і 
головними редакторами були не просто проросійськи налаштовані 
громадяни, а й громадяни Росії, які мали відношення до 
російських силових структур. Зокрема, газету «Черноморец» 
очолював капітан першого рангу С. Горбачов, військовослужбо-
вець Чорноморського флоту Російської Федерації, перший 
заступник головного редактора газети «Флаг Родины», офіційного 
органу Міністерства оборони Російської Федерації. А газета 
«Русичи» видавалася у Севастополі за благословенням тодішнього 
патріарха Московського і всея Русі Алексія ІІ і роздавалася в усіх 
церквах Московського патріархату. 

Орган місцевих комуністів «Севастопольская правда» в 
одному з номерів писала, що в Україні триває процес відродження 
фашизму, очолюваний Президентом В. Ющенком. Газета 
«Русский Севастополь» у лютому 2006 р. опублікувала статтю 
одного з діячів місцевої російської громади Є. Морозова «Аннек-
сированный Крым», основна її ідея – Крим захоплений Україною, 
ніяких українців немає, це австрійська вигадка. В. Пашков у статті 
«Русский проект для Украины» зазначав: «Проблема руських 
Украины в том, что впервые, пожалуй, в истории нам приходится 
жить в государстве, в духовной основе котрого заложены 
откровенно антирусские, антироссийские интенции» [13].У 
передовиці «Российская община Севастополя» у День російської 
культури наголошувалося: «Да, сей час мы разделены границей, но 
верим, что пройдет время и, разделенный русский народ снова 
воссоединится в единой великой державе» [14]. Газета «Русичи» у 
номері 10 за 2006 р. опублікувала матеріал «Войну между 
Украиной и Россией начнут в 200…?».  

У період після президентських виборів 2004 р. у Криму 
активізувалася діяльність проросійських організацій. Цей період 
став часом створення нових організацій, які здійснювали активну 

                                           
* Кожна газета мала наклад у середньому п’ять тисяч примірників. Усі 

севастопольські газети друкувалися у друкарні Чорноморського флоту Російської 
Федерації. 
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проросійську політику. Значну роль у цьому процесі відігравали 
ЗМІ. Натомість, центральна влада практично усунулася від 
політичної участі у політиці АРК. 

Парламентські вибори 2006 р. стали своєрідним символічним 
продовженням жорсткого протистояння «помаранчевих» і «біло-
синіх» політичних сил [15]. Уперше вибори до Верховної Ради 
АРК проходили виключно на пропорційній основі. Отже, в Україні 
відбувалося структурування влади за партійною ознакою. 
Напередодні парламентських виборів у Криму діяли регіональні 
організації 121 української політичної партії. Суб’єктами вибор-
чого процесу на території автономії стало19 виборчих блоків, які 
об’єднували 47 партій. Усього ж за голоси кримських виборців 
боролися 75 політичних партій України [16].  

Досить поширеною було думка про те, що «населення Криму 
все одно буде обирати не за політично-партійними вподобаннями, 
а за особистісно-лідерським критерієм» [17]. На виборах політичні 
партії дістали легальну можливість вести антиконституційну 
пропаганду, пронизану ксенофобією і національною ненавистю: У 
Севастополі висіли білборди з обличчям Наталії Вітренко і 
закликом: «Остановим оранжевих нацистов!» [18]. 

Напередодні парламентських виборів 2006 р. до ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ інкорпорували представників прокремлівських струк-
тур. Зокрема, лідери Російської громади Криму і Кримської 
організації Партії «Руський блок» С. Цеков, О. Черноморов, 
А. Жилін та О Слюсаренко змінили партійність і стали членами 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ [19], а Кримські республіканські організації 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ і Партії «Російський блок» створили Виборчий 
блок «За Януковича!» для участі у виборах до Верховної Ради 
автономії [20]. Зазначимо, що утворене виборче об’єднання 
контролювало депутатську більшість і керівництво парламенту 
автономії, ключові посади в уряді Криму і низку посад голів у 
найбільших містах автономії. 

Міжпартійна конференція затвердила передвиборчу програму 
Блоку «За Януковича!» і виборчий список з 100 кандидатів – 70% 
списку сформований ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ, 30% –Партією 
«Руський блок». Список очолив перший заступник голови Ради 
Міністрів Криму, депутат парламенту автономії А. Гриценко [20]. 



 

243 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

У першу десятку увійшли: голова Республіканського комітету 
профспілок працівників освіти і науки С. Сидорова, голова Росій-
ської громади Криму, депутат кримського парламенту С. Цеков, 
начальник управління оборонно-мобілізаційної роботи Ради 
Міністрів Криму О. Волков, генеральний директор ТОВ «Крим-
теплиця» О. Васильєв, 1-й заступник голови КРО ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ П. Запорожець, голова Партії «Руський блок» О. Свис-
тунов, заступник голови Ради Міністрів Криму, депутат 
парламенту автономії М. Колісниченко, голова Кримської 
республіканської ради ветеранів війни, праці та військової служби 
О. Крижко, генеральний директор аеропорту «Сімферополь», 
депутат кримського парламенту В. Ануфрієв. Блок розраховував 
на дві третини мандатів [20]. У кримський парламент від блоку 
балотувався колишній віце-прем’єр України Д. Табачник і народ-
ний депутат України Г. Антоньєва. Основні положення перед-
виборчої програми Блоку «За Януковича!» включали, зокрема, 
надання російській мові статусу другої державної в Україні та 
право кримчан на проведення референдуму про статус російської 
мови, підтримка позаблокового статусу України, реалізація 
досягнутих міждержавних угод зі створення ЄЕП і суворе 
виконання Україною угод щодо Чорноморського флоту [20]. 

Серйозним конкурентом Виборчого об’єднання «Блок «За 
Януковича!»було Виборче об’єднання «Російський об’єднаний блок 
«Крим–Росія» створений у січні 2006 р. за ініціативою «Російського 
фронту Сергія Шувайникова», за участі кримських організацій 
Партії малого і середнього бізнесу, Партії «Совість України» і 
Слов’янської партії [21]. Важливо зазначити, що очільник 
«Російського фронту Сергія Шувайникова» – С. Шувайников 
відмовився від балотування, вважаючи, що це «продумане особисте 
рішення, оскільки у майбутньому складі Верховної Ради Криму не 
буде політиків, які стоять на позиціях російської національної 
ідеології». З його погляду, «російська національна політика» 
з’явиться у Криму тільки тоді, коли етнічні росіяни півострова 
створять свої «структури національної представницької влади, на 
зразок Курултаю і Меджлісу кримськотатарського народу» [21]. 
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Керівник Кримської республіканської організації Народно-
демократичної партії С. Куніцин звернувся з пропозицією до 
Народної Партії (В. Литвин) про створення в автономії перед-
виборчого блоку «Литвин – Куніцин» [22]. Народна Партія не 
підтримала таку пропозицію. Х конференція Кримської респуб-
ліканської організації Народної Партії схвалила рішення Політ-
виконкому Народної Партії про створення Народного блоку 
Володимира Литвина. Натомість, Блок Куніцина створили 
кримські організації Народно-демократичної партії (НДП), Партії 
державного нейтралітету України і Демократичної партії України 
наприкінці 2005 р., перед місцевими виборами. Очолив його 
колишній двічі Прем’єр-міністр Криму, радник Президента 
України С. Куніцин [23]. 

Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція»виступав за 
надання російській мові статусу державної, вимагав виходу з МВФ 
та утворення міждержавного союзу з Росією та Білоруссю, проти 
вступу України до НАТО, СОТ і ЄС, позитивно ставився до базу-
вання Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму [24]. 
Н. Вітренко і очільник Партії «Союз» Л. Миримський підписали 
відкритий політичний договір, згідно з яким передбачалося, що 
Блок «Народна опозиція» та Партія «Союз» сприятимуть прий-
няттю проекту нової Конституції Криму Верховною Радою АРК 
після виборів до Верховної Ради України та Верховної Ради АРК у 
2006 р. Проект передбачав значне розширення прав автономії і 
зменшення впливу центральної влади на процеси, які відбувалися 
у Криму, пропонувалося наділити реальною владою Верховну 
Раду АРК, уряд і органи місцевого самоврядування Криму [25]. 

У зв’язку з діяльністю екстремістських проросійських 
організацій у Криму, які мали «антиукраїнську спрямованість і 
націленість на руйнування суверенітету та цілісності Української 
держави», влітку 2006 р. свою позицію щодо державного устрою 
країни висловило ВО «Свобода». У заяві 11 червня 2006 р. 
партійне утворення виступило за ліквідацію автономії Криму та 
переформування її в Кримську область, щоб «позбавити іноземних 
окупантів можливості проводити РR-кампанії за сценарієм 
Кремля» [26]. Місту Севастополю пропонувалося надати право 
вільного порту і запровадити пільговий податковий режим для 
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курортно-рекреаційної економічної діяльності на території 
Південного та Західного узбережжя Криму [27]. Ці питання 
пропонувалися винести на референдум. 

Напрямом своєї роботи ВО «Свобода» визначало боротьбу за 
розірвання пролонгації угод про перебування російського 
Чорноморського флоту в Україні і виведення підрозділів 
російських військових з території держави до 2017 р. Свободівці 
також вимагали посилити контроль над діяльністю російських 
військових у Криму і здійснити перерахунок орендних ставок за 
перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на 
території України [27]. 

Політичні партії Криму проросійського спрямування різними 
засобами намагалися ігнорувати загальноукраїнські акції: прихи-
льники Комуністичної партії України чергували біля храму невиз-
наного Київського патріархату Української православної церкви в 
центрі Сімферополя, щоб перешкодити проведенню в столиці 
Криму у листопаді 2008 р. акції «Незгасима свічка» на згадку про 
загиблих під час голодомору 1932–1933 років [28]. 

Вагомим для виборчої кампанії 2006 р. і надалі залишалося 
кримськотатарське питання. Політичним партнером Меджлісу на 
виборах став Народний Рух України. Кримське відділення НРУ 
виступало за підтримку ідеї створення кримськотатарської автоно-
мії у складі України. Меджліс і місцеві прибічники ВО «Батьків-
щина» вели публічну боротьбу за голоси кримських татар. 
Меджліс відстоював свою монополію, а ВО «Батьківщина» здобу-
вало голоси репатріантів, незадоволених політикою Меджлісу і 
В. Ющенка [8]. Кримські організації Політичної партії «НС–НУ» 
виступали за введення діяльності Меджлісу та інших організації 
кримськотатарського руху у цілком продержавне русло, на 
підставі перегляду з їхнього боку ідеї створення власної 
державності в Криму. 

За результатами виборів до Верховної Ради України 2006 р. у 
Криму: ПАРТІЯ РЕГІОНІВ здобула 58, 01%; Блок «НАША 
УКРАЇНА»– 7, 62%, Блок Юлії Тимошенко – 6, 54%, Блок Наталії 
Вітренко «Народна опозиція» – 6, 18%; Комуністична партія 
України – 4, 54% [29]. 
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Вибори 2006 р. в Криму відзначалися значними порушеннями. 
Виникла навіть необхідність перегляду результатів виборів до 
Верховної Ради АРК. Представники низки кримських політичних 
сил – Блок Куніцина і Опозиційний блок «Не так!» та Партія 
Зелених України провели акції протесту та мітинг під назвою 
«Проти порушень і свавілля влади на виборах», виступаючи проти 
перемоги ПАРТІЇ РЕГІОНІВ та створеного нею Блоку «За 
Януковича!» на виборах 2006 р. Опоненти «регіоналів» та їхні 
колишні союзники вважали цю перемогу нечесною і вимагали 
мінімум – перерахунку бюлетенів, максимум – перевиборів до 
Верховної Ради АРК [30]. До вимог визнати вибори депутатів 
Верховної Ради автономії недійсними приєдналися кримські 
організації Політичної партії «Народний Союз «Наша Україна», 
Блоку Юлії Тимошенко, Партії підприємців і промисловців 
України, Блоку «Наш Крим», а також низка більш дрібних 
політичних сил автономії*. Лідер кримських комуністів Л. Грач 
оголосив про початок політичної кампанії масової громадянської 
непокори, спрямованої на скасування «сфальсифікованих резуль-
татів виборів». Його однопартійці розбили наметове містечко на 
центральному майдані Сімферополя і закликали усі політичні сили 
Криму «єдиним фронтом виступити проти криміналітету» [30]. 
Добитися перерахунку голосів не вдалося. 

За результатами виборів до Верховної Ради АРК найбільшу 
кількість голосів – 32, 55% (324 750 голосів) здобув Виборчий 
блок «За Януковича!». На другому місці Партія «Союз» – 7, 63% 
(76 143), на третьому –Блок Куніцина, який отримав7, 56 % 
(75 391) [29]. Комуністична партія України здобула 6, 55% (65 357) 
голосів, кримська крайова організація Народного Руху України, за 
списком якого балотувалися представники Меджлісу кримськота-

                                           
* Протести проти порушень під час виборів висловили 16 кримських 

організацій партій і блоків, які підписали звернення. Серед підписантів явні 
політичні антагоністи: Опозиційний блок «Не так!», Соціалістична партія 
України, Партія Зелених України, Блок Юлії Тимошенко, Народно-демократична 
партія, Партія «Союз», Комуністична партія України, Комуністична партія 
трудящих, блок «Наш Крим», Партія «Реформи і порядок», Політична партія 
«Народний Союзу «Наша Україна», Народний блок Литвина, Партія національно-
економічного розвитку України «За Крим без корупції», Кримськотатарський 
блок, Патріотична партія України і Національно-консервативна партія.  
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тарського народу, – 6, 26% (62 416), кримський Блок Юлії 
Тимошенко «Прозора влада» – 6, 03% ( 60 187), Блок Наталії 
Вітренко «Народна опозиція» –4, 97% (49 541) і Опозиційний блок 
«Не Так!» –3, 09% (30 839) [29]. При такому розкладі Блок «За 
Януковича!» здобув 44 з 100 місць у кримському парламенті, Блок 
Куніцина і партія «Союз» – по 10, Комуністична партія України – 
9, кримська крайова організація НРУ і кримський БЮТ – по 8, 
Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» – 7 і Опозиційний блок 
«Не Так!» – 4 [29]. 

Таблиця 3. 
Результати виборів до Верховної Ради  
Автономної Республіки Крим у 2006 р. 

 

Партія / виборчий партійний 
блок 

Кількість голосів відданих 
за блок і партію  

Кількість місць в 
парламенті АРК 

Блок «За Януковича!» 32, 55% (324 750 голосів) 44 
Блок Куніцина 7, 63% (76 143) 10 
Партія «Союз» 7, 63% (76 143) 10 

КПУ  6, 55% (65 357) 9 
Народний Рух України 6, 26% (62 416) 8 

БЮТ 6, 03% ( 60 187) 7 
Блок Наталії Вітренко 
«Народна опозиція» 

4, 97% (49 541) 7 

Блок «Не так!» 3, 09% (30 839) 4 
 

Джерело: Оглашены итоги выборов в крымский парламент: 44 из 100 мест 
получил блок «За Януковича» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.newsru.com/world/18apr2006/krym.html 

 

Завдяки зміні партійності і участі у Блоці «За Януковича!» 
члени Партії «Руський блок» отримали 12 місць у кримському 
парламенті. С. Цеков (перший віце-спікер парламенту, а також 
голова Кримської організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ), О. Слюсаренко, 
А. Жилін (члени Президії Верховної Ради АРК). О. Черноморов за 
списком ПАРТІЇ РЕГІОНІВ став народним депутатом України. 
Висуванці «Російської громади Криму» вперше потрапили до 
кримського уряду, де були представлені на рівні заступників 
міністрів, а в органах місцевого самоврядування – на рівні, 
переважно, секретарів рад і керівників депутатських комісій. Для 
Партії «Руський блок»це стало «справжнім проривом у кримську 
владу» [31].Кримська крайова організація Народного Руху України 
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сформувала у Верховній Раді АР Криму фракцію «Курултай Рух» 
на чолі з Р.Ільясовим. Саме завдяки політичному блокуванню з 
Меджлісом та підтримці кримськотатарського виборця лідера 
кримського відділення Народного Руху України Л. Пілунського 
було обрано депутатом Верховної Ради АРК. 

 

Вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
 

Політичні партії та виборчі 
блоки 

2006 р. 2010 р. +/- 
відсотків у 
порівнянні 
з поперед-

німи 
виборами 

У
ча
ст
ь 

%
 

м
іс
ць

 

У
ча
ст
ь 

%
 

м
іс
ць

 

0д
но
м
ан

-
та
тн
і о
кр
уг
и 

Блок «За Януковича» / 
ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 

+ 32, 
55 

44 + 48, 93 32 44 +19, 54

Партія «Союз» + 7, 63 10 + 5, 28 3 2 –1, 47 
Блок Куніцина + 7, 56 10 – – – – – 

Комуністична партія України + 6, 55 9 + 7, 42 5 – +1, 15 
Народний Рух України + 6, 26 8 + 7, 02 5 – +0, 47 
Блок Юлії Тимошенко + 6, 03 8 + 2, 68 0 – –3, 62 
Блок Наталії Вітренко 
«Народна опозиція» 

+ 4, 97 7 – – – – – 

Опозиційний блок «Не так» + 3, 09 4 – – –   
Політична партія «Руська 

Єдність» 
– – – + 4, 02 3 – – 

Політична партія «Сильна 
Україна» 

– – –   2 – – 

Всього         
 
Джерело: Вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим 2006 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D
0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_
%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0
%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%8
1%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D
1%80%D0%B8%D0%BC_2006; Вибори до Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%
B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%
D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%90%D0
%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97
_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0
%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC_2010 
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Коаліційну більшість у парламенті Криму сформував перемо-
жець перегонів – Блок «За Януковича!», до якої ввійшли фракції 
Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», КПУ, Партії «Союз» 
та 2 представники Опозиційного блоку «Не так!» (усього 71 
мандат). Представники від Блоку «За Януковича!» у складі уряду 
отримали 15 місць (51, 7%), представники НРУ – 4 (13, 8%), у т.ч. 
посаду першого заступника голови Ради Міністрів АРК, представ-
ники Партії «Союз» – 2 (6, 9%), представники КПУ – 4 (13, 8%), у 
т. ч. посаду заступника голови Ради Міністрів АРК, Блоку Наталії 
Вітренко «Народна опозиція» – 3 місця (10, 3%) [32]. Розклад 
політичних сил за результатами виборів до органів місцевого 
самоврядування в автономії кардинально не відрізнявся від складу 
Верховної Ради АРК. Блок «За Януковича!» отримав можливість 
сформувати більшість й у міських радах: Євпаторії (кількість 
депутатів ради – 50, кількість депутатів від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ – 
28), Керчі (50–27), Ялти (50–27), Сак (41–24), Судака (40–20) та 
інших міст [32]. Майже в усіх районних радах більшість 
депутатських мандатів належала ПАРТІЇ РЕГІОНІВ – у Кіровській 
(кількість депутатів ради – 46, кількість депутатів від ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ – 24), Червоногвардійській (відповідно 50 і 27), 
Ленінській (50 і 29) та Сімферопольській (60 і 32) та інших [32]. 
Отже, в АРК відбулося закріплення влади в законодавчому та 
виконавчому органах влади за ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ. 

Розпочався «дерибан» прибережних земель і витіснення 
«донецькими» «кримських», постійні скандали зі зростаючими 
апетитами представників правлячої партії – «Мерседес» для голо-
ви Верховної Ради АРК А. Гриценка, гольф-клуб для народного 
депутата України А. Пригодського, низка інвестиційних проектів 
на десятках і сотнях гектарів та невдоволення реалізацією обіцяно-
го «вже сьогодні» [33]. Опоненти «регіоналів» активно використо-
вували тему «зрадництва інтересів кримських росіян».Увесь 
період після виборів 2006 р. рейтинг кримських «регіоналів» 
повільно, але стабільно знижувався. Проте симпатії виборців 
переходили не до їхніх політичних опонентів, а до соратників і 
партнерів – насамперед, до Партії «Руський блок» і незначна 
кількість – до КПУ і ПСПУ. Причина – невиконання 
передвиборчих обіцянок-гасел про державний статус російської 
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мови, військову позаблоковість України, а також заяви кандидата в 
Президенти В.Януковича про подвійне (для кримчан – 
безальтернативно російське) громадянство. 

Кримські «регіонали» у червні 2007 р. виступили з 
сенсаційною заявою про інформаційну блокаду їхньої політичної 
сили, у той час коли представники ПАРТІЇ РЕГІОНІВ – керівники 
автономії мали найвищі показники згадуваності в пресі, 
керівництво Кримом і місцевими органами влади здійснювали 
представники партії, а повідомлення про їхню діяльність, рішення 
і заяви заповнювали ефіри і шпальти місцевих ЗМІ [34]. Однак 
політична криза в Україні, боротьба між парламентом і Президен-
том за контроль над владою завершилася рішенням про розпуск 
парламенту і проведення дочасних виборів. А це означало, що 
знову потрібно боротися за місця в українському парламенті. 

На дострокових парламентських виборах 2007 р. ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ використовувала в агітації ті самі гасла, що й у 
попередній виборчій кампанії, конкуруючи з комуністами: антина-
товські маневри, педалювання теми російської мови, збирання 
підписів за референдуми, невирішеність земельної проблеми 
репатріантів, яка підтримувала постійне напруження й високий 
рівень антитатарських (антипомаранчевих) настроїв, пропагували 
представники ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Ключовий меседж партії «Щас-
лива родина – успішна країна» відзначався ідейною слабкістю та 
не мав жодної прив’язки до самої партії, адже в визначеному 
слогані партія абсолютно не впізнавалася, і це гасло могло бути 
застосованим будь-якою іншою політичною силою [35]. Крім того, 
ПАРТІЯ РЕГІОНІВ «запозичила» в опонентів ініціативу в 
продукуванні популістських соціальних гасел щодо виплати поро-
діллям за новонароджених дітей (В. Ющенко(2004), Блок 
«Народний Союз – «Наша Україна» (2007)), ідеї проведення 
референдуму щодо основ конституційного ладу України (Блок 
«Народний Союз – «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко (2007). 

Водночас, почали з’являтися нові виборчі блоки, які прагнули 
скласти конкуренцію ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Назва виборчого блоку 
«Український регіональний актив» (УРА), створеного на базі 
Народно-демократичної партії, не мала жодного відношення до 
розкрученого бренду ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Слово «регіональний» у 
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назві нового блоку присутнє з тієї причини, що ця політична сила 
робила ставку на регіональну політику. Крім того, за списком 
блоку «УРА» до парламенту балотувалося багато керівників 
регіонального рівня–4 колишні і діючі губернатори, десятки голів 
міст та селищ, а також депутати рад різних рівнів [36]. 

Договір кримських регіональних організацій ВО «Батьків-
щина» та Політичної партії «Народний Союз – «Наша Україна», 
підписаний 7 березня 2007 р., давав певні підстави для висновку 
щодо поступового створення на рівні АРК(як і в цілому на 
загальноукраїнському рівні) потужних макрополітичних об’єднань 
двох провідних партій. Поряд із цим, слід вказати на певні 
ідеологічні розходження між Кримськими регіональними організа-
ціями ВО «Батьківщина» та Політичною партією «Народний Союз 
– «Наша Україна». Так, Кримська регіональна організація ВО 
«Батьківщина» на чолі з кримським політиком та бізнесменом, 
народним депутатом України А. Сенченком значну увагу приді-
ляла розвитку регіону саме як автономного утворення у складі 
України. Це стосувалося ідеї захисту російської мови, обережного 
ставлення до НАТО тощо. Для Кримської регіональної організації 
Політичної партії «Народний Союз – «Наша Україна»була 
характерна євроатлантична та націонал-патріотична риторика, в 
центрі уваги – захист української мови. 

Вдалою була піар-кампанія Блоку Юлії Тимошенко. Насам-
перед, завдяки ефективній адресній телевізійній рекламі, наповне-
ній ідейною конкретикою та чіткою адресністю та влучно підібра-
ній головній міфологемі – «Український прорив».КПУ чітко ви-
значили свою електоральну нішу і позиціонували себе як крайньо 
ліва партія прорадянської орієнтації із головним меседжем «Хто 
ми – нащадки Ватутіна і Ковпака чи Шухевича і Бандери?». 
Головне гасло Блоку Литвина «Країні потрібен Литвин» було 
реміксом, запозиченим із американських виборів («Країні потрібен 
Гор»), однак факт запозичення практично не був помічений 
українськими виборцями.  

Упродовж виборчої кампанії неодноразово фіксували фальси-
фікації, зокрема, щодо виборчих списків. Представники Блоку 
Юлії Тимошенко виявили 19 тисяч двійників, а також занесення до 
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виборчих списків неповнолітніх дітей і більше 20 тисяч осіб, 
старших 85 років (це при тому, що у Криму не проживає стільки 
довгожителів). Усього до виборчих списків у Криму було занесено 
зайвих майже 40 тисяч осіб – тобто обсяг фальсифікацій становив 
близько 5% від тих, хто зазвичай брав участь у виборах в Авто-
номній Республіці Крим [37]. Підкуп членів виборчих комісій 
відзначали у штабах усіх політичних сил. Зокрема, представникові 
Блоку Юлії Тимошенко за те, що він голосуватиме за вказівкою 
представника ПАРТІЇ РЕГІОНІВ у Джанкої, пропонували п’ять 
тисяч доларів. Це за умови, що сума хабарів членам дільничних 
виборчих комісій коливалася у межах 100–200 доларів [38]. 

Результати виборчої кампанії 2007 р. по Україні відрізнялися 
від АРК. Лідерами виборчих перегонів в АРК 2007 р. стали 
ПАРТІЯ РЕГІОНІВ*(1-ше місце, 60, 98%), Блок «Народний Союз – 
«Наша Україна» (2-ге місце, 8, 23%), Комуністична партія України 
(3-тє місце, 7, 62%), Блок Юлії Тимошенко (4-те місце, 6, 93%), 
ПСПУ (5-те місце, 4, 1% голосів виборців, а в м. Севастополі – 
6,64%) та Блок Литвина (6-те місце, 3, 91%) [39]. Орієнтований на 
електорат ПАРТІЇ РЕГІОНІВ у Криму Виборчий блок Л. Супрун – 
«УРА» здобув лише 0, 34% голосів. У Верховній Раді України 
Автономна Республіка Крим була представлена 10 депутатами 
(2,2% від загальної кількості депутатів), з них по 3 від ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ та Блоку Юлії Тимошенко, 2 від КПУ, по 1 –від Блоку 
«Народний Союз – «Наша Україна» та Блоку Литвина [39]. 

На виборах у Верховну Раду АРК Блок «Народний Союз – 
«Наша Україна», незважаючи на «вигідний» неофіційний статус 
«партії Президента», зумів набрати лише 1, 24% голосів. 
Парламентські вибори 2007 р. лише підтвердили тенденції, про-
демонстровані попередніми виборчими кампаніями, насамперед, 
2006 р. Варто зазначити, що ПАРТІЯ РЕГІОНІВ здобула найбіль-
ше голосів виборців (Див.: Таблицю 4). 

                                           
*Результат, отриманий ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ, швидше свідчить про 

стабільність підтримки і призупинення зростання рейтингу ПР, аніж про 
позитивну динаміку до його зростання. 
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Таблиця 4. 

Вибори до Верховної Ради України на території АРК 
 

Політичні партії та виборчі 
блоки 

2006 р. 2007 р. 2012 р. 

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 58, 01% 60, 98% 52, 44% 
Блок «НАША Україна 

(згодом – Блок «НАША 
УКРАЇНА – НАРОДНА 
САМООБОРОНА») 

7, 62% 8, 23% 0, 32% 

Блок Юлії Тимошенко / 
згодом Об’єднана опозиція 

6, 54% 6, 93% 13, 09% 

Блок Наталії Вітренко 
«Народна опозиція» 

6, 18% – – 

Комуністична партія України 4, 54% 7, 62% 19, 41% 
Народний блок Литвина 
(згодом–Блок Литвина 

1, 38% 3, 91% – 

Політична партія «УДАР 
(Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія 

Кличка» 

– – 7, 17% 

Джерело: Центральна виборча комісія. Вибори до Верховної Ради 
2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/w6p001; Центральна виборча комісія. 
Позачергові вибори до Верховної Ради 2007 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/w6p001; Центральна 
виборча комісія. Вибори до Верховної Ради 2012 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp302?PT001F01=900&pf7171=109 
 

Значно покращали свій результат Комуністична партія 
України (7, 62%) та Народний блок Володимира Литвина (згодом 
– Блок Литвина) (3, 91%). У той же час Блок «НАША УКРАЇНА» 
та Блок Юлії Тимошенко не зміг суттєво додати голосів, що стало 
ще одним свідченням недостатньої підтримки кримчанами про-
владних партій та центральної влади. 

Певною мірою на стабільність ситуації в Криму вплинули 
події серпня 2008 р., коли Росія відкрито переступила через прин-
ципи непорушності кордонів та територіальної цілісності колиш-
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ніх радянських республік, розпочавши війну з Грузією. Україна 
засудила агресію та її наслідки у формі проголошення 
незалежності сепаратистських регіонів – Абхазії та Південної 
Осетії. Незалежність цих регіонів відмовилися визнати усі 
держави-члени СНД. Однак лідер ПАРТІЇ РЕГІОНІВ закликав 
визнати незалежність двох сепаратистських регіонів. А рада 
Кримської республіканської організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ зверну-
лася до депутатської фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ у Верховній Раді 
України з проханням внести законопроект про визнання незалеж-
ності Республіки Південна Осетія та Республіки Абхазія. 

Дії регіональної організації ПАРТІЯ РЕГІОНІВ не засудила. А 
на розгляд Верховної Ради України був поданий проект Постанови 
№3076-1 (автор О.Лукаш), в якому засуджувалися дії Грузії і 
Президента В. Ющенка, а визначення майбутнього статусу де-
факто анексованих Росією територій покладалося на ООН. 
Аргументацію щодо необхідності визнання Південної Осетії і 
Абхазії за аналогією з Косово використовували у своєму проекті 
постанови і члени Комуністичної партії України [40]. 

У зв’язку з російсько-грузинською війною у серпні 2008 р. 
актуалізувалася кримська тема, яка швидко набула форми пропа-
ганди. Звучали катастрофічні прогнози щодо «передчуття Крим-
ської війни», індекс цитування яких зашкалював [41]. У пресі 
висловлювалися побоюваннями, що Президент підніматиме свій 
рейтинг «багнетами» в Криму. Офіцери об’єднання «Отчизна» 
закликали до недопущення збройного конфлікту в Криму, сцена-
рій якого нібито розробив Секретаріат Президента заради його 
безстрокового правління [42].  

ВО «Свобода» зазначала, що «Крим перетворено зовнішніми 
силами на випробувальний майданчик для створення сепара-
тистських рухів в інших регіонах України, в першу чергу на 
Донбасі і Закарпатті» [43]. Акцентувалася знову увага на те, що 
автономний статус Криму та спеціальний статус Севастополя 
несуть загрозу національній безпеці України, її суверенітету і 
територіальній цілісності. Виходом із ситуації мала стати зміна 
статусу Кримської автономії з республіканського на обласний та 
скасування спеціального статусу міста Севастополя. Це мало 
забезпечити, з погляду ВО «Свобода», економічну, культурну, 
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інформаційну та освітню інтеграцію в українське суспільство його 
кримської частини і сприяти правовій уніфікації, оптимізації 
управління та самоуправління, що, безперечно, спричинить 
поліпшення добробуту мешканців Криму. У разі відмови здійсни-
ти ці зміни Всеукраїнське об’єднання «Свобода» ініціюватиме збір 
підписів з вимогою проведення Всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою щодо скасування Кримської автономії та 
спеціального статусу міста Севастополя [43]. В іншому документі 
партії наголошувалося, що «ліквідація кримської автономії і 
спеціального статусу міста Севастополя позбавить Кремль 
можливості застосувати відпрацьований в Абхазії та Південній 
Осетії план вторгнення на територію чужої країни, який є частиною 
«путінської доктрини»» [44].Йшлося й про створення ініціативної 
групи з підготовки проведення Всеукраїнського референдуму.  

Поряд з цими проблемами невирішеним остаточно залиша-
лося і кримськотатарське питання, яке мало значний вплив на 
політичний процес в АРК і яке «підігрівалося» окремими політич-
ними силами. В. Волга, очільник нової Політичної партії «Союз 
лівих сил», що була створена на початку 2008 р., заявив, що партія 
в разі приходу до влади буде жорстко вирішувати кримсько-
татарське питання. «Все, що заважає цілісності України, її 
економічному розвитку, все, що призводить до дестабілізації 
ситуації, в разі, якщо ми отримаємо достатню кількість влади в цій 
країні, буде дуже жорстко придушуватися» [45]. Меджліс кримсь-
ких татар визнав антикримськотатарськими низку висловлювань 
лідера Політичної партії «Союз лівих сил»В. Волги, оскільки він, 
замість принципу справедливості, проповідував «нове насильство» 
[45], продовжуючи традиції радянської доби. 

У міжвиборчий період порядок денний у автономії і далі 
визначала ПАРТІЯ РЕГІОНІВ. Однак проблеми спостерігалися і 
уКримській організації партії. Наприкінці 2008 р. визріла ідея про 
відставку Голови Верховної Ради АРК А. Гриценка. Серед причин 
було й невиконання передвиборчих обіцянок Блоку «За Януко-
вича». Цікаво, що опозиція проти Голови Парламенту концентру-
валася навколо Кримської партійної організації ПАРТІЇ РЕГІО-
НІВ. За невдалим парламентським путчем наступив внутрішньо-
партійний розкол кримських «регіоналів». У партії чітко сформу-
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валися два ворожі табори: прихильники Голови Верховної Ради 
АРК А. Гриценка і прихильники лідера Кримської партійної 
організації В. Кисельова. 

У серпні 2009 р. у кримському відділенні ПАРТІЇ РЕГІОНІВ 
стався розкол: В. Кисельов звинуватив керівництво Криму в 
корупції. Центральне керівництво ПАРТІЇ РЕГІОНІВ прийняло 
сторону А. Гриценка. У вересні В. Кисельов залишив партію. 
Згодом про вихід з ПАРТІЇ РЕГІОНІВ заявили лідери Російської 
громади Криму. Майже одночасно у Криму пройшли демонстрації 
за відставку А. Гриценка. 

Рада Кримської організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ вимагала від 
А. Гриценка добровільно піти у відставку з посади Голови 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим і керівника депутат-
ської фракції «Блок «За Януковича!» у парламенті автономії. Таке 
рішення ухвалено на засіданні, на якому із 43 членів ради були 
присутні 23. Рада звинуватила А. Гриценка в «антипартійній 
діяльності», насамперед, у створенні «антипартійної групи 
всередині фракції «Блок «За Януковича!»у Сімферопольській 
міській раді, а також у розколі депутатської фракції «Блок «За 
Януковича!» у Верховній РадіАРК [46]. 

Активніше проти ПАРТІЇ РЕГІОНІВ почали виступати росіяни 
Криму та їх громадські організації. С. Шувайников організовував 
мітинги і пікети з критикою ПАРТІЇ РЕГІОНІВ і кримської влади, 
звинувачуючи їх у «зраді інтересів російського народу Криму», а Ро-
сійський блок і Російську громаду Криму – у розбазарюванні коштів, 
які виділяла Москва проросійським організаціям півострова [47]. 

Усе більшою активністю в АРК відзначалися проросійські 
організації. Зокрема, у 2008 р. утворилася організація Громадян-
ський актив Криму (ГАК, С. Аксьонов). Вона не мала «ідеологіч-
ного» забарвлення і виступала проти мера Сімферополя члена 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ Г. Бабенка, який підтримував спікера крим-
ського парламенту А. Гриценка і окремих депутатів (зокрема, 
О. Мельника), звинувачуючи їх у корупції й «узурпації влади». 
Згідно з різними джерелами, ГАК представляв інтереси «бізнес-
кримінальних» структур, відсторонених Гриценком-Мельником 
від влади [48]. Діяв досить напористо, мітинговими методами, 



 

257 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

взявши сімферопольську владу в політичну «облогу». Конфлікт 
російських організацій зі спікером кримського парламенту зблизив 
позиції Громадянського активу Криму і Російської громади Криму. 
Представники Російської громади Криму вийшли зі складу 
Президії Верховної Ради АРК і разом з Громадянським активом 
Криму створили рух «Руська єдність», який було презентовано як 
проект нової російської «мегаорганізації», здатної здолати фраг-
ментарність російського політичного руху в Криму [48]. 
Співзасновниками руху виступили – Партія «Руський блок» та 
Слов’янська партія, співголовами руху стали С. Цеков і 
С. Аксьонов. Наприкінці 2009 р. «Руська єдність» активно 
намагалася залучити до своїх лав інші російські організації, 
застосовуючи не завжди правові методи. Приміром, після відмови 
очільника Партії «Руський блок» О. Свістунова увійти до складу 
руху «Руська єдність» його відправили у відставку, а партія 
отримала нове керівництво [48]. 

7 жовтня 2009 р. було створено Координаційну раду російсь-
ких організацій Криму «За російську єдність в Криму». До складу 
Координаційної ради спочатку увійшли лідери 16 організацій, в 
тому числі таких, як «Російська громада Севастополя», «За єдину 
Русь», «Благодійний фонд Храмова», «Громадський контроль», 
Російське громада Криму. Згодом до них приєдналося ще п’ять 
[48]. Російський рух набирав сили. 

У січні 2008 р. Головне управління СБУ в АРК порушило 
проти активістів «Народного фронту» «Севастополь–Крим–Росія» 
С. Клюєва і В. Подьячого кримінальну справу за ч. 1 ст. 110 
Кримінального кодексу («посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність України») за те, що вони публічно закликали 
приєднати Крим до Росії. Зокрема, Семен Клюєв звернувся до 
Верховної Ради АРК з проханням прийняти декларацію про 
возз’єднання Криму з Росією і оголосити півострів територією, що 
знаходиться під юрисдикцією Російської Федерації [49]. 

За довго до старту президентської виборчої кампанії 
2010 р.«Російський фронт Сергія Шувайникова» і Конгрес російсь-
ких громад Криму висунули кандидатом у Президенти України 
С. Шувайникова, який обіцяв розширити повноваження Кримської 
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автономії, зробити російську мову офіційною і відновити у пас-
портах графу «національність», щоб кожен український росіянин 
мав документальне підтвердження свого етнічного походження [47]. 

Починаючи зсередини 2010р., у зв’язку з майбутніми 
виборами до Верховної Ради АРКрим та місцевих органів влади 
активізувалася діяльність Всекримського громадсько-політичного 
руху «Руська єдність», очолюваного С. Аксьоновим. Керівництво 
руху розглядало можливість участі у виборах за списками Полі-
тичної партії «Авангард» з наступною зміною її назви. У зв’язку з 
цим ІІІ позачерговий з’їзд партії (12 серпня 2010 р.)прийняв 
рішення про зміну назви партії на Політична партія «Руська 
Єдність», що дозволило руху «Руська єдність» набути 
всеукраїнського партійного статусу. Лідером партії було обрано 
С. Аксьонова. Зміна назви партії була зареєстрована Міністерством 
юстиції України на початку вересня 2010р.Партія змінила 
місцезнаходження центральних статутних органів – з м. Харкова на 
м. Сімферополь [50, с.439]. Серед першочергових завдань – прихід 
до влади «істинних патріотів Криму, захисників проросійської ідеї», 
надання російській мові статусу другої державної, здобуття Кримом 
економічної самодостатності, що мало стати «ключем до 
справжньої політичної автономії» [50, с.440].  

Проросійські ідеї і надалі лобіювали ліві сили. У Криму у 
квітні 2009 р. було створено блок суспільно-політичних сил – 
«Блок Грача «За Новий Крим!» – на базі Кримської республікан-
ської організації Комуністичної партії України і Політичної партії 
«Союз лівих сил». Метою діяльності було визначено «спільними 
зусиллями відстоювати конституційні права Автономної Республі-
ки Крим і зупинити перетворення України в плацдарм для геополі-
тичної експансії США» [51]. Планувалося проведення роботи з 
реалізації положень Конституції Криму шляхом звернення до 
вищого керівництва України та в міжнародні структури. У рамках 
«Блоку Грача» «За Новий Крим!» КПУ і Політична партія «Союз 
лівих сил» мали намір проводити спільні протестні акції проти 
військових навчань із залученням іноземних військовослужбовців 
[51]. Однак уже в червні 2010 р. Кримська республіканська 
організація «Союз лівих сил» заявила про вихід з «Блоку Грача «За 
новий Крим!». Причиною став заклик кримських комуністів до 



 

259 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

опозиційних сил об’єднатися проти діючої коаліції у Верховній 
Раді автономії. Однією з передумов такого рішення було 
призначення лідера Політичної партії «Союз лівих сил» В. Волги у 
березні 2010 р. головою Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України. 

Перестала функціонувати і колись потужна Народно-
демократична партія, яка втратила самостійний електоральний 
вплив, однак зберегла своє представництво в місцевих органах 
влади, у тому числі в Криму. Її місцеві структури стали основою 
для формування кримської республіканської організації партії 
«Єдиний центр». Очільником було обрано голову Севастополь-
ської міської державної адміністрації С. Куніцина, який очолював 
Кримську організацію Народно-демократичної партії [52]. 

Підсумовуючи зазначимо, що політичні партії та їх 
регіональні відділення в Автономній Республіці Крим на різних 
етапах і в різних аспектах діяльності виступали як актори політич-
ного процесу. Партії, в основному, інституціоналізували боротьбу 
між різними елітами за політичну владу і залишалися центральною 
ланкою виборчого процесу, а отже, процесу формування владних 
структур суспільства. Ідеологічний контекст виборчих кампаній 
упродовж 2004–2010 рр. втратив свою актуальність. 

Спостерігалася тенденція до уніфікації партійних програм та 
нечіткість ідеологічної ідентифікації партій, наявність популістських 
тверджень у програмах та їх уніфікований характер. Усе це ускла-
днювало вибір електорату та не давало можливості виборцю оцінити 
ступінь виконання партіями своїх передвиборчих зобов’язань. 

Електоральну підтримку Кримська регіональна організація 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ здобула загалом під час першого прем’єрства 
В. Януковича та президентської кампанії 2004 р., а також завдяки 
популярним у регіоні ідеям регіоналізму. Особливістю кримських 
виборців можна вважати реакцію на зовнішньополітичні курси 
кандидатів у Президенти: декларовані цілі на зближення з НАТО 
автоматично знижували популярність серед кримських виборців, і 
навпаки, курс на зближення з Росією здатний був привернути 
кримський електорат до кандидата. Низький рівень підтримки з 
боку електорату діяльності кримської влади і, насамперед, 
Верховної Ради АРК, де більшість мав спочатку Блок «За 
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Януковича!», а згодом – ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, не перешкоджало їй 
мати найвищий рейтинг в автономії і упродовж виборчих кампаній 
2006, 2007 рр. здобувати найбільшу кількість голосів. Головні 
месиджі виборчих кампанії практично не змінилися.  

Виборчі процеси до центральних та місцевих органів влади 
АРК не були механізмом кристалізації дійсних устремлінь виборців, 
а виступали засобом легітимації тих чи інших елітних угруповань, 
що ставили свої інтереси вище інтересів регіональних спільнот. 

Результати виборчих кампаній завжди значно відрізнялися від 
загальноукраїнських. З виборчими кампаніями пов’язуємо 
виникнення локальних політичних проектів у Криму, пов’язаних з 
проросійськими політичними силами – Партія «Союз», Політична 
партія «Руська Єдність», Партії«Руський блок», – з метою 
розширення і/або збереження впливу на діяльність органів 
місцевого самоврядування. 

Представники низки політичних сил маніпулювали свідомі-
стю громадян Автономної Республіки Крим, висловлюючи дес-
труктивні пропозиції федералізації України; возз’єднання Криму з 
Росією; розширення повноважень Кримської автономії; виступа-
ючи за економічну автономію; за самостійну геополітичну страте-
гію розвитку Криму. Усі ці гасла, ідеї, пропозиції не дістали, на 
жаль, вчасної і належної оцінки. А як зазначав Джордж Орвелл: 
«Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв, не є 
їх жертвами. Вони співучасники...»…. 

 
__________________________ 
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Віталій Кривошеїн 
 
 

МЕНТАЛЬНІ РИЗИКИ ВЛАДИ В РАКУРСІ ОПОЗИЦІЇ 
«МИ» – «ВОНИ» 

 

У статті розкривається сутність і конкретні прояви 
ментальних ризиків влади крізь призму опозиції «Ми» – «Вони» на 
горизонтальному та вертикальному рівнях. 

Ключові слова: ментальні ризики влади, опозиція «Ми» – 
«Вони», геополітичний ризик, репутаційний ризик, ризик модер-
нізації, загроза тоталітаризму. 

Vitaly Kryvoshein. Mental risks of power from the perspective of 
the opposition «we» – «they». The article reveals the essence of mental 
risks of power and their specific manifestations in the light of the 
opposition «we» – «they» on horizontal and vertical levels. 
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geopolitical risk, reputational risk, risk of modernization, the threat of 
totalitarianism. 

 

У динаміці ризиків у просторі влади особливу роль відіграють 
ментальні структури суб’єктів політики. У свою чергу, в різнома-
нітних ризикогенних ситуаціях ментальні ризики стають центрами 
перетину соціально-психологічних, соціокультурних, комунікатив-
них чинників, які супроводжують владні відносини між індивідами. 

Сучасні ментальні ризики пов’язані з глибинним рівнем 
індивідуальної та колективної свідомості й охоплюють напружені 
стани життєвого світу, викликані переоцінкою існуючої системи 
цінностей. Імпульсами ментальних ризиків стають соціальні 
настрої, викликані погіршенням довкілля, негативними наслідками 
модернізації. Не досягаючи передбачуваного результату в своїх 
діях, соціальні суб’єкти наштовхуються на ментальний «вакуум», 
який породжений тим, що чинні стандарти поведінки, усталені 
традиції втрачають свою конструктивність і породжують хаос 
думок і дій. У цілому ментальні ризики дотичні до духовної кризи, 
руйнування стійких соціальних стереотипів. Висловлюючи стихій-
ні форми недовіри до нестійких політичних, морально-правових 
структур порядку в сучасному суспільстві, носії ментальних 
ризиків інстинктивно або свідомо тяжіють до політичних центрів 
стабільності, який декларує або реально гарантує новий цивіліза-
ційний порядок. Тому в політичній науці назріла потреба з’ясувати 
в теоретичному плані сутність ментальних ризиків влади. Най-
більш продуктивним фокусом розв’язання цієї проблеми є розгляд 
її крізь опозицію «ми» – «вони». 

Окремі питання ментальних основ ризику влади розглядали 
зарубіжні вчені У. Бек, П. Бернстайн, А. Вілдавські, Е. Ґідденс, 
М. Дуглас, К. Ерроу, Д. Канеман, Н. Луман, А. Тверські, а також 
А. Соколов, В. Устьянцев, І. Яковенко, О. Яніцький та ін. 
В Україні деякі аспекти цієї проблеми досліджували О. Віннічук, 
Ю. Волобуєва, В. Горбатенко, О. Зубчик, В. Ковалевський, 
С. Кононенко, Л. Нагорна, Т. Пояркова, Т. Федорів, О. Яремчук та 
ін. Проте проблема ментальних ризиків влади, особливо в умовах 
перехідних суспільств, ще далека від розв’язання. 
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Метою цієї статті є розкриття сутності ментальних ризиків 
влади крізь опозицію «ми» – «вони». Ця мета передбачає 
вирішення таких завдань: визначити поняття і природу ментальних 
ризиків влади; охарактеризувати дворівневу структуру ментальних 
ризиків влади; зафіксувати та описати прояви ментальних ризиків 
влади в сучасній Україні. 

Джерелом ментальних ризиків влади виступають ментальні 
структури, що сформовані у політико-культурному полі суспіль-
ства, соціальної групи, особистості. Вони фіксують не лише 
усвідомлювані людьми типи власного політичного мислення й 
відчування, але й процеси, що протікають несвідомо або нечітко 
сформульовані; є основою способів орієнтації в соціальному (в т.ч. 
і політичному) та природному світах. Тобто одним з сутнісних 
проявів ментальних структур у політико-культурному полі є 
сфера, що належить до того, як у свідомості людей відбиваються 
сформовані соціальні (в т.ч. і політичні) відносини, яким чином 
формуються схеми сприйняття, оцінки свого становища в соціумі. 

Будь-які ментальні структури містять стійке ціннісно-
змістовне ядро й мінливу периферію. Ціннісно-змістове ядро 
ментальних структур становлять певний комплекс ієрархічно 
підпорядкованих духовних цінностей, які визначають своєрідність 
світовідчування, світосприймання й світогляду, а також самобут-
ність способу життя, життєвих практик і повсякденних ідеологій 
відповідного реципієнта (суспільства, групи, особистості). 
Периферію ментальних структур утворюють тимчасові, новоутво-
рені або привнесені із чужих культур цінності, зсуви в їх 
традиційно устояному порядку, а також тимчасові, новоутворені 
або привнесені із чужих культур «змісти», «образи», «зразки». 
Обмін елементами між ядром і периферією, що викликає емоційні 
й революційні процеси усередині ментальності, відбувається під 
дією реально історичних, ідеологічних, культурних і інших 
факторів, серед яких довгострокові мають першорядне значення. 
Потрапити з периферії у щільні пласти ядра ментальних структур 
мають можливість лише ті цінності та змісти, які слабко або зовсім 
не суперечать наявним у ядрі елементам. 

Ментальні структури продукують певні первинні «змісти» і 
«образи» (архетипи) – базисні елементи культури, що формують 
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константні моделі духовного життя, а також переживання цих 
змістів, їх актуалізацію й мобілізацію. Це найглибший пласт 
ментальних структур. Основні особливості таких первинних 
«змістів» і «образів» (архетипів) у контексті владної комунікації 
полягають у тому, що вони виступають, по-перше, умовами і 
контекстами інформаційних інтеракцій, по-друге, моделями 
інтеракційних процесів, що дають змогу впорядковувати існуючу 
суспільно-політичну комунікацію, по-третє, вони самі є і 
специфічними формами інформаційної взаємодії, які за певних 
обставин і процедур набувають характеристик достатньо масових 
символізованих ментальних структур [6, с. 75−76]. 

У поверхневих пластах ментальних структур, що сформува-
лися в політико-культурному полі суспільства, соціальної групи, 
особистості, функціонують політичні стереотипи, символи, міфи.  

Політичні стереотипи – це схематичні, стандартизовані, стійкі 
образи чи уявлення про політичні стосунки і способи розв’язання 
політичних проблем, які утворилися на основі минулого досвіду і 
сприймаються реципієнтами некритично. Вини виникають з надр 
консервативної масової політичної свідомості, яка не встигає 
адекватно оцінювати актуальну політичну ситуацію. Стереотипи 
за своєю природою амбівалентні – вони можуть містити як 
позитивне, так і негативне навантаження; в них можуть 
переплітатися як істинні, так і хибні, спрощені або викривлені 
образи політичного минулого. 

Політичні символи в суспільно-політичному житті є певними 
образами найвищих політичних ідеалів, важливими засобами їх 
пропаганди й реалізації, свідчать про ставлення до певної 
політичної позиції. Саме завдяки цьому надзвичайно велике 
смислове навантаження несуть герби, емблеми політичних партій, 
колір національних прапорів, ордени й гімни (детальне про полі-
тичні стереотипи і символи див.: [10, с. 67−103]). 

Політичні міфи, що осіли в суспільній свідомості, слід тракту-
вати як набір потенційно важливих уявлень, що спираються, 
головним чином, на емоційний ґрунт. Це своєрідний колективний 
сон, темний бік суспільної свідомості. У виняткових ситуаціях міф 
організує свідомість навколо однієї події, одного героя, однієї ідеї, 
цінності. Як справедливо зазначає Оксана Яремчук, поле 
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ментальності є своєрідним простором для розгортання міфотвор-
чості особистості, оскільки саме ментальність являє собою процес 
і результат креації індивідуального образу світу; спосіб осягнення 
традиційної картини світу і своєрідну методологію пізнавальних 
стратегій особистості; семантичну матрицю свідомості, на яку 
накладається «жива функціонуюча дійсність»; дискурс, що 
відбиває процес роздумування, а також правила «обговорювання 
світу»; синкретичний гнозис навколишньої дійсності, що є логіко-
інтуїтивним і раціонально-емоційним водночас й відбиває свідо-
мий та несвідомий рівні пізнавальної діяльності особистості. У 
цьому просторі міф виконує конституюючу функцію щодо 
картини світу певної спільноти та образу світу окремої особисто-
сті; він охоплює свідомі й несвідомі вмісти ментальності як 
репрезентації картини світу (див.: [16; 17]). 

На нашу думку, вихідними соціально-психологічними 
феноменами акторів ментальних ризиків, які залучені в політичне 
життя і особливим чином виражають своє ставлення до влади, 
виступають стани «Ми» – «Вони». Як правило, феномени «Ми» 
виникають під впливом зовнішнього ворожого оточення. Від-
різняючись досить простими, подібними мотивами масової 
поведінки, установками, настроями щодо влади, «Ми» виштовхує 
негативні почуття назовні, адресуючи їх містифікованим «Вони». 
Якщо «Ми» асоціюється з реальним простором у межах 
конкретної спільності, то «Вони» можуть бути скрізь – у 
найближчому і далекому оточенні, в сьогоденні і минулому. 

Опозиція «Ми» – «Вони» має горизонтальний і вертикальний 
виміри. 

У першому (горизонтальному) вимірі йдеться про геополітич-
ні ризики, коли опозиція «Ми» – «Вони» трансформується в 
опозицію «Друг» – «Ворог», теоретичне обґрунтування якої 
здійснено в концепції Карла Шмітта. У ній поняття «ворог» є 
ключовим, оскільки саме воно найбільшою мірою пронизане перш 
за все політичним, публічним началом. Політичний ворог – це 
сукупність людей, яка веде боротьбу і яка протистоїть такій самій 
сукупності [14, с. 41]. Саме здатність народу (держави) самостійно 
визначати друга чи ворога К. Шмітт розглядав як сутність його 
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політичної екзистенції. Якщо у народу «більше немає здатності 
або волі до цього розрізнення, він припиняє політично існувати. 
Якщо він дозволяє, щоб чужий приписував йому, хто є його ворог 
і проти кого йому можна боротися, а проти кого – ні, він більше 
вже не є політично вільним народом, він підкорений іншій 
політичній системі або ж включений до неї» [14, с. 52]. 

Опозиція «Друг» – «Ворог» лежить в основі геополітичного 
ризику, поняття про який активно розробляється останнім часом. 
Так, В. Глущенко стверджує: «Геополітичними ризиками назвемо 
ризик погіршення геополітичного становища держави й нації, 
зниження життєвої енергії етносу через кожну з можливих 
причин» [3, с. 212]. І. Ежієв дає таке визначення: «Геополітичний 
ризик являє собою ймовірність зміни геополітичної ситуації на 
регіональному та глобальному рівнях, що виражається в 
несприятливих умовах або додаткових можливостях» [15, с. 142]. 
Учений наголошує, що об’єктами геополітичного ризику можуть 
бути революційні події в тій чи іншій країні, завоювання держави, 
розпад держави під впливом внутрішніх сил, зниження суверені-
тету – здатності держави відстоювати власні інтереси на міжнарод-
ній арені. Метою такої геополітичної боротьби є мінімізація ризи-
ку та витиснення стратегічного супротивника з певного простору. 

На нашу думку, геополітичний ризик має об’єктивно-
суб’єктивну природу, оскільки зумовлюється невизначеністю 
міжнародно-політичного середовища та характеризується особли-
вим типом взаємозв’язку об’єктивної ситуації світового політично-
го процесу й діяльності суб’єкта в ній. Геополітичний ризик 
можна вважати об’єктивною реальністю. І хоча категорія «геополі-
тичний ризик» є абстрактною, ситуації, що описуються цим 
терміном, знаходять відбиття в реальності, виражаючись конкрет-
ними, проте специфічними обставинами міжнародного життя. 
Інакше кажучи, геополітичний ризик являє собою теоретичне 
узагальнення особливих ситуацій світового політичного процесу. 
Суб’єктивність геополітичного ризику зумовлюється тим, що він 
сприймається людською свідомістю в момент прийняття рішень 
щодо уникнення або зниження потенційних загроз міжнародній 
безпеці [8, с. 105]. 
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На глобальному рівні геополітичний ризик складається з 
таких структурних елементів ризику: зовнішнього завоювання 
держави; розпаду держави під впливом внутрішніх сил; зниження 
суверенітету – здатності держави відстоювати свої інтереси на 
міжнародній арені; а також централізації однієї ідеології в межах 
світового масштабу; урбанізації як загальносвітової тенденції; 
світової регіоналізації та глобалізації ролі «національної держави» 
у світі [2, с. 75]. 

Традиційно на початку кожного року провідні рейтингові 
агенції намагаються спрогнозувати геополітичну обстановку та 
визначити геополітичні ризики на найближчу перспективу. 
Зокрема, головними ризиками 2017 року було названо такі: 

- вибори в країнах Євросоюзу (зокрема, парламентські вибори 
в Нідерландах (березень) і Німеччині (серпень − вересень), 
президентські вибори у Франції (квітень − травень), де була велика 
ймовірність перемоги правих сил);  

- невизначеність зовнішньої політики президента США 
Дональда Трампа (загрози полягають у реалізації його передвибор-
чих ініціатив щодо тарифів на імпорт з Китаю, припинення 
Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА), а 
також масові депортації, зниження податків тощо);  

- зовнішня політика президента РФ Володимира Путіна 
(спрямована на ескалацію конфлікту в Україні та Сирії);  

- початок процедури виходу Великобританії з Євросоюзу (що 
може відкрити відцентрові тенденції в ЄС);  

- «глобальна кібервійна»;  
- можлива зміна влади в Китаї (за підсумками XIX з’їзду КПК, 

який пройде у листопаді) (див., наприклад: [1; 18]). 
Протягом першої половини 2017 року більшість ризиків не 

виправдалися. Так, переконлива перемога Еммануеля Макрона на 
президентських виборах і його партії «Республіка на марші» на 
виборах до Національних зборів у Франції не дозволила 
Національному фронту Марін Ле Пен реалізувати свою стратегію 
виходу з ЄС, те саме можна сказати і про вибори до нижньої 
палати парламенту Нідерландів – проєвропейська правоцен-
тристська «Народна партія за свободу і демократію» Марка Рютте 
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обійшла популістську «Партію свободи» Герта Вілдерса, 
отримавши на третину більше місць, ніж партія євроскептиків. 
Очевидно, що така тенденція буде підтверджена і на парламентсь-
ких виборах у Німеччині – незважаючи на те, що анти-
іммігрантська партія «Альтернатива для Німеччини» Бйорна 
Хьоке набирає популярності, перемогу здобудуть проєвропейські 
політичні сили – або коаліція ХДС/ХСС Ангели Меркель, або 
коаліція СДПН/Союз 90/Зелені Мартіна Шульца. 

За перше півріччя побоювання зближення Дональда Трампа з 
Росією не виправдалися, проте загострився багаторічний конфлікт 
американської адміністрації з північнокорейським лідером Кім 
Чен Ином після активізації робіт з розробки ядерної зброї, 
балістичних ракет тощо в КНДР. Участь у розв’язанні цієї кризової 
ситуації КНР і РФ очевидно є вирішальним фактором в ескалації / 
деескалації конфлікту США − КНДР. 

У першій половині 2017 р. так і не вдалося зрушити з «мертвої 
точки» ситуацію в Україні та Сирії, проте «точка біфуркації» щодо 
«заморожування» цих конфліктів ще не пройдена. Є сподівання, 
що восени будуть реалізовані нові ініціативи (наприклад, 
«формула Макрона» – план деокупації Донбасу, запропонований 
новим французьким президентом). У цілому ситуація в Україні та 
Сирії як буферних зонах телурократично-таласократичної мапи 
світу завжди матимуть геополітичні наслідки і до них має бути 
прикута увага світових експертів. 

Також варто зазначити, що ЄС вдалося нівелювати негативні 
наслідки «брекзіту» (скасування референдуму в Шотландії в обмін 
на «м’який» варіант «розлучення»), проте загроза відцентрових 
тенденцій в ЄС все ще зберігається. 

Атаки вірусу Petya підтверджують небезпеки глобальної 
кібервійни і неготовність, а інколи і безпорадність державної влади у 
боротьбі із загрозами такого рівня. Виникає побоювання щодо 
нездатності провідних міжнародних акторів мінімізувати наслідки 
кібератак як спеціальних операцій в умовах глобальної кібервійни. 

Залишається невизначеною можлива зміна влади в Китаї – за 
неписаним правилом, яке діє вже більше 10 років і яке полягає в 
тому, що призначатися на високі посади або їх зберігати можуть 
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лише члени партії, не старші 67 років. Очікується, що, керуючись 
цим правилом, на XIX з’їзді КПК, який пройде у листопаді 2017 р., 
нинішній голова КНР Сі Цзиньпін може відмовитися від цієї 
традиції. Спроба відмови від вікових обмежень дасть сигнал, що 
чинний голова КНР не має наміру подавати у відставку по 
закінченні свого другого терміну, що сплине в 2022 р., коли 
Сі Цзиньпіню виповниться 69 років. Це є дуже ймовірним, 
оскільки нинішній голова КНР вважається найсильнішим лідером 
з часів Мао Цзедуна. 

У другому (вертикальному) вимірі йдеться про ризики влади. 
У цьому аспекті вихідні соціально-психологічні феномени «Ми» – 
«Вони» стають надійним політичним ресурсом у періоди випробу-
вань на міцність державного ладу. Вбираючи доступні й однотипні 
стандарти політичних дій, закладені системою, політична психо-
логія людей, заснована на ментальності «Ми», стає надійним 
елементом стабілізації політичного порядку, що підтримується 
містичною вірою в його справедливість і непорушність. 

Особливу роль опозиція «Ми» – «Вони» відіграє в пострадян-
ському просторі. Для старшого покоління населення, менталітет 
яких сформувався в роки «розвинутого соціалізму», звичні символи 
«Ми» і «Вони» екстраполюються на психологічний простір влади 
сучасного пострадянського суспільства. Стереотип «Вони» 
переміщається на правлячу політичну еліту. Персоніфікацією 
«Вони» стають політичні лідери, з іменами яких свідомість старших 
поколінь асоціює прорахунки і невдачі в економічному розвитку 
пострадянського суспільства, зниження життєвого рівня, переви-
щення смертності над народжуваністю та інші негаразди. Насправді 
сприйняття ризиків у просторі влади з позицій біполярної опозиції 
«Ми» – «Вони» не охоплює всього різноманіття духовних феноме-
нів простору влади, а становить лише один із «сюжетів» менталь-
них ризиків у взаємодії різних суб’єктів влади [12, с. 109−110]. 

По суті, ризики влади пов’язані з асиметрією між суспільними 
потребами, що швидко зростають, і можливостями практики 
ухвалення і трансляції рішень. На думку авторитетного 
українського політолога Володимира Горбатенка, аналіз ризиків 
влади має зосереджуватися на таких соціальних ситуаціях, як: 
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зловживання владою (монополізація, насильство, корупція, теро-
ризм); недостатність влади, коли влада не реалізує належним 
чином своїх можливостей (неприйняття рішень, відкладання 
ухвалення рішень, непослідовність діяльності); дефіцит влади 
(втрата функціональності, неефективність, розпад влади) та 
інфляція влади [4, с. 60]. 

Поряд з цим до ризиків влади відносять і втрату репутації – це 
наявний або потенційний ризик, який виникає через несприятливе 
сприйняття іміджу державної установи громадськістю. Цей тип 
ризику може вплинути на рівень довіри населення до влади. 
Основними причинами ризику репутації є недотримання органом 
влади законодавства, недоліки в організації системи внутрішнього 
контролю, недоліки кадрової політики, виникнення конфлікту 
інтересів із зацікавленими особами, недотримання суб’єктами 
влади принципів політичної етики. 

Репутаційний ризик – це особливий вид ризику, який може 
впливати на інші види ризиків, але не трансформується в них. 
Репутаційні ризики протікають у гострій та хронічній формах (за 
Е. Гріффіном): перші ототожнюються з кризами, другі – із 
загрозами [5, с. 38]. Між першими і другими існують певні 
відмінності. Кризова комунікація спрямована на те, щоб запобігти 
негативним наслідкам кризи або зменшити їх і тим самим 
захистити зацікавлені сторони, надати їм конкретну інформацію 
щодо їхньої безпеки, а також повідомити, що робиться для 
зменшення наслідків кризи, хто відповідає за це, попросити 
підтримку і допомогу, пояснити дії винних, вибачитися тощо. 
Ризикова ж комунікація, навпаки, найчастіше пов’язана з 
визначенням ризиків і спрямована на те, щоб переконати 
громадськість утриматися від ризикованої поведінки, тобто це 
спосіб підтримки довгострокового зв’язку із зацікавленими 
сторонами (стейкхолдерами), спрямованого на зміни у їхній 
поведінці [13, с. 138−139]. 

У сучасній Україні ризики влади обтяжуються і ризиками 
модернізації, а також соціально-політичною нестабільністю та 
загрозою відтворення і модифікації тоталітаризму, які мають, у 
тому числі, і ментальну природу. 



 
 

274 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2(88)
 

Так, до основних ризиків модернізації можна віднести: 
протистояння елементів традиції і сучасності; переважання 
культурно-історичних і соціально-політичних чинників над еконо-
мічними; домінування персоніфікації у діяльності влади і політич-
них еліт; деструктивні дії, пов’язані з конкуренцією політичних 
партій, утвердження мультипартійної системи; надмірна централі-
зація або неконтрольований характер відцентрових тенденцій. На 
думку В. Горбатенка, конфліктно-кризовий потенціал модернізації 
зумовлений такими подієвими рядами: «провали модернізації» 
(архаїзація, анархізація, криміналізація суспільства); «пастки 
модернізації» (популізм, технократизм, націоналізм та ін.); «частко-
ва модернізація» (паралельне співіснування традиційності й раціо-
нальності як протилежних способів одночасної поведінки людини й 
орієнтації суспільства); «форсована модернізація» (безпідставне, 
штучне прискорення реформаторських процесів без урахування 
готовності до цього суспільства та наявності вольових можливостей 
політико-владного забезпечення руху вперед) [4, с. 64−65]. 

Суспільство, що модернізується, гетерогенне – в ньому 
репрезентовані як високомодернізовані групи і шари суспільства, 
так і верстви, пронизані традиційними моментами і засадами. Це 
поєднання є природним і єдино можливим на етапі модернізації. 
Проте така диспозиція породжує додаткові джерела ризиків. 
Наприклад, загальне виборче право передбачає, що велику частину 
населення країни становлять відповідальні громадяни, які досягли 
деякого рівня політичної, культурної і громадянської зрілості. 
Вони здатні до аналізу політичних і соціальних процесів, 
усвідомлюють свої інтереси, уявляють собі віяло наслідків тієї чи 
іншої політики і тому подібне. Якщо ж значна частина суспільства 
не готова бути відповідальними і компетентними виборцями, 
парламентська демократія вироджується в порожню форму. 

В умовах трансформації українського суспільства має місце 
явище демодернізації. По-перше, демодернізація може бути 
результатом як свідомо руйнуючих дій, так і саморозпаду системи. 
На початковому етапі демодернізації суспільства виживають 
архаїчні соціальні структури, а наука й високі технології деграду-
ють. Кланово-корпоративні структури, до яких належать насампе-
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ред ті, хто володіє сировинними джерелами або мав до них доступ, 
не тільки збереглися, але значно розширилися. По-друге, модер-
нізація в Україні має ризик-асиметричний характер: як тільки 
українське суспільство вступило на шлях модернізації за західним 
зразком, його відкат назад (демодернізація) і навіть просто 
затримка, стояння на цьому шляху викликали стрімку інтенсифі-
кацію виробництва ризиків. Тобто демодернізація надзвичайно 
ризикогенна [9, с. 189]. Така ситуація притаманна всьому періоду 
існування незалежної України (починаючи з 1991 р.), проте вона 
особливо загострилася останнім часом, коли реформування 
українського суспільства нарешті перейшло від слів до справи. На 
цьому шляху ймовірність реалізації ризику демодернізації надзви-
чайно висока, а напередодні можливих позачергових виборів 
(восени 2017 р. чи навесні 2018 р.) ця ймовірність суттєво зростає. 

Ментальну основу цих ризиків становлять різноманітні 
побоювання, навіть фобії щодо змін. Пригадаємо відомий китай-
ський вислів-побажання «Щоб тобі жити у добу перемін!», який 
чудово інкорпорований у ментальні структури суб’єктів політики в 
сучасній Україні. 

Не менш катастрофічну загрозу взаєминам влади і пересічних 
громадян таїть соціально-політична нестабільність, яка, в 
ментальному плані, пов’язана з кризою ідентичності. Як відзначає 
Лариса Нагорна, криза ідентичності – «це, насамперед, розмиті 
ціннісні й зовнішньополітичні орієнтації, невизначені перспек-
тиви, постійний пошук варіантів, безкінечне «перетягування 
каната» у владних верхах, аномія з паралельним наростанням 
агресивності на масовому рівні. Це нестримна політизація 
регіональних, етнічних, міжконфесійних відносин на тлі байдужо-
сті суспільства до проблем цивілізованого співжиття і здорового 
довкілля. Це гостро різні версії «віртуального минулого» і, як 
наслідок, девальвація понять «патріотизм», «національна 
гордість». Це дезорієнтована молодь, яка не бачить гідних 
прикладів для наслідування і шукає розради в сумнівних заняттях і 
схильності до «ерзац-культури». Це загальне падіння моралі, коли 
не соромно красти й зраджувати» [11, с. 48−49].  
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Подальше поглиблення кризи ідентичності, переведення їх в 
ментальну площину може актуалізувати потребу повернення до 
тоталітаризму, яка в сучасних умовах репрезентується прагненням 
обмеження темпів переходу до капіталізму і збереження соціаль-
них гарантій. Загроза тоталітаризму може стимулювати такі 
небезпечні тенденції розвитку України, як поглиблення соціаль-
ного розшарування й нерівності й, відповідно, посилення віро-
гідності соціально-класових конфліктів; сповзання у прірву 
цивілізаційного розколу, що посилює вірогідність міжконфесій-
них, міжетнічних і міжкультурних конфліктів; втрата освітнього і 
науково-технічного потенціалу, репутації й авторитету на 
міжнародній арені [4, с. 61]. 

Варто пам’ятати, що тоталітаризм став відповіддю на 
зростаючу комплексність суспільного життя і тієї зростаючої 
кількості ризиків, до якої вона призводить. Як справедливо зазна-
чає Сергій Кононенко, «політична діяльність – оскільки вона 
стосується всього суспільства і спрямовується до втілення базових 
політичних цінностей безпеки, добробуту, справедливості в 
інтересах всіх, а не окремих суспільних груп, – постійно породжує 
ілюзію можливості тотального політичного контролю, ілюзію 
можливості усунення будь-яких соціальних ризиків» [7, с. 50−51]. 
Тобто прагнення до повернення тоталітаризму на ментальному 
рівні є не що інше, як втеча від зростаючої комплексності і, 
відповідно, зростаючої ризикованості суспільного життя. 

Таким чином, ментальні ризики влади доцільно розглядати у 
ракурсі опозиції «Ми» – «Вони», симптоматики духовної кризи, 
руйнування стійких соціальних стереотипів. Ментальні ризики 
влади мають архетипову природу і виявляються на горизонталь-
ному і вертикальному рівнях. Горизонтальний вимір стосується, 
перш за все, геополітичних ризиків, які фіксують зміни геополі-
тичної обстановки й у взаєминах держав між собою. Вертикальний 
вимір стосується відносин влади (еліти) і населення (мас). 
Особлива роль тут належить репутаційним ризикам, які 
проявляються, наприклад, у негативному сприйнятті владного 
органу громадськістю, зниженні довіри до влади в цілому або 
окремих її інститутів чи персонажів. У сучасній Україні ментальні 
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ризики влади на вертикальному рівні проявляються у ризиках 
модернізації, соціально-політичної нестабільності та загрозах 
відтворення і модифікації тоталітаризму. 
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Максим Гон 
 
 

ІНШИЙ НА МАРГІНЕСІ УКРАЇНСЬКОЇ КОЛЕКТИВНОЇ 
ПАМ’ЯТІ 

 
У статті проаналізовано місце Інших в українській 

колективній пам’яті. На думку автора, вона, враховуючи 
поліетнічність населення України, повинна включати пам’ять про 
національні меншини. Визначальну роль у конструюванні колек-
тивної пам’яті автор відводить державі, політичним і символіч-
ним елітам титульної нації. Ініціативи національних меншин у їх 
прагненні інтегруватися в «Ми»-пам’ять трактуються важливи-
ми, проте такими, що мають другорядну роль порівнянно з пози-
цією представників титульної нації. Значна увага в статті приді-
лена діяльності істориків як одних із «архітекторів» колективної 
пам’яті. Автор вважає, що україноцентризм є одним із свідчень 
того, що національні меншини України опинилися на маргінесі її 
колективної пам’яті, з’ясовує інші причини такого статус-кво. 

Ключові слова: колективна пам’ять, держава, політичні та 
символічні еліти, національні меншини, україноцентризм. 
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M. Gon. The Other on the margins of Ukrainian collective 
memory. 

The article deals with the analysis of the place of the Other in 
Ukrainian collective memory. In author’s opinion, taking into account 
polyethnicity of the population of Ukraine, this memory should include 
the memory of national minorities.The decisive role in the construction 
of collective memory, according to the author, has state, political and 
symbolic elites of titular nation. The initiatives of national minorities in 
their efforts to integrate into We-memory are important, but have 
secondary role comparing with the position of the representatives of the 
titular nation. Much attention is paid to historians as one of the 
“architects” of collective memory. The author believes that Ukraine-
centrism is one of the indications that the national minorities are on the 
margins of Ukrainian collective memory and finds another reasons for 
this status quo. 

Key words: collective memory, state, political and symbolic elites, 
national minorities, Ukraine-centrism. 

 
Демократичний транзит – процес, який характеризується не 

тільки зміною політичних режимів, втратою механізмів впливу на 
суспільство правлячими партіями тощо, а й відображається в 
просторі цінностей, що їх сповідує індивід. Послаблення 
тотального контролю над громадянами спонукає до еволюції 
свідомості етнофорів. Відбувається її «розкріпачення»: на зміну 
нав’язуваним ідентитетам, маркерам належності до соціальних 
груп (передусім – держави) приходять ті, які були назовні 
нефункціональними, утаємниченими, «заглушеними», проте 
дієвими. Серед найпотужніших з них – національний і 
конфесійний. Оскільки ж останні суттєво визначають параметри 
самості, відбувається пошук «Я» у поліетнічному й поліконфесій-
ному просторі країни, введення його в образ «Ми». У реаліях 
розщеплення раніше існуючих соціальних груп (наприклад, 
«радянські люди») відроджуються, реанімуються пам’яті «Своїх» і 
«Чужих» у різних їх вимірах, які вступають у взаємодію.  

У реаліях України кінця 1980-х – початку 1990-х рр. 
інтеракціонізму соціальних груп сприяли різні фактори: 
комунікативна пам’ять, пам’ять спільнот (тобто тих, хто проживає 
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в одному регіоні й став учасником тих чи інших подій [1, с. 91], 
як-то останніми роками на Донбасі), знання в царині історії чи її 
осягнення, зрештою – етнічні стереотипи. Дієвість останніх 
спонукає, сказати б, існуванню паралельного світу. Того, в якому 
успадковані від попередніх поколінь шаблони трактування Інших 
стають своєрідними еталонами в сприйнятті «Чужих» та власної 
минувшини в її етноконфесійних шатах. 

Імовірно, саме в таких реаліях сформувалися передумови для 
трактування Іншого в особливій етнополітичній ситуації: коли 
утворювалися нові національні держави – політичні інститути, які 
серед багатьох притаманних їм функцій приречені визначити 
модель трактування минулого. Це підтверджують навіть ті 
приклади, коли окремі з держав, що постали після краху СРСР, 
намагалися зберегти основні канони його історіописання, а отже – 
колективну пам’ять.  

Тим часом, починаючи з середини 1980-х рр., національна 
ідея відіграла свою конструктивну роль у політичній мобілізації 
етнофорів, стала одним з дієвих каталізаторів прилучення їх до 
груп протесту. Нові політичні цінності, які включали й етнокон-
фесійне, стали особливо значимими в час «параду суверенітетів», а 
отже – досягнення національними ідеями їх максимальних цілей. 
«Ми» як (ново)відтворений маркер, «інструмент» самоідентифі-
кації етнофорів зумовив імператив його наповнення неспотворе-
ним радянськими стереотипами історичним компонентом.  

Нове історіописання в Україні почалося на тлі того, коли 
чимало з держав, що вийшли з т. зв. соціалістичного табору, взяли 
курс на побудову політичних націй. Наприклад, Декларація про 
державний суверенітет України проголосила, що «Українська РСР 
забезпечує рівність перед законом усіх громадян Республіки 
незалежно від походження…, расової та національної приналеж-
ності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переко-
нань…» [2, с. 455]. «Звернення Верховної Ради України до грома-
дян України всіх національностей» (28 серпня 1991 р.) декларува-
ло гарантування паритетних умов розвитку всіх національних мов 
і культур у новоутвореній державі [2, с. 463]. Принципи рівності 
прав громадян, незалежно від їх національності, забезпечення 
державою діяльності національно-культурних товариств, 
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об’єднань тощо містили «Декларація прав національностей 
України», проголошена Верховною Радою України на початку 
1991 р. [3, с. 607–608], Закон України «Про національні меншини в 
Україні», який набрав чинності на початку вересня наступного 
року [3, с. 619–622], а згодом Конституція 1996-го року.  

Водночас, відмова від нав’язуваних десятиліттями Москвою й 
КПРС канонів історіописання, розширення методологічних 
горизонтів в аналізі політичних та історичних процесів (зокрема, 
поступове прилучення науковців до т. зв. старих чи нових 
етніцистів, усвідомлення ними функціонування примордіального), 
ліквідація «білих плям» тощо майже автоматично визначили новий 
домінуючий суспільний наголос на національному. Він виявлявся 
не тільки серед титульних націй Східної Європи, етнічний ренесанс 
простежувався і серед національних меншин. Так, в Україні навесні 
1991 р. діяло 87 національно-культурних товариств [2, с. 458]. 
Найчисленнішими серед них були єврейські та російські: перших 
станом на 1995 р. – 38, других – 24. Понад два десятки національно-
культурних товариств створили в Україні греки та поляки [3, с. 628]. 
Останні, наприклад, в Житомирі самоорганізувалися вже у 1989 р., 
коли створили Житомирське обласне відділення культурно-
освітнього товариства імені Ярослава Домбровського [4].  

З-поміж тих, хто створював національно-культурні това-
риства, общини, були – росіяни. Незважаючи на те, що СРСР 
протегував російській мові, а російська культура завдяки політиці 
центру поширилася в усіх його республіках, пафос плекання «Я» 
виявлявся і в лоні цієї соціальної групи. Наприклад, метою 
Російської общини Волинської області, що утворилася наприкінці 
січня 1997 р., визначено об’єднання росіян, які проживали в цій 
адміністративній одиниці, «…російськомовних громадян інших 
національностей для збереження духовних цінностей предків та 
захисту національно-культурних, мовних, освітніх та інших 
спільних інтересів» [5, с. 112]. 

Одним із наслідків мобілізації етнонаціональних спільнот 
задля відродження їх самостей, згуртування «Своїх» у общинах і 
національно-культурних товариствах стало зміцнення соціокуль-
турної дистанції «Ми – Вони». Наприкінці 1980-х – на початку 
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1990-х рр. вона стала тією складовою, що визначала одну із 
сутностей нової реальності на пострадянському просторі.  

Як така дистанція поміж групами, члени яких об’єднані 
різними самостями, не таїла в собі конфліктного потенціалу, в 
реаліях початку 1990 -х рр. не в останню чергу тому, що всі вони 
вважали себе жертвами тоталітарних режимів. Така рівність у 
зазнаній кривді, спільне травматичне минуле сприяли їхній взаємній 
емпатії. Приклад останньої початку 1990-х рр. – вимога реабілітації 
депортованих і репресованих народів. Таку позицію обстоювала, 
наприклад, Демократична партія України [3, с. 594]; її продемон-
стрували учасники форуму інтелігенції України (вересень 1991 р.), 
які висловилися не тільки за реабілітацію репресованих етнона-
ціональних спільнот (німців, поляків, татар та ін.), а й підтримали 
право «…кримськотатарського народу на відновлення національної 
державності на своїй історичній батьківщині» [2, с. 463]. Надання 
права кримським татарам на своїй території підтримувала й низка 
політичних акторів, зокрема, Українська консервативна респу-
бліканська партія [3, с. 617].  

Емпатія визначала лейтмотив у вибудові взаємин титульної нації 
України з другою за чисельністю (після росіян) національною 
меншиною – євреями. У резолюції міжнародної наукової конференції 
«Проблеми українсько-єврейських відносин», що відбулася в Києві в 
червні 1991 р., її учасники стверджували: «Нам немає чого ділити, – 
хіба що порівну можемо розділити біль за мільйони жертв і геноцид у 
ХХ столітті, занедбану національну свідомість, втрату мови, 
руйнування культури, винищення традицій» [2, с. 459]. Суголосне 
міркування – «…українці та євреї були жертвами однієї і тієї ж 
політики: уніфікації та етноциду» – висловив Президент України 
Л. Кравчук у липні 1992 р. на міжнародній конференції, присвяченій 
питанню антисемітизму, в Брюсселі [3, с. 625]. 

Подолання наслідків злочинів тоталітаризму для конструюва-
ння діалогічної культури пам’яті «Своїх» і «Чужих» вимагала і 
частина політичної еліти. З-поміж іншого, такі судження відобра-
жені у вищеназваному Зверненні Верховної Ради України від 
28 серпня 1991 р.: «В попередні роки проводилась політика гно-
блення духовного життя націй, їх мов і культур. Ми зазнали важ-
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ких деформацій і викривлень, свавілля і беззаконня в національ-
ному бутті народів…» [2, с. 462]. 

Наприкінці 1980-х рр. історична пам’ять стала предметом 
уваги громадських організацій «Меморіал» та Асоціації Молодих 
Істориків; її відродженню сприяла діяльність Українського 
Культурологічного Клубу в Києві та Товариства Лева у Львові.  

Історична пам’ять, необхідність визначення позиції в 
національному питанні – проблеми, які відобразилися в програмних 
постулатах новоутворених політичних акторів. Найяскравіше, на 
нашу думку, це віддзеркалилося в програмі Народного Руху України 
– наймасовішої партії кінця 1980-х рр. (далі – НРУ). У той час НРУ 
об’єднував близько 5 млн чол. [3, с. 542]. «Інтернаціоналістську» 
фразеологію радянської влади вони оцінювали як «імперську 
політику денаціоналізації народів, уніфікації, механічного 
переміщування етносів та ігнорування їхніх життєвих інтересів» [3, 
с. 543]. Рух наголошуючи на прагненні згуртувати «патріотичну 
енергію» представників різних національностей, де-факто став на 
платформу надетнічного патріотизму. При цьому НРУ виступав за 
всебічний розвиток як титульної нації, так і національних меншин, 
які проживали в УРСР [3, с. 544–545].  

НРУ – один з тих поодиноких політичних акторів, який 
оперував поняттям «історичної пам’яті». Хоча в його програмі не 
деталізовано розуміння сутності останньої, документом визначено, 
що інтеграція – це та формула міжетнічної взаємодії, яка зумовлює 
постання «українського соціуму республіки, ядром якого є 
український народ» [3, с. 546]. 

Категорія «інтеграція», як формула поєднання «Ми» й 
«Вони», фігурувала в програмних документах і низки інших 
політичних сил, зокрема, Соціал-демократичної партії України. В 
її Декларації принципів зазначено, що партія вважає за потрібне 
«сприяти процесам інтеграції всіх народів, що населяють Україну, 
в єдину українську націю (на зразок американської) через 
усвідомлення ними спільних політичних, соціальних, культурних 
та інших інтересів» [3, с. 566].  

Задля об’єднання в єдине ціле представників різних 
етнонаціональних спільнот, які проживали в Україні, інші партії 
застосували принцип державної ідентичності. З-поміж них – 
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Народна партія України. В її програмі стверджувалося: «Українці 
та народи всіх етнічних груп, що проживають на території 
України, є народом республіки…» [2, с. 511]. У програмі Лібераль-
но-демократичної партії України йшлося про те, що «з точки зору 
української державності всі громадяни України становлять 
український народ або народ України» [3, с. 592–593]. При-
пускаємо, що такі формули поєднання «Ми» й «Вони» на початку 
1990-х рр. (як і взаємодія в низці новоутворених партій як-то в 
Українській народно-демократичній партії представників різних 
національностей) означали готовність значної частини політичних 
партій формувати в Україні політичну націю.  

Водночас, це судження не віддзеркалює тогочасних реалій 
формування колективної пам’яті. Воно відбувалося на тлі 
зростаючого «колективного самомилування» (І. Берлін), озна-
йомлення «Своїх» з невраженою компартійним трактуванням 
історією чи її переосмисленими інтерпретаціями. Нові можливості 
в плеканні самості суттєво вплинули на свідомість якщо не всіх, то 
значної більшості населення. Це означило специфіку етнопо-
літичної ситуації: в час кризи т. зв. радянської ідентичності й 
появи нових маркерів для визначення індивідом свого «місця» в 
соціумі колективна пам’ять формувалася одночасно в двох 
вимірах – як та, що мала об’єднати всіх громадян держави, і 
водночас та, що мала б умістити в себе пам’яті різних Інших.  

Цю особливість колективної пам’яті констатовано 
М. Альбваксом: трактуючи її сконструйованим продуктом, він 
звертав увагу на те, що його творцями є різні інститути й ті 
соціальні групи, які можуть мати власні мнемонічні ряди [1, с. 89]. 
Отже, «Свої» й «Чужі», які взаємодіють в одному етнополітич-
ному організмі, оперують осібним пам’ятанням, що, в свою чергу, 
визначає дилему перед домінуючою соціальною групою – 
титульною нацією – про (не)включення «вони»-пам’ятання до 
колективної пам’яті. А. Киридон з цього приводу стверджує: 
«…між різними спільнотами пам’яті можуть точитися суперечки з 
домаганням врахування їхньої пам’яті про минуле в образі історії 
ширшої суспільно-політичної спільноти, частиною якої вони є, а 
отже, легітимації власної відрубності в її межах» [1, с. 94]. 
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Розмірковуючи над реаліями в Україні, директор Українсько-
го центру вивчення історії Голокосту А. Подольський стверджує: 
«Йдеться, як на мене, про визнання (чи невизнання) Україною, 
суспільством, державою, власної історії та культури як 
багатоманітної, поліетнічної – з усіма позитивами та негативами 
міжнаціональних та міжкультурних взаємин… Або, наприклад, 
згода на моноетнічну модель пам’яті про історичну минувшину 
своєї країни, що автоматично виключає спільну пам’ять різних 
етнічних спільнот, які багато часу мешкали на тих самих 
територіях. При такому підході в процесі творення індивідуальної 
чи колективної пам’яті в сучасній Україні будуть невідворотно 
визначатися насамперед ті історичні контексти, реалії, події, котрі 
треба забути чи викреслити з історичної пам’яті…» [6, с. 11]. 

Ліквідація «білих плям» історії, з-поміж іншого, – оприлюднення 
перших матеріалів про масові репресії другої половини 1930-х рр., 
«розстріляне Відродження», Голодомор, ОУН-УПА тощо, – 
визначили низку складових історичної політики України. Водночас, 
згідно з висновками О. Рафальського, нова оцінка політики 
українізації привела до переосмислення теми національних меншин 
[7, с. 32], а відтак і міжетнічної взаємодії. Показово, що в 1991 р. 
створено Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН 
України, а до завершення ХХ ст. у нашій державі захищено близько 
трьох десятків дисертацій, предмет яких був пов’язаний з історією 
національних меншин [7, с. 37]. 

Відродження національної історії у той час стало трендом як для 
представників титульної нації України, так і національних меншин. У 
листопаді 1993 р., наприклад, відбулася конференція «Єврейська 
історія та культура в Україні» (до участі в якій зголосилося більше 
ста учасників [8, с. 3]), яка дала старт низці однойменних наукових 
форумів. У середині 1990-х рр. розпочато підготовку до створення 
популярної енциклопедії «Українські євреї» [9]. 

Незважаючи на етнічний ренесанс, головну роль у 
конструюванні нової колективної пам’яті відігравала держава. У 
роки президентства Л. Кравчука та Л. Кучми колективна пам'ять 
формувалася передусім засобами історичної освіти; значну роль у 
процесі наповнення її новим змістом відіграли працівники 
культури. Вони, і насамперед історики поступово визначали новий 
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пантеон героїв. Серед них – ті, чиї трагічні долі в роки радянського 
тоталітаризму сприяли виникненню репресованої пам’яті. 
Тогочасні комеморативні практики, згідно з висновками сучасних 
дослідників, характеризувалися «…переважанням етноцентризму 
в історичному наративі, етнічним критерієм у визначенні категорії 
«нація», замість політичного» [10, с. 9–10]. У той же час, в Україні 
поступово вибудовувалися героїчний і віктимний міфи вітчизняної 
історії, поставали місця пам’яті, які сприяли їх ефективному 
функціонуванню [11].  

Незважаючи на очевидний етноцентризм у вітчизняному 
історичному наративі, який означився вже в 1990-х рр., політика 
пам’яті держави включала пошанування представників національ-
них меншин, ті чи інші історичні події їхньої історії. Так, за 
президентства В. Ющенка створено державний історико-мемо-
ріальний заповідник «Бабин Яр», якому в 2010 р. надано статус 
національного, відзначено 150-річчя Шолом-Алейхема, 65-ту 
річницю депортації кримських татар; під його патронатом відбувся 
ІІ Всесвітній форум пам’яті про Голокост. Починаючи з 2004 р. 
Україна відзначає Міжнародний день пам’яті геноциду ромів, з 
2011 р. – День відзначення пам’яті жертв Голокосту [12], а з 2015 р. 
– День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. 

Політичні процеси в Україні початку ХХ ст. означилися 
використанням політиками історії як засобу мобілізації 
електорату. В процесі боротьби за зміст колективної пам’яті на 
початку листопада 2005 р. В. Ющенко ініціював утворення 
Українського інституту національної пам’яті [13] (далі – УІНП). 
Його постання визначено постановою Кабінету Міністрів України 
31 травня 2006 р. Серед завдань УІНП згідно з Постановою уряду 
№ 764, – «реалізація державної політики та координація діяльності 
у сфері відновлення та збереження національної пам’яті 
Українського народу» [14]. Таким чином, держава інституалізу-
вала свою суб’єктність у формуванні колективної пам’яті. 

З того часу в діяльності УІНП визначилося кілька етапів. 
Після реорганізації у січні 2011 р. УІНП, згідно з висновком 
Г. Касьянова, й надалі працював у руслі національного наративу, 
але водночас намагався уникнути винятково національно-
ексклюзивної моделі історичної пам’яті. У 2011–2014 рр. його 
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працівники активно розробляли теоретичні питання колективної 
пам’яті [15].  

Останніми роками робота цього інституту оцінюється багатьма 
експертами як україноцентрична, а курс, що заданий чинним 
директором УІНП В. В’ятровичем, нерідко ними критикується.  

Пріоритети діяльності УІНП цілком закономірно 
визначаються інтересами держави. Серед них у минулому році, 
згідно з його «Звітом з реалізації державної політики у сфері 
відновлення і збереження національної пам’яті за 2016 рік», – слід 
виокремити продовження роботи із засудження націонал-
соціалістичного та комуністичного режимів в Україні, популяри-
зація вітчизняної історії, сприяння вдосконаленню її викладання в 
навчальних закладах, подолання історичних міфів, увічнення 
пам’яті учасників українського визвольного руху, жертв 
Голодомору та політичних репресій, створення Музею Революції 
Гідності [16]. Водночас, враховуючи предмет наших роздумів, 
наголосимо, що, організовуючи вивчення історичної спадщини, 
сприяючи налагодженню механізмів її пам’ятання, УІНП у 2016 р. 
здійснював заходи зі «сприяння інтеграції в українське суспільство 
національних меншин і корінних народів». Зокрема, він брав 
участь у створенні двох виставкових проектів до 75-х роковин 
трагедії Бабиного Яру (що демонструвалися в цьому місці пам’яті 
та Музеї історії міста Києва), організації літніх наукових студій 
Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», став спів-
організатором наукових форумів, присвячених злочинам тоталі-
таризму в селищі Биківня, з’ясуванню демографічних наслідків 
соціальних катастроф першої половини ХХ ст. (зокрема, 
Голодомору та Голокосту); УІНП сприяв роботі Українсько-
польського форуму істориків [16]. 

Віддаючи належне проробленому УІНП, звернемо увагу на 
його проекти, зокрема, «Пам’ять про Голодомор». Адже попри те, 
що на теренах України в першій половині ХХ ст. відбулися три 
геноциди, здійснені радянським та націонал-соціалістичними 
режимами (в т. ч. Голокост і геноцид ромів), УІНП мобілізує свої 
сили на увічнення пам’яті про жертв лише одного з них. Схожу 
«композицію» пам’ятання він визначив і в «Концепції Державної 
цільової національно-культурної програми досліджень та 
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популяризації історії України за період 2015–2020 рр.»: 
пропонуючи «активізацію досліджень минулого українського, 
інших народів, що проживають в Україні…», концепція 
зорієнтовує на ведення обліку, складання реєстру жертв лише 
одного з геноцидів – Голодомору, спорудження їм (а також борцям 
за визволення України, діячам національно-визвольного руху і 
учасникам АТО) меморіалів і пам’ятних знаків [17]. 
Вищеназваний проект та концепція – приклади, у яких, зрозуміло, 
проглядається диференціація жертв та приклад україноцентризму 
в діяльності УІНП. 

Впливовими «архітекторами» колективної пам’яті з часу 
здобуття Україною суверенітету стали історики. Осмислення місця 
національних меншин в її історії з об’єктивних причин не стало 
визначальним у новому прочитанні ними минувшини. Головний 
ракурс її переосмислення наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. – 
злочини радянського тоталітаризму. Їх вивчення поєдналося з 
прагненням відобразити вітчизняну історію в національному 
дискурсі. Воно посилювалося наслідками «витісненого за межі 
свідомості» (З. Фройд) того жахливого минулого, яке тривалий час 
завдавало травм колективній свідомості [18, c. 284]. З-поміж її 
складових – поразки державотворення різних років (зокрема, 
революції 1917–1921 рр.), «розстріляне Відродження», «Великий 
терор» тощо і, зрозуміло, Голодомор. 

На формування горизонтів нової історичної пам’яті вплинуло, 
здається, і ретроспективне мислення громадян України. У цьому 
контексті цікавими є судження тих учених, які вважають, що до 
2005 р. масовій свідомості громадян України були властиві 
настрої, орієнтовані на минуле (такий статус-кво змінила Пома-
ранчева революція, результати якої дали поштовх зростанню 
соціальному оптимізму) [5, с. 32–33].  

Фактично суголосними в попереднє десятиліття були 
ініціативи «архітекторів» історичної пам’яті: в них переважали ті, 
які спрямовувалися не на її оновлення, а на збереження. Ситуація 
не змінилася і за президентства В. Ющенка: історичні студії тих 
років означилися подальшою етнізацією, а політика пам’яті 
України, згідно з висновками сучасних дослідників, характери-
зувалася надмірною архаїзацією та віктимізацією [10, с. 10].  
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Перед істориками в той час постала дилема (не)включення 
Інших в український наратив, визнання їхньої присутності в 
історії, культурі. Або ж, навпаки, введення «Чужих» у колективну 
пам’ять громадян України. 

Наше судження зумовлене тим, що колективна пам’ять – 
продукт штучний. Адже він виникає внаслідок свідомого відбору 
«архітекторами» т. зв. мнемонічних спільнот (термін, яким 
оперував Е. Зарубавель) тих чи інших сюжетів і персоналій. У 
випадку зосередження уваги на взаємодії різностатусних етнона-
ціональних спільнот конструктивістський дискурс спонукає 
стверджувати, що задля постання інклюзивної моделі пам’яті 
готовність відшуковувати площини «перетину» етнічних історій, 
взаємовпливу культур тощо повинні виявляти як представники 
титульної нації, так і національних меншин. Як перші, так і другі 
мають демонструвати готовність визнавати «Вони»-інтереси як 
об’єктивну реальність міжетнічних інтеракцій, сприймати присут-
ність Іншого як суспільну закономірність. Отже, включення тих чи 
інших сюжетів з наративів національних меншин у колективну 
пам’ять титульної нації є своєрідним мистецтвом компромісу у 
вибудовуванні такого трактування минулого, в якому історичні 
сюжети різних спільнот поєднуються, їхні конфлікти не 
випинаються, а інтерпретуються із позиції розуміння раціональ-
ності дій соціальних груп. «Майстерність пам’яті, – стверджує 
Е. Бергерсон, – полягає в умінні висмикувати з минулого, сорту-
вати та збирати докупи, щоб зробити його корисним знову, і потім 
чинити так, ніби нічого після всього не змінилося» [19, с. 25]. 

Визначальну роль у «моделюванні» трактування минулого 
відіграють політичні і символічні еліти титульної нації. Саме від 
них, а також цінностей, які сповідує домінуючий політичний клас, 
залежить «відкриття шлюзів» етнічної історії задля перетворення її 
в інклюзивну за своїм єством.  

Наші судження зумовлені тим, що ті національні меншини, які 
не сповідують сепаратистські ідеї, завжди лояльні до держави. 
Вони повсякчас прагнуть інтегруватися в неї. Адже лояльність і 
акультурація – головні умови для здобуття таких правових гарантій, 
які дозволять їм плекати власне «Я». При цьому в умовах 
становлення національних держав кінця минулого століття Інші 
воліли інтегруватися в наратив національної історії, що суттєво 
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збільшувало їхні шанси на здобуття більш-менш помітного місця в 
колективній пам’яті титульної нації, а не витіснення їх на її маргінес. 

Приклад, що засвідчує правомірність такого алгоритму 
міркувань щодо України, – спроба обґрунтування категорії 
«україноюдаїка», яку на початку 1990-х рр. артикулював і 
тривалий час популяризував Мартен Феллер. Цим терміном він 
запропонував означувати «комплексну науку про українське 
єврейство у його глибинних взаєминах і взаємопроникненні з 
українцями» [20, с. 11].  

Попри популярність ідеї «україноюдаїки» в лоні євреїв, вона, 
як нам здається, не знайшла підтримки значної частини 
символічних еліт. Це, зрозуміло, не означає, що в їх лоні не було 
тих, хто прагнув переосмислення міжетнічної взаємодії, відмови 
від усталених аргументів-образ. Один з них – Я. Дашкевич, який 
на початку 1990-х рр. оприлюднив думку про те, що з часів 
Середньовіччя в стосунках українців і євреїв домінували періоди 
рівноваги, а не суперечностей і конфліктів [21, с. 51–52]. Хоча це 
судження суперечить висновкам інших учених (Я. Грицак, 
наприклад, не так давно висловив думку про те, що Іншість євреїв 
перетворила їх історію «…з XVI століття до недавнього часу в 
історію насильства над ними» [22]), воно засвідчує спробу одного 
з провідних тогочасних вітчизняних істориків сприяти компро-
місному трактуванню взаємодії українців та євреїв, що, на наш 
погляд, сприяло б включенню останніх у колективну пам’ять. 

Оцінка реалій початку 1990-х рр. – початку XXI ст. дає 
підстави стверджувати, що в Україні виникла особлива етнополі-
тична ситуація: сучасники її становлення як суверенної держави не 
виявляли упередженості до Інших, у державі почала формуватися 
політична нація. Водночас минуле постало як перепона, яка пере-
шкоджала включенню окремих національних меншин в українську 
колективну пам’ять. Такий статус-кво – прикра реальність 
сучасної України. Адже, як цілком справедливо стверджує 
Ю. Зерній, «колективна пам’ять нагадує матрьошку: історія 
регіону, етнічної групи або релігійної общини може органічно 
вписуватися до наративу національної пам’яті…» [19, с. 19–20]. 

Тим часом історіописання 1990-х – початку ХХІ ст. 
означилося пріоритетом інтересів новопосталої титульної нації, 
що, з-поміж іншого, призвело до недостатнього висвітлення 
внеску представників національних меншин у розвиток україн-
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ської культури тощо. «Власне українська історія» в ті роки 
(не)свідомо витіснила «Вони»-образи. Здається, останні поставали 
в текстах здебільшого (чи винятково) тоді, коли йшлося про 
кривду. Тому іноетнічний сусід у подіях минулого виконував 
своєрідну роль: успадкований з історіописання і/чи етнічних 
стереотипів попередніх поколінь, він сприяв усталенню віктимної 
етнічної історії українців у новій етнополітичній ситуації, її фун-
кціонуванню, а водночас педалював сюжети героїки, коли йшлося 
про тих, хто прагнув покарати кривдника. Такий біполярний 
дуалізм – сусід-кривдник, якому протистоїть свідомий українець – 
відображав трактування «чужих», згідно з висновком Н. Яковенко, 
у шкільних підручниках, надрукованих у 1997–1998 рр. [23]. 

Завдана новопосталій титульній нації в минулому кривда стала 
однією з «формул» (поряд із ігноруванням присутності Інших у 
соціокультурному просторі), яка простежувалася в оцінці 
вітчизняними істориками міжетнічної взаємодії. Як приклад 
негативного образотворення в монографічній літературі, що видана 
в 1990-х рр., – праця М. Шестопала «Євреї на Україні». Ось окремі 
його пасажі в оцінці подій перемоги більшовиків та становлення 
радянської влади в Україні: «Саме в радянській владі євреї знайшли 
для себе таку організацію суспільства, яка забезпечувала їм ідеальні 
можливості для нечуваного гендлярства у прямому і переносному 
розумінні цього слова» [24, c. 128]; «Суцільним нещастям для 
молодої радянської влади була так звана «єврейська еліта», що 
вважала себе творцем революції… Цілі косяки раніше нікому 
невідомих євреїв раптом стали «старими більшовиками», 
«учасниками барикадних боїв», «героями і жертвами революції», 
«підпільниками», «політкаторжанами» і т. п. На цій «підставі» вони 
опинилися при владі як у центрі, так і, особливо, на місцях» [24, 
с. 129]; «Посівши командні пости в партійному і радянському 
апараті, євреї дуже легко заволоділи органами влади, чека або ДПУ, 
суду і прокуратури, пробралися у вищу школу, окупували медицину 
і торгівлю, прибрали до своїх рук пресу, радіо, театр, музику й інші 
вільні професії…» [24, с. 131–132]. 

Наведені уривки – приклад упередженого трактування ролі 
«Чужих» в українській історії. Таких сюжетів у ті роки з’явилося 
чимало. Найбільш резонансними з-поміж них стали судження 
В. Яременка: уривки його книги, що опубліковані на сторінках газети 



 
 

292 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2(88)
 

«Селянські вісті», призвели до закриття Шевченківським районним 
судом Києва цього періодичного видання (січень 2004 р.) [25]. 

Трактування історичних фактів з позиції «Своїх», неготовність 
до подолання барикадного мислення нерідко простежувалися і у 
висвітленні польських «сюжетних ліній». Яскравий приклад цього – 
однобока інтерпретація ідеї державної асиміляції пілсудчиків. 

Сприйняття минулого з позиції «Ми»-інтересів зумовило 
зосередження особливої уваги на тих державах, які відіграли 
помітну роль в історії України. Передусім йшлося про Московське 
царство / Російську імперію / СРСР – з одного боку, та Річ 
Посполиту – з іншого. «Тінь» їхньої анексіоністської політики, 
колишніх спроб асимілювати українців, викликати їх прозелітизм 
тощо зумовила дилему включення в колективну пам’ять сюжетів, 
пов’язаних з тими росіянами та поляками, які в минулому 
проживали на українській етнографічній території.  

Ще один фігурант у цій дилемі – євреї. Перспективи включе-
ння останніх в українську колективну пам’ять визначалися 
негативними оцінками ролі їх предків в українському державо-
творенні, неоднозначністю українсько-єврейських взаємин на 
окремих історичних етапах та етнічними стереотипами. Показово, 
що в резолюції міжнародної наукової конференції з проблем 
українсько-єврейських взаємин (9 червня 1991 р.), з-поміж іншого, 
стверджувалося: «активно і цілеспрямовано розвінчувати анти-
єврейські та антиукраїнські міфи та стереотипи сприйняття, пропо-
нуючи натомість правдиві знання про обидва народи і про світлі, а 
не лише трагічні сторінки їхнього співжиття» [2, с. 461].  

Таким чином, дилеми включення титульною нацією (як тією, 
яка внаслідок своєї кількості в державі, представництвом у 
політичних, символічних, бюрократичних елітах, органах місцево-
го самоврядування тощо) Інших у «Ми»-пам’ять ґрунтувалися на 
трактуванні їхньої ролі в минулому. При цьому, враховуючи 
очевидність імперативу правдивого трактування минулого, а не 
його міфології у вітчизняній історичній науці, склалася неодно-
значна ситуація: тим часом як останніми десятиліттями проводи-
лася низка конференцій з питань польсько-української взаємодії, а 
чимало вчених і досі виявляють максималізм в оцінці ролі Москви 
в українській історії, масштабних наукових форумів з українсько-
єврейських взаємин після конференції 1991-го року в Україні не 
було проведено.  
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Зміст української колективної пам’яті як такої, що поєднує в 
собі наративи «Своїх» і «Чужих», віддзеркалюється, з-поміж іншо-
го, в збереженні історико-культурної спадщини національних мен-
шин. Остання, на жаль, послідовно занепадає. Особливо це 
помітно у випадку зосередження уваги на синагогах і єврейських 
цвинтарях. Коментуючи книгу американського вченого О. Бартова 
«Стерті», Тарик Циріл Амар стверджує, що «…викривлена ретро-
спектива «виняткової «українськости» уявної Галичини наголошує 
на національному, а часто й націоналістичному наративі «україн-
ського П’ємонту». В ній значно менше місця для пам’яті про 
поляків і ще менше – для євреїв, хоча насправді обидва ці народи до 
середини двадцятого століття, з його війнами, етнічними чистками і 
Голокостом, становили великі й впливові верстви населення та 
громади, а надто в містах і містечках Східної Галичини» [6, с. 224]. 

Чимало приводів для роздумів про політику пам’яті України 
дає й зведення пам’ятників. Їхні герої – чи не виключно 
представники культури титульної нації різних століть, ті, хто 
виявив звитягу, захищаючи інтереси українців від ворожих держав 
у різні історичні періоди. На цьому тлі пам’ятників, що були б 
присвячені представникам національних меншин, – обмаль. 
Здебільшого держава усувається навіть від упорядкування тих 
місць пам’яті, де поховані жертви геноцидів (це завдання викону-
ється чи не виключно зусиллями самих національних меншин, що 
проживають в Україні, та їхніх зовнішніх батьківщин). 

Промовистим прикладом того, що трагедії національних 
меншин досі залишаються дилемою для частини тих, хто формує 
колективну пам’ять, є доля пам’ятника «Ромська кибитка». 
Створений за ініціативи (1998 р.) Київського міського товариства 
історії та культури циганського народу «Романіпе», він повернувся 
до місця, де першочергово був встановлений, лише минулого року, 
напередодні комеморативних заходів з нагоди 75-ї річниці 
розстрілів у Бабиному Яру [26]. 

Ще більш промовистий факт ігнорування минулого – місце 
зведення пам’ятника С. Бандері в Дрогобичі. Ігноруючи топогра-
фію пам’яті, його побудованого на місці, де в роки Голокосту 
розташовувалося гетто [6, с. 226]. 

Отже, етнонаціональна політика України в царині творення 
колективної пам’яті не відзначається послідовністю. Як демокра-
тична держава, вона торує курс на збереження пам’яті Україн-



 
 

294 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 2(88)
 
ського народу, а її інститути (зокрема ті, що діють у структурі 
Національної академії наук) здійснюють дослідження історії та 
культури національних меншин. Це, як і програми з юдаїки 
(зокрема, у Києво-Могилянській Академії, Національному універ-
ситеті «Острозька академія»), історії та культури інших 
національних меншин у вищих навчальних закладах, відкриває 
шлях їх включенню в українську колективну пам’ять. Цьому 
сприяє меморіальне законодавство України, безперешкодна діяль-
ність у ній національно-культурних товариств та тих неурядових 
організацій, робота яких має на меті збереження пам’яті про 
Голокост і геноцид ромів.  

З часу здобуття суверенітету політичні еліти України стали на 
шлях формування політичної нації. При цьому пієтет національ-
ного, який визначав настрої більшості етнофорів, його доміну-
вання в системі цінностей політичних і символічних еліт спонукав, 
з одного боку, емпатію, яка зросла на ґрунті визнання всіх 
етнонацій новопосталої держави жертвами радянського тоталі-
таризму, з іншого – призвів до поступового витіснення окремих 
національних меншин на маргінес колективної пам’яті. Зокрема 
тих, чию історію пов’язано з державами, які в попередні століття 
розчленували Україну, здійснювали курс на асиміляцію українців, 
а також тих Інших, предків яких звинувачено в протиставленні 
українському державотворенню, культуртрегерстві, економічній 
експлуатації «Своїх» тощо.  

Як результат – маргіналізація Інших в українській колектив-
ній пам’яті. Вона є примордіальною за своєю природою, а її укра-
їноцентризм – реакцією титульної нації України на її минувшину. 
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ЕТНОПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ 

1917–1921 рр.: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 

У статті ідеться про формування сучасних методологічних 
підходів у вивченні етнополітичних процесів періоду національної 
революції 1917–1921 рр. Автор намагався, застосовуючи метод 
критичного мислення, показати різноманітні погляди науковців на 
проблему, яка досліджується. В статті визначено авторські 
методологічні погляди, які ґрунтуються на принципах історизму і 
науковості. 

Ключові слова: українська національна революція; етнополі-
тика; методологія. 

Ladnyi Yu. Ethnopolitics in Ukraine in 1917–1921: 
methodological aspect. The article describes the formation of up-to-
date methodological approaches to the research of ethnopolitical 
processes of the period of the national revolution 1917–1921. By 
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applying the method of critical thinking, the author attempted to 
describe different views of scientists at the problem investigated. The 
article defines the author’s methodological views based on the 
principle of historicism and scientific character.  

Key words: the Ukrainian national revolution, ethnopolitics, 
methodology. 

 
Великі революційні події в Україні 1917–1921 рр. охоплюють 

широке коло питань: суспільно-політичних, соціально-економіч-
них, етнонаціональних, духовно-культурницьких, об’єктивна 
відповідь на які дає сучасникам важливий науковий і значущий 
матеріал для роздумів і практичної реалізації. Завдання історико-
етнологічного дослідження часто дуже складних процесів, які 
відбуваються під впливом революційних подій, конфліктів, грома-
дянського протистояння, вимагають неупереджених історико-полі-
тологічних оцінок і виважених методологічних підходів. Можли-
во, враховуючи різноманітні суперечливі обставини подій в Украї-
ні 1917–1921 рр. один із провідних діячів національної революції 
Д. Дорошенко писав: «Дати справді науково-об’єктивну історію 
нашої визвольної боротьби є завдання будучих поколінь» [1].  

З 1990-х рр. історико-політологічні студії, присвячені добі 
Української революції, переживають справжній дослідницький і 
видавничий бум. Відомий український дослідник І. Патриляк у 
своїй розвідці «На крутих схилах історичної пам’яті» зазначає: 
«Натомість проблеми Української революції та боротьби за 
незалежність у 1917–1921 рр…, українсько-єврейських та 
українсько-польських взаємин завжди викликали і викликатимуть 
жвавий інтерес суспільства» [2, с. 5]. Занесені до наукового обігу 
численні документи дали багатий фактологічний матеріал для 
нового переосмислення буремного минулого, для подолання 
схематизму та стереотипів радянської суспільно-політичної думки, 
яка стверджувала, що Українська революція і боротьба за 
незалежність 1917–1921 рр. були начебто не справою нескореної 
нації, а злісною забаганкою купки «українських буржуазних 
націоналістів». Тим часом документи центральних і місцевих 
архівів, фонди періодики України, різноманітні колекції і 
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експозиції доби революції, мемуарна література та ін. 
демонструють масштаб українського руху доби визвольних 
змагань, його демократичний і толерантний характер стосовно 
інших етносів, які жили в Україні, і одночасно – більшовицьку 
нетерпимість, великодержавність і ксенофобію до представників 
української нації [3, с. 134].  

Одним із фундаторів методології Української революції 
можна вважати українського історика І. Лисяка-Рудницького. 
Саме йому належать історичні есеї з багатьох проблем 1917–
1921 рр. Серед суперечливих дискурсів учасників подій і 
дослідників Української революції І. Лисяк-Рудницький 
однозначно визначив роль Лютневої революції для формування 
національної свідомості українців. «У 1917 р., коли чари імперії 
розвіялися, тисячі вчорашніх «малоросів» мало не за одну ніч 
перетворилися на національно-свідомих українських патріотів і 
потенційних сепаратистів» [4, с. 8]. 

Аналізуючи складні і достатньо суперечливі процеси 
національно-визвольної боротьби, І. Лисяк-Рудницький, як один із 
багатьох дослідників подій 1917–1921 рр., визначив витоки голо-
вного конфлікту між радянською Росією і Українською Народною 
Республікою. Незважаючи на інтернаціональні гасла більшовиків, 
останні моделювали майбутню державу як тоталітарну, на відміну 
від демократичних ідей діячів Центральної Ради. Ці ідеї були 
зовсім не ситуативними, а народжені на кращих дореволюційних 
традиціях українського національно-визвольного руху. «Попри всі 
свої вади Центральна Рада прагнула запровадити в Україні 
демократичний соціалізм європейського типу», тому зовсім 
неможливо було об‘єднати Росію і Україну під «спільним феде-
ративним дахом» [4, с. 13]. 

Безперечно, важливим для розуміння суспільно-політичних та 
етно-національних процесів, які відбувались в Україні після 
повалення самодержавства, є роздум американського дослідника 
Марка фон Гаґена, що «динаміка українських процесів націотворе-
ння в умовах Української революції змінилася з появою нових 
дійових осіб: більшовицької Росії, незалежної й іредентичної 
Польщі, а також антибільшовицьких російських «білих» армій 
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добровольців під командуванням барона Петра Врангеля та 
Антона Денікіна [5, с. 272]. 

Реконструювати етнополітичну історію революції є справою 
не досить вдячною. Адже майже весь час досліднику доводиться 
враховувати круті зміни політичної ситуації, настрої мас, особисті 
позиції українських лідерів, їх симпатії чи антипатії і, звичайно, – 
зовнішні впливи на перебіг подій в Україні. Є ще одне важливе 
застереження, на яке треба звернути увагу: відомий український 
філософ М. Попович наголосив: «По суті, ми досі замість 
об’єктивних оцінок нерідко оперуємо взаємними прокльонами і 
звинуваченнями, романтикою… і прямими зіставленнями 
минулого з політичними симпатіями сьогодення» [6, с. 196]. 

100-річний ювілей Лютневої революції 1917 р. в Російській 
імперії та рефлексії на петроградські події в національних районах 
самодержавної «тюрми народів» спонукають ще раз, але з 
сучасних позицій, дати оцінку проблемі, яка мала не тільки 
крайовий чи регіональний характер, а безумовно є подією 
цивілізаційною. Серед своїх різноманітних історико-політичних 
студій великий британський історик А. Тойнбі певне місце 
відводив російським подіям і поваленню самодержавства, руйна-
ціям європейських імперій під тиском подій Першої світової війни. 
В цьому контексті він бачить закономірним, а не штучним крах 
абсолютної монархії Романових у Росії 1917 р. [7, с. 296].  

Достатньо цікавою і суголосною з А. Тойнбі видається нам 
думка зарубіжного дослідника М. Палія, який робить наголос не на 
лютневих революційних подіях, а на березневій революції. Якщо 
перші, на його думку, сприяли колапсу російської монархії, то 
друга – декларувала право народів, які перебували в складі 
Російської держави, на самовизначення і поряд з соціальними 
вимогами вимагали національного визволення [8]. 

Під час революційних подій український народ уперше у ХХ 
ст. створив власну національну державу, відкрив шлях до 
національного розвитку титульній нації – українцям, забезпечив 
демократичні права і свободи національним меншинам, що не 
робилося до цього в жодній країні світу. Українське суспільство 
наочно довело свій потенціал національного державотворення. 
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Але життя для України та її народу склалося таким чином, що і 
через 100 років Українська революція є незавершеною [9].  

Серед численних артефактів Лютневої революції в Росії 
зазвичай не обходять увагою світлину із зображенням чималої 
групи військових з великим транспарантом «Волинці». Це сол-
дати-українці Волинського полку, які у вирішальний момент полі-
тичного протистояння в Петербурзі стали на захист демонстрантів 
від куль і шабель поліції. Перехід регулярної військової частини на 
бік повсталого народу визначив перемогу революції. На ролі 
українського фактора у петербурзьких подіях особливо наголо-
шував М. Грушевський. Великий історик і голова Центральної 
Ради зазначав, що українська столична громада знайшла шлях до 
військових частин, які складалися з українців, і разом з робітни-
ками місцевих підприємств відіграли в лютневих подіях «першо-
чергову роль». Звістку про падіння царату в Україні було зустрі-
нуто як передвісник визволення українського народу [10, с. 562]. 

У радянській історіографії цей факт залишався майже 
непоміченим. У той же час історики «Жовтня» наввипередки 
перераховували прізвища В. Антонова-Овсієнка, Ю. Коцюбин-
ського, М. Подвойського, В. Примакова та інших більшовиків-
українців, які брали участь у жовтневих подіях у російській 
столиці. Ще більш небажаним для радянської історіографії 
виявився такий факт, як події 12 березня 1917 року, коли 
російською столицею пройшли парадними колонами вже згадані 
нами «волинці», до яких долучились інші солдати-українці 
Петроградського гарнізону.  

Марш українців-військових під синьо-жовтими прапорами 
вразив не тільки політиків, а звиклих до перебігу подій пітерців 
[11]. У радянській історіографії взагалі заперечувався не тільки 
факт Української революції, а і навіть її гіпотетична імовірність, 
оскільки в радянській методології, побудованій виключно на 
єдиному формаційному підході до суспільних подій і явищ, у 
соціальну схему розвитку революційного процесу в Росії (за 
буржуазно-демократичною революцією закономірно мала 
відбутися пролетарська революція) багато подій і явищ в Україні 
не вписувалося, тому безапеляційно оголошувалися контр-
революційними (з погляду суспільного прогресу) та буржуазно-
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національними – з точки зору інтернаціональних завдань 
пролетаріату [11]. Подолання стереотипів радянської історіо-
графічної школи та методологічних студій, які стверджували, що 
Українська національна революція і боротьба за незалежність у 
1917–1921 рр. були не народною справою, а забаганкою 
«українських буржуазних націоналістів», стали можливими, коли 
на початку 1990-х років до наукового обігу ввійшли численні 
архівні джерела, в минулому заборонені для широкого дослідже-
ння. З цього приводу відомі українські дослідники Ю. Левенець та 
І. Гошуляк писали: «Тому не випадково, що вже вісім десятирічь 
феномен революції перебуває в епіцентрі наукових і політичних 
дискусій, породивши велику кількість найрізноманітнішої 
літератури – документальної, мемуарної, наукової, науково-
популярної, популярної та іншої» [12, с. 169].  

Відкриваючи новітні сторінки історії України, відомий 
український науковець М. Брайчевський зазначав, що у радянській 
науці Центральна Рада оцінювалася гостро негативно. Її кваліфіко-
вано як «контрреволюційну буржуазно-націоналістичну організа-
цію», що відстоювала «класові інтереси української буржуазії». 
Політика її характеризувалася такими термінами, як «антина-
родна», «ворожа», «зрадницька», «брехлива», «мерзенна» і т.д. 
Насправді, зазначав відомий дослідник, Центральна Рада спира-
лася на тогочасні прогресивні сили – національну буржуазію і 
трудові верстви народу. В офіційній радянській історіографії 
Центральна Рада змальовувалася, як глибоко провінційна струк-
тура, що не мала жодної ролі в світовій політиці. Тим часом понад 
30 країн визнали Українську державу за самостійну [13, с. 133].  

Якщо бути об‘єктивним, зазначимо, що важливі зміни в 
історико-політичних розвідках розпочалися в кінці 1980-х років, 
коли стало зрозуміло, що доба Радянського Союзу, як і кому-
ністичної теорії, перебуває в стані глибокої суспільної кризи. В 
цей час справжній науковий і методологічний Ренесанс переживає 
українська історична і політична науки. З’явилося широке коло 
матеріалів про Центральну Раду, Директорію УНР, ЗУНР, 
Українську Державу Павла Скоропадського, публікуються 
наративні джерела М. Грушевського, В. Винниченка, С. Єфремова, 
С. Петлюри та ін., в яких спостерігається не тільки спроба 
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передати революційні події, а й здійснити їх всебічний аналіз. 
Кінець 1980-х – початок 1990-х років відкрив широкі можливості 
для наукового, об’єктивного осмислення минулого, доленосних 
подій революції 1917–1921 рр. У цьому сенсі радянська 
історіографічна спадщина і методологія зазначених подій 
виявилась абсолютно поверховою, адже весь спектр історичних 
процесів розглядався під кутом зору «Великої Жовтневої 
соціалістичної революції та громадянської війни на Україні». З 
цього приводу відомий український історик Я. Грицак зазначає: «У 
теоретичному відношенні радянська історіографія історії 
України… була цілком безплідною. Увесь подальший її розвиток 
полягав у пошуку ілюстрацій до окремих… положень з праць 
Маркса, Енгельса, Леніна та тез партійних документів. 
Теоретичною базою радянської історіографії була дивна суміш 
інтернаціонального марксизму з великодержавним російським 
націоналізмом. Вочевидь, такий підхід особливо шкідливо 
позначався на інтерпретаціях української історії» [14, с. 4–5]. 

Зі сталінської доби радянська методологічна школа 
побудувала певну схему українсько-російських відносин і 
фактично до самого розпаду СРСР не змінювала її основних 
парадигм. У цьому контексті згаданий нами професор Я. Грицак 
наголошує: «Головною темою радянської історіографії є показ 
«вікових» прагнень українців бути з великим російським народом. 
Всі події і постаті української історії, що не включали в себе цю 
схему, підлягали нещадному осуду або ж цілковитому 
замовчуванню» [14, с. 5].  

Формування модерної української методології політичної 
історії з позицій кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст., зображення дуже 
складних суспільно-політичних процесів виявилися справою 
досить непростою. Адже тут вистачало не тільки стереотипів і 
упереджень минулого. На тлі руйнації радянської методології 
з’явилося чимало заполітизованих, часто запозичених міфів, які 
нічого спільного з об’єктивними дослідженнями наукової пробле-
ми не мали. В історико-етнологічних студіях, які закономірно 
набували особливої популярності на початку 1990-х років, 
достатньо однозначно прослідковувався підхід за принципом 
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«свій–чужий», що, власне, унеможливлювало одержання вірних 
наукових результатів. У етностудіях «свій» – як правило 
представник власної нації, «чужий» – заздалегідь запрогнозований 
чужинець – «зайда», який за національним аранжиром посідає 
місце серед ворогів титульної нації. Про цей негативний і 
неприємний метод дослідження достатньо переконливо 
висловився перший Президент незалежної України Л. Кравчук: 
«На початку 1990-х рр., крім суспільно-політичних і економічних 
питань, важливим було підготувати нову концепцію політичної 
історії України як незалежної держави. Серед тих, хто займався 
цією проблемою, були різні люди. Були й такі, які відверто 
заявляли, що в усіх бідах України винен Л. Каганович (мається на 
увазі національний контекст – Авт.). Але така позиція, що 
порушувала міжнаціональний мир і злагоду в Україні, була 
владою засуджена і відкинута» [15, с. 68]. Формування і 
становлення нових методологічних підходів виявилося справою 
достатньо складною. Спочатку історію національних меншин 
пропонувалося розглянути як проблему неукраїнської історії в 
Україні [16, с. 192]. З цього приводу науковець з НаУКМА 
С. Гірик справедливо зазначає, що на рівні масової свідомості 
єврейські, польські та інші наративи не стали частиною 
національної історії [17].  

Траплялися і більш радикальні погляди на кшталт – роздуми 
про необхідність серйозного дослідження проблеми ролі масон-
ського фактора у поразці національної революції 1917–1921 рр. 
[18, с. 81]. Такі безглузді навколонаукові пасажі могли вплинути 
як на стан історико-етнологічних досліджень, так і на характер 
міжнаціональних відносин в Україні. Ще на порозі становлення 
етнополітології в Україні відомий український науковець І. Курас 
звернув увагу на необхідність наукового і об’єктивного аналізу 
подій національно-визвольних змагань: «У питанні про результати 
революції, її уроки теж залишається чимало невирішеного. Після 
десятиліть безупинної критики лідерів Української революції в 
подіях 1917–1920-х рр. є рація в тому, щоб провести елементарні 
(звісно, об’єктивні, правдиві, виважені) підрахунки всіх «плюсів» і 
«мінусів» того, що принесла буремна доба, порівняти їх, уважно 
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зважити. При цьому і оцінка «плюсів» і «мінусів» теж має бути не 
примітивно-спрощеною, а адекватною в масштабності того явища, 
яке вивчається» [19, с. 374].  

Міжнаціональні відносини в період революції об’єктивно 
несуть за собою певні тягарі історії. За своїм науковим контекстом 
вони дійсно належать до дражливої історичної проблематики, 
тому історики намагалися дослідити більш нейтральні історичні 
теми. На кінець 1990-х років, коли історіографія Української 
національної революції вже мала чимало цікавих наукових 
розвідок, етнополітика 1917–1921 рр. залишилася в тіні дослід-
ницьких пошуків. З цього приводу відомий дослідник В. Солда-
тенко писав: «Означена тема важлива і актуальна не лише своєю 
дотичністю до ювілейної віхи нашої історії… Очевидною є її не 
менш сутнісне, глибинне значення в науковому сенсі, адже цей ра-
курс проблеми не вивчався українською історіографією» [20, с. 3]. 

 Виникав такий собі дослідницький парадокс. Актуальна, зна-
чуща наукова проблема певний час, фактично до початку 2000-х 
років, залишалася на периферії історико-політологічних розвідок. 
Бракувало не тільки нового масиву історичних джерел, внесених до 
наукового обігу, а цікавих неупереджених інтерпретацій характеру 
міжнаціональних відносин доби революції, а по суті – не вистачало 
нових, вільних від упереджень методологічних підходів до 
зазначеної проблематики. А в цей час на цьому тлі усе ще ширилися 
малозначні, але дражливі розвідки, які і далі розшукували етнічні 
корені та сліди в українських проблемах. На цей негативний аспект 
питання звернув увагу відомий український дослідник М. Лазаро-
вич, аргументовано зазначивши, що нехтування етнонаціональним 
чинником, який є одним зі складових системи безпеки країни, може 
спричинити виникнення певних проблем, оскільки спроби розіграти 
«етнічну карту» в Україні не припиняються з часу проголошення її 
незалежності. Науковець вважає, що лише формування дієвої 
концепції державної етнополітики дасть змогу забезпечити 
гармонійне поєднання інтересів титульної нації й іноетнічного 
населення. Вагомим підґрунтям такої діяльності і може стати 
політико-правовий досвід розв‘язання національних проблем, 
зокрема, у період визвольних змагань в Україні 1917–1921 рр. 
М. Лазарович справедливо стверджує, що без критичного 
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осмислення й узагальнення минулих етнополітичних здобутків і 
прорахунків та їх інтегрального наукового відображення в 
історіографії неможливо конструктивно розв‘язати сучасні 
міжнаціональні проблеми, прогнозувати і моделювати їхній 
розвиток у майбутньому [21, с. 10].  

З погляду історичного досвіду забезпечення прав націо-
нальних меншин з висновками М. Лазаровича суголосна думка 
Н. Чоботок, яка поклала в основу своїх досліджень правове 
забезпечення українськими державами становища національних 
меншин в Україні у 1917–1921 рр. На її розсуд, українське 
законодавство революційної доби є важливим джерелом для 
формування сучасної державної етнополітики в Україні [22, с. 8]. 

В основу сучасних методологічних досліджень етнополітики 
Української революції, як правило, покладено сукупність засобів і 
методів наукового пізнання (філософських, загально-наукових та 
спеціально-наукових). Серед філософських методів для осмисле-
ння фактологічного матеріалу встановлення вірогідності та 
повноти інформації використовується діалектичних підхід, гно-
сеологічний аналіз, принцип об’єктивності.  

Критичний аналіз радянської та пострадянської моделі 
висвітлення подій 1917–1921 рр. на території України дає змогу 
уникнути часто поверхових суджень і звернути увагу на єдиний 
державотворчий концепт революційного руху як частини загаль-
ного цивілізаційного процесу. Але науковість і об’єктивізм, як 
важливі методологічні принципи, вимагали визнання небільшо-
вицьких масових революційних рухів, а разом з тим – масових 
національних і суспільних процесів. За влучним зауваженням Ю. 
Пахоменкова: «Змальовуючи переможний процес переростання 
буржуазної революції в соціалістичну, крах непролетарських 
партій і дрібнобуржуазного націоналізму, радянські історики не 
могли прояснити причини слабкої популярності ідей більшовиць-
кої революції в Україні в 1917 – на початку 1918 рр.» [23, с. 70]. 
Розглядаючи революційні процеси на національних теренах 
колишньої Російської імперії, радянські науковці-суспільство-
знавці вимушені були змальовувати їх у виключно класово-
партійному діапазоні. Партійно-класова оцінка подій змушувала 
ігнорувати, недооцінювати або переписувати небільшовицькі 
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процеси в комуністичному ідеологічному сенсі. За неупередженим 
визначенням В. Солдатенка, «радянська історіографія упродовж 
десятиліть віднаходила дедалі нові аргументи, намагаючись 
довести, що Української революції не було, а тих, хто вважав 
інакше, оголошували буржуазно-націоналістичними фальсифікато-
рами, неспроможними оволодіти науковими принципами істо-
ричного дослідження» [24, с. 92]. 

Всезагальний діалектичний метод дає широкі можливості 
осмислити ґенезу Української революції як національно-
визвольної в широкому сенсі. В історико-політологічному 
контексті вона поправу посідає власне місце поряд з відомими 
національними революціями в Китаї (Синьхайська революція 
1911 р.) та Мексиці (1910–1917 рр.). Саме українська революційна 
хвиля спростувала догматичні твердження тих, хто, посилаючись 
на інтерпретації Гегеля, намагався довести певні тлумачення про 
«недержавність» та «неісторичність» українського народу. Поряд з 
питаннями політичними, соціально-економічними та духовними 
Україна, як поліетнічна країна, вимагала нагального вирішення і 
національного питання. На українських теренах автохтонно 
перебували мільйони представників інших націй, які, як і українці, 
були зацікавлені у справедливому і демократичному вирішенні 
національного питання. В руслі етнонаціональних перетворень для 
української державності вочевидь окреслилися два найскладніші 
питання: російське та польське. Російська нація в імперії і в 
Україні формувалася під впливом абсолютистської монархії Рома-
нових. Її ідеологічні гасла були побудовані на войовничому 
шовінізмі, українофобії і антисемітизмі. В ХХ столітті Російська 
імперія вступила з перефразованими слоганами монархічного 
апологета графа Уварова – «самодержавне православ’я, народ-
ність, яке хронологічно до потреб часу було змінено на тези «Бог, 
цар, народ, законність і порядок» [25, с. 1]. Світогляд більшості 
російської інтелігенції досить виразно передавала газета «Рада», 
яка вмістила в одній зі своїх публікацій такий матеріал: «Ще й досі 
навіть освічені публіцисти трактують Російську імперію як 
державу «руського народу», хоч великороси складають у їй до 
44 проц. усієї людності. Вони звикли говорити про потреби 
«руського народу», про його бажання, як іноді російські 
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бюрократи, розуміючи під словом «русскій» усю державу» [26, с. 2]. 
Неупереджений аналіз історичних джерел у контексті сьогодення 
може дати несподіваний, але закономірний результат. Характери-
зуючи переддень революції 1917 р., відомий український політич-
ний діяч Є. Чикаленко пише: «Коли українство підіймало голову і 
виявляло претензії навіть тільки на самостійне культурне життя, то 
всі ворогуючі між собою російські партії чи течії об’єднувалися в 
поборюванні українського руху, виступали проти українців, як 
тепер кажуть, «одним фронтом»» [27, с. 388].  

Для України непростою реальністю стало польське питання, 
коли внаслідок розподілів Речі Посполитої Правобережна Україна 
до Галичини ввійшла до складу Російської імперії. Героїчна 
боротьба польського народу за незалежність, зокрема повстання 
1830–1831 рр. і 1863–1864 рр., що мали свій потужний резонанс на 
Правобережній Україні, завжди мала чимало симпатиків в Україні. 
Аналіз суспільного корпусу документальних джерел свідчить, що 
незважаючи на русифікаторську політику на Правобережжі, 
утиски польських інтересів, рівень власної самоідентифікації 
поляків був достатньо високим. Незважаючи на наявність різних 
політичних таборів у польському визвольному русі, поляки завжди 
ставили національні чинники вище за класові (крім лівих партій). З 
раннього віку сім’я, костел і школа прищеплювали дитині почуття 
гідності належності до польської нації. Тому досить справедли-
вими сприймаються слова української поетеси і громадянського 
діяча Л. Костенко: «Усе було в польській історії. Не було руїни 
духу» [28, с. 184]. Проте існуючі погляди українців і поляків на 
власний розвиток мали більше шансів на загострення міжна-
ціональних відносин, ніж на етнополітичний консенсус. Українські 
дослідники справедливо підкреслюють ту думку, що польські 
демократи переставали бути демократами, коли заходила мова про 
задоволення національних прав українців. Польські очільники 
беззастережно вважали українців, литовців і білорусів частиною 
«польської» нації, тому ставилися до національних політичних та 
соціокультурних прагнень цих народів як до зайвої забаганки. 
Подвійність польських національно-політичних стандартів у тлу-
маченні щодо власних майбутніх перспектив та стосовно інших 
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народів охопила бажання українських діячів і зробила їх в більшості 
глухими до закликів боротися за «нашу і вашу свободу» [29, с. 24]. 

Єврейське питання в Україні завжди мало складний, 
суперечливий і подразливий характер. Щоб об’єктивно побачити і 
змалювати дійсний стан життя і діяльності єврейської громади в 
Україні важливим є визначитися в методологічному ключі: шукати 
істини, спираючись на різноманітні джерела, чи залишатися в 
імперських чи тоталітарних тенетах – продовжувати репродуку-
вати старі міфи тільки в новій обгортці, очікуючи за це певні 
політичні чи особисті дивіденди. Образ єврея – як образ «зайди», 
«чужинця», «експлуататора» – вже не раз використовувався в 
псевдо-наукових практиках і проектах. Тенденційний підбір фактів 
і різноманітних матеріалів щодо юдеїв виявився настільки стійким, 
що продовжив своє життя не тільки в окремих публікаціях, а 
навіть знайшов певну нішу у академічних працях, вузівських і 
шкільних підручниках 1990-х – 2000-х років.  

Ще в кінці ХІХ ст. за дорученням нового російського 
імператора Олександра ІІІ М. Лєсков підготував секретну доповідь 
«Євреї в Росії», яка мала дати царю достатнє уявлення про його 
чужорідних підданих. На що звернув увагу М. Лєсков? По-перше, 
що негатив щодо євреїв здебільшого мало упереджений і надуманий 
характер. Наприклад, споювання євреями-шинкарями православних 
людей. Адже за кількістю власників шинків євреї в територіях 
осілості не переважали за етнічним походженням інших власників. 
По-друге, шинкарство не було для євреїв основним заняттям. 
Більшість єврейської людності були зайняті різноманітними 
ремеслами і промислами: пекли хліб, ловили рибу, лагодили 
будинки, шили чоботи, одяг тощо [30]. Царське самодержавство 
відверто проводило антисемітську політику щодо своїх єврейських 
підданих. Не випадково з трибуни Державної думи Росії лунали 
гасла промонархічних чи «чорносотенних» депутатів про 
необхідність фізичного знищення єврейського населення [31]. 
Український національний рух завжди з симпатіями ставився до 
єврейських демократів і трударів в Україні. Архівні фонди 
зберігають реакцію українських демократів на ганебний процес у 
справі М. Бейліса в Києві у 1911–1913 рр. Із відозви до «Товаришів-
студентів» української соціал-демократичної фракції вищих шкіл 
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Києва: «Товариші! Справа Бейліса не є справою єврейського 
народу. Це справа, яка мучить всі недержавні народи, волею історії 
кинуті в тюрму народів… Кличемо до страйку!». На цей заклик 
частина київських студентів припинила навчання [32].  

 Не ситуативними були, наприклад, зв’язки між єврейською 
партією Бунд та РУП чи українськими радикал-демократами, 
єврейське представництво в Центральній Раді, Трудовому Кон-
гресі, який був скликаний за ініціативою Директорії УНР. На дум-
ку першого керівника українського уряду В. Винниченка, євреї 
ніколи не претендували на владу в Україні і, враховуючи політику 
царату в єврейському питанні, їх інтерес був у солідарності і 
підтримці українського національного руху. На думку керівника 
українського уряду, й інші національні рухи мають висловити 
свою підтримку євреям. З цього приводу він зазначав, що 
російське самодержавство для представників неросійських народів 
було не тільки утіленням певної системи державного та 
політичного управління, але й ще пануванням одних класів над 
іншими. Далі автор зазначає, що царизм був причиною не тільки 
політичного та правового гноблення і сваволі, але й соціально-
економічної нерівності, бідності та злиднів, які породжували кон-
флікти між представниками різних націй у Росії. Українська 
революція, завершує свою думку Винниченко, відкрила унікальні 
можливості для міжнаціонального порозуміння, адже знищували 
соціально-економічне та політичне підґрунтя взаємної неприязні: 
«З падінням царизму, в надіях мас повинно було впасти й це зло, в 
їхній свідомості Росія ставала на шлях цілковитого економічного 
гаразду. І в цьому, головним чином, полягала причина дійсної 
рівності та справжнього братерства руських, український та інших 
неєврейських мас із єврейством як таким». «Расово-національна та 
релігійна чужість його тепер, коли наставало загальне щастя, не 
викликало ніякої ворожості» [33, с. 155].  

Роздуми одного із лідерів Української національної революції, 
так як і думки представників визвольного руху М. Драгоманова, 
М. Загірної, С. Русової, М. Грушевського, С. Єфремова та ін., є 
справжнім науковим фундаментом, на якому повинні ґрунтуватися 
новітні методологічні етностудії. Загальні позитивні враження від 
модерних досліджень Української революції все ж таки повинні 
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враховувати, що певні дослідники усе ще спираються в своїх 
розвідках, за визначенням А. Тойнбі, «на культ вигаданого». 
Наприклад, публікація С. Білоконя «Двадцять років єврейської 
державності в Україні, 1918–1938?» говорить сама за себе, тут і 
коментарів не потрібно. Власне, навіть не дивує, що з давнього 
видання у вузівському часописі вона перемістилася на 
персональний сайт С. Білоконя. Тенденційний підбір різнома-
нітних історичних фактів не врахував ту особливість, що у 
формуванні владних структур і власних політичних уподобань 
більшовики завжди надавали перевагу класовим, соціальним 
чинникам, а не національним. Якщо навіть врахувати певний 
відсоток євреїв серед більшовицького керівництва, то це 
представництво нічого спільного з життям, побутом, традиціями 
юдеїв не мало. У своїй автобіографії Л. Троцький писав: 
«Національний момент, такий важливий в житті Росії, не 
відігравав у моєму житті ніякої ролі». Відповідаючи на запитання, 
ким він себе вважає – євреєм чи росіянином, Л. Троцький 
підкреслював: «Ні тим, ні іншим. Я – соціал-демократ і 
інтернаціоналіст» [34, с. 10]. Позицію Троцького стосовно того, 
що серед більшовиків немає євреїв, а тільки присутні інтерна-
ціоналісти, підкреслював у своїх дослідженнях відомий російський 
історик-демократ Д. Волкогонов [34, с. 11]. 

 З іншого боку, вистачає заангажованості і серед єврейських 
дослідників, готових застосувати старі радянські схеми до 
визначення і оцінок, наприклад, ролі С. Петлюри чи інших діячів 
Центральної Ради, Директорії УНР в єврейському питанні. Хоча, 
щоб бути об’єктивним, у цьому питанні достатньо звернутися до 
листів відомого діяча єврейського національного руху В. Жабо-
тинського: «… це той факт, що ні Петлюра, ні Винниченко, ні 
решта видатних членів цього українського уряду ніколи не були 
тими, як їх називають «погромниками». Хоча я їх особисто не 
знав, все ж таки я добре знаю цей тип інтелігента-націоналіста з 
соціалістичними поглядами. Я з ними виріс, разом з ними про-
водив боротьбу проти антисемітів та русифікаторів – єврейських 
та українських. Але ні мене, ані решту думаючих сіоністів 
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південної Росії не переконають, що людей цього типу можна 
вважати за антисемітів! Це важливо, бо це веде нас до головного: 
до глибинної правди, яку небезпечно забути…» [35, с. 112–113]. 

Метод компаративного аналізу відкрив перед нами можливість 
ще раз розглянути Українську національну революцію як історич-
ний феномен. Аналіз різноманітних історичних джерел і фактів дає 
достатнє уявлення про розвиток революційних процесів в Україні, 
що зовсім не свідчить про слабкість національно-визвольного руху, 
а навпаки. З березня по листопад 1917 року українці спромоглися 
створити власний національний представницький орган – 
Центральну Раду, налагодити її діяльність на місцях. Центральною 
Радою було ухвалено низку найважливіших конституційних актів-
універсалів, які де-факто і де-юре свідчили про хід революційних 
перетворень від вимог української автономії до проголошення 
Української Народної Республіки. Вони набули широкої підтримки 
не тільки серед українців, а й широкого представництва національ-
них меншин, зокрема, проголошення демократичних прав народів 
України в оновленій Українській Республіці. 

У сучасних етнополітичних дискурсах існує кілька концеп-
туальних поглядів щодо революційних перетворень в Україні і 
позицій національних меншин. Одні науковці відстоюють думку, 
що більшість національних громад з розумінням поставилися до 
історичного права українського народу на відновлення своєї 
державності, а головне – самі були зацікавлені у поваленні само-
державства, монархії, розпаді і реформуванні імперії [36, с. 82]. Інші 
науковці стверджують, що переважна більшість етнічних меншин 
підтримувала повалення царизму, початок демократичних перетво-
рень, але їхнє ставлення до політичних сил, які діяли в Україні, було 
різним і суперечливим: від підтримки права українського народу на 
свою державність до його повного заперечення [37, с. 76–77]. 

Також компаративний аналіз, порівняно, наприклад, з подіями 
в Білорусі, переконує, що в сусідній державі за однакових з 
Україною стартових умов події розгорталися за іншим сценарієм. 
Одразу після перемоги Лютневої революції тут з’явилося чимало 
національних організацій, які активно підтримували ідею націо-
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нального відродження. Але, на відміну від України, Центральна 
Рада Білоруських організацій була обрана тільки влітку 1917 р. і зі 
своїм головним завданням – об’єднати національні сили – вона не 
впоралася. Напередодні жовтневого перевороту 1917 р. 
національний рух виявився слабким і роз’єднаним. Створені в 
умовах революції можливості для відродження білоруської неза-
лежності були втрачені. Основною причиною поразки білоруські 
дослідники вбачають у відсутності єдиної національної ідеї, яка 
консолідувала б різні політичні сили на шляху до основного 
завдання державного будівництва [38, с. 150]. 

Бажання заглибитись у сутність революції, розібратися у 
змісті процесів, що їх наповнюють, зробити належні об’єктивні 
висновки спонукають нас до застосування історико-хроноло-
гічного методу. Саме він дає унікальну можливість визначити 
важливу траєкторію історичних подій, окреслити нерозривну 
історичну практику: соціального, національного та етнонаціональ-
ного. Відтворення історичної панорами починає свою ходу від 
національної демонстрації в Києві, справжнього «Свята свободи», 
де була прийнята резолюція, що орієнтувала українців на здобуття 
«широкої автономії української землі…, з врахуванням прав 
національних меншин [39, с. 28], рішень Національного Конгресу, 
де підкреслювалася наскрізна думка: «Один з головних принципів 
Української автономії – повне забезпечення прав національних 
меншостей, що живуть в Україні» [39, с. 29].  

Насамперед заслуговує на увагу продовження дослідження 
подальших кроків українських національних очільників, що 
знайшло своє відображення в наступних конституційних актах 
постреволюційної України: Першому універсалі, який націлював 
українську людність, яка жила поруч з іншими народами, негайно 
прийти до згоди і порозуміння з демократіями тих національ-
ностей і «разом з ними приступити до підготовки нового життя» 
[40, с. 104]. В Другому, який закликав українців жити у згоді з 
іншими національностями [40, с. 164]. В Третьому і Четвертому 
універсалах, які проголосили національно-персональну автономію 
для національних меншин. Зрештою – Конституції Української 
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Народної Республіки, яка проголосила про правове оформлення 
української політичної нації [41, с. 330–331].  

У сучасній історичній і політологічній літературі, особливо 
останнього часу, спостерігаються спроби цивілізаційного підходу 
до революційних подій. Революції завжди виникають як «відповідь» 
на «виклик» на глибинні політичні, соціальні та етнонаціональні 
кризи. Саме це позбавляє нас ідеологічних аксіом минулого. Якщо 
наслідувати спадщину А. Тойнбі, то вона відкриває можливість 
природного і повноцінного політологічного дискурсу щодо револю-
ційних подій у Російській імперії 1917 року. Сам автор вбачає 
наявність двох революцій 1917 року, які спровокував царат неза-
вершеними реформами 60–70-х рр. ХІХ ст., російсько-японською 
війною, а згодом і участю у Першій світовій війні [7, с. 296].  

100-річний ювілей другої російської революції та Української 
національної революції спонукав до активного історичного 
дискурсу представників різних наукових шкіл як в Україні, так і 
Росії. В самій Росії відбувається постійна зміна парадигм в оцінках 
подій сторічної давнини. Представникам одних історичних шкіл у 
Росії вбачаються українські події як логічне продовження лютого 
1917 року, тісно пов’язаного з загальноросійськими революцій-
ними процесами – «Великою Російською революцією». Інші 
вважають, що спроба українських дослідників виокремити рево-
люційні події в особливий специфічний національних рух були 
зумовлені радикалізмом російського суспільства до українського 
питання. Серед дослідників сусідньої держави вистачає і 
представників маргінальних поглядів, таких як сучасний історик і 
публіцист А. Широкорад. Власне, він пише: «З метою зміцнення 
терористичної диктатури Директорії Петлюра і Винниченка 
всіляко роздували пропаганду зоологічного націоналізму, розпа-
лювали ненависть до російського народу». Посилаючись на праці 
радянських істориків, він зазначає: «Петлюрівська преса широко 
пропагувала серед українського населення ідею «великої Соборної 
України», розпалювала апетити на чужі землі в українських 
куркулів і буржуазії. В пресі відверто обговорювалися плани 
виселення з України всіх росіян і відновлення кордонів України від 
Карпат до Дону, від Чорного моря до Вісли» [42, с. 313–314]. Якщо 
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врахувати навіть умовну маргінальність А. Широкорада, то 
загалом важко не погодитись із загальною оцінкою вже згаданого 
нами І. Лисяка-Рудницького: «Видатний російський історик і 
суспільний мислитель Георгій Федотов у 1947 р. писав: 
«Пробудження України, а особливо сепаратистський характер 
українофільства заскочив російську інтелігенцію й лишився їй до 
кінця незрозумілим. Ми любили Україну, її землю, її народ, її 
пісні, вважали все це своїм, рідним». На відстані цілого покоління 
від революції Федотов усе ще не усвідомив, що сепаратистського 
характеру український рух набув лише на пізнішій стадії і що це 
якраз і було результатом особливої російської «любові до 
України», рівнозначної запереченню права українців на 
національне самовизначення [4, с. 8]. 

У контексті вищезазначеного достатньо актуальною видається 
думка українського дослідника М. Ковальчука, який розглядає 
українсько-російські відносини як битву двох революцій, що відсто-
ювали різні суспільно-політичні та етнонаціональні цінності [43]. 

Пошук методологічних підходів, особливо в такій делікатній 
темі, як «етнополітика» 1917–1921 рр., на думку неупереджених 
дослідників, має обов’язково виявити граничний науковий і водно-
час взаємний національний такт, повагу до всіх аргументів, а не 
бажання реалізувати старі образи, інші емоції, покласти їх в основу 
досліджень. Наявність різноманітних історико-політологічних шкіл 
і інтерпретацій подій революційної доби не може залишити без 
уваги провідну думку М. Грушевського як визнаного лідера 
українського державотворення: «Повнота національного життя, 
котрої ми добиваємося для українського народу, не повинна зато-
пляти інших народностей і обмежувати їх змагання до свобідного 
розвитку своєї культурної і національної стихії… Оборонці україн-
ської національності не будуть націоналістами…» [44, с. 67–69].  

При всі зауваги чи критичне осмислення етнополітичних 
процесів 1917–1921 рр. неможливо не побачити, що національні 
українські лідери намагалися не тільки побудувати Українську 
національну державу, а й створити найпрогресивніший і передо-
вий суспільно-політичний устрій, який міг би служити зразком 
єдності і порозуміння для інших народів. 
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Питання європейської політичної практики 
 

Віталій Литвин 
 

 
ГЕТЕРОГЕННІСТЬ І ФАКТОРИ ТА ІНДИКАТОРИ 

ТИПОЛОГІЗАЦІЇ НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ СИСТЕМИ 
ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ 
 

Аргументовано, що напівпрезидентська система державного 
правління є дуже різноманітною і гетерогенною, саме тому 
актуальною є потреба її всебічної типологізації і таксономії. 
Виявлено, що різні типи напівпрезиденталізму можуть неоднаково 
впливати на міжінституційні відносини, політичний процес, 
динаміку зміни політичного режиму, показники політичної стабільності і 
соціально-економічної ефективності. Поетапно обґрунтовано, що різні 
фактори й індикатори типологізації напівпрезиденталізму здебільше 
обертаються довкола проблематики формування і відповідальності 
урядів (формальна інституційно-процесуальна таксономія), дуалізму, 
легітимності і відповідальності виконавчої влади (фактична 
політично-поведінкова таксономія) і сили президентів й особливостей 
дуалізму виконавчої влади (формально-фактична інституційно-
процесуальна й політично-поведінкова таксономія). 

Ключові слова: напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 
державного правління, типологізація і таксономія 
напівпрезиденталізму, фактори й індикатори типологізації 
напівпрезиденталізму, інституційно-процесуальна і політично-поведінкова 
таксономія напівпрезиденталізму. 

Vitaliy Lytvyn. Heterogeneity, factors and indicators of semi-
residential system of government’s typology: theoretical and 
methodological cut. 

The article is dedicated to arguing that semi-presidential system of 
government is a very diverse and heterogeneous one, as a result the 
need of its comprehensive taxonomy and typology is relevant. It was 
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found that different types of semi-presidentialism may differently affect 
inter-institutional relations, political process, the dynamic of political 
regimes’ changes, the indicators of political stability and socio-
economic efficiency. The researcher gradually substantiated that 
various factors and indicators of semi-presidentialism’s typology 
mostly revolve around the issues of governments’ formation and 
responsibility (the formal institutional and procedural taxonomy), 
dualism, legitimacy and responsibility of the executive (the factual 
political and behavioral taxonomy), presidential powers and features of 
dual executive (formal and factual institutional, procedural, political 
and behavioral taxonomy). 

Key words: semi-presidentialism, semi-presidential system of 
government, typology and taxonomy of semi-presidentialism, factors 
and indicators of semi-presidentialism’s typology, institutional, 
procedural, political and behavioral taxonomy of semi-presidentialism. 

 

Сьогодні у політичній науці превалює «постдювержівське» 
визначення напівпрезидентської системи державного правління 
(напівпрезиденталізму) як структури міжінституційних відносин, за 
якої поряд і одночасно передбачено посади всенародно обраного на 
фіксований термін президента і колективно відповідальних перед 
парламентом прем’єр-міністра та урядового кабінету [17; 19; 31, с. 
9, 13; 32; 59, с. 6–7]. Але різноманітні фактори й індикатори 
інституційно-процесуальної та політично-поведінкової зумовлено-
сті сутності й атрибутів напівпрезиденталізму дозволяють аргумен-
тувати, що аналізована система правління є дуже різноманітною і 
гетерогенною [1; 9], а тому потребує її всебічної типологізації та 
таксономії. Це важливо з огляду на припущення, що теоретико-
методологічно різні типи напівпрезиденталізму, маючи свої 
позитиви/переваги і негативи/недоліки, а також породжуючи різні 
ризики та перспективи, можуть неоднаково впливати на міжінститу-
ційні відносини, політичний процес, динаміку зміни політичного 
режиму, показники політичної стабільності та соціально-еконо-
мічної ефективності тощо [35]. Відповідно, цілком очевидно, що 
науковий аналіз напівпрезидентської (чи будь-якої іншої) системи 
державного правління повинен здійснюватися як порівняння 
впливів і наслідків різних типів напівпрезиденталізму, замість його 
розуміння як єдиного цілого [1]. 
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Запропоновану постановку наукової проблематики, а також 
пошуки з приводу її розв’язання знаходимо в доробках низки дос-
лідників, зокрема, в працях таких учених, як Т. Бергман, В. Богда-
нор, Ю.-Ш. Ву, А. Гаррідо, М. Дюверже, Р. Елгі, О. Зазнаєв, 
А. Лейпхарт, В. Литвин, Дж. Кері, Р. Мартінез, Л. К. Меткалф, 
Е. Морган–Джонс, Б. Ніка, Дж. Паскуіно, О. Процик, Дж. Сарторі, 
А. Сіарофф, С. Скач, Ф. Фрі сон-Роше, В. Чернов, Т. Чхун-Хсіенг, 
Ю.-Ч. Шен, П. Шлейтер, М. Шугарт та інші. У них, а також у 
напрацюваннях А. Беблера [10, с. 6] чітко аргументовано, що без 
класифікацій і типологізацій навряд чи можна очікувати поступу в 
порівняльній політології. Це зумовлено тим, що політологічні 
(зокрема з приводу проблематики політичних інститутів і процесів, 
у тому числі й систем державного правління) класифікації та 
типології особливо важливі для самої наукової дисципліни, адже 
немає загальної теорії політики, із якою були б згодні всі 
дослідники. Більше того, як зазначають Т. Ландман [41, с. 5] та 
Дж. Сарторі [52, с. 1039], типологізації або класифікації є необхід-
ним елементом систематизації знань із певної проблеми, а тому 
роблять «світ політики» й міжінституційних відносин менш 
складним, зокрема, даючи досліднику «контейнери даних», у котрі 
організовуються емпіричні факти [5; 7]. 

Що ж стосується зумовленості гетерогенності і доцільності 
типологізації саме напівпрезиденталізму, то раціональною є 
наукова позиція П. Шлейтер й Е. Моргана–Джонса [53], за якою 
проблематика диверсифікації цієї системи державного правління є 
внутрішньо-притаманною і предметно-ініціальною, бо з самого 
початку постановки ідеї про напівпрезиденталізм як новий 
конституційний і політичний тип не було аргументовано твердже-
ння про відмінність і диспозиційність феномену системи держав-
ного правління в ракурсі концепту представництва, зокрема, 
представницької демократії. Як результат, дебати про концеп-
туальний статус напівпрезиденталізму стали чи не найбільш 
тривалими у новітній політичній науці, але у них не відразу було 
обґрунтовано варіативність досліджуваного типу міжінституцій-
них відносин. Річ у тому, що ініціально (навіть посилаючись на 
доробки М. Дюверже [20; 21; 24]) було очевидним, що 
напівпрезиденталізм детермінується і диверсифікується принаймні 
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білатерально, тобто на підставі посилання на інституційно-процесуальні 
і політично-поведінкові атрибути [34]. Подібної логіки вчені 
(передусім Х. Лінц [42, с. 59], М. Шугарт та Дж. Кері [56]) 
дотримувались і дещо згодом, коли апелювали до різного конституцій-
ного та політичного розуміння напівпрезиденталізму. З іншого боку, не 
було обґрунтовано, що гетерогенність напівпрезиденталізму теоретико-
методологічно й емпірично є об’єктивною (а не відносною), а тому не 
перетворює досліджуваний конституційний і політичний тип у 
«порожній аналітичний набір» та «залишкову категорію». Сумарно 
це згенерувало дві наукові проблеми, які обертаються довкола питань 
відмінностей природи та логіки представництва в умовах різних 
систем державного правління та детермінуючих їх міжінституцій-
них відносин, а також довкола питань розрізнення визначення 
систем державного правління на підставі індикаторів їх інститу-
ційної варіативності в межах певних систем державного правління, 
зокрема, й напівпрезиденталізму [50; 57]. 

Таким чином, як обґрунтовує Х. А. Чейбуб [15; 16], ініціально 
було очевидно, що визначення напівпрезиденталізму (принаймні як 
політичного, а не конституційного типу) не завжди достатнє, оскільки не 
завжди спроможне задовільно й всебічно охарактеризувати спосіб 
функціонування цієї системи державного правління. Так, з одного 
боку, чинними та функціональними є напівпрезидентські системи, в 
яких президент, посада якого вважається бажаною і зумовленою 
конкурентною природою політики, має ефективні (конституційні 
або політичні) повноваження в процесі формування та терміну-
вання/відставки уряду, активно бере участь в урядуванні і держав-
ному управлінні та вважається щонайменше частково відповідаль-
ним за суть, особливості і результати політичного процесу. З іншого 
боку, поширеними є напівпрезидентські системи, де президентські 
вибори доволі часто є другорядними, а тому навіть неконкурентними, 
причиною та наслідком чого є те, що всенародно обрані президенти 
зазвичай сприймаються як «номінальні глави держав та символи 
єдності», а не як «політичні лідери» [48], через що системи 
міжінституційних відносин позиціонуються/функціонують як парламен-
тські. Загалом це означає, що ідентифікація конституцій і конституційних 
систем державного правління як напівпрезидентських насправді не 
гарантує, що політично вони теж функціонують як напів-
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президентські. Допоміжним у цьому контексті є врахування місця 
та ролі інститутів президента і легіслатури у формуванні, 
функціонуванні та відповідальності урядових кабінетів й організації 
політичного процесу в умовах конституційної напівпрезидентської 
системи правління. А це, зі слів Дж. Сарторі [51, с. 131–132] 
дозволяє аргументувати, що не всі напівпрезидентські країни 
детерміновані президентами, які ефективно беруть участь у 
політичному процесі й спільно ділять повноваження у здійсненні 
виконавчої влади із прем’єр-міністрами та урядовими кабінетами. І 
за аналогією, трапляються такі випадки напівпрезиденталізму, коли 
президенти суттєво «підміняють» прем’єр-міністрів й урядові 
кабінети, а тому посягають на концептуально властивий для цієї 
системи державного правління принцип дуалізму виконавчої влади. 
Все це умотивовує і припускає, що напівпрезидентські конституції 
важливі, адже вони позначаються на способі розгортання політики й 
здійснення політичного процесу, спроможності уряду управляти, 
підзвітності і відповідальності владно-виконавчої вертикалі перед 
громадянами, а також консолідації політичного (демократичного, 
автократичного чи гібридного) режиму [15; 16]. 

Доповнюючи таку особливість позиціонування напівпрезиденталізму 
емпіричним (історичним та чинним) переліком його кейсів у світі, Р. 
Елгі [33] зазначає, що вибір цієї системи державного правління 
відповідає великій різноманітності випадків. Наприклад, є держави, 
які від моменту вибору напівпрезиденталізму ніколи не апробовували 
досвіду демократії, однак, тим не менше, їхні конституції формально 
відповідають вимогам аналізованої системи державного правління. 
Також можна бачити кейси напівпрезиденталізму, які в якийсь 
момент часу апробували мінімальний рівень демократії (навіть у 
формі гібридного політичного режиму), однак скотилися до 
автократії. Водночас, із іншого боку, є напівпрезидентські держа-
ви, котрі (раніше від прийняття відповідних конституцій, можливо 
будучи недемократичними) сьогодні перманентно є демократичними 
і в електоральному, і в ліберальному, тобто максималістському, 
сенсі або ж тільки в електоральному, тобто мінімалістському, сенсі. 
Врешті-решт, політичні режими чималої кількості напівпрезиден-
тських країн світу є гібридними (раніше, можливо, будучи 
демократичними чи автократичними), адже детермінуються патернами 
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демократії і автократії. Сумарно виокремлення таких кейсів є 
підставою постановки запитання про те, чому деякі напівпрезидентські 
країни є політично стабільнішими та соціально-економічно ефектив-
нішими, аніж інші. 

Відповідаючи на нього, Р. Елгі [33] обґрунтовує, що напів-
президенталізм не є уніфікованим конституційним і політичним 
типом, оскільки він дуже варіативно зумовлюється міжінституцій-
ними відносинами у трикутнику «глава держави – уряд – парламент». 
Наприклад, існують держави, в яких є: сильні (в тому числі дуже сильні) 
президенти, слабкі прем’єр-міністри і слабкі легіслатури; слабкі 
(в тому числі дуже слабкі) президенти, сильні прем’єр-міністри і 
переважно активні (сильні) легіслатури; збалансовані чи значно 
змінювані впродовж різного часу інститути президентів, 
прем’єр-міністрів і легіслатур тощо. Подібного висновку 
дотримується Ю. -Ш. Ву, який зауважує [61], що внаслідок значного 
поширення напівпрезиденталізму цей конституційний тип 
демонструє широкий діапазон політичних операційно-
експлуатаційних форм, які можуть межувати з парламентаризмом чи 
президенталізмом або, будучи між ними, характеризуватися 
постійними коливаннями. Відповідно, важливе теоретико-
методологічне зауваження щодо розуміння напівпрезиденталізму поля-
гає у тому, що в його межах існує широкий варіативний ряд із різним 
набором країн, які послуговуються напівпрезидентськими конститу-
ціями. Наслідком же такої гетерогенності міжінституційних відносин у 
межах досліджуваної системи правління є те, що всі напівпрезиден-
тські країни не є єдиним цілим, оскільки вони системно пов’язані з 
різними результатами політичного процесу. Майже ідентичний висно-
вок роблять Р. Елгі [25; 28; 29, с. 24], Х. А. Чейбуб і С. Черних [13; 14], 
які зазначають, що варіативність країн з напівпрезидентською систе-
мою правління означає, що нема жодних підстав очікувати, що напів-
президенталізм має потенціал бути незалежною пояснювально-аналі-
тичною змінною, поступаючись у цій ролі передусім різним типам 
напівпрезиденталізму. Це демонструє, що порівнянню, приміром, ста-
більності й ефективності певного переліку країн з напівпрезиден-
тською системою правління, особливо в зрізі їх зіставлення із прези-
дентською та парламентською системами правління, бракує фунда-
ментальної обґрунтованості. Відповідно, як зазначають Р. Елгі [25] та 
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К. Рибачок [49], для дослідження ефектів і наслідків напівпрезидентської 
системи правління потрібно охоплювати усі можливі систематичні 
зміни і варіації в межах переліку напівпрезидентських країн і 
детермінувати, чи такі зміни і варіації пов’язані з конкретними 
результатами міжінституційних відносин і політичного процесу. 

Це вкрай важливо із огляду на те, що без врахування кластерів 
випадків, які є країнами з напівпрезидентською системою 
державного правління і її ключовими інституційно-процесуальними і 
політично-поведінковими атрибутами, доволі складно або взагалі 
неможливо оцінити екстенсивно змінювальні політичні феномени 
та явища, котрі асоційовані з напівпрезиденталізмом, а також 
виявити фактори, які зумовлюють його гетерогенність і типологізацію 
[61]. У свою чергу, магістральними кластерами типологізації 
напівпрезиденталізму є групи країн, які поділяють такі важливі 
патерни структуризації систем державного правління, як інститу-
ційна спадщина, політичні традиції та історія розвитку. У випадку 
напівпрезиденталізму вони доповнюються такими індикаторами, 
як: різноманітність умов і обставин прийняття напівпрезидентських 
конституцій [37] (зокрема, на підставі мотивів головних політичних 
акторів, тиску громадськості, а також врахування інституційної 
спадщини попередніх періодів політичного розвитку [36]); спосіб і логіка 
відповідальності уряду та прем’єр-міністра, згенеровані процедурами 
їхнього номінування, призначення, формування і відставки 
президентом й/або парламентом; суб’єкт зосередження макси-
мальної політичної влади в державі (президент, парламент або 
обидва) та його підтримка чи непідтримка політичними партіями в 
легіслатурі [61]. Усереднює і дещо модифікує представлену 
аналітичну логіку Р. Елгі [28], який виокремлює такі шляхи 
ідентифікації кластерів типологізації напівпрезиденталізму, як 
різні витоки та джерела напівпрезиденталізму, варіативність 
повноважень президентів в умовах напівпрезиденталізму, диверси-
фікація партійного складу виконавчої влади (передусім урядового 
кабінету), підтримка виконавчої влади (передусім урядового кабінету) 
в легіслатурі, а також наголошує на тому, що вони є 
взаємозалежними, доповнюють один одного і створюють «траєкторію 
попереднього розвитку» системи правління [30].  
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Узагальнюючи все вище сказане, критично важливо, як зауважує 
Дж. Джохарі, те, що в політичній (і правовій) науці немає єдиного 
інституційно-процесуального й політично-поведінкового принципу/кри-
терію, за яким може бути здійснена всебічна класифікація, таксономія і 
типологізація систем державного правління [39, с. 407], у тому числі й 
напівпрезиденталізму. А це регламентує, що проблематика гетероген-
ності напівпрезидентської системи правління і шляхи її вирішення є 
мультиваріативними й комплексними, а не унілатеральними і одномо-
ментними. Тому вони обертаються довкола різних факторів/інди-
каторів типологізації напівпрезиденталізму, а не лише довкола поши-
реної таксономії, у якій вже звикло за основу кладеться розподіл 
напівпрезидентських систем (які традиційно, хоч доволі часто 
помилково, називають змішаними) на підставі врахування повнова-
жень президентів, парламентів і урядів (прем’єр-міністрів), способу 
формування, діяльності й відповідальності уряду і загалом виконавчої 
влади й партійної композиції легіслатур на президентсько-парламентські 
та парламентсько-президентські.  

Детальний аналіз інституційно-процесуальних і політично-
поведінкових атрибутів напівпрезиденталізму дозволяє виділити серед 
різних факторів його типологізації групи, які здебільшого обертаються 
довкола проблематики формування і відповідальності урядів (формальної 
інституційно-процесуальної таксономії напівпрезиденталізму), дуаліз-
му, легітимності та відповідальності виконавчої влади (фактичної 
політично-поведінкової таксономії напівпрезиденталізму) і сили 
президентів та особливостей дуалізму виконавчої влади (формаль-
но-фактичної інституційно-процесуальної й політично-поведінкової 
таксономії напівпрезиденталізму). Це значною мірою зумовлено тим, що в 
напівпрезиденталізмі важлива роль у формуванні уряду належить 
як президенту, так і парламенту [2; 3], а тому президент може (хоча 
не зобов’язаний) володіти свободою у визначенні композиції уряду, 
проте не може не враховувати співвідношення партійно-політичних 
сил у легіслатурі, бо, призначаючи/номінуючи прем’єр-міністра або 
деяких міністрів (чи загалом формуючи уряд), президенту 
потрібна згода парламенту. Більше того, це спричинено й тим 
фактором, що в напівпрезидентських системах правління компетен-
ція президента завжди включає окремі (значні або незначні) 
повноваження у сфері виконавчої влади, які він може реалізовувати 
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самостійно чи через уряд/прем’єр-міністра. Відповідно, як 
зазначають Ж. Блондель [11], В. Богданор [12] і П. О’Нейл [46], в 
умовах напівпрезиденталізму президент (суплементарно до уряду як 
вищого органу виконавчої влади) – це глава держави, що не 
відчуває нестачі політичної (виконавчої й розпорядчо-управлін-
ської) влади, але й не є одноосібним «керівником держави» 
внаслідок наявності посади впливового прем’єр-міністра, що не є 
«строго» підлеглим лише президентові, адже відповідальний перед 
президентом і парламентом або лише парламентом, а тому 
взаємовідносини глави держави та уряду в напівпрезиденталізмі 
зумовлені дуалізмом виконавчої влади. З одного боку, це вказує, що 
напівпрезиденталізм є самостійним типом систем державного 
правління, але, з іншого боку, різносторонньо аргументує і потребує 
деталізації його варіативності та гетерогенності (див. табл. 1). 

Приступаючи до окреслення факторів й індикаторів, логіки й 
структуризації формальної інституційно-процесуальної таксономії 
напівпрезиденталізму, виходимо із зауваження Р. Елгі [33] про те, що 
визначення напівпрезиденталізму має уникати теоретико-методоло-
гічних проблем ненадійності і ендогенності, а тому повинно бути 
основою для ідентифікації варіативних типів досліджуваної системи 
державного правління. Іншими словами, типологізація напівпрези-
денталізму повинна здійснюватися поза референцією і вказівками на 
повноваження різних політичних інститутів і акторів, а натомість має 
ґрунтуватися виключно на текстах нормативно-правових актів, 
передусім національних конституцій, у яких диспозиційовано патерни 
міжінституційних відносин у межах системи державного правління. 
Доповнюючи таку логіку і зумовленість типологізації напівпрезиден-
талізму, С. Чоудхрі та Р. Стейсі [18] зазначають, що факторами/індика-
торами формальної інституційно-процесуальної таксономії напівпрезиден-
талізму можуть бути передусім варіанти/способи структуризації відносин 
між законодавчою і виконавчою гілками влади або загалом 
міжінституційні відносини в трикутнику «глава держави – уряд – 
парламент». Вони зводяться до таких ключових питань, як 
особливості формування урядів, особливості відставки і відповідаль-
ності урядів, параметри законодавчого контролю діяльності 
урядів, можливості дострокового розпуску парламентів і проведення їх 
дострокових виборів, патерни законодавчого процесу і порядку 
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денного (вето-повноваження президентів, повноваження видавати 
укази із силою закону, особливості прийняття бюджетів, повноваже-
ння у воєнний і надзвичайний стан, особливості оголошення референ-
думів), призначальні повноваження й повноваження у сфері 
оборонної і зовнішньої політики. 

Таблиця 1 
 

Групи факторів й індикаторів таксономії та типологізації 
напівпрезидентської системи державного правління 

 

Автори таксономії та 
типологізації 

напівпрезиденталізму 

Фактори й індикатори 
таксономії та типологізації 
напівпрезиденталізму 

Типи (атрибути типів) 
напівпрезиденталізму 

1 2 3 
Групи факторів й індикаторів формальної інституційно-процесуальної таксономії 

та типологізації напівпрезиденталізму 

М. Шугарт, Дж. Кері 

Суб’єкти відповідальності 
прем’єр-міністра та урядового 
кабінету, особливості призначе-
ння і звільнення міністрів уряду 

Президент-парламентаризм; 
прем’єр-президенталізм 

П. Шлейтер, Е. 
Морган–Джонс 

Наділеність президентів 
повноваженнями в процесі 
номінування/призначення 

прем’єр-міністрів та 
формування урядових кабінетів 

Лише згода або вето на 
парламентське рішення про 
формування уряду; номінува-
ння прем’єр-міністра або 
формування уряду зі згоди 
парламенту; самостійне 

призначення прем’єр-міністра 

П. Шлейтер, Е. 
Морган–Джонс 

Повноваження легіслатур з 
приводу контролю за 

діяльністю урядових кабінетів 

Легіслатури є домінуючими; 
легіслатури є 

субординованими главам 
держав; легіслатури та глави 
держав є сумірними акторами 

О. Процик, В. Литвин 
Можливості президентів 
достроково розпускати 

легіслатури 

З правом президентів 
достроково розпускати 
легіслатури; без права 
президентів достроково 
розпускати легіслатури 

М. Шугарт 

Особливості відставок урядових 
кабінетів, можливості 
президентів достроково 
розпускати легіслатури 

Парламент-подібний прем’єр-
президенталізм; класичний 
прем’єр-президенталізм; 
президент-подібний 

президент-парламентаризм; 
класичний президент-

парламентаризм 
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Продовження таблиці 1 
 

1 2 3 

В. Чернов 

Повноваження глав держав у 
системі розподілу влади, обсяг 

прерогатив парламентів, 
президентів і урядів/прем’єр-

міністрів 

Президент-парламентаризм; 
прем’єр-президенталізм; 
парламент-президенталізм 

О. Процик, В. Литвин 

Номінування президентами глав 
урядів; участь парламентів у 
наданні вотумів інвеститури 
новим урядам; право урядів чи 
прем’єр-міністрів ставити 
питання про довіру чинним 
урядам; право президента 
достроково розпустити 

легіслатуру і призначити її 
дострокові вибори; право прези-
дента скликати позачергові сесії 
парламенту; право законодавчої 
ініціативи президента; право 

президента промульгувати акти 
легіслатури; право вето 

президента; право президента 
видавати укази з силою закону; 
право президента ініціювати 

референдуми; право президента 
представляти державу в 
зовнішній політиці; право 
президента підписувати 

міжнародні договори; право 
президента оголошувати 

надзвичайний чи воєнний стан; 
політичний імунітет президента 

Дихотомія 
напівпрезиденталізму на 
підставі підтвердження чи 
заперечення фактора й 

індикатора його типологізації 
(так або ні) 

О. Процик, В. Литвин 
Спосіб подолання 

президентського вето 

Права вето не передбачено; 1/2 
+ 1 депутат парламенту; 3/5 де-
путатів парламенту; 2/3 депута-

тів парламенту; вето не 
долається 

Т. Бергман, В. 
Литвин 

Типи парламентських вотумів 
інвеститури новим урядам 

Без вотуму інвеститури; 
випереджаючий; 
результуючий; 
випереджаючий і 

результуючий вотуми 
інвеститури урядам 
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Продовження таблиці 1 
 

Т. Бергман, В. 
Литвин 

Типи парламентських вотумів 
недовіри чинним урядам 

Звичайний; конструктивний; 
конструктивний і звичайний 
вотуми недовіри урядам 

Т. Бергман, В. 
Литвин 

Мінімальні вимоги для 
прийняття рішень про 
парламентські вотуми 

інвеститури новим урядам або 
довіри чинним урядам 

Відсутні вотуми інвеститури 
або довіри урядам; негативна 

більшість; відносна 
більшість; абсолютна 

більшість 

Т. Бергман, В. 
Литвин 

Мінімальні вимоги для 
прийняття рішень про 
парламентські вотуми 
недовіри чинним урядам 

Негативна більшість; 
відносна більшість; 
абсолютна більшість; 
кваліфікована більшість 

Групи факторів й індикаторів фактичної політично-поведінкової таксономії та 
типологізації напівпрезиденталізму 

М. Дюверже, Дж. 
Сарторі 

Підтримка президента 
більшістю в легіслатурі 

Системи розділеного 
правління; системи 

нерозділеного правління 

Ф. Фрісон–Роше 

Обсяг повноважень прези-
дента, відносини президента з 
урядом/прем’єр-міністром і 
парламентською більшістю 

На підставі визначення та 
врахування політичної 

позиції президентів стосовно 
більшості в легіслатурах 

Дж. Паскуіно 
Підтримка президента 
більшістю в легіслатурі 

Системи підтримки 
президентів у легіслатурі; 
системи непідтримки 

президентів у легіслатурі 

Б. Ніка 
Підтримка чи непідтримка 
президента в легіслатурі 

Президент користується 
підтримкою однопартійної 
більшості в легіслатурі; 
президент користується 
підтримкою коаліційної 
більшості в легіслатурі; 
президенту протистоїть 
згуртована більшість у 
легіслатурі; президент 

протистоїть фрагментованій 
більшості в легіслатурі 

Р. Мартінез 

Партійна приналежність 
президента, композиція 
політсил більшості в 

легіслатурі 

Парламентська більшість на 
користь президента; парла-
ментська більшість супроти 
президента; парламентська 
більшість на підтримку 

президента, але проти його 
лідерства у системі 
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Продовження таблиці 1 
 

1 2 3 

С. Скач 

Дуалізм і конституційна дво-
значність виконавчої влади, 
легітимність і відповідаль-
ність центрів виконавчої 
влади, партійна прина-

лежність президента, компо-
зиція політсил в легіслатурі 

Система 
уніфікованої/консолідованої 
більшості; система розділеної 
більшості; система розділеної 

меншості 

А. Гаррідо 
Партійна приналежність 
президента, композиція 
політсил в легіслатурі 

Президент очолює партію чи 
коаліцію, яка має більшість у 

легіслатурі; більшість у легіслатурі 
в опозиції до президента; в 

легіслатурі відсутня більшість, а 
превалюють уряди меншості 

В. Литвин 

Дуалізм і конституційна 
двозначність виконавчої влади, 

партійна приналежність 
президента, композиція 
політсил в легіслатурі 

Система 
уніфікованої/консолідованої 
більшості; система розділеної 
більшості; система розділеної 
меншості; система уніфікованої 

меншості 

Ю.–Ш. Ву 

Обсяг повноважень 
президентів, президентсько-
парламентські відносини, 

конфігурація партійної системи 

Квазіпарламентаризм; 
переважання президента; компро-
міс; альтернація + через ролі пре-

зидентів як: «брокера»; 
«партнера»; «верстальника»; 

«командира» 

Т. Чжун–Хсіенг 

Повноваження президентів, 
композиція політсил в 

легіслатурі, спроможність 
визначати порядок 

законодавчого процесу в 
легіслатурі 

Президент-домінуючий; парламент-
домінуючий; прем’єр-домінуючий; 
когабітаційний; збалансований + 
сценарії: сильний президент проти 
сильного парламенту; сильний 

президент проти слабкого парламен-
ту; слабкий президент проти сильно-
го парламенту; слабкий президент 

проти слабкого парламенту 
Групи факторів й індикаторів формально-фактичної інституційно-процесуальної й 

політично-поведінкової таксономії та типологізації напівпрезиденталізму 

М. Дюверже 

Кореляція формальних і 
фактичних повноважень різних 
політичних інститутів, передусім 

президентів 

Напівпрезиденталізм з сильним або 
всемогутнім президентом; 

напівпрезиденталізм з слабким чи 
номінальним президентом; 

напівпрезиденталізм з балансом 
повноважень президента й уряду 
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Закінчення таблиці 1 
 

В. Богданор 
Формальні та фактичні 

повноваження президентів 

Системи, які функціонують згідно 
механізмів президенталізму; 

системи, які діють за механізмами 
парламентаризму; системи з 

розділенням влади між президентом 
і прем’єр-міністром 

А. Лейпхарт 
Формальне і фактичне 

домінування різних політичних 
інститутів у політичному процесі 

Напівпрезидентська система з 
домінуванням президента; 

напівпрезидентська система з 
домінуванням парламенту; гібридна 

напівпрезидентська система 

М. Дюверже 

Кореляція формальних і 
фактичних повноважень різних 
політичних інститутів, передусім 

президентів 

Неповноцінний 
напівпрезиденталізм; повноцінний 

напівпрезиденталізм 

Л. К. Меткалф,  
А. Сіарофф 

Формальні та фактичні 
повноваження президентів 

Напівпрезиденталізм на підставі 
континууму президентських 

повноважень від мінімально слабких 
до максимально сильних 

Ю.–Ч. Шен 
Формальні та фактичні 

повноваження президентів 
Квазіпарламентаризм; 
квазіпрезиденталізм 

Р. Елгі 
Природа політичного лідерства, 
домінуюча модель, постійність і 
мінливість політичного лідерства  

З одним домінуючим патерном 
лідерства (прем’єр-міністра або 

президента); з жодним домінуючим 
патерном лідерства; зі зміщенням від 

одного домінуючого патерна 
лідерства до іншого 

Р. Елгі Природа політичного лідерства 

«Президентська» чи високопрези-
денціалізована напівпрезидентська 
система; «прем’єр-міністерська» чи з 

церемоніальним президентом 
напівпрезидентська система; 

збалансована чи збалансованого типу 
напівпрезидентська система 

О. Зазнаєв 
Природа політичного лідерства, 
домінуюча модель, постійність і 
мінливість політичного лідерства  

Модель домінування президента 
(президенціалізований 

напівпрезиденталізм); модель 
домінування прем’єр-міністра і 

парламенту (парламентаризований 
напівпрезиденталізм); модель 

чергування домінування президента, 
прем’єр-міністра і парламенту 

(збалансований напівпрезиденталізм)
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У цьому контексті магістральною і класичною є формальна 
інституційно-процесуальна типологізація напівпрезиденталізму 
М. Шугарта та Дж. Кері, які на підставі врахування особливостей 
призначення і звільнення з посад прем’єр-міністрів та міністрів, а 
також відповідальності урядових кабінетів виділяють такі його 
типи, як президент-парламентаризм (президентсько-парламентська 
система, президентсько-парламентський напівпрезиденталізм) і 
прем’єр-президенталізм (прем’єр-президентська система, прем’єр-
президентський напівпрезиденталізм). Перший характеризується 
тим, що суплементований посадою всенародно виборного 
президента, який формально уповноважений призначати і звільняти 
членів урядового кабінету (і майже завжди розпускати легіслатуру 
чи видавати укази/декрети з силою закону), а також тим, що 
прем’єр-міністр і урядовий кабінет відповідальні як перед легісла-
турою, так і перед президентом. Натомість, атрибутами другого є те, 
що всенародно обраний президент наділений значними консти-
туційними повноваженнями, але прем’єр-міністр і урядовий кабінет 
є суб’єктами довіри та відповідальності виключно легіслатури [56, 
с. 19–27]. З огляду на це, визначальним фактором формальної 
інституційно-процесуальної типологізації напівпрезиденталізму є 
визначення суб’єктів відповідальності прем’єр-міністра й урядового 
кабінету. Але цей фактор, на думку П. Шлейтер і Е. Моргана–
Джонса [53], може доповнюватися й іншими конституційними чи 
нормативними індикаторами, які деталізують атрибути міжінститу-
ційних відносин в умовах напівпрезиденталізму. 

Розглядаючи їх, апелюємо передусім до такого фактора формальної 
інституційно-процесуальної типологізації напівпрезиденталізму, як наді-
леність президентів доволі різними повноваженнями в процесі 
номінування/призначення прем’єр-міністрів і формування урядових 
кабінетів. Як зазначають П. Шлейтер і Е. Морган–Джонс [53], у різних 
напівпрезидентських системах президенти з цього приводу можуть: 
лише погоджуватися чи ветувати парламентські рішення про 
надання урядам вотумів інвеститури; номінувати кандидатів у 
прем’єр-міністри чи варіанти урядів, які є суб’єктами 
парламентських вотумів інвеститури; самостійно призначати 
прем’єр-міністрів без згоди (інвеститури) на це легіслатур. За 
аналогією, напівпрезидентські системи різняться на підставі 
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конституційних повноважень легіслатур із приводу контролю за 
діяльністю урядів, адже поділяються на випадки, коли: легіслатури є 
домінуючими у цьому зрізі; легіслатури є субординованими главам 
держав у цьому зрізі; легіслатури та глави держав є сумірними 
акторами у цьому зрізі. 

Вкрай важливе значення у контексті формальної інституційно-
процесуальної типологізації напівпрезиденталізму має перевірка 
можливості президентів достроково розпускати легіслатури (або хоча б 
провідні палати бікамеральних легіслатур). У цьому розрізі всі 
напівпрезидентські системи поділяють на випадки, де президенти або 
наділені, або не наділені такими повноваженнями. Як наслідок і як 
аргументує М. Шугарт [55; 57, с. 336–337], напівпрезидентські 
системи таксономують на підставі синтезу варіацій міжінститу-
ційних відносин із приводу відставок урядів та розпусків легіслатур. У 
цьому зрізі всі напівпрезидентські системи розподіляються на такі 
типи, де: правом відставки уряду наділена лише легіслатура, яка не 
може бути достроково розпущена президентом; правом відставки уряду 
наділена лиш легіслатура, яка може бути достроково розпущена 
президентом; правом відставки уряду наділені і президент, і легіслатура, 
але перший не уповноважений розпускати другу; правом відставки 
уряду наділені і президент, і легіслатура, однак перший уповнова-
жений розпускати другу (в тому числі на підставі непідтвердження та 
обмеження її рішення про відставку уряду). За теоретико-
методологічною логікою та на підставі так званої «неомедісонської 
перспективи» [57, с. 328], в основу якої покладено важливість 
«ієрархічних» (коли один актор домінує над іншим – Авт.) та 
«транзакційних» (коли два актори наділені незалежними джерелами 
влади і повинні співпрацювати з метою здійснення своїх завдань – 
Авт.) патернів влади та міжінституційних відносин, вони, відповідно, 
іменуються парламент-подібним прем’єр-президенталізмом, класич-
ним прем’єр-президенталізмом (медісонського типу), президент-
подібним президент-парламентаризмом і класичним президент-
парламентаризмом (медісонського типу). А це, у свою чергу, змушує В. 
Чернова суттєво розширювати класичну типологізацію напів-
президенталізму М. Шугарта та Дж. Кері і поряд з президент-
парламентаризмом та прем’єр-президенталізмом виділяти такий 
конституційний тип, як парламент-президенталізм (парламентсько-
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президентська система, парламентсько-президентський напівпрези-
денталізм) [8]. Причому, логіка виділення варіантів напівпрези-
денталізму автором зумовлена не лише формальними, а й реаль-
ними/фактичними повноваженнями глав держав у системі розподілу 
влади та обсягом прерогатив парламентів, урядів і президентів. Це, на 
думку В. Чернова [8], означає, що президенти напівпрезидентських держав 
є найсильнішими у випадку президент-парламентаризму, слабшими – 
у разі прем’єр-президенталізму, а найслабшими – у випадку 
парламент-президенталізму (інші, переважно суплементарні, факто-
ри й індикатори формальної інституційно-процесуальної таксономії 
напівпрезиденталізму продемонстровано в табл. 1). 

Що ж стосується факторів та індикаторів, логіки та структу-
ризації фактичної політично-поведінкової таксономії напівпрези-
денталізму, вони, на відміну від факторів формального характеру, 
детермінуються здебільшого реальними повноваженнями політичних 
інститутів, а також патернами відносин між ними, передусім у трикутнику 
«глава держави – уряд – парламент», у тому числі, як зазначають 
М. Шугарт та Дж. Кері [56], а також А. Сіарофф [58], на підставі 
врахування результатів виборів і композицій легіслатур. З цього 
приводу доцільно зазначити, що історично перші фактичні 
політично-поведінкові типологізації напівпрезиденталізму належать 
перу М. Дюверже, Дж. Сарторі, Ф. Фрісона-Роше, Дж. Паскуіно, 
Р. Мартінеза і Б. Ніки, які ініціювали наукові пошуки з приводу 
«поміщення» інститутів президента і уряду (прем’єр-міністра) в 
середовище розподілу і композиціонування партій у легіслатурі.  

Відомо, що М. Дюверже [20, с. 186] і Дж. Сарторі [51], зважаючи 
передусім на те, чи президент і прем’єр-міністр користуються 
підтримкою більшості у легіслатурі, виокремили напівпрезидентські 
системи розділеного і нерозділеного правління. За аналогією, а також 
трактуючи напівпрезиденталізм як «інструмент транзиту» [36] 
систем державного правління, Ф. Фрісон-Роше запропонував і 
апробував схему, що описує політично-поведінкові варіації обсягу 
повноважень президентів залежно від їхніх відносин з урядом/прем’єр-
міністром та парламентською більшістю [37, с. 68], через що таксо-
номував напівпрезидентську систему правління передусім на підставі 
визначення і врахування політичної позиції президентів до більшості в 
легіслатурах. Подібного результату і за подібною теоретико-методо-
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логічною логікою досягнув Дж. Паскуіно [47], що дихотомував всі 
кейси напівпрезиденталізму на системи підтримки чи непідтримки 
президентів у легіслатурах. У свою чергу, Б. Ніка [45, с. 19] за 
схожою логікою, але більш диверсифіковано і структуровано, 
виділив варіанти напівпрезиденталізму, за яких: президент 
користується підтримкою однопартійної більшості в легіслатурі; 
президент користується підтримкою коаліційної більшості в 
легіслатурі; президенту протистоїть когерентна/згуртована більші-
сть у легіслатурі; президент протистоїть фрагментованій більшості в 
легіслатурі. Нарешті, подібного висновку було досягнуто у 
наукових доробках Р. Мартінеза [43], в яких аргументовано, що на 
підставі зіставлення партійної належності президента і політсил 
більшості в легіслатурі напівпрезиденталізм може піддаватися 
трихотомії на системи, згідно з якими: парламентська більшість 
створюється і функціонує на користь президента; парламентська 
більшість створюється і функціонує супроти президента; 
парламентська більшість створюється і функціонує на підтримку 
президента, але не визнає його лідерства у політичній системі. 

Підсумком ранніх фактичних політично-поведінкових таксо-
номій систем державного правління напівпрезидентського типу стала 
типологізація С. Скач [59; 60], що, ґрунтуючись на диспозиції, згідно з 
якою напівпрезиденталізм визнає можливість одночасного існування 
двох «виконавців» (центрів виконавчої влади) – президента і прем’єр-
міністра, – вдалася до з’ясування впливу на досліджувану систему 
правління дуалізму, легітимності і відповідальності виконавчої 
влади. На цій підставі було аргументовано, що дуалізм і 
конституційна двозначність виконавчої влади, а також легітимність і 
відповідальність двох центрів виконавчої влади у напівпрезиденталізмі 
істотно різні, оскільки прем’єр-міністр і уряд обов’язково залежать 
від процедур делегування повноважень парламентом й обов’язково 
відповідальні йому, а президент автономний від законодавчого органу і 
може діяти за відсутності його підтримки. Відповідно, «напружені» 
відносини президента, прем’єр-міністра/уряду і парламенту є безумов-
ними, бо вони спричинені структурою напівпрезиденталізму [4]. 
Але їх доцільно піддавати таксономії на підставі різних варіантів 
співіснування (балансів, дисбалансів і конфліктів) центрів виконавчої 
влади, внаслідок чого С. Скач виділила такі типи напівпрезиденталізму, 
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як системи уніфікованої/консолідованої більшості, системи розділеної 
більшості та системи розділеної меншості [60, с. 104–105]. 

Перший, у формі системи уніфікованої/консолідованої більшості 
та найменш конфліктний, варіант напівпрезиденталізму передбачає, 
що глава держави є членом або прибічником курсу партії прем’єр-
міністра, через що президент і прем’єр-міністр підтримуються ідентич-
ною парламентською більшістю чи ідентичною більшістю в легісла-
турі. Такий випадок можна описати процедурами альтернації або 
послідовної зміни представників різних партій при владі і він 
традиційно (але не обов’язково, залежно від міжпартійної і внут-
рішньопартійної структуризації політичного процесу) аргументує, що 
президент або прем’єр-міністр вважається «беззаперечним лідером 
нації». Причому, все таки частіше превалюють кейси, коли саме 
президент є «лідером нації», а прем’єр-міністр виконує обов’язки 
«керівника штату президента», внаслідок чого у такому варіанті 
напівпрезиденталізму превалює логіка президентської системи держав-
ного правління. Другий, у формі системи розділеної більшості та 
помірно конфліктний, варіант напівпрезиденталізму передбачає, що 
глава держави, на відміну від прем’єр-міністра, не наділений підтримкою 
більшості у легіслатурі. Такий випадок окреслюють процедури так званої 
«когабітації», коли найважливіші владно-виконавчі рішення традиційно 
(але не обов’язково) ухвалює прем’єр-міністр, внаслідок чого у цьому 
варіанті напівпрезиденталізму превалює логіка парламентської 
системи правління. І, нарешті, третій, у формі системи розділеної 
меншості та найбільш конфліктний, варіант напівпрезиденталізму 
передбачає, що ні президент, ні прем’єр-міністр (і взагалі ніхто в цьому 
відношенні) не має підтримки більшості в легіслатурі, однак за умови, 
що президент і прем’єр-міністр є політичними супротивниками один 
одному. Такий випадок синтезує у собі атрибути найбільш 
проблемного зразка президентської системи правління (розділеної 
системи) з найбільш проблемним зразком парламентської системи 
правління (системою уряду меншості), коли президент партійно 
дистанційований від парламенту і прем’єр-міністра, а парламент 
внутрішньо розділений у собі [60, с. 104–105].  

Значною мірою запропонована С. Скач логіка фактичної політично-
поведінкової типологізації напівпрезиденталізму повторена, але 
сутнісно доповнена у наукових працях А. Гаррідо [38], що синонімізує 
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системи уніфікованої/консолідованої більшості, системи розділеної 
більшості і системи розділеної меншості відповідно з випадками, коли: 
а) президент очолює або спроможний очолити партію чи коаліцію, 
яка має більшість у легіслатурі; б) більшість, сформована у легіслатурі, 
перебуває в опозиції (у формі когабітації або співіснування) до прези-
дента; в) в легіслатурі відсутня будь-яка чітка форма більшості, а 
натомість превалюють ситуації формування уряду чи урядів меншо-
сті. Водночас, вважаємо, що представлений теоретико-методо-
логічний ряд фактичної політично-поведінкової типологізації напів-
президенталізму у поданні С. Скач, а також останній випадок типо-
логізації напівпрезиденталізму у поданні А. Гаррідо гіпотетично та 
емпірично є неповним або потребує уточнення, оскільки трапляють-
ся такі варіанти цієї системи правління (їх доцільно іменувати 
системами уніфікованої/консолідованої меншості), коли ні 
президент, ні прем’єр-міністр (і взагалі ніхто у цьому відношенні) 
не має підтримки парламентської більшості/більшості в легіслатурі, 
але президент і прем’єр-міністр є однопартійцями, асоційовані з 
ідентичною політичною силою чи є політичними соратниками один 
одного [4]. Відповідно, системи уніфікованої/консолідованої 
меншості не обов’язково детерміновані більшою конфліктністю у 
системі дуалізму виконавчої влади, аніж системи розділеної 
більшості і розділеної меншості, хоча й поступаються в стабільності 
системам уніфікованої/консолідованої більшості. 

Нарешті, доповнюючи розгляд фактичної політично-поведінкової 
типологізації напівпрезиденталізму, доцільно також апелювати до 
таксономій Т. Чжун-Хсіенга в Ю.-Ш. Ву, які теж аргументують, що 
формальні повноваження президентів не завжди узгоджуються з їхньою 
реальною політичною владою. З цього приводу теоретично можливими 
є хоча б три сценарії співвідношення формальних повноважень і реальної 
політичної влади президентів: а) коли президент має сильні формальні 
повноваження і контролює парламентську більшість, він має 
найбільшу політичну владу; б) коли президент має слабкі формальні 
повноваження, але контролює парламентську більшість, він все ще має 
значну політичну владу; в) коли президент має сильні формальні 
повноваження, але не контролює парламентську більшість, його 
політична влада різко ослаблена. Накладаючи перераховані особливості 
фактичного політично-поведінкового позиціонування напівпрезиден-
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талізму на спроможність ключових політичних інститутів визначати 
порядок законодавчого процесу в легіслатурі, Т. Чжун-Хсіенг [40] 
виділяє п’ять типів чи сценаріїв/фаз реалізації досліджуваної 
системи державного правління: президент-домінуючу, прем’єр-
домінуючу, парламент-домінуючу, когабітаційну та збалансовану. 
Більше того, дослідник пропонує чотири сценарії міжінституційних 
відносин, які спроможні детермінувати динаміку політичного 
позиціонування глави держави і парламенту: а) напівпрезиденталізм 
з інститутами сильного президента проти сильного парламенту; 
б) напівпрезиденталізм з інститутами сильного президента проти 
слабкого парламенту; в) напівпрезиденталізм з інститутами 
слабкого президента проти сильного парламенту; г) напівпрези-
денталізм з інститутами слабкого президента проти слабкого парла-
менту. За подібною логікою, однак на підставі таких індикаторів 
типологізації напівпрезиденталізму, як обсяг (значний або незнач-
ний) повноважень президентів, президентсько-парламентські (кон-
груентні чи згуртовані або неконгруентні чи незгуртовані) 
відносини і конфігурація (двопартійна або багатопартійна) партій-
ної системи, Ю.-Ш. Ву [61–63] виділяє такі сценарії/фази реалізації 
досліджуваної системи державного правління, як квазіпарламента-
ризм, переважання президента, компроміс та альтернація, а також 
доповнює типологізацію напівпрезиденталізму гіпотетичними 
ролями президентів (на підставі їхніх призначальних повноважень) 
як «брокера», «партнера», «верстальника» та «командира». 

Врешті-решт, що стосується факторів та індикаторів, логіки і 
структуризації формально-фактичної інституційно-процесуальної і 
політично-поведінкової таксономії напівпрезиденталізму, то вони значною 
мірою поєднують перераховані вище атрибути й особливості інших груп 
таксономії. Водночас, магістральним у них є врахування кореляції 
формальних та фактичних повноважень різних політичних 
інститутів із трикутника «глава держави – уряд – парламент», однак 
з переважанням наголосу на інституті президента. А це передбачає, 
що в запропонованій групі таксономій напівпрезиденталізм 
типологізується передусім на підставі визначення формально-фактич-
ного статусу і повноважень глави держави. Це помічаємо в доробках 
таких науковців, як М. Дюверже, В. Богданор, А. Лейпхарт, А. 
Сіарофф, Ю.-Ч. Шен, О. Зазнаєв та Р. Елгі. 
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Приміром, вже класичною є типологізація напівпрезиденталізму 
М. Дюверже [20], який таксономував досліджувану систему державного 
правління на варіанти із сильним або всемогутнім президентом (який 
наділений широкими повноваженнями), слабким чи номінальним 
президентом (що виконує лише церемоніальні функції) та з балансом 
повноважень президента і уряду/прем’єр-міністра (коли президент ділить 
повноваження з парламентом). Паралельно, В. Богданор [12], 
апелюючи до формальних і фактичних повноважень президентів, 
розмежовує три типи напівпрезиденталізму: системи, які 
функціонують згідно з механізмами президенталізму; системи, які 
діють за механізмами парламентаризму; системи із розділенням 
влади між президентом та прем’єр-міністром. Аналогічно, 
А. Лейпхарт на підставі врахування формального і фактичного 
домінування різних політичних інститутів у політичному процесі 
виділяє напівпрезидентську систему з домінуванням президента, 
напівпрезидентську систему з домінуванням парламенту і гібридну 
напівпрезидентську систему. Доповненням до такої логіки стала 
позиція М. Дюверже [22, с. 103–116; 23, с. 8, 17] з приводу 
доцільності поділу всіх напівпрезидентських систем на випадки з 
«уявними» і «ефективними» президентами і, відповідно, на випадки 
неповноцінного та повноцінного напівпрезиденталізму. Викори-
стану ідею підхопили Л. К. Меткалф [44] та А. Сіарофф [58], які 
почали конструювати типи напівпрезиденталізму на підставі 
накладання на відносини політичних інститутів умовного конти-
нууму президентських повноважень від мінімально слабких до 
максимально сильних. А це стало підставою виокремлення Ю.-Ч. 
Шеном [54] варіацій напівпрезиденталізму у формі квазіпарламен-
таризму та квазіпрезиденталізму. 

Однак ключовими в означеному напрямі стали доробки Р. Елгі, 
який спробував таксономувати напівпрезиденталізм на підставі 
врахування природи політичного лідерства у системі державного 
правління. Як наслідок, було виокремлено декілька варіативних логік 
типологізації напівпрезиденталізму. По-перше, на підставі визначення 
домінуючої моделі лідерства та її постійності і мінливості виділено 
напівпрезидентські системи: з одним домінуючим патерном лідерства 
(прем’єр-міністра або президента, або прем’єр-міністерські напів-
президентські системи і президентські напівпрезидентські системи); з 
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жодним домінуючим патерном лідерства або структурою збалан-
сованого лідерства; зі зміщенням від одного домінуючого патерна 
лідерства до іншого (від президента до прем’єр-міністра, від 
збалансованого лідерства до прем’єр-міністра) [26, с. 283]. По-друге, на 
підставі зведення моделей політичного лідерства до чистих типів 
виділено: «президентські» напівпрезидентські системи або високо-
президенціалізовані напівпрезидентські системи (зі сильними президен-
тами і слабкими прем’єр-міністрами); «прем’єр-міністерські» напів-
президентські системи або напівпрезидентські системи з церемоніаль-
ними президентами (зі слабкими президентами та сильними прем’єр-
міністрами); збалансовані напівпрезидентські системи або напівпре-
зидентські системи збалансованого типу (із балансом повноважень 
президентів й прем’єр-міністрів, у тому числі й на підставі когабітації) 
[27, с. 282–286]. Запропоновану варіативність типів напівпрезиден-
талізму доповнив О. Зазнаєв, який виокремив такі його сценарії, як: 
модель домінування президента (чи президенціалізований напівпрези-
денталізм), модель домінування прем’єр-міністра і парламенту (парламента-
ризований напівпрезиденталізм), модель чергування, коли в один відтинок 
часу домінує президент, а в інший прем’єр-міністр і (альтернативно) 
парламент (збалансований напівпрезиденталізм) [5, с. 190; 6; 64]. 

Сумарно, розгляд факторів та індикаторів типологізації 
напівпрезиденталізму дозволяє аргументувати [2; 3], що генеральними 
напрямами в цьому зрізі є звернення до проблематики формування і 
відповідальності урядів (або формальної інституційно-процесуальної 
варіації напівпрезиденталізму), дуалізму, легітимності і відповідальності 
виконавчої влади (фактичної політично-поведінкової таксономії 
напівпрезиденталізму) та сили президентів і особливостей дуалізму 
виконавчої влади (формально-фактичної інституційно-процесуальної й 
політично-поведінкової таксономії напівпрезиденталізму). Відповідно, як 
зазначає Р. Елгі [28], різноманітні фактори, індикатори і показники 
типологізації напівпрезиденталізму можуть свідчити, що аналізована 
система правління може бути дуже мультиваріативною, а тому повинна 
розглядатися в комплексі та на підставі перманентних порівнянь і 
зіставлень. А це, у свою чергу, детермінує, що гіпотетично нема 
жодних підстав говорити про якусь усталену і довершену модель 
напівпрезиденталізму, навіть якщо вона концентрується в одному 
регіоні чи одній частині світу. Відповідно, немає сенсу порівнювати 
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напівпрезиденталізм загалом, а натомість варто апелювати до його 
формальних, фактичних і формально-фактичних типів й атрибутів і 
зумовлюваних ними політичних та соціально-економічних наслідків. За 
аналогією, не зовсім доцільно апелювати до напівпрезиденталізму на 
підставі його зведення до якогось шаблонного чи типового випадку, а 
натомість, хоча й із мірою умовності, варто говорити про певні ідеальні 

вияви різних типів напівпрезиденталізму. 
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ІНІЦІАТИВА ЄС «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО». 
ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ, ЗАВДАННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН 
 

Створення єдиної платформи для відносин ЄС зі своїми 
східними сусідами в рамках Європейської політики сусідства мало 
вплив на економіку та реформи в країнах-учасницях Східного 
партнерства. Хід реалізації поставлених завдань залежав від 
структури та принципів, що лежали в основі ініціативи. Тому 
важливо виділити її слабкі та сильні сторони, оскільки це 
дозволить визначити причини успіху і невдач та можливості 
покращення політики ЄС у регіоні. 

Ключові слова: ЄС, ЄПС, Східне партнерство, Угода про 
асоціацію. 

Ivan Nagornyak. EU’s «Eastern Partnership» initiative. 
Institutional bases, objectives and perspective for changes. 

Creating a unified platform for the European Union’s relations 
with its eastern neighbors under the European Neighbourhood Policy 
has played a significant role in economic development and democratic 
reforms in the Eastern Partnership countries. Progress in implementing 
of the tasks of the initiative depended on the structure and principles 
that were in its bases. That’s why, it is important to define its strengths 
and weaknesses because it can determine the causes of success, failure 
and possibilities to improvement EU’s policy towards its Eastern 
neighbors. 

Key words: EU, Eastern partnership, ENP, Eastern neighborhood, 
Associacion Agreement 

 
У січні 2016 року Вітольд Ващиковський, міністр закор-

донних справ Польщі – країни, що разом зі Швецією була 
ініціатором програми Східного партнерства, – заявив про фіаско 
цієї ініціативи. Дипломат вважає, що вона не заслуговує на високу 
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оцінку, оскільки не надавала можливості країнам, включеним до 
неї – Україні, Білорусі, Молдові, Вірменії, Грузії та Азербайджану 
– шанс на вступ до ЄС. У рамках програми, зазначив міністр, 
країни могли задовольнятися лише роллю буферної зони між 
Російською Федерацією та ЄС. «Ми відкинули цю концепцію як 
неправильну. Вона створювала для цих країн ілюзію, але не 
створювала перспективи членства в Євросоюзі. Політика, прий-
нята попереднім урядом, закінчилася катастрофою, оскільки 
Євромайдан поставив її під питання», − заявив він, наголошуючи, 
що «Східне партнерство − це німецька концепція європейської 
східної політики, яка пропонувалася уряду Польщі, партії «Право і 
справедливість» ще в 2006−2007 рр. під назвою ЄПС Плюс 
(European Neighbourhood Policy Plus)... Цей факт ще кілька місяців 
тому публічно визнав тодішній єврокомісар з питань розширення 
Ферхойґен», − наголосив глава МЗС Польщі [2]. 

Однак до цих слів міністра закордонних справ Польщі 
сьогодні варто ставитися із розумінням подвійного підтексту цієї 
критики. По-перше, у 2009 році, на момент створення Східного 
партнерства, у Польщі правлячою партією була Громадянська 
платформа, яка є політичним опонентом партії «Право і спра-
ведливість», що наразі очолює більшість у парламенті і до якої 
входить В. Ващиковський. Тому це була критика політичного 
опонента і підкреслення його поступливості у відносинах із 
Німеччиною. По-друге, результати створення Ініціативи справді не 
є однозначними, оскільки завдання, що були поставлені під час її 
створення, виконані не у всіх країнах-учасницях Ініціативи і не 
завжди вчасно та до очікуваної міри. Тому метою нашої статті є 
розкриття інституційних основ ініціативи «Східного партнерства», 
виділення завдань та цілей її запровадження, аналіз попередніх 
результатів, виходячи із актуальних даних та окреслення пер-
спектив трансформації Східного партнерства в сучасних умовах. 

Для початку варто зазначити, що намагання прийняти ЄПС 
Плюс справді мали місце, і це підтверджується дослідженням 
Брюссельського Центру європейських та політичних студій [19]. 
Ця модель стала основою подальших переглядів Європейської 
політики сусідства (ЄПС) у 2009, 2011 та 2015 роках. Здебільшого 
ці перегляди стосувалися проблем у країнах Близького Сходу, 
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зокрема, реакції на них та спроби запобігти розгортанню 
міграційної кризи. Щодо східних сусідів, то тут ЄС найбільше 
уваги приділяв посиленню демократії, економічних реформ та 
поетапного оновлення моделі відповідно до умов, однак 
притримувався позиції щодо обмеженої політичної інтеграції 
країн-учасниць із європейськими інституціями . 

Варто зазначити, що запропонована у 2007 році модель ЄПС 
Плюс включала у себе: 

- просунуту модель асоціації для бажаючих держав-
партнерів;  

- зміцнення регіональних багатосторонніх програм;  
- модернізацію деяких стандартних заходів;  
- пакет «ЄПС легкий» для держав зі складними та 

нейтральними політичними режимами. 
Для здатних і проєвропейських країн-партнерів у рамках ЄПС 

плюс може бути запропонований такий пакет стимулів: 
- розширену Угоду про асоціацію;  
- можливість брати участь в агенціях, програмах та 

інституціях ЄС;  
-  мова «відкритих дверей» для проєвропейських країн-

партнерів;  
-  глибоку вільну торгівлю, що може привести до 

Європейської економічної зони (ЄЕЗ);  
-  спрощення візового режиму з перспективами 

безвізового в'їзду;  
- асоціації з заявами і діями Спільної зовнішньої та 

безпекової політики (СЗБП);  
- участь у місіях Європейської політики безпеки та 

оборони (ЄПБО);  
- привілейований доступ до програм з бюджетними коштами. 
Зміцнення регіональних багатосторонніх форматів, що 

охоплює всі держави-партнери, передбачало: 
-  Пан'європейську багатосторонню базову зону вільної 

торгівлі;  
-  участь в енергетичних і транспортних мережах ЄС;  
-  розвиток Чорноморських ініціатив;  
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-  більш ефективну координацію з міжнародними фінансо-
вими інститутами. 
Посилення стандартного пакету ЄПС мало включати в себе: 
- глибоку вільну торгівлю;  
- покращену участь в Європейському інструменті сусідства та 

партнертсва ( інструмент фінансування діяльності ЄПС у сусідніх 
країнах);  

- спрощення візового режиму, і 
- більше освітніх програм / стипендій. 
Пакет «ЄПС легкий» ЄС прийматиме «для людей», в 

односторонньому порядку, щодо держав зі складними і нейтраль-
ними політичними режимами. 

Варіант доступу до Європейської економічної зони для східних 
сусідів, що будуть найкраще проводити європейський курс та 
реформи, був окремо розглянутий ще в 2005 році проф. Ф. Кемеро-
ном із Центру європейської політики [18]. Однак дослідження 
доводить, що включення країн східного сусідства до ЄЕЗ буде 
помилковим рішенням через низку причин. По-перше, ці країни були 
далекими від прийняття нормативної бази ЄС (acquis communautaire), 
як це у свій час зробили Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн. По-друге, 
ЄЕЗ була розроблена для країн, що зберігають відповідний рівень 
суверенітету та не хочуть вступати до ЄС, а низка країн східного 
сусідства чітко заявляють про своє бажання вступити до нього. По-
третє, країни, що перебуватимуть в ЄЕС у разі її розширення, будуть 
сильно відрізнятися у рівні економічного розвитку.  

Науковець резюмує, що ЄЕС не може бути нав’язаною для 
країн сусідства і повинна бути для них метою. Крім того, на його 
думку, ЄПС є набагато серйознішою і ефективнішою базою для 
політики ЄС у регіоні. А вагомі зміни у політиці ЄС щодо цих 
країн можуть відбутися, коли ЄС сам зробить крок назустріч 
інтеграції та прийме Конституцію ЄС.  

Однак після референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС 
та міграційної і фінансової криз, що створюють проблеми для 
інтеграції на континенті, передумови для подальшого поглиблення 
інтеграції всередині ЄС змінилися, і ситуація відрізняється від тієї, 
що була у 2005 році, а тому основна база майбутніх відносин із 
країнами-учасницями Східного партнерства буде, найближчим 
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часом будуватися, на тому рівні співпраці, на якому ЄС перебуває 
після підписання Лісабонської угоди у 2008 році. 

Варто зазначити, що політика ЄС щодо східних сусідів стала 
предметом ґрунтовних досліджень багатьох українських та 
зарубіжних науковців. Серед них можна виділити дисертаційні 
роботи О. Добржанської [1] та В. Халанджи [15], що описують 
Європейську політику сусідства, принципи її функціонування та 
причини створення ініціативи Східного партнерства. Крім них, 
політика ЄС досліджується в працях В. Копійки [9], B. Костянти-
нова [8], В. Мандоли [10], O. Шаповалової [16] та ін.  

Створення Східного партнерства у рамках Європейської 
політики сусідства почало активно обговорюватися також у 2008 
році, тоді ж було опубліковане повідомлення Європейської комісії 
під однойменною назвою «Східне партнерство» [17], що можна 
вважати початком офіційної інституціоналізації ініціативи в 
рамках Європейського Союзу. В повідомленні описані цілі 
ініціативи, засоби їх досягнення та розраховано бюджет, що 
виділятиметься для її функціонування. 

Загальна мета Східного партнерства, відповідно до документа, 
полягає у налагодженні більш тісних відносин між ЄС і східними 
сусідами та просуванні в цих країнах відповідних програм реформ, 
дотримуючись таких оперативних цілей:  

1) підтримка реформ країн-партнерів через Комплексну 
програму будівництва інституцій, спрямовану на вирішення всіх 
відповідних секторів співробітництва;  

2) створення багатосторонньої платформи Східного партнер-
ства, включаючи підтримку окремих флагманських ініціатив;  

3) врахування економічних та соціальних розбіжностей між 
окремими регіонами в межах кожної окремої країни-партнера та 
підвищення її внутрішньої консолідації шляхом підтримки 
економічного та соціального розвитку.  

Результатами ініціативи повинні стати прогрес у здійсненні 
узгоджених реформ, максимальне впровадження законодавства, 
що відповідає нормам ЄС, зменшення внутрішніх економічних 
диспропорцій, підвищена внутрішня стабільність, функціонування 
багатосторонньої платформи; впроваджені флагманські ініціативи. 
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Створення Східного партнерства стало також відповіддю на 
підсилення кооперації між ЄС та його південними сусідами, які в 
липні 2008 року створили Середземноморський Союз, що став 
продовженням співробітництва між ЄС та цими державами в 
рамках Барселонського процесу, який тривав ще з 1995 року. 
Однак, незважаючи на подібність політичних та економічних 
цілей, на відміну від Східного партнерства, в Середземно-
морському Союзі робиться більший акцент на взаємодії в безпеко-
вому секторі та боротьбі із тероризмом.  

Остаточним затвердженням ініціативи Східного партнерства 
відбулося 7 травня 2009 року під час Празького саміту країн-
адресатів Східного партнерства та керівників усіх основних 
інституцій ЄС, де було підписано спільну декларацію. У документі 
в загальному підтверджуються цілі, що були поставлені у повідо-
мленні ЄК в грудні 2008 року. Декларація також підтримує модель 
політичної асоціації та подальшої економічної інтеграції між 
Європейським Союзом і зацікавленими країнами-партнерами [21]. 
Що, в свою чергу, підтверджувало поставлені в ЄПС обмеження 
участі країн-учасниць у політичних інституціях ЄС та можливості 
їхнього впливу на процес прийняття рішень. Велика увага в 
Декларації Празького саміту приділяється трьом найбільшим 
можливостям у рамках ініціативи для країн-адресатів, а саме: 
політичному зближенню і підписанню договорів про асоціацію, 
доступу до зони вільної торгівлі з ЄС та візової лібералізації. 

Український вчений В. Копійка, порівнюючи Повідомлення 
ЄК від грудня 2008 року та Декларацію Празького Саміту, 
зазначає, що в Повідомленні ЄК ідеться про «зобов'язання ЄС 
інтенсивніше супроводжувати зусилля партнерів щодо індиві-
дуальних реформ». Проте вже у Декларації Празького Саміту 
держави-члени ЄС вирішили обмежитися такими формулю-
ваннями, як «взаємний інтерес й зобов'язання» та «спільна 
власність і відповідальність». На думку вченого, це означало, що 
ЄС зменшував узяті у Повідомленні ЄК на себе зобов'язання. З 
іншого боку, якщо б у рамках Східного партнерства країни ЄС 
взяли на себе будь-які зобов'язання, це якісно відрізняло б проект 
від односторонньої «політики сусідства», де зобов'язання бралися 
лише країнами-сусідами Європейського Союзу [9, c.91]. 
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Професор В. Манжола вказує, що «проголошення Східного 
партнерства стало можливим завдяки кон'юнктурним зрушенням в 
європейському політичному контексті і тактичними домовлено-
стями між окремими державами-членами Євросоюзу… в цьому 
разі європейським столицям вдалося узгодити позиції щодо 
засобів, але не мети східної політики ЄС. Основною причиною 
цього були розбіжності в уявленнях щодо бажаної конфігурації 
простору на схід від ЄС» [10, c.15]. 

Включення країн, що мають менше бажання інтеграції з ЄС, як 
Білорусі, Вірменії та Азербайджану, в одну ініціативу із Україною, 
Молдовою і Грузією, які вже не перший рік проголошували 
європейський вектор зовнішньої політики, має декілька причин. 

По-перше, варто зазначити, що ініціатива Східного партнер-
ства стала результатом внутрішнього консенсусу між країнами ЄС. 
Зокрема, через необхідність підтримки ініціативи від держав-членів 
ЄС, які скептично ставляться до подальшого розширення ЄС на 
Схід, Східне партнерство було інтегроване в ЄПС та, включивши в 
ініціативу Азербайджан, Вірменію та Білорусь, які не виявляли 
великих євроінтеграційних прагнень, автори Східного партнерства 
надали скептикам розширення на Схід гарантію, що ініціатива не 
передбачатиме членства в Європейському Союзі. Такий компроміс 
став результатом того, що для деяких країн (як для України) таких 
можливостей, запропонованих програмою, виявилося занадто мало, 
а для інших (насамперед мається на увазі Білорусь) – багато. 
Очевидно, що з моменту появи ініціативи видно явний поділ на 
країни, що активно беруть участь у розвитку партнерства (Україна, 
Республіка Молдова та Грузія), і на ті, які помітно відстають від них 
у цьому (Вірменія, Азербайджан і Білорусь). 

Таку думку поділяє також О. Шаповалова. Зокрема, дослід-
ниця зазначає, що «Східне партнерство, як і більшість інших 
зовнішньополітичних ініціатив ЄС, є результатом не стільки 
цілеспрямованої стратегії європейських діячів, скільки особливо-
стей внутрішньої кон’юнктури в євроінтеграційному об’єднанні та 
політичних перипетій в Європі. Із самого початку реалізація 
Східного партнерства залежала від декількох факторів: по-перше, 
політичної волі учасників до розбудови відносин з Європейським 
Союзом у запропонованому форматі; по-друге, ступеня 
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узгодженості підходів, напрямів і завдань цього формату; по-третє, 
обсягу ресурсів, які можуть бути залучені на його просування; і, 
по-четверте, геополітичного ефекту, який може мати становлення 
Східного партнерства для конфігурації європейського континенту» 

[16, c.3]. Крім того, дослідниця наголошує, що серед країн, які 
лобіювали Східну політику ЄС, також були розбіжності щодо її 
змісту. Так «виокремилися два базові підходи до реалізації східної 
політики ЄС – німецький та польський. Німецький підхід 
ґрунтується на більш широкому охопленні східної політики ЄС, 
яка має включати політику щодо Росії як центрального компо-
нента і бути спрямованою на становлення кооперативного порядку 
у Великій Європі. Натомість польський підхід сфокусований на 
країнах Східної Європи і орієнтований на їх наближення до 
Євросоюзу тією мірою, яка дозволяла б уникнути їх повернення до 
сфери впливу Росії» [16, c.5]. 

Однак підвищений рівень амбітності виявлявся у тому, що на 
етапі ініціювання Східне партнерство презентувалося як «магіс-
тральна політична ініціатива Заходу у Східній Європі, спрямована не 
тільки на цілеспрямоване залучення Європейського Союзу до 
регулювання процесів у цьому просторі, але й на альтернативну 
структуризацію цього простору навколо ЄС шляхом проекції євро-
пейських норм і правил» [16, c.6]. Саме спроба ЄС відіграти струк-
туруючу роль у Східній Європі без координації дій з Росією 
викликала, на її думку, негативну реакцію з боку Кремля, який до 
цього практично не висував заперечень проти попередніх форм 
східної політики Євросоюзу, але вбачав у Східному партнерстві засіб 
трансформації стратегічної ситуації у Східній Європі [23, c.10]. 

На думку авторів дослідження НІСД, «на момент проведення 
установчого саміту в Празі у 2009 р. Євросоюз прийняв рішення 
перевести відносини з усіма шістьма державами Східної Європи та 
Південного Кавказу у єдиний формат Угоди про асоціацію зі 
створенням поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
(УА та ЗВТ), а багатосторонній вимір регіональної співпраці 
оформити у низку механізмів співпраці секторального рівня… 
серед європейських країн досягнуто консенсусу, що СхП виконує 
роль функціонального майданчика для програмованої взаємодії 
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ЄС з країнами Східної Європи, забезпечення стабільності, які є для 
європейської спільноти не менш важливим завданням, аніж 
розв’язання внутрішніх проблем» [11, c.10]. 

Друга причина – це бажання розширити зону свого 
політичного впливу задля забезпечення миру та безпеки в сусідніх 
країнах. ЄС відомий своєю м’якою силою, а саме − тим, що він 
уміє спонукати держави до демократичних змін та ринкових 
реформ. Зокрема, у моделі зовнішньої політики ЄС закладені два 
основоположні принципи. Перший – це те, що демократії не 
воюють між собою, оскільки більшості людям при теперішньому 
цивілізаційному розвитку війна не потрібна для забезпечення 
свого виживання, а тому, якщо в країні голос більшості вибирає 
політичну еліту, вона не буде зацікавлена у веденні війни. Другий 
принцип – економічний. Він полягає у переконанні, що вільна 
торгівля між державами вигідна всім сторонам, приведе до загаль-
ного добробуту та вирівнювання цін на товари між ними. Цей 
принцип закладений в основу створення СОТ та інших організацій 
так званого Вашингтонського консенсусу. 

На момент створення Східного партнерства у 2009 році 
чотири з шести країн ініціативи були втягнутими у конфлікти 
різної інтенсивності: зокрема, Молдова – у Придністровський 
конфлікт, Грузія в Абхазії та Осетії – з Росією, а також Вірменія та 
Азербайджан – у Нагірно-Карабаський конфлікт між собою. У всіх 
цих конфліктах участь Російської Федерації є очевидною прямо чи 
опосередковано. Проте, оцінюючи роль ЄС у вирішенні цих 
конфліктів, можна сказати, що істотного прогресу за допомогою 
інституцій ЄС досягнуто не було. Більше того, конфлікт між 
Вірменією та Азербайджаном постійно перешкоджав ефективному 
проведенню багатосторонніх зустрічей у рамках ініціативи, 
оскільки представники цих країн іноді не погоджувалися навіть 
спілкуватися між собою. Це стало очевидним деструктивним 
фактором для всього проекту Східного партнерства. 

Третьою причиною такого формату ініціативи було бажання 
ЄС гарантувати свою енергетичну безпеку. Як відомо, ЄС є досить 
залежним від поставок газу і нафти з Росії. Особливо це стосується 
країн Центрально-Східної Європи, які подекуди більше 80% свого 
газу імпортують з Росії. Такий стан справ спонукає ЄС до 
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диверсифікації постачальників енергоресурсів, оскільки цього вже 
вимагають навіть офіційні документи Європейського Енергетич-
ного Співтовариства. Тому партнерство з Азербайджаном з його 
доступом до вуглеводнів Каспійського моря стало для ЄС досить 
важливим фактором для включення країни до нової ініціативи. 

Багатосторонній вимір, як новація Східного партнерства, є 
важливим, оскільки дозволяє через взаємодію недержавних акторів і 
представників влади різних країн здійснювати трансляцію 
цінностей і «соціалізацію» режимів у системі європейських норм 
[12, c.17]. Ф. Шімельфенніг вважає, що розширена мережа 
взаємозв'язків між ЄС та асоційованими «східними сусідами» 
допомагає постулювати нову форму поширення демократичних 
цінностей – через співпрацю та реалізацію спільних проектів з 
іншими, більш демократичними країнами [25]. Горизонтальна і 
вертикальна відповідальність, прозорість і участь дозволяють на-
бути первинного досвіду демократичного співробітництва. На 
думку Г. Плащинського, «Така стратегія має на меті вплив не на все 
суспільство чи державу-адресата ініціативи, а лише на окремі його 
області, міністерства і політичні партії, що в майбутньому може 
привести через поширення демократичних процесів в одній зі сфер 
до повноцінної демократизації всього суспільства» [12, c.14]. 

У практичному сенсі поєднання двосторонніх та багатосто-
ронніх майданчиків для діалогу відображало також притаманну 
ЄПС двоїсту спрямованість, завдяки якій зберігалася потенційна 
можливість як для селективного зближення з окремими країнами 
Східної Європи, так і для налагодження кооперативних зв'язків в 
пан'європейському масштабі [12, c.38]. В. Манжола зазначає, що, 
«на відміну від ЄПС, Східне партнерство означало об'єднання 
шести пострадянських держав в умовно єдиний політико-норма-
тивний простір і його відокремлення від загального європейського 
контексту, що підтверджує положення установчої Декларації 
Празького Саміту про те, що Східне партнерство розвиватиметься 
паралельно з відносинами ЄС із третіми країнами» [10, c.17]. 

Наступний саміт Східного партнерства відбувся 29−30 верес-
ня 2011 року у Варшаві. Його декларація, як і сам захід, не 
відзначилася вагомими змінами в ініціативі. Основним акцентом 
стало збільшення допомоги ЄС громадському суспільству в 
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країнах-учасницях ініціативи через негативні політичні зміни в 
цих країнах та збільшення впливу принципу «більшого за більше» 
в політиці та обсягах допомоги ЄС цим країнам. 

Вільнюський саміт, що відбувся в 2013 році, повинен був 
стати початком імплементації нового формату співпраці із цими 
країнами через використання Угоди про асоціацію із ЄС, що 
включала в себе створення зони вільної торгівлі з ними. Однак за 
декілька місяців до саміту Росія почала перманентно виступати 
проти підписання цієї угоди її сусідами, посилаючись на вже 
діючу зону вільної торгівлі в рамках СНД, що могло негативно 
відобразитися на її внутрішньому ринку через безмитний транзит 
європейських товарів на її територію з країн, що підписали ЗВТ з 
ЄС. Така позиція приховувала справжні наміри Москви втягнути 
країни Східного партнерства у альтернативне інтеграційне 
утворення під її егідою. І оскільки ЄС однозначно виступав із 
позицією, що Угода про асоціацію не сумісна із інтеграцією цих 
країн до Євразійського Економічного Союзу, Росія почала 
відмовляти країни Східного партнерства від підписання Угоди з 
ЄС, погрожуючи, що їй доведеться знизити товарообіг з цими 
країнами за спрощеною митною системою. При цьому Москва не 
побоялася використовувати різні інструменти впливу на ці країни, 
пропонуючи нижчі ціни на енергоресурси, від яких більшість країн 
Східного партнерства є залежними, та зовнішнє кредитування за 
хорошими умовами, які не несуть в собі внутрішньополітичних 
зобов’язань, на відміну від макроекономічної допомоги ЄС. 

Зважаючи на це, Вірменія у вересні 2013 р. оголосила про 
зупинення підготовки до Угоди про асоціацію з ЄС через бажання 
взяти участь у ЄврАзЕс. Відоме Брюссельське видання EU 
Observer також зазначає, що Москва вдавалася до шантажу 
Єревану перед Вільнюським самітом, зокрема, що «російський 
президент погрожував дестабілізувати вірменський уряд і стати на 
бік Азербайджану в конфлікті в Нагірному Карабасі» [3]. 

Такі дії Росії стали результативними також і у випадку 
України. За декілька тижнів до Вільнюського саміту Східного 
партнерства, на якому Україна першою серед усіх країн інціативи 
повинна була підписати Угоду про асоціацію з ЄС, офіційний Київ 
21 листопада прийняв Розпорядження Кабміну «Призупинити про-
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цес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної 
енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, і дію рішення 
Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. «Про підготовку 
до підписання проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з 
іншої сторони». Згідно з розпорядженням, таке рішення ухвалено 
«з метою вжиття заходів щодо забезпечення нацбезпеки, більш 
детального вивчення та опрацювання комплексу заходів, які 
необхідно здійснити для відновлення втрачених обсягів вироб-
ництва та напрямів торговельно-економічних відносин з Російсь-
кою Федерацією та іншими державами-членами СНД» [7]. Такі дії 
влади в Україні викликали незадоволення у суспільстві та стали 
початком мітингів на Майдані Незалежності за підтримку 
підписання Угоди про асоціацію з ЄС Президентом України. 

Однак через відмову України підписати Угоду єдиним 
позитивним сигналом саміту стало парафування Угоди про 
асоціацію Молдовою та Грузією. Декларація саміту «Східне 
партнерство: шлях уперед» наголошувала на планах країн, що 
парафували Угоду, підготовити Порядок денний Асоціації, який 
повинен визначити конкретні кроки для підготовки національного 
законодавства країн-адресатів Східного партнерства до Угоди, 
продовжувати політичну асоціацію та економічну інтеграцію 
партнерів, а також про необхідність продовження демократичних 
та економічних реформ у них. 

30 листопада відбувся силовий розгін протестувальників у 
Києві, що викликало негативну реакцію в суспільстві та стало 
початком нової Революції «Євромайдану» в Україні з вимогами до 
імпічменту Президента Януковича. Високий представник ЄС 
К. Ештон та Комісії Ш. Фюле майже одразу виступили з спільною 
заявою про засудження побиття протестувальників та базових прин-
ципів демократії на свободу висловлювання. Вони також зверну-
лися до влади в Києві з вимогою швидкого притягнення до відпові-
дальності владних осіб винних у побитті протестувальників [20]. 

Революція в Україні привела до втечі Президента Януковича та 
зміни керівництва країни у лютому 2014 року. Майже одразу після 
цього почалася анексія Кримського півострова Російською 
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Федерацією та конфлікт з нею і підтримуваними Росією сепаратис-
тами в окремих районах Луганської та Донецької областей України. 
Ці дії Росії викликали засудження та введення санкцій з боку ЄС. 

21 березня 2014 р. у Брюсселі все-таки відбулася церемонія 
підписання політичної частини Угоди про асоціацію з Україною, 
що складається з Преамбули, Статті 1 та Розділів I, II та VII. З 
української сторони угоду підписав Прем'єр-міністр України 
Арсеній Яценюк, з боку Євросоюзу − президент Ради ЄС Герман 
ван Ромпей, президент Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу 
і голови 28 держав, що входять у ЄС. 

Підписання Угоди також викликало відповідні зміни у 
структурі владних органів цих країн. В уряді кожної з країн, що 
підписали Угоду, було створено офіс з питань європейської 
інтеграції. В Україні він почав діяти з 13 серпня 2014 року та 
здійснює повну координацію Уряду для виконання Порядку 
денного з Асоціації. Окрім цього, під впливом громадськості та ЄС 
14 квітня 2016 року в Україні було створено посаду віце-прем'єр-
міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, який 
за допомогою відповідного адміністративного впливу надає 
виконанню Угоди про асоціацію з ЄС більшої приорітетності. 
Подібні посади було створено в Грузії та Молдові. Також у 
парламенті кожної з цих країн діють комітети з питань європейсь-
кої інтеграції, відповідальні за прийняття законодавчих актів, які 
узгоджуються з нормами ЄС. 

27 червня вже новообраний Президент України Петро 
Порошенко у Брюсселі підписав економічну частину Угоди, що 
включає Розділи III, IV, V, VI, додатки та протоколи. Також були 
підписані Угоди про асоціацію з Молдовою та Грузією. Модель 
поступового введення в дію Угоди про асоціацію з ЄС стала 
намаганням пошуку компромісу ЄС із Російською Федерацією, яка 
постійно твердила, що Угода і, зокрема, ЗВТ країн Східного 
партнерства із ЄС завдасть шкоди Росії через дію безмитної 
торгівлі в рамках договору про СНД. Відтак було проведено низку 
консультацій, де Росія так і не змогла пояснити, чим Угода 
загрожує її економіці. Введення в дію ПВЗВТ із Україною, 
Грузією та Молдовою було відкладене до 2016 року. Однак при 
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цьому односторонні торговельні преференції збоку ЄС набули 
чинності ще з 2014 року.  

Ратифікація Угоди про асоціацію України з ЄС відбулася 
одночасно і в Європарламенті, і у Верховній Раді України 
16 вересня 2014 року. За ратифікацію проголосувало 355 депутатів 
Верховної Ради України та 535 депутатів Європарламенту, однак із 
ратифікацією національними парламентами виникли труднощі, 
зокрема, в Нідерландах. Парламент королівства дав згоду на 
ратифікацію 7 липня 2015 року, і вже на наступний день її підпи-
сав Король. Відповідно до чинного законодавства більшість зако-
нів, які були затверджені владою, можуть бути виставлені на 
консультативний референдум, якщо громадяни зберуть 300 тисяч 
підписів. Завдяки інтенсивній онлайн-кампанії сатиричного блогу 
GeenStijl, групи громадян Burgercomité EU («Комітет громадян 
ЄС») і євроскептичного центру «Форум для демократії» вдалося 
зібрати майже 430 тисяч дійсних підписів. Виборча рада Нідерлан-
дів призначила референдум щодо Угоди на 6 квітня 2016 року [6]. 
12 квітня 2016 року Виборча комісія Нідерландів оприлюднила 
офіційні результати референдуму, згідно з якими проти угоди 
проголосували 2 509 395 виборців (61%), за − 1 571 874 виборців 
(38, 21 %), 32 344 бюлетенів були порожніми (0, 79%). Недійсними 
були визнані 0, 92 % бюлетенів (38 тисяч голосів). У референдумі 
взяли участь 4 151 613 із загальної кількості 12 862 658 виборців. 
Явка становила 32, 28 %, за необхідної мінімальної явки у 30 % [13]. 

На результат референдуму досить сильно вплинула загальна 
незадоволеність у Нідерландах Європейським Союзом. І здебіль-
шого ті, хто голосував проти Угоди із Україною, висловлювали 
таким чином своє ставлення до того, як ЄС справляється із 
кризовими явищами, а не стосовно України. Тим не менш, 
врегульовувати проблему довелося значним компромісом. Оскіль-
ки, якщо влада не відреагувала б на результати референдуму та, 
спираючись на його консультативний характер, ввела в дію Угоду 
про асоціацію із Україною, коаліція могла б зазнати великих 
іміджевих втрат, що на тлі зростання євроскептицизму перед 
виборами в 2017 році могло завдати непоправної шкоди для 
проєвропейських правлячих сил.  
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Референдум відкрив нову проблему для всієї Угоди про 
асоціацію із Україною, оскільки у разі внесення змін до Угоди 
довелося б знову підписувати та перезапускати процес ратифікації 
оновленого документа. Компроміс між ЄС та Нідерландами був 
знайдений у домовленості, що була оформлена у вигляді «рішення 
глав держав та урядів членів ЄС», що повинне розблокувати 
процес ратифікації.  

У рішенні ЄС, прийнятому 15 грудня 2016 року, описані 
6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію з Україною, що 
частково діє з 1 листопада 2014 року. Водночас, вони не змінюють 
Угоду, а лише підтверджують ті норми, які вже є в її тексті. 
Зокрема, стверджується, що Угода «має на меті встановити тісні та 
тривалі відносини між Україною та ЄС на основі спільних 
цінностей, однак не надає статусу кандидата на вступ до 
Євросоюзу» [4]. Також зазначається, що Угода «підтверджує 
співпрацю з Україною в сфері безпеки, ... але не дає гарантії 
колективної безпеки або іншу військову допомогу». Третій пункт – 
угода не дає українцям додаткового права на працевлаштування, 
залишаючи це право за країнами-членами ЄС. У останніх пунктах 
підтверджується прихильність Союзу до підтримки процесу 
реформ в Україні, важливість боротьби з корупцією та реформи 
системи правосуддя [5]. 

На виборах у Нідерландах, що відбулися 15 березня 2017 року, 
консервативно-ліберальна «Народна партія за свободу і демокра-
тію» та її лідер – чинний прем’єр країни Марк Рютте здобув 
перемогу, що дозволило повторну ратифікацію Угоди про 
асоціацію із Україною вже в червні 2017 року [14]. 

 Натомість, уже з 1 січня 2016 року діє повноцінне застосу-
вання Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, що частково діяли із 
вересня 2014 року. 

22 травня 2015 року відбувся черговий саміт Східного 
партнерства у Ризі. Перед самою зустріччю глав держав та голів 
урядів для більшості експертів було зрозуміло, що не варто 
покладати на саміт багато очікувань. І, порівнюючи із попереднім 
самітом у Вільнюсі, він привернув до себе набагато менше уваги 
громадськості. У Брюсcелі навіть почали говорити про те, що 
саміт пройде як «невидимий захід» (non-event) [24]. Однак 
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несподіванкою стала підсумкова декларація саміту, а точніше − 
сам процес її підготовки та підписання, який показав справжній 
стан того самого Партнерства серед країн проекту.  

Примітно, що під час підготовки і підписання підсумкової 
декларації саміту стали помітні принципові відмінності серед 
країн-адресатів ініціативи. Небажання Азербайджану, Вірменії і 
Білорусі включати слова про визнання незаконності анексії 
Кримського півострова Російською Федерацією, а потім підпи-
суватися під ними, стали черговою ознакою браку солідарності 
між країнами Партнерства, різними підходами до трактування 
міжнародного права та європейських цінностей, що, по суті, 
унеможливлює відкриту і активну співпрацю між країнами 
Партнерства в процесі реалізації спільних проектів. 

Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС визнається 
універсальним інструментом реформування та розвитку країн 
Партнерства. Таке повідомлення виходить із більшості пунктів 
підсумкової декларації. Стає також зрозуміло, що виконання цих 
угод з паралельним реформуванням країн Партнерства є 
програмою мінімум до 2020 року, що і було закладено в 
фінансових ресурсах проекту. 

Саміт у Ризі не приніс відповідей на питання, яким чином 
буде далі розвиватися східна політика Європейського Союзу. І 
думки про кризу Східного партнерства не є новими, адже помітна 
велика розбіжність серед країн партнерів в питанні самого курсу їх 
зовнішньої політики. Особливо це стосується країн, що не 
підписали Угоду про асоціацію. Їхнє бажання будувати свої 
відносини з Європейським Союзом без Угоди частково втілюється 
в те, що учасники Ризького саміту підтвердили «суверенне право 
кожного з партнерів на вільний вибір рівня амбіцій і цілей, до яких 
вони прагнуть у своїх відносинах з ЄС» [22]. 

Загалом для України, Молдови та Грузії результати саміту, 
якщо оцінювати реально можливі рішення, стали досить 
непоганими. У документі питання скасування віз стояло на 
порядку денному, і після позитивних висновків Європейської 
комісії вже із 11 червня 2017 року громадяни всіх трьох країн-
підписантів Угоди про асоціацію користуються можливістю 
короткострокового (90 діб) безвізового в’їзду в країни ЄС. 
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Аналізуючи результати ініціативи «Східне партнерство», слід 
зазначити, що виконання визначених під час установчого Саміту у 
2009 році цілей не завжди залежало від діяльності ЄС у регіоні. 
Велика частина успішності ініціативи залежала від дій країн-
учасниць Східного партнерства та третіх акторів. Станом на 
середину 2017 року тільки три із шести країн Східного партнерства 
підписали Угоду про асоціацію та ПВЗВТ. Для цих країн ЄС також 
став головним торговельним партнером із 2015 року. Після 
перегляду ЄПС 2015 року, що підсилює принцип диференціації та 
дозволяє країнам самим обирати рівень співпраці із ЄС, якого вони 
потребують, почалися переговори про підготовку більш спрощених 
Угод між ЄС та Вірменією і Азербайджаном. Крім того, почався 
діалог про спрощення візового режиму із Білоруссю. 

Тому, зважаючи на досить велику різницю у відносинах ЄС з 
країнами, що підписали Угоду про асоціацію, та тих, що 
відмовилися від неї або зберігають нейтралітет, після перегляду 
ЄПС 2015 року назріла потреба зміни формату Східного 
партнерства. Зокрема, можливий варіант підсилення співпраці в 
рамках ініціативи із Україною, Молдовою та Грузією із 
узгодженням дорожньої карти довгострокового переходу ініціа-
тиви із моделі ЄПС до політики розширення у разі успішного 
виконання положень Угод про асоціацію та збереження 
проєвропейського курсу цих держав. Також сьогодні триває діалог 
про впровадження економічного «плану Маршали для України». 
Першого квітня 2017 року найбільша у Європарламенті Європей-
ська народна партія схвалила відповідну резолюцію, в якій вона 
підтримує створення цього плану. Один із його авторів, Андрюс 
Кубілюс – колишній прем'єр-міністр, а нині депутат парламенту 
Литви в інтерв′ю заявив, що за 5 років потрібно влити в реальну 
економіку України 25 мільярдів доларів США, це б, за оцінками 
експертів, підняло б зростання економіки до 6-8% з нинішніх 2%. 
Крім того, план передбачає додаткове виділення для України 3% 
бюджету ЄС, близько 30 млрд євро [5]. Тому є досить ймовірним, 
що такі самі плани економічної допомоги будуть сформовані для 
Грузії і Молдови, що може стати новим економічним 
інструментом підсиленого «Східного партнерства Плюс». 
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Видавець Інститут політичних і етнонаціональних досліджень  
ім. І.Ф. Кураса НАН України; Президія НАН України 

01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8 
Тел. (044) 285-65-61  

www.ipiend.gov.ua, e-mail: office@ipiend.gov.ua 
 
 

Виготовлювач ПП Лисенко М.М. 
16600, м. Ніжин Чернігівської області,  

вул. Шевченка, 20 
Тел.: (04631) 9-09-95; (067) 4412124 
E-mail: vidavec.lisenko@gmail.com 

 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 2776 від 26.02.2007 р. 

 


