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Світ для людини подвійний  
відповідно до подвійності її позиції.  

Позиція людини подвійна  
відповідно до подвійності основних слів,  

які вона може вимовляти.  
 

Мартин Бубер. 

 
Проблематика, яку коротко можна позначити як «Еліта в 

Україні», в умовах українського сьогодення – на початку ХХІ ст. – є 
чи не однією з найактуальніших. Еліту розглядають під різними 
кутами зору, у різних площинах, до того ж – представники різних 
фахів, експертних середовищ та ін. Увага до феномена пояс-
нюється тим, що у значної частини представників соціуму (попри 
їхній відмінний політичний і соціальний статус) є розуміння того, 
що «від української еліти залежить доля нації»1. Як присутнє й 
переконання, що неспроможність еліти є «ключовою проблемою 
усіх недоліків і негараздів у сьогоднішній Україні»2. Тому не 
дивно, що за результатами соціологічних опитувань громадської 
думки у лютому 2011 р. 34,3 % респондентів серед домінантних 
чинників, які роз’єднують громадян різних регіонів, називали 
політичну еліту3, у листопаді 2017 р. такої думки дотримувався 
кожен третій опитаний4.  

Безпосередній аналіз джерел, у яких віддзеркалилися рефлек-
сії сучасників щодо еліти, свідчить, що у соціумі, загалом, набули 
поширення і так чи інакше постійно акцентуються (впродовж 
десятиліть!) дві полярні думки:  

                                                            

1 Лук’яненко Л. Від української еліти залежить доля нації. URL: 
https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/vid-ukrayinskoyi-eliti-zalezhit-dolya-naciyi  

2 Каспрук В. Чому небезпечно весь час обирати ту саму політичну еліту. 
URL: https://www.radiosvoboda.org/a/1683386.html  

3 Вишняк О. Що об’єднує та що роз’єднує українців: результати опитувань 
громадської думки. URL: https://dif.org.ua/uploads/pdf/1460378821_4071.pdf  

4 Що стало причиною розбрату серед українців: неочікувані результати 
опитування. URL: https://24tv.ua/shho_stalo_prichinoyu_rozbratu_sered_ukrayintsiv_ 
neochikuvani_rezultati_opituvannya_n889190  



              Регіональні політичні еліти в Україні 6 

а) Україна – держава, в якій немає еліти:  
– «немає взагалі»5, «брак еліти»6;  
– «справжньої» (див., приміром, публікації В. Куйдана7 та 

В. Самійленка8);  
– «еліти для еліти. Цих своєрідних мудреців сучасності»9; 
– інтелектуальної (як твердять, наприклад, В. Кириченко10 чи 

О. Івашина11); 
– політичної (див., приміром, публікацію О. Куроп’ятника12 

чи Д. Яневського із прямолінійним висновком «гівно, а не 
політична еліта»13, звернення голів обласних рад14 і т. п.); 

– патріотичної політичної еліти15 тощо. 
Думка про без-елітність нації звучить на початку ХХІ ст. 

досить загрозливо: минуле по-своєму повторюється, адже понад 

                                                            

5 Особливо молоді потрібні взірці справжньої еліти. – В. Павлів. URL: 
http://old.dyvensvit.org/articles/7419.html  

6 Лащенко О. Василь Вовкун про Ющенка, Тимошенко й досі правлячу 
олігархічну «еліту». URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29314238.html  

7 Василь Куйдан, керівник Хмельницької регіональної організації 
«Соціальної справедливості»: Для формування справжньої еліти в Україні 
потрібно 100–150 років». URL: https://sovist.ngo/testimonial/vasil-kuydan/ ;  

8 Самійленко В. Чому у нас немає справжньої еліти? URL: 
http://www.personal-plus.net/503/9787.html  

9 Івашина О. Неможлива еліта чи еліта неможливого. URL:  
http://www.ji.lviv.ua/n45texts/ivashyna.htm  

10 Підприємець і меценат Владислав Кириченко: «Україна не відбулася 
тому, що в нас немає інтелектуальної еліти, яку можна назвати совістю нації». 
URL:  https://dt.ua/SOCIETY/pidpriemets_i_metsenat_vladislav_kirichenko_ukrayina_ 
ne_vidbulasya_tomu,_scho_v_nas_nemae_intelektua.html  

11 Івашина О. Неможлива еліта чи еліта неможливого. URL: 
http://www.ji.lviv.ua/n45texts/ivashyna.htm 

12 «У державі без політичних еліт спецслужби завжди будуть слабкими».   
URL: https://www.mfaua.org/uk/publications/u-derzhavi-bez-politychnykh-elit-spets 
sluzhby-zavzhdy-budut-slabkymy  

13 Яневський: «Я взагалі ні з ким нагорі не спілкуюся, це гівно, а не 
політична еліта». URL: https://gordonua.com/ukr/publications/janevskij-ya-vzahali-
ni-z-kym-nahori-ne-spilkuiusia-tse-hivno-a-ne-politychna-elita-286515.html  

14 Звернення голів облрад: У нас немає політичної еліти. URL: 
https://zaxid.net/zvernennya_goliv_oblrad_u_nas_nemaye_politichnoyi_eliti_n1246977  

15 Єгор Фірсов: У нас нема патріотичної політичної еліти. URL: 
https://zik.ua/tv/video/122673   
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сто років тому (на зламі ХІХ–ХХ століття16) українці ситуацію 
розцінювали аналогічним чином. Твердження про без-елітність 
нації – не тільки вирок для самої еліти, але й для народу, оскільки 
без-елітність, як усвідомлює сучасник, розбещує народ, перетво-
рює його у пристосуванця, у малоспроможне утворення: «Без-
елітні нації не здатні здійснити реформи, вивести свої країни з 
кризи. Вони приречені на стагнацію й вимирання, у тім числі й у 
буквальному розумінні цього слова. Де наші 52 мільйони на зорі 
Незалежності?»17.  

б) Україна – держава, в якій еліта все ж є (у т. ч. політична), 
утім, – у вкрай непривабливій іпостасі: «наша так звана еліта»18; 
«деградована еліта»19; «елітні вискочки», «пильне елітарне 
охвістя»20; «какократія»21; «псевдоеліта» («псевдоелітні письмен-
ники, науковці, депутати»)22, «ксеноеліта»23; «перевертні від 
еліти»24, ті, хто «розмовляє винятково мовою грошей, а не 
інтелекту. …Це не еліта, а клас бухгалтерів, які випадково 
отримали важелі керування державою»25; «професійні покидьки», 
                                                            

16 Кармазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці. Кінець 
ХІХ – початок ХХ століття. Київ,1998. 351 c. 

17 Чи є в Україні еліта? URL: https://www.obozrevatel.com/author-
column/25714-chi-e-v-ukraini-elita.htm  

18 Підприємець і меценат Владислав Кириченко: «Україна не відбулася 
тому, що в нас немає інтелектуальної еліти, яку можна назвати совістю нації». 
URL: https://dt.ua/SOCIETY/pidpriemets_i_metsenat_vladislav_kirichenko_ukrayina_ 
ne_vidbulasya_tomu,_scho_v_nas_nemae_intelektua.html 

19 Дацюк С. За яких умов у нас з’явиться еліта? URL: 
https://uainfo.org/blognews/1523014278-za-yakih-umov-u-nas-z-yavitsya-elita-.html  

20 Пахомов Ю. П. Украина единая, разная и расколотая. Еліти і цивілізаційні 
процеси формування націй. Т. 2. Київ, 2006. С.6.  

21 «Какократія» не пропускає нових людей у політику. – Шульга.  URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/28998077.html  

22 Чи є в Україні еліта? URL: https://www.obozrevatel.com/author-
column/25714-chi-e-v-ukraini-elita.htm 

23 Самійленко В. Чому у нас немає справжньої еліти? URL: 
http://www.personal-plus.net/503/9787.html  

24 Івашина О. Неможлива еліта чи еліта неможливого. URL: http://www. 
ji.lviv.ua/n45texts/ivashyna.htm  

25 Куриленко О. «Українська еліта розмовляє винятково мовою грошей, а не 
інтелекту». URL:  https://gazeta.ua/ru/articles/opinions-journal/_ukrayinska-elita-
rozmovlyaye-vinyatkovo-movoyu-groshej-a-ne-intelektu/426596  
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«люди без змісту, без сенсу, без совісті»26 та ін. Тобто еліта 
характеризується як якийсь «соціальний непотріб». 

Виокремлюючи та, відповідно, аналізуючи аргументи, спира-
ючись на які суспільна свідомість відмовляє тій чи іншій персоні в 
елітарності, з’ясовуємо, що безпосередніми підставами для цього 
є, так би мовити, низькопробність «людей еліти», яка підштовхує 
до постановки питання: чому нагорі весь час опиняється всілякий 
непотріб, піна?27 Аналіз показує, що своєрідна антиелітарна 
риторика представників українського соціуму базується на низці 
найрізноманітніших переконань. Так, одні твердять, що «еліти в 
Україні неможливі за визначенням» (Ю. Прохасько), оскільки 
вони – «не лише і не так статус, як продукція і – що особливо 
важливо… – спосіб ґенези. Ідея елітарности в новочасному модер-
ному, нетрадиційно-становому суспільстві нерозривна з процеду-
рою і обставинами добору і конкурентности. А ті, своєю чергою, 
немислимі без прозорих і рівних для всіх правил гри. Зрозуміло, 
що корупція зводить і те, і те нанівець. У корумпованому 
сучасному суспільстві про еліти говорити годі»28. Іншими словами: 
у недемократичному корумпованому суспільстві, за переконанням 
автора, еліти бути не може.  

Вітчизняні прихильники інших «високих максим» вважають, 
що до еліти не може належати «мстива людина, яка збагачується з 
космічною швидкістю»; «людина, яка в Україні не годна вивчити 
українську мову», той, хто є «звичайнісіньким хамом», чи – 
«тушка», «злодій», «брехун», «політична повія»29.  

Ті, хто все ж не відмовляє еліті (зокрема, політичній) в 
існуванні в Україні, характерними її рисами називають: зрад-
ництво (зокрема, правозахисник Є. Захаров зауважував, що 

                                                            

26 Рогачук Д. Денис Бродський: Наша влада – професійні покидьки, які 
працюють проти нас. URL:  https://vybory.pravda.com.ua/articles/2018/02/23/ 7149571/  

27 Безмен Н. Пена наверху. О социальных лифтах в Украине. URL:  
https://hvylya.net/analytics/society/pena-naverhu-o-sotsialnyih-liftah-v-ukraine.html  

28 Прохасько  Ю. Неповнолітні еліти.  URL: http://www.ji.lviv.ua/ n45texts/ 
N45-elity.htm 

29 Чи є в Україні еліта? URL: https://www.obozrevatel.com/author-
column/25714-chi-e-v-ukraini-elita.htm  
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«політичні еліти Україну завжди зраджували»30), відстороненість 
від того, чим володіє народ (наприклад, «політична еліта України 
не читає української літератури і не має потреби в ній»31; «еліта 
не може не читати книжок, як це є сьогодні в Україні»32), що еліта 
«більше думає про власне політичне майбутнє, корпоративні 
інтереси»33. Як і відзначається особливий феномен: «В Україні 
немає точок перетину інтелектуальної та політичної еліт»34 тощо.  

Таким чином, у свідомості співвітчизників еліта – це ті особи, 
які мають «правильно» обиратися, «правильно» поводитися і 
діяти, маючи «правильні» бажання і думки щодо себе самих і 
суспільства тощо. 

Аналіз риторики самих же представників еліти (зокрема, 
політичної) свідчить, що сприйняття ними один одного і, зокрема, 
оцінки безпосередніх представників чи носіїв влади (у той чи 
інший час), озвучені у засобах масової інформації, – суголосні 
«голосу народу». Аргументом на користь цього твердження є, 
приміром, оприлюднена у засобах масової інформації конфліктна 
комунікація між колишнім Головою Верховної Ради України 
В. Литвином і першим Президентом України Л. Кравчуком: 
В. Литвин заявив, що Президент – «патентована професійна 
політична повія», якій треба «мовчати і просити у Бога 
прощення»35, Л. Кравчук, пригадавши, як Т. Шевченко назвав 
деяких українських гетьманів гряззю Москви і «сміттям 

                                                            

30 Євген Захаров: Політичні еліти Україну завжди зраджували. URL:  
https://zbruc.eu/node/75733  

31 Політична еліта України не читає української літератури і не має потреби 
в ній, – експерт. URL: https://zaxid.net/politichna_elita_ukrayini_ne_chitaye 
_ukrayinskoyi_literaturi_i_ne_maye_potrebi_v_niy__ekspert_n1053588  

32 Куриленко О. Українська еліта розмовляє винятково мовою грошей, а не 
інтелекту. URL: https://gazeta.ua/ru/articles/opinions-journal/_ukrayinska-elita-
rozmovlyaye-vinyatkovo-movoyu-groshej-a-ne-intelektu/426596 

33 Анатолий Гриценко: «Многие будут поддерживать президента до конца». 
URL: https://rudenko.kiev.ua/ru/interview/gr240408  

34 [Гнатюк Оля] В Україні немає точок перетину інтелектуальної та 
політичної еліт. URL: https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_v-ukrayini-nemaye-
tochok-peretinu-intelektualnoyi-ta-politichnoyi-elit/378028  

35 ЛИТВИН ОБІЗВАВ КРАВЧУКА «ПАТЕНТОВАНОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ 
ПОВІЄЮ».  URL: https://www.pravda.com.ua/news/2010/02/26/4814989/  
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Варшави», у відповідь зауважив, що «спікер парламенту, хоч йому 
далеко до гетьмана, підтвердив характеристику поета», що й 
зрозуміло, бо «хіба можна було від політичного сміття чекати 
іншого? Існує неписаний закон сміття: якщо воно і потрапляє 
випадково на високу хвилю, то все одно залишається сміттям. І 
обов’язково до чогось чи до когось прилипає»36. 

Своєрідним загрозливим контрапунктом для еліти у цих 
контекстах звучить думка про те, що вона, еліта в Україні, – 
«абсолютне зло».  

Утім, це зло суспільство відчуває все ж досить по-різному: 
якщо одні переймаються тим, що «доки в Україні немає еліти, не 
буде моди»37, інші переймаються тим, що у державі «без 
політичних еліт, як в Україні, спецслужби завжди будуть слаб-
кими»38, то ще інші, зауважуючи, що представники еліти «віщують 
про мораль, говорять правильні слова», звертають увагу на ще 
більш вагомі речі: що за тими віщуваннями і словами еліти «нема 
життя», і, відповідно, майбутнє нації – «наше майбутнє» – втрачає 
«будь-який сенс»39.  

Науковий дискурс щодо еліти в Україні – дещо інший. Що для 
нього характерно?  

Вивчаючи «проблему еліти», вітчизняні дослідники, зверну 
увагу, використовували/використовують різноманітну терміноло-
гію, яка так чи інакше стосувалася/стосується феномену, і, 
зокрема, – такі поняття, як: «еліта», «політичний клас» та 
«політико-економічні групи» (див., наприклад, монографію 
Ю. Мацієвського40), «політичні еліти» (у множині) 41, «правлячий 

                                                            

36 Кравчук Л. Політичному сміттю.  URL: https://www.pravda.com.ua/ 
columns/2010/03/2/4824353/  

37  Поки в Україні немає еліти, не буде в нас моди. URL: 
https://uamodna.com/interview/poky-v-ukrayini-nemae-elity-ne-bude-v-nas-mody/   

38 [Куроп’ятник О.] У державі без політичних еліт спецслужби завжди 
будуть слабкими. ULR: https://www.mfaua.org/uk/publications/u-derzhavi-bez-
politychnykh-elit-spetssluzhby-zavzhdy-budut-slabkymy  

39 Чи є в Україні еліта? URL: https://www.obozrevatel.com/author-
column/25714-chi-e-v-ukraini-elita.htm  

40 Мацієвський Ю. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного 
режиму в Україні (1991–2014). Чернівці: Книги–ХХІ, 2016. С.233–254. 
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клас» (див., приміром, дослідження В. Котигоренка42 чи С. Да-
цюка43, «істеблішмент (еліта)»44 тощо. Таке термінологічне різно-
маніття, по-перше, можна пояснити складністю феномену у ході 
уже перших спроб його аналізу. По-друге – специфікою перекладу. 
Зокрема, праці Г. Моски «Elementi di scienza politica» («Елементи 
політичної науки», 1-ша частина якої була опублікована у 1896 р., 
а 2-га – у 1923 р.) у перекладі з італійської на англійську під 
назвою «The Ruling Class» (1939, «Правлячий клас»)45. Таким 
чином, домінантною стала «пропозиція перекладача» – «правля-
чий клас». Але, коли Г. Моска, обґрунтовуючи свою теорію 
елітарності, вживав поняття «політичний клас» (розуміючи під 
ним меншість, яка управляє суспільством), то В. Парето, досліджу-
ючи явище, у своїй праці «Trattato di sociologia generale» (1916, 
«Трактат із загальної соціології»)46, що була у 1935 р. перекладена 
англійською як «The Mind and Soсiety» («Розум і суспільство»), 
мову вів про «еліту», «циркуляцію еліт» (макіавеллівських 
«лисиць» і «левів»). Тож нинішній термінологічний різнобій по-
своєму закорінений у минулому, данина (свідома чи не свідома) 
своєрідній, зародженій у попередні століття «традиції» – викорис-
тання «відмінних термінів для позначення одного і того ж 
феномену», чи суголосних/близьких феноменів, тих, що певною 
мірою «накладаються» один на одного і т. п. При цьому – у 
«широкому» і «вузькому» значеннях тощо. Зрештою, можна 

                                                                                                                                   

41 Сушко О., Лісничук О. Втома від Заходу: суспільство страху та його 
друзі.  URL: https://dt.ua/international/vtoma-vid-zahodu-suspilstvo-strahu-ta-yogo-
druzi-293636_.html  

42 Котигоренко В. Про гібридність і дегібридизацію політичної влади в 
Україні. URL: https://dt.ua/internal/pro-gibridnist-i-degibridizaciyu-politichnoyi-vladi-
v-ukrayini-246520_.html  

43 Дацюк С. У пошуках еліти. URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/ 
datsuk/5a339b2a427a0/  

44 Литвиненко О. Еліта, якої не існує. «Незалежний культорологічний 
часопис «Ї». 2006. Число 45. URL: http://www.ji.lviv.ua/n45texts/lytvynenko.htm  

45 Mosca G. The Ruling Class (Elementi di scienza politica). McGraw-Hill Book 
Company, Inc. New York, London, 1939. URL:  https://archive.org/stream/ 
rulingclass031748mbp#page/n9/mode/2up  

46 Pareto V. Trattato di sociologia generale.  URL:  https://archive.org/details/ 
ParetoTrattatoDiSociologiaGeneraleVol1/page/n9  
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пригадати і думку, свого часу висловлену К. фон Байме про те, що 
«запізнілі нації… мають особливо погане ставлення до застосу-
вання поняття еліта», а концепт політичного класу «було здобуто 
наприкінці ХІХ сторіччя значною мірою саме на підставі досвіду 
Італії та Франції»47. І цей концепт в очах неомарксистів, різного 
роду лівих та ін. виявляється нині підходящою аналітичною 
категорією.  

З того часу ситуація у суспільствах не стала більш простою, а 
уми аналітиків не досягли всезагального консенсусу: ХХ століття 
дало безліч спроб інтерпретацій «класу», «еліти», «владної еліти» 
та ін., оскільки дослідники концентрували увагу на тих чи інших 
аспектах влади та її «носіях», учасниках чи «утримувачах», на тих, 
хто мав більші чи менші привілеї у суспільствах, більший чи 
менший доступ до ресурсів – і не тільки до матеріальних чи 
фінансових, але й, приміром, контролював інформаційні. Тож, 
звернувшись до праць сучасних зарубіжних дослідників (заради 
виокремлення їхньої позиції щодо використання «старих» понять і 
категорій на початку ХХІ ст.), з’ясовуємо, зокрема, щодо поняття 
«клас» (як аналітичної категорії і суспільного явища), таке:  

– серед науковців є ті, які, переосмисливши політичні процеси 
у західному світі загалом і в країнах свого мешкання зокрема, 
відмовляють «класу» у праві на існування і як суспільному явищу, 
і як аналітичній категорії, що придатна для адекватного аналізу 
сучасності. Про це, наприклад, свідчать монографія Я. Пакульські 
та М. Вотерса «Смерть класу» (1996)48, статті Я. Пакульські 
«Основи анти-класового аналізу» (2005)49 та книга П. У. Кінгстона 
«Безкласове суспільство» (2000), в якій, виступаючи проти класо-
вого аналізу, автор обґрунтовує думку, що «класи» в сучасних 
умовах відсутні, ті, кого б ми воліли розглядати як єдність – 
«клас», виявляються досить «індивідуалізованими» і не мають 
спільного досвіду, який би визначав їхнє життя50; стаття У. Бека 

                                                            

47 Байме К. фон. Політичні теорії сучасності / пер. з нім М. Куптаєвої та 
М. Бойченка. Київ: Стилос, 2008. С. 351, 354. 

48 Pakulski J., Walters M. The Death of Class. London, «SAGE», 1996. 173 p.   
49 Pakulski J. Foundations of a post-class analysis. URL: http://voidnetwork. 

gr/wp-content/uploads/2016/08/Approaches-to-Class-Analysis-Erik-Olin-Wright.pdf   
50 Kingston P. W. The Classical society. Stanford University Press, 2000. 280 p.  
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«Космополітичне суспільство та його вороги» (2002)51 і його ж 
книга (у співавторстві з Е. Бек-Гернсгайм) «Індивідуалізація: 
Інституціоналізований індивідуалізм і його соціальні та політичні 
наслідки» (2002)52, в якій особливу увагу привертає чотирнадцятий 
розділ – «Зомбуючі категорії: інтерв’ю з Ульріхом Беком» (р. 202–
213), в якому У. Бек невтомно критикує «абсолютно фіктивний 
спосіб визначення класу», до якого вдаються прихильники «класо-
вої соціології» (р. 206). Крім того, про переваги антикласового 
аналізу свідчить і низка монографій (колишнього марксиста) 
З. Баумана з красномовною назвою «Спомини про клас: передісто-
рія і загробне життя класу» (1982)53; «Рідка сучасність» (2000)54; 
«Рідке життя» (2005)55; «Рідкий час: життя в епоху невизначенос-
ті» (2007)56, а також стаття Д. Якоповича «Концепт класу» (2014)57, 
у якій автор говорить про сумнівну теоретичну цінність «класових 
категорій», використання яких у ході досліджень призводить, на 
жаль, до спрощення реалій політичного буття та ін.;  

– інші, полемізуючи з першими, намагаються дещо пом’якшити 
тезу про «смерть класу» чи й спростувати її. Серед них – В. Аткін-
сон (його статті: «Бек, індивідуалізація і смерть класу», 2007 р.58, 
«Не все, що було тверде, розчинилося у повітрі (чи рідині): 
критика Баумана щодо індивідуалізації і класу в рідкій сучас-

                                                            

51 Beck U. The Cosmopolitan Society and Its Enemies. «SAGE journals». 2002. 
Vol. 19, issue 1–2, p. 17–44. 

52 Beck U., Beck-Gernsheim E. Individualization: Institutionalized Individualism 
and its Social and Political Consequences. London: Sage, 2002. 221 р. URL: 
http://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/08/INDIVIDUALIZATION-Institu 
tionalized-Individualism-and-its-Social-and-Political-Consequences-by-Ulrich-Beck-
and-Elisabeth-Beck-Gernsheim.pdf   

53 Bauman Z. Memories of Class: The Pre-History and After-Life of Class, 
London: Routledge and Kegan Paul, 1982. 209 р. 

54 Bauman Z. Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press, 2000. 228 р. URL: 
https://giuseppecapograssi.files.wordpress.com/2014/01/bauman-liquid-modernity.pdf  

55 Bauman Z. Liquid Life. Cambridge: Polity Press, 2005. 164 р. 
56 Bauman Z. Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, Cambridge: Polity 

Press, 2007. 128 р. 
57 Jakopovich D. The Concept of Class. URL: https://www.sociology. 

cam.ac.uk/research/srg/cs14  
58 Atkinson W. Beck, Individualization and the Death of Class: A Critique. «The 

British Journal of Sociology», 2007. Vol. 58, № 3, р. 349–366.  
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ності», 2010 р. 59), К. Бароне, М. Лучіні та С. Сарті (стаття «Класові 
та політичні вподобання в Європі: багаторівневий кростемпораль-
ний аналіз тенденцій», 2007 р.60, в якій автори на основі даних 
Євробарометра проводять скрупульозний аналіз преференції під 
час голосування впродовж 1976–2003 р. в 13 країнах і вказують на 
переважну стабільність у часі асоціації між «класовою позицією та 
політичними уподобаннями») та інші дослідники. 

Але тут варто звернути увагу на те, що ті, хто обстоює 
існування «класів» у сучасних (західних) суспільствах, передовсім 
виділяють їх, беручи за критерій матеріальні статки та, відповідно, 
їхній (статків) обмежувальний чи, навпаки, позитивний вплив на 
статус, перспективи «представника класу». У всіх вищезгаданих 
працях «клас» не вживається щодо еліти (у т. ч. політичної).  

Утім, є й інші публікації (зокрема, 2017 р.), присвячені власне 
«політичному класу»61, говорячи про який, дослідники – П. Аллен 
і П. Керні – зауважують щонайменше два моменти: 

– наратив «політичного класу» містить, як мінімум, три різні 
поняття – «політична еліта», «політична професіоналізація» і 
«політичний кар’єризм»; 

– цей термін, безумовно, поєднує різні ідеї і додає ще більшої 
плутанини до «розпливчастих дебатів»62.  

Фактично йдеться про те, що для нової «комбінації ідей» 
дослідниками, замість обґрунтування нових понять і категорій, 
використовуються «старі» терміни і поняття, що й сприяє 
плутанині як на теоретичному рівні, так і в ході емпіричних 
політичних досліджень. Так, у книзі за редакцією Й. Борхерта і 
Ю. Цейса «Політичний клас у країнах з розвиненою демократією: 

                                                            

59 Atkinson W. Not all that was solid has melted into air (or liquid): a critique of 
Bauman on individualization and class in liquid modernity. «The Sociological 
Review», 2010. Vol. 56, іssue 1, р.1–17.  

60 Barone C., Lucchini M., Sarti S. Class and Political Preferences in Europe: A 
Multilevel Analysis of Trends Over Time. «European Sociological Review», 2007. Vol. 
23, issue 3, р. 373–392. 

61 Allen P., Cairney P. What Do We Mean When We Talk about the ‘Political 
Class’? Political Studies Review. 2017. Vol. 15(1). P. 18–27. URL: 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/1478-9302.12092  

62 Там само. 
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порівняльний довідник» (2003)63 під «політичним класом» розу-
міються професійні політики і аналізуються особливості історич-
ного процесу професіоналізації, інституційний контекст професій-
ної політики, кількісні параметри «політичного класу» на основі 
даних, зібраних у двох десятках країн (у т. ч. у Австралії, Бельгії, 
Великій Британії, Данії, Ізраїлі, Канаді, Німеччині, Новій Зеландії, 
США, Фінляндії, Франції, Швеції, Швейцарії, Японії та ін.), шляхи 
кар’єрного зростання, винагороди та ін.  

У контексті з’ясування аналітичного потенціалу поняття 
«політичний клас» варто звернутися до «найсвіжіших» напрацю-
вань – Р. Формісано та Д. Вайнберга. Книга Р. Формісано, 
видрукувана в Університеті Іллінойс за назвою «Американська 
олігархія: постійний політичний клас» (2017)64, викликає інтерес з 
огляду на те, що автор у політико-історичному контексті й з 
опорою на емпіричні дані досліджує, як працюють еліти в Америці 
(політики, призначені чиновники, «закулісні мільярдери» та ін.), 
зумовлюючи економічну нерівність, руйнуючи демократію. 
Р. Формісано показує, як ендемічна корупція вражає соціум та як 
змінюється «обличчя» політико-економічної могутності країни.  

Натомість представник Лондонської школи економіки та 
політичної науки Д. Вайнберг, рефлектуючи над змістом і 
«масштабом» поняття «політичний клас» (того ж 2017 р.), справед-
ливо зауважив, що цей «зневажливий термін» використовується 
для позначення «певних людей» і є метафоричним для осягнення 
більш широких економічних та соціальних проблем як у популяр-
ній, так і в академічній періодиці, займаючи при цьому (зокрема, у 
Великобританії) центральне місце «у напруженій дискусії про 
довіру до політичних інститутів, суб’єктів і процесів», – тих питань, 
які підкріплюють занепокоєність з приводу «демократичної 
нерівності»65. Крім того, дослідник влучно підмітив, що у всіх 

                                                            

63 The Political Class in Advanced democracies: A Comparative Handbook / 
J. Borchert, J. Zeiss. Published to Oxford Scholarship Online, 2005. URL:  http://www. 
oxfordscholarship.com/view/10.1093/0199260362.001.0001/acprof-9780199260362  

64 Farmisano R. American Oligarchy: The Permanent Political Class. University 
of Illinois Press, 2017. 288 p.  

65 Weinberg J. What do we mean by the «political class» – and are they all the 
same? URL:  http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/personality-and-the-political-class/  
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випадках аналітики схильні передчасно переходити до проблем, 
пов’язаних з «політичним класом», перш ніж концептуально з’ясу-
вати, «хто» є об’єктом дослідження. Говорячи про концептуальну 
двозначність поняття, Д. Вайнберг небезпідставно акцентував:  

– «більш широкий недолік, прихований у конотаціях 
політичного класу, – кар’єризм і особистий інтерес», які мають 
психологічний характер і не підтримуються методологічним 
інструментарієм для виявлення причинно-наслідкового зв’язку чи 
розрізнення людей: бракує емпіричних досліджень особистості і 
мотивів політиків; 

– і зауважив (звернувшись до методологічних настанов 
когнітивної та поведінкової психології і тим самим підкресливши 
необхідність і доцільність використання міждисциплінарних 
підходів до аналізу «політичного класу»), що «членство» у будь-
якій елітній групі вимагає дотримання особами двох критеріїв: 
вони повинні контролювати використання ресурсів та мати значні 
обсяги специфічних (у певному контексті) знань, які недоступні 
для не-еліти. Тобто, «політичний клас», з погляду Д. Вайнберга, – 
це ті, хто «обіймає офіційну політичну посаду», а політичні 
інститути, відповідно, надають їм асиметричну (порівняно з 
широкою громадськістю) інформацію, і вони мають можливість 
контролювати державні ресурси (через кар’єрні можливості, нада-
ні установами). Політичний клас «зберігає колективний інтерес – 
клас для себе», але не в собі (згідно з марксистською традицією). 

В «інтелектуальній пропозиції» російських дослідників зміст 
поняття «політичний клас» набуває гіпертрофованого розширення 
(про що, наприклад, свідчать праці О. Гаман-Голутвіної66, А. Ко-
четкова 67 та ін.68): його розуміють як «співтовариство осіб, 
залучених до сфери політики» – політичних еліт, адміністративно-

                                                            

66 Гаман-Голутвина О. Политический класс: теоретический аспект. URL: 
http://xn----ptblgjed.xn--p1ai/node/3028  

67 Кочетков А. П. Особенности формирования и развития политического 
класса современной России. «Власть», 2017. Том. 25. № 1. C. 12–18. 
URL: http://jour.isras.ru/index.php/vlast/article/view/4871  

68  Политический класс в современном обществе / под ред. О. В. Гаман-
Голутвиной. Москва: Российская ассоциация политической науки: Российская 
политическая энциклопедия, 2012. 320 с.  
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політичної бюрократії, депутатського корпусу, партійних функціо-
нерів, співробітників аналітичних центрів, експертів, політичних 
консультантів, політичних журналістів тощо.  

Характерний момент: деякі дослідники в Україні виробили у 
себе звичку некритичного сприйняття «здобутків» російських (за 
повного ігнорування напрацювань західних науковців) і впродовж 
тривалого часу, йдучи за ними «нога в ногу» та маючи саме їхні 
оцінки і висновки за інтелектуальні орієнтири, стверджували, що 
«політичний клас» – це «вищі соціальні прошарки, які володіють 
атрибутами впливу, зосередили в своїх руках реальну владу або 
прагнуть до неї в основних (ідеологічній, політичній, економічній, 
зовнішньополітичній) сферах життєдіяльності держави. Це депу-
татський корпус парламенту, адміністративно-управлінська еліта, 
еліта судової влади, дипломатична і військова еліта, лідери 
політичних партій, громадських рухів, керівники впливових 
політологічних центрів, фондів, політичні технологи, політичні 
журналісти і коментатори»69. Тож своєрідне «удосконалення» (чи 
«поглиблення») кута зору російських дослідників відбулося за 
допомогою віднесення до «політичного класу» і «еліти судової 
влади», і лідерів громадських рухів, і «коментаторів» тощо. Інший 
акцент, який варто зробити, пов’язаний з тим, що мляве теоретизу-
вання про «політичний клас», «еліту», «політичних лідерів» за 
поверхового застосування історичного методу і без емпіричного 
дослідження (наприклад, емпіричного визначення меж «класу») 
практично нічого не додало для розуміння політичних процесів у 
Україні початку ХХІ століття. Евристичний потенціал праць, 
м’яко кажучи, ніякий. 

Ще одна широко вживана категорія в українському науковому 
дискурсі, як зазначалося вище, – «правлячий клас». Проаналізувавши 
англомовний сегмент Інтернету, я з’ясувала, що в Мережі 
згадується про ruling class усього у низці випадків. Зокрема, коли 
йдеться про: 

– британський та американський кінофільми – «Правлячий 
клас» (1972, комедія на основі адаптованої сатиричної п’єси 

                                                            

69 Рудич Ф. Політичний клас в сучасній Україні: методологічний аспект 
визначення і характеристик. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/ 
123456789/26611/16-Rudych.pdf  
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П. Барнса про британську аристократію) та «Американський прав-
лячий клас» (2005, напівдокументальний фільм, знятий Д. Кірбі); 

– «самопроголошеного аутсайдера» (як визнали дослідники 
інтелектуальної спадщини) чи «простого марксиста» Ч. Р. Міллса 
(як він сам себе називав у «Влада, політика, люди», 1963); 

– статтю (і відгуки на неї) почесного професора міжнародних 
відносин Бостонського університету А. Кодевілла «Правлячий 
клас Америки і небезпеки революції», що побачила світ у «The 
American Spectator» (липень, 2010)70, а згодом (у вересні 2010 р.) і 
його книгу «The Ruling Class: How They Corrupted America and 
What We Can Do About It» («Правлячий клас: як вони пошкодили 
Америку і що ми можемо з цим зробити»)71; 

– політику Д. Трампа (наприклад: «Трамп знову завдав удару 
правлячому класу»72), американську меритократію (наприклад: 
«Як сьогоднішній правлячий клас використовує меритократію, 
щоб залишатися на вершині»73) чи «Ізраїльський правлячий 
клас»74 у журналістських статтях; 

– есе австралійської політичної діячки Х. Ендрюс «Новий 
правлячий клас»75; 

– книгу, написану у жанрі «політичної науки і гумору» (!) і 
опубліковану у 2018 р., авторства зірки телеканалу FOX News 
Т. Карлсона «Корабель дурнів: як егоїстичний правлячий клас 
виводить Америку на межу революції»76.  

                                                            

70 Codevilla A. M. America`s Ruling Class – And the Perils of Revolution.  URL:  
https://spectator.org/39326_americas-ruling-class-and-perils-revolution/  

71 Codevilla A. M. The Ruling Class: How They Corrupted America and What 
We Can Do About It. Beaufort Books, 2010. 147 р. 

72  Neumayr G. Trump Thumps the Ruling Class Again. URL: 
https://letfreedomringusa.com/uncategorized/trump-thumps-ruling-class/   

73 Young T.  How Today’s Ruling Class Use Meritocracy to Stay at the Top. 
URL: https://www.spectator.co.uk/2017/01/how-todays-ruling-class-use-meritocracy-
to-stay-at-the-top/  

74 Glick C. Israel’s ruling class. URL: https://canadafreepress.com/article/israels-
Ruling-Class  

75 Andrews H. The New Ruling Class. URL: https://herandrews.com/ 
2016/07/01/the-new-ruling-class/    

76 Carlson T. Ship of Fools: How a Selfish Ruling Class Is Bringing America to 
the Brink of Revolution. Simon & Schuster, 2018.  243 p. 
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Така ситуація дозволяє твердити, що «правлячий клас» не 
використовується у науковому дискурсі (принаймні – в 
англомовному).  

Враховуючи вищесказане та звернувшись до аналізу 
рефлексій над поняттям «правлячий клас» російських дослідників 
різного рівня, я з’ясувала, що якщо, на думку авторів «Социо-
логического словаря», розміщеного в Мережі, цей термін «дещо 
застарілий» і «використовується в соціології для позначення 
економічно пануючого класу, який контролює суспільство за 
допомогою будь-яких доступних політичних інститутів»77, то інші 
російські науковці (наприклад, з «Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики») намагаються 
використовувати його у наукових розвідках, як, наприклад, 
Д. Міхайлова78. Крім того, в Росії поняття «правлячий клас» 
широко вживається у журналістських статтях (див.: «Рівняння на 
царя. Який «правлячий клас» сформувався сьогодні в Росії»79), 
літературних есе (див., наприклад: «Правлячий клас у минулому і 
майбутньому Росії»80) тощо.  

Зрештою, проаналізуємо детальніше ситуацію з вживанням 
поняття «правлячий клас», що має місце в середовищі українських 
науковців. 

Українські дослідники, використовуючи ті чи інші поняття й 
категорії політичної науки, як правило, не вдаються до глибинного 
розкриття їх змісту. У дослідницьких колективах (на противагу 
західним науковим традиціям) полеміка щодо змісту понять та, 
відповідно, змісту й особливостей тих політичних явищ, процесів, 
                                                            

77 Правящий класс. «Социологический словарь». Москва: Экономика, 2004. 
URL: https://sociological_dictionary.academic.ru/504/%D0%9F%D0%A0%D0%90% 
D0%92%D0%AF%D0%A9%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A
1%D0%A1  

78 Михайлова Д. Правящий класс в современной России: кто «они» и 
являются ли «они» элитой? URL: http://politika.snauka.ru/2014/09/1857  

79 Равнение на царя. Какой «правящий класс» сформировался сегодня в 
России. URL: https://www.gazeta.ru/comments/2016/01/13_e_8019239.shtml  

80 Мостовой П. Правящий класс в прошлом и будущем Росси. 
«Отечественные записки». 2012, №5. URL: http://magazines.russ.ru/oz/2012/ 
5/20p.html#_ftnref34  
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феноменів, для опису й пояснення яких вони застосовуються, – 
явище спорадичне, а її результати лише зрідка оприлюднюються у 
тих чи інших інформаційних ресурсах (див., зокрема, статтю 
2011 р. Д. Сергатюк81, присвячену аналізу «межам поняття» 
«еліта» на основі аналізу праць українських та російських 
науковців з «вкрапленням» сентенцій, висловлених П. Бурдьє, 
Х. Ортегою-і-Гасетом і М. Вебером, і за повної відсутності згадок і 
посилань на праці сучасних західних дослідників). 

Поділяючи (поширену в суспільстві) точку зору про відсут-
ність еліти в Україні, низка вітчизняних науковців наголошує 
наступне: «В Україні сьогодні взагалі є майже все для успіху – 
ресурси, технології, наука, філософія, мистецтво. Немає лише 
еліти»82. При цьому аргументація, на яку спирається твердження 
про відсутність еліти, зводиться до того, що «еліта має бути 
влаштована складніше, ніж суспільство. У неї має бути більш 
складна мова, більш складні комунікації, більш складно організо-
вана діяльність. … В Україні, якщо глянути на телебачення, все в 
правлячому класі прозоро, зрозуміло і мерзотно. Тому еліти 
нема»83, а є, відповідно, «правлячий клас». Він – колоніальний, 
компрадорський, не має суспільної довіри, оскільки його 
економічні, політичні комунікативні установки не відповідають 
суспільним інтересам84 і т. п. 

Проаналізувавши видання, які вийшли із-під пера західних 
науковців на початку ХХІ ст., з’ясувала, що в останніх наукових 
дослідженнях широко використовується поняття «еліта». Про це, 
наприклад, свідчить низка публікацій, і, найперше, – німецьких 
авторів. Зокрема, написана на величезному фактографічному 
матеріалі (у т. ч. – маловідомому) монографія відомого німецького 
соціолога М. Хартмана «Еліти і влада в Європі. Міжнародне 

                                                            

81 Сергатюк Д. А. Політична еліта: аспекти розуміння та категоріальні межі 
поняття. Наукові праці ЧДУ. Сер.: Політологія. 2011. Т. 175. № 163. С. 83–88. 
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порівняння» (2007)85, в якій автор, спираючись на інституціо-
нальну теорію, ретельно проаналізував не лише складні процеси 
формування еліти у Німеччині, Франції та Великобританії, але й 
Австрії, Італії, Іспанії, Нідерландах, Швейцарії, Скандинавії та 
інших регіонах, включаючи країни Східної Європи. Крім того, – 
книга Х. Верфюрта «Зарозумілість еліт» (2008)86 та книга 
Х. Шмолл «Хвала еліті. Навіщо вони потрібні» (2008)87, в яких, 
вдаючись до критики останніх та досліджуючи ступінь відрази до 
еліт у Німеччині, автори (кожен – по-своєму) обстоюють думку 
про те, що суспільство не може без еліти (функціонувати і 
розвиватися). Утім, – не дають порад, як змінити ситуацію.  

Окрім німецьких дослідників, неабиякий інтерес (з огляду на 
використовуваний тим чи іншим автором понятійно-категоріаль-
ний апарат, напрями дослідження еліти, акцентування проблем, 
пов’язаних з діяльністю сучасних європейських еліт та ін.) 
викликає книга французького науковця (співробітника CNRS у 
Центрі політичних досліджень Латинської Європи, Cepel) У. Джи-
ніса «Еліта державної політики» (2008)88; стаття швейцарських 
фахівців з Університету Лозанни Ф. Бюльманна, М. Битшена, 
Т. Давида, С. Джинальські та А. Маха «Трансформація еліт у 
Швейцарії» (2015)89, як і стаття 2018 р. цього самого колективу у 
співавторстві з А. Пілотті90; дослідження Я. Пакульські та Б. Тран-
тера «Занепад політичного лідерства в Австралії? Зміна набору та 
кар’єри федеральних політиків» (2015)91 та ін.  

                                                            

85 Hartmann Michael. Eliten und Macht in Europa: ein internationaler 
Vergleich. Frankfurt: Campus Verlag, 2007. 268 s. 

86 Verfürth H. Die Arroganz der Eliten.  Gütersloh, 2008. 256 s.  
87 Schmoll H. Lob der Elite. Warum wir sie brauchen. C. H. Beck Verlag, 

München, 2008. 173 s.  
88 Genieys W. L'Élite des politiques de l'État. Presses de Sciences Po, 2008. 274 p.  
89  Bühlmann F., Beetschen M., David T., Ginalski S., Mach A. Transformation 

des élites en Suisse. Social Change in Switzerland. 2015. №1.  URL: 
https://www.socialchangeswitzerland.ch/?p=375    

90 Bühlmann F., Beetschen M., David T., Ginalski S., Mach A., Pilotti A. La 
trasformazione delle élite svizzere. 2018. Р. 55–65. URL:  https://serval.unil.ch/ 
resource/serval:BIB_E7E1CBDD29AD.P001/REF  

91  Pakulski J., Tranter B. The decline of political leadership in Australia? : 
changing recruitment and careers of federal politicians. New York : Palgrave 
Macmillan, 2015. ix, 115 p.  
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Окрім того, інтерес становлять видання, що побачили світ у 
останні кілька років, у яких, з одного боку, продовжується робота 
над дефініціями «еліта» (її розуміння, що особливо важливо, де-
юре і де-факто), «політична еліта» та розроблюється інструмента-
рій для дослідження сучасних еліт (див. статтю чилійського 
дослідника І. А. Арайя «Порівняння політичних еліт»92), а з іншого – 
праці, в яких еліта піддається дедалі жорсткішій критиці. Серед 
них, наприклад, журналістське розслідування Ю. Рота «Павутина 
влади. Як політичні та економічні еліти руйнують нашу краї-
ну» (2013)93, книга Р. Маусфельда «Чому ягнята мовчать? Як 
елітарна демократія та неолібералізм руйнують наше суспільство і 
наші засоби для існування» (2018)94, дослідження вищезгаданого 
М. Хартмана «Підняті. Як еліти загрожують демократії» (2018)95.  

Окремо наголошу працю міжнародного колективу авторів за 
редакцією Г. Беста та Д. Хіглі «Довідник політичних еліт», що 
побачила світ наприкінці 2018 р.96, 40 глав якої присвячені 
найрізноманітнішим питанням появи, розвитку, функціонування 
еліт (політичних, економічних, «необраних», медіа та ін.). Утім, 
найбільшу увагу привертають глави авторства Я. Пакульські 
«Розвиток теорії еліти» (р. 9–16) та «Класичні теорії еліти: Парето 
та Вебер» (р. 17–24); Д. Хіглі – «Безперервності та розриви в теорії 
еліт» (р. 25–39), «Зразки політичних еліт» (р. 155–159) та 
«Політичні еліти Заходу» (р. 315– 328); У. Хоффманн-Ланге 
«Методи ідентифікації еліт» (р. 79–92); Н. Кауппі та М. Р. Мадсен 
«Необрані політичні еліти в ЄС» (р. 381–397), як і багато інших. 

                                                            

92 Araya I. A. Comparative Political Elites. In: Farazmand A. (eds) Global 
Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer, 
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Verlag, Frankfurt am Main, 2018. 304 s. 
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96 The Palgrave Handbook of Political Elites. Editors: H. Best, J. Higley. 
Palgrave Macmillan, UK. 2018. ХХІ, 698 p. 
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Ознайомлення з цією (як й іншою) літературою свідчить про 
таке: 

– зміст поняття «еліта» може трактуватися по-різному. Так, в 
одних контекстах про еліту можна вести мову, відштовхуючись від 
латинського «eligo», що означає «відбірний», «обраний», «ретель-
но відібраний». В інших випадках під «елітою» часто розуміють 
осіб, які досягли видатних успіхів у тій чи іншій галузі. Утім, 
погляд західних фахівців у галузі суспільних наук – значно 
складніший, оскільки вони говорять про еліту як про соціальний 
прошарок чи групу (як формальну, так і неформальну) людей, які 
здатні серйозно впливати на ухвалення політичних рішень та їх 
реалізацію (як і утримуватися чи гальмувати ті чи інші процеси), 
які, своєю чергою, мають фундаментальний вплив на всю державу. 
Тобто їхні рішення для держави – базові, основоположні; 

– елітний прошарок чи група можуть бути як формальними, 
так і неформальним; 

– у багатьох європейських країнах (упродовж історії) не 
існувало монопольних джерел владної еліти; 

– деякі країни (як, приміром, Швейцарія) пережили злиття 
влади і бізнесу та, відповідно, утворення, а згодом і розгром 
олігархії та перехід до ведення «чесного бізнесу»; 

– представники еліти в одних країнах не володіли значними 
фінансовими чи адміністративними ресурсами та мали приблизно 
однаковий освітній рівень (у Швейцарії), тоді як в інших країнах 
(наприклад, в Італії, Німеччині Франції) – функціонувала 
розвинута автократична еліта, яка формувалася переважно з 
місцевих представників (не мігрантів), осіб чоловічої статі; 

– базуючись на протестантській етиці, еліта створювала свої 
традиції, норми поведінки, цінності, політичні практики; 

– критеріями для рекрутування еліти були: аристократичне 
походження, багатство, індивідуальна обдарованість; 

– у федеративних державах особлива роль належала 
«федеральній еліті»; 

– європейська історія загартувала й націлила еліту на діалог з 
масами і компроміс у відстоюванні суспільних інтересів; 

– нині еліта в Європі – привілейований прошарок, який 
прямо/опосередковано здійснює управління; 

– актуальним є питання гендерного паритету в середовищі еліт; 
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– у європейських країнах шляхи набуття освіти, моделі 
кар’єри, розподіл доходів і багатства – нескінченно варіативні. 
Проте питання «рівних можливостей», соціальної рівності часто є 
тільки міфом; 

– з формуванням нових джерел багатства (в умовах форму-
вання і функціонування глобальних ринків) почала формуватися 
нова еліта (з другої половини ХХ ст.), яка почала дистанціюватися 
від проблем «народного блага», а складність завдань, які вима-
гають розв’язання, змусила її нарощувати «лобістські м’язи» в 
парламентах країн, що дозволило говорити про «продажність 
неоліберальних еліт» та актуалізувало питання антиелітарних 
акцій (проти тих, хто «від’ївся»); 

– чим більш однорідною є національна еліта, тим більшою є 
прірва між багатством і бідністю в країні;  

– елітам закидають не лише надмірну самовпевненість, 
небажання співпрацювати один з одним, егоїзм, соціальну безвід-
повідальність, але й нестачу компетентності (непрофесіоналізм), 
лідерських якостей, моральності та ін., що несе загрозу єдності 
суспільств; 

– еліти (насамперед, економічні і політичні) перетворюються 
у «закриті спільноти»; 

– у різних країнах еліти характеризуються якісними та 
кількісними відмінностями, ступенями інтегрованості, способами 
рекрутування, особливостями циркуляції;  

– рішення еліт часто стають непередбачуваними. 
Як свідчить аналіз українського наукового дискурсу, коли мова 

заходить про еліту, «якої немає», чи «яка є, але не така», вітчизняні 
дослідники вдаються до використання нині кількох тактик:  

– написання дуже дидактичних (для підручників за характе-
ром) текстів з не надто педантичним переліком і досить скупими 
тлумаченнями заслуг усіх тих, хто зробив свій внесок у розробку 
теорій еліт навіть у минулому, ХХ столітті, поминаючи увагою 
теоретиків першої чверті ХХІ століття і демонструючи тим самим 
неувагу (чи незнання?) підходів, оцінок, висновків і застережень 
сучасних зарубіжних дослідників;  

– тактика «прикликання» собі на допомогу в осмисленні 
феномену Х. Ортегу-і-Гасета, Ж.-П. Сартра або М. Гайдеггера чи 
інших великих мислителів, щоб знову і знову нарікати на недоско-
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налість світу, зажерливість «провідних верств» і спростовувати 
ніцшеанську зневажливу формулу про масу як «мух на 
торговищі». Наслідком процесу є, як правило, – «туга за елітою» 
(як називалася одна зі статей97) ;  

– тактика «негативного опису» (див. публікації С. Дацюка 98 
та О. Сугоняко99) еліти і обґрунтування критеріїв «елітності», 
відповідно до яких «справжні еліти», в одних випадках, мають 
мислити «іншими категоріями»100. В інших – «справжні» повинні 
бути здатними виконувати певні функції: «культуротворчу, 
державотворчу, націєтворчу, а також консолідаційну, креативно-
перетворюючу, прогностичну, мотиваційну, мобілізаційну, управ-
лінську, духовно-світоглядну, ідентифікаційну, патріотичну, гума-
ністичну, аксіологічну, демократичну, стабілізуючу, стратегічну, 
безпекову тощо»101. Ще в інших – мати статки легального та 
легітимного походження; бути здатними «до самопожертви влас-
ним життям та частиною власних статків і водночас… зберегти 
життя та статки інших», визнавати моральність «у вигляді честі та 
гідності більш важливими, ніж будь-які форми індивідуальної та 
колективної вигоди», продукувати нові смисли та перспективи 
у масштабі «мислення, яке виходить за межі повсякденності»; 
піднятися до позиції цілого людства в реалізації вищевикладених 
критеріїв102. Еліта уявляється як те, що «випромінює авторитет і 
його насправді має»103.  
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Таким чином, українські дослідники до аналізу еліти підхо-
дять, передовсім, із ціннісно-моральним мірилом, які намагаються 
використати і функціональний підхід. Іноді – звертають увагу на 
походження еліти, будучи переконаним, що «претендентів в еліту 
творять… виховання та освіта аристократичних родів, революції та 
війни, конкурентна війна в бізнесі, інтриги в політиці»104 тощо. 
Іншими словами, особливістю українського наукового дискурсу 
щодо еліти є те, що низка науковців осмислює феномен, передов-
сім, через призму різкої дихотомії – еліт і «неелітного» населення 
(що виказує певний тип політичної свідомості й політичної 
культури), з позицій нормативізму, переконуючи, приміром, що 
«еліта – це соціальний пласт, який виробляє і демонструє зразки 
мислення і поводження, прийняті соціальною верствою чи 
суспільством як норма»105. Тобто думка про те, що суспільство 
може зовсім не сприймати встановлені елітою «норми» і для самої 
себе, і безпосередньо для суспільства загалом чи його прошарків, 
не припускається. Крім того, доводячи, що «еліта – це група 
людей, яка краще, ніж будь-яка інша група, справляється з вико-
нанням певних соціальних функцій», деякі вітчизняні дослідники 
намагаються виписати «правильні норми» для еліти, використо-
вуючи такі слова і словосполучення, як: «еліта повинна», для неї 
«необхідні… необхідно… необхідне», «покликана виконувати»106, 
вона «має бути», «має сформуватися»107, розвиток еліти «повинен 
бути»108 і т. п. Отже, для цих і подібних рефлексій характерним є 
створення утопічного портрета якоїсь бездоганної, вивершеної 
еліти, еліти-ілюзії, еліти-міфу, еліти з країни Утопії початку 
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ХХІ століття з діючими «елітними політичними інститутами» 
(необхідність яких наголошувалася, приміром, у статті Л. Хорішко 
2018 р. за назвою «Символьна, військова та бізнес-еліта у 
структурі елітного політичного інституту»109). Іншими словами, 
коли одні від початку століття говорять про «захоплені держави» 
(олігархами і підкупленими ними політиками) і, усвідомлюючи 
складність ситуації, розмірковують про те, як «звільнити 
держави», то інші виписують «норми» поза конкретною ситуацією 
і часом – ідеальні норми, ідеальні образи. 

Говорячи про еліту в контексті «норм» і «цінностей», варто 
пригадати, що ще Г. Моска і В. Парето використовували і поняття 
«політичний клас», і «еліта» як ціннісно нейтральні, без нормативно-
го визначення класу чи еліти-субстанції. Відомо й те, що в наступний 
час проти розуміння еліти як ціннісної виступила ціла низка 
дослідників і, зокрема, учениця В. Парето М. Колабінська (у праці, 
написаній ще у 1912 р.), німецький учений Г. Клутх та британський 
Ч. Р. Мілз (у працях 1950-х років), К. фон Байме (в останній третині 
ХХ століття), який справедливо звертав увагу на те, що в умовах 
плюралізму еліт розуміння їх як ціннісних є неможливим. 

На цьому «нормативістському тлі» впадає в око брак в Україні 
емпіричних досліджень еліти і, зокрема, політичної еліти. Ми вже 
безліч разів описали й пояснили, яким є наш ідеал (ідеали) еліти в 
Україні, обґрунтували, які функції вона спроможна виконувати, 
якими мають бути механізми її селекції, рівень відповідальності й 
відкритості, її помисли і бажання та ін., але нам, здається, гостро 
бракує досліджень еліти в Україні такої, якою вона є насправді. 
Бракує досліджень поза емоціями, поза впливом ідеологій та влади, зі 
строгим дотриманням понятійно-категоріального апарату, тих дос-
ліджень, які б не дисонували «картині світу» початку ХХІ століття, 
випродукуваній критичними дослідниками інших країн.  

Серед публікацій, присвячених проблемі еліти в Україні, 
впадають в око й ті, які можна віднести до надто поверхових, в 
яких переписуються уже безліч разів оприлюднені факти, 
твердження (застосовується ганебна стратегія «пережовування 

                                                            

109 Хорішко Л. Символьна, військова та бізнес-еліта у структурі елітного 
політичного інституту. URL: http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/18_2018/ 57.pdf  
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пережованого» чи й фактологічний плагіат. Див., наприклад, 
статтю Н. Авер’янової 2011 р. «Сучасна українська еліта: перспек-
тиви розвитку»110 та її «полегшений варіант» 2018 р. доцентки 
І. Похилої та студентки Д. Гладкої111 з тотожною назвою як прояв 
академічної недоброчесності), відсутні посилання на наукові праці 
(див. статтю Г. Кернеса112, Д. Коваль113), але не бракує посилань на 
адаптовану літературу – підручники, посібники, і які засвідчують, 
найперше, обмеженість знань автора (див., наприклад, статтю 2016 р. 
Р. Гудзь114) чи його бажання «конспектувати настанови старших 
товаришів» (див., приміром, статтю 2018 р. В. Мачуського115).  

За таких обставин особливий інтерес становить досить 
нечисленний ряд праць кінця ХХ – початку ХХІ століття, що 
свідчать про більш глибоке проникнення їх авторів у проблему 
еліт (див., наприклад, одне з перших вагомих досліджень М. Шу-
льги, О. Потєхіна та ін.116, публікації А. Круглашова117, 
М. Пірен118, Т. Возняка 119, А. Зоткіна120, колективів авторів у 
                                                            

110 Авер’янова Н. Сучасна українська еліта: перспективи розвитку. URL: 
http://papers.univ.kiev.ua/1/ukrainoznavstvo/articles/averyanova-n-modern-ukrainian-
elite-the-perstpectives-of-development_17828.pdf  

111 Похила І., Гладка Д. Сучасна українська еліта: перспективи розвитку. 
URL: file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/3672-13598-1-PB%20(1).pdf  

112 Кернес Г. А. Відносини центральних та регіональних еліт: соціологічний 
аналіз. Державне будівництво. 2012. №2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-
book/db/2012-2/doc/1/13.pdf  

113 Коваль Д. Политическая элита современной Украины.  URL: 
http://www.rusnauka.com/11_EISN_2011/Politologia/4_84923.doc.htm  

114 Гудзь Р. Політична еліта та лідерство в Україні. URL: 
https://www.sworld.com.ua/konferm3/236.pdf  

115 Мачуський В. Політична еліта: визначення стратегічного курсу України 
на сучасному етапі. URL: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/ 
machuskyi_politychna-1.pdf  

116 Шульга М., Потєхін О., Бойко Н., Парохонська О., Шульга Т. Правляча 
еліта сучасної України. Аналітична доповідь. №10. Київ, 1998. URL: http://i-
soc.com.ua/assets/files/journal/socpsihol/elit.pdf  

117 Круглашов А. Місцева еліта: регіональна чи периферійна? Віче. 1998. №5. 
118 Пірен М. Проблеми формування сучасної української еліти. Соціальна 

психологія. 2004. № 2 (4). C. 38–48.   
119 Возняк Т. Елітні групи в сучасній Україні. Нова політика. 1998. С. 56–61. 
120 Зоткин А. Роль региональных элит и столичного истеблишмента в 

формировании властной элиты Украины. Социология: теория, методы, 
маркетинг. 2004. № 3. С. 95–108. 
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складі В. Журавського, О. Кучеренка, М. Михальченка121 та 
І. Кресіної, А. Коваленка, Р. Молибога, Є. Перегуди122) і базуються 
на емпіричному аналізі еліт в Україні та присвячені вивченню 
особливостей (дослідження В. Фесенка123, В. Рихлік124, С. Щерби-
ни125), етапам становлення політичної еліти в Україні загалом 
(статті Л. Мандзій126, М. Шульги127), місцевим та регіональним 
політичним елітам – зокрема, як, наприклад, стаття В. Голоти128, 
С. Рибалки129, в яких здійснювалися спроби з’ясування сутності, 
особливостей формування та тенденцій розвитку безпосередньо 
регіональних еліт (у т. ч. політичних); стаття Л. Харченко, 
присвячена політичній культурі регіональних політичних еліт130, 
дослідження В. Романової та І. Преснякова «Стратегії 

                                                            

121 Журавський В., Кучеренко О., Михальченко М. Політична еліта України: 
теорія і практика трансформації. Київ, 1998. 264 с. 

122 Кресіна І. О., Коваленко А. А., Молибога Р. М., Перегуда Є. В. 
Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці 
України – місті Києві. Київ: Логос, 2005. 216 с. 

123 Фесенко В. Политическая элита Украины: противоречия формирования и 
развития. Полис. 1995. № 6. С. 87–94. 

124 Рихлік В. А. Особливості становлення сучасної української політичної 
еліти: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 
Київ, 2010. 7 с.  

125 Щербина С. С. Генеза політичних еліт в Україні: сутність, структура, 
особливості: автореф. дис. ... канд. соцiол. наук: 22.00.04/ Класич. приват. ун-т. 
Запоріжжя, 2011. 20 с. 

126 Мандзій Л. С. Правляча політична еліта України: суть та етапи 
становлення: автореф. дис. … канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні 
інститути та процеси». Львів, 2003.  

127 Шульга Н. Этапы становления политической элиты в Украине в годы 
независимости. Социология : теория, методы, маркетинг. 2006. № 4. С. 24–37. 

128 Голота В. Регіональні еліти: сутність, особливості формування і 
тенденції розвитку. Схід. 1996. Березень. № 4. С. 35–38. 

129 Рибалка С. В. Особливості формування і функціонування регіональних 
політичних еліт в сучасній Україні. URL: file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/ 
Grani_2015_8_11.pdf  

130 Харченко Л. Політична культура регіональних політичних еліт: можливі 
підходи до вивчення (на прикладі Львівської області).  URL: http://old.niss.gov. 
ua/book/StrPryor/St_pr5/04-Xarchenko.pdf  
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регіональних політичних еліт в Україні»131, в якому автори 
аналізували критерії віднесення області до регіону, представників 
області/регіону – до еліти тощо. Крім того, – висловилися на 
користь того, що «дійсно регіональною політичною елітою може 
вважатися невелика кількість впливових людей, зосереджених у 
областях-регіонах. Навколо цих регіонів можна окреслити терито-
рію, яка є периферією відносно них і тяжіє до них» тощо.  

Розумінню того, як «наповнювалося» поняття «регіональна 
еліта» в Україні, сприяє публікація С. Дацюка «Центральна, регіо-
нальна і міська еліти» (2003), яка дещо дисонує з твердженнями 
попередньої (В. Романової та І. Преснякова): з позиції автора 
«регіональна еліта – це значною мірою сукупність міських еліт, які 
входять до неї»132.  

Серед досліджень останнього десятиліття варто відзначити 
дисертаційне дослідження В. Нікуліна «Структурування елітних 
мереж в Україні»133, популярний нарис (2009) колективу авторів 
(М. Пухтинський, О. Власенко, П. Ворона, В. Лопатинський, 
О. Обушний) за назвою «Українські еліти в контексті місцевого і 
регіонального розвитку: історія та сучасність»134, в якому 
здійснено спробу простежити особливості шляху, пройденого 
елітою за період з часів Київської Русі до початку ХХІ століття. 
Звертає на себе увагу праця О. Токовенка та В. Пащенка «Дос-
лідження регіональних політичних еліт: у пошуках теоретичного 
обґрунтування» (2009)135, як і стаття М. Токаря «Регіональна 
                                                            

131 Пресняков І.,  Романова В. Стратегії регіональних політичних еліт в 
Україні. Незалежний культурологічний часопис «Ї». 2006. Число 45. URL: 
http://www.ji.lviv.ua/n45texts/presnyakov.htm  

132  Дацюк С. Центральна, регіональна і міська еліти. Незалежний 
культорологічний часопис «Ї». 2006. Число 45. URL: http://www.ji.lviv. 
ua/n45texts/daciuk1.htm  

133 Нікулін В. Структурування елітних мереж в Україні. Харків, 2008. 20 с.    
134 Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія 
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Лопатинський В., Обушний О.]. Полтава.: ПП Шевченко, 2009. 170 с. URL: 
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%20Imposing%20A4.pdf  

135 Токовенко О., Пащенко В. Дослідження регіональних політичних еліт: у 
пошуках теоретичного обґрунтування. URL: http://ipiend.gov.ua/wp-
content/uploads/2018/07/tokovenko_doslidzhennia.pdf  
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політична еліта: тенденції творення» (2013)136 з огляду на те, що 
дослідники не лише дають своє трактування понять «регіональна 
еліта» і «регіональна політична еліта» (вказавши, зокрема, що 
«регіональна політична еліта» – поняття «набагато ширше», ніж 
«регіональна еліта», з чим складно погодитися), але й (в одному з 
випадків) формулюють підходи до класифікації регіональної 
політичної еліти, виділяють етапи творення еліт в Україні та ін.  

Складність феномену регіональних еліт підштовхує авторів 
знову і знову до постановки питання у площині «регіональна еліта – 
об’єкт теоретичного дослідження», як це віддзеркалила стаття 
Д. Коваленко (2017)137, еліта – «суб’єкт державотворення», як 
акцентувалося у дослідженні М. Козловець (2017)138. Крім того, 
нині дослідники, як свідчить стаття Ю. Шайгородського (2013)139, 
досліджують політичну еліту в контексті стереотипних практик та 
викликів сучасності; концентрують увагу (див. публікацію І. Вор-
чакової, 2014) на питаннях структуризації та можливостях 
лобіювання інтересів регіональними політичними елітами140 та ін.  

Цінним є дослідження В. Маркітанова (2013), написане у 
порівняльному ключі і яке стосується представництва у Верховній 
Раді України регіональних політичних еліт Львівської та 
Хмельницької областей упродовж 1990 – 2012 рр.141.  
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Аналіз видань свідчить, що, крім регіональної еліти, чи не 
найбільш досліджуваною в Україні є політико-управлінська еліта, 
якій, зокрема, присвятили свої праці О. Крюков142, Ю. Конотоп-
цева143, А. Пахарев144 та ін.145. Утім, ознайомлення з публікаціями 
змушує до постановки зовсім нериторичного питання: якщо 
О. Крюков у 2006 р. у НАДУ при Президентові України в Києві 
підготував монографію за назвою «Політико-управлінська еліта 
України як чинник державотворення» і згодом (у 2007 р.) захистив 
докторську дисертацію з проблеми, то які новації в українську 
науку внесла кандидатська дисертація Ю. Конотопцевої з майже 
тотожною назвою – «Державно-управлінська еліта України як 
чинник державотворення», захищена у 2009 р. у Харківському 
регіональному інституті державного управління при Президентові 
України? Яка наукова вага статті згаданого А. Пахарева «По-
літико-управлінська еліта України: шляхи становлення, тенденції 
розвитку», видрукувана тоді ж – у 2008 р.? Чи можна розцінювати 
як внесок у розвиток науки «разовий вибух інтересу» до того чи 
іншого питання, при тому водночас і в усіх дослідників? 

У полі зору науковців – економічна еліта146 чи «економічний 
істеблішмент»147 і, зокрема, процеси її формування148, військова 
еліта149, особливості трансформації совєтської номенклатури у 
                                                            

142 Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України як чинник 
державотворення: монографія. Київ: Вид-во НАДУ, 2006. 252 с. 

143 Конотопцева Ю. Державно-управлінська еліта як чинник 
державотворення в Україні [Текст]: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 
25.00.01; Національна академія держ. управління при Президентові України. 
Харківський регіональний ін-т держ. управління. Харків, 2009. 20 с. 

144 Пахарев А. Політико-управлінська еліта України: шляхи становлення, 
тенденції розвитку. Політичний менеджмент.  2008. Спец. вип. С. 16–23. 

145 Сучасна управлінська еліта в Україні: якісні характеристики, шляхи та 
методи підготовки. Київ, 2003. 180 с. 

146  Запорожець Т. Економічна еліта у політичному полі України. Проблеми 
і результати дослідження. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/9.pdf  

147 Шевчук О. A. Формувaння cучacного економічного іcтеблішменту. 
Віcник Хмельницького нaціонaльного універcитету. 2012. № 1. C. 231–233. 

148 Скориніна-Погребна О. Формування економічної еліти в сучасному 
українському суспільстві. Харків: Інжек, 2012. 280 с. 

149 Цюрупа М. Військова еліта та правлячий клас: мереживо відносин 
стосовно влади. URL: http://ukralmanac.univ.kiev.ua/index.php/ua/article/viewFile/ 
273/258  
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постсовєтську еліту150, проблема циркуляції еліт151 та перспектив 
розвитку української еліти тощо.  

Вищевикладене підводить до низки висновків: 
– аналіз суспільно-політичного та наукового дискурсу щодо 

еліти, елітизму свідчить про досить пильну увагу суспільства до 
феномену, як і про те, що впродовж майже 30 років функціо-
нування в умовах незалежної Української держави діяльність еліти 
(у т. ч. політичної, економічної, військової) не здобула позитивних 
оцінок представників соціуму. Еліта все однозначніше сприй-
мається як пряма загроза державі і суспільству в Україні; 

– незважаючи на різноманіття термінів у «рефлексивному 
ряду» понять і категорій, що застосовуються для осмислення еліт, 
понятійно-категоріальний апарат вітчизняної науки для аналізу 
останніх залишається малорозробленим, неузгодженим у середо-
вищі науковців; дефініції мають часто-густо суб’єктивний харак-
тер, іноді суперечать здоровому глузду і сучасним підходам, 
обґрунтованим, зокрема, представниками міжнародної наукової 
спільноти (що знайшло відображення, наприклад, у вище-
згаданому дослідженні міжнародного колективу авторів на чолі із 
Г. Бестом та Д. Хіглі);  

– на тлі аналізу підготовлених монографій, дисертацій, 
десятків статей з питань трансформації та функціонування 
політичної, політико-управлінської та ін. еліти в Україні, очевид-
ним стає той факт, що зазначена проблематика розроблена 
недостатньо. Увага до еліти на рівні статей кількісно однозначно 
привалює (над монографічними і дисертаційними дослідженнями), 
до того ж – статей у переважній більшості малоінформативних, 
дидактичних і нормативістських за характером. Натомість 
монографічний, дисертаційний рівень осмислення феномену є 
вкрай недостатнім; 

                                                            

150 Никулин В. Основные векторы трансформации советской номенклатуры 
в постсоветскую украинскую элиту. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/ 
123456789/6413/2/Nikulin.pdf  

151 Усенко М. Циркуляция политической элиты на примере 4–8 составов 
Верховной Рады Украины. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25189/ 
1/VPSP2017-1-2_150-155.pdf  
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– українській політичній науці гостро бракує емпіричних 
досліджень еліти. Крім того, існує багато тематичних лакун у їх 
вивченні, серед яких – питання механізмів (явних та латентних) 
селекції та інституціоналізації еліт на центральному і регіональ-
ному рівнях; діяльність регіональних еліт та особливості їх 
комунікації з центральною владою; цінності, ідентичності, ресурси 
еліт та особливості їх політичної поведінки, ін. 

– дослідження спираються на методи опису, історичний, 
оціночний підхід, і тільки у спорадичних випадках використо-
вуються сучасні, передовсім, кількісні методи та ін. (див., 
наприклад, статтю К. Богуславської152).  

Тож немає жодних підстав твердити, що на сьогодні в Україні 
щодо еліт (і, зокрема, до політичних, регіональних політичних) 
сформоване вичерпне знання. Більше того – можемо говорити, що ми 
все ще залишаємося на початку шляху осмислення українських еліт. 

Зрештою, зверну увагу на ще один момент. Існує немало 
досить тенденційних публікацій російських дослідників україн-
ської політичної еліти (див., приміром, дисертацію В. Бронікова153; 
статті С. Богатирьова154, Л. Берг і В. Шерпаєва155 та І. Табунова156), 
що містять, з-поміж іншого, сфальсифіковані факти, дані, суб’єк-
тивні й заідеологізовані оцінки й т. п. щодо еліт в Україні. І цей 
факт по-своєму підштовхує до висновку про необхідність 
подальшого активного осмислення діяльності українських еліт (у 
тому числі політичних, регіональних та ін.) неупередженими 
вітчизняними науковцями. 

                                                            

152 Богуславська К. Застосування мережевого підходу у дослідженнях 
політичних еліт. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. Т.1. Київ, 2006. 
С.351–360.  

153 Броников В. Трансформация политической элиты Украины. URL: 
http://www.dissercat.com/content/transformatsii-politicheskoi-elity-ukrainy  

154 Богатырев С. В. Политические элиты Российской Федерации и Украины: 
сходство и различия в подходах к модернизации. Власть. 2013. Том. 21. № 5. 
C. 40–42.  

155  Берг Л., Шерпаев В. Политические элиты Украины: трансформация и 
перспективы развития. URL: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=861  

156 Табунов И. Политический регионализм и политическая элита в Украине 
как конфликтогенный фактор.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-
regionalizm-i-politicheskaya-elita-v-ukraine-kak-konfliktogennyy-faktor  
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а) СУМЩИНИ 
 

Приступаючи до аналізу історіографії проблеми «Регіональна 
політична еліта Сумщини», варто наголосити, що у дослідженнях 
щодо політичних еліт мало місця приділено сумській регіональній 
політичній еліті. З одного боку, тому, що «сучасний предмет 
завжди більш складний, аніж класичний», а з іншого, ймовірно, 
тому, що представництво сумчан у центральних органах влади 
лише – 0,6%157. Хоча Сумська область є батьківщиною Президента 
України (2005–2010), Прем’єр-міністра України (1999–2001); 
голови Національного банку України (1993–2000) – В. Ющенка та 
голови Національного банку України В. Стельмаха (грудень 1999 – 
січень 2003; грудень 2004 – грудень 2010), багаторічного міністра 
освіти і науки України (в урядах В. Ющенка, А. Кінаха, В. Януко-
вича) – В. Кременя (1999–2005). Тим не менше риторичним 
упродовж усього періоду незалежності залишається питання 
наявності чи відсутності у Сумській області регіональної 
політичної еліти. Зокрема, у рік п’ятнадцятиріччя незалежності 
зазначалося, що «політичної еліти як такої на Сумщині ще не 
сформовано. Ті люди, які зараз перебувають при владі, виходячи з 
розуміння «еліти», поки що такою не стали. Немає у них ані 
досвіду, ані конкретних результатів роботи, аби їх можна було 
назвати «елітою». Критеріями повинні бути професіоналізм, 
повага територіальної громади та її підтримка»158. Підтвердження 
думки про несформованість регіональної політичної еліти 
знаходимо і у статтях 2008 р.: «у Сумах як такої в останні роки 
еліти взагалі не було»159. Категоричність такої характеристики 
мотивувалася, насамперед, якістю еліти. При цьому стверджу-
валося, що «політика – це особливий тип взаємодії особливих 
білкових тілець. Особливість білкових тілець наших політиків у 
тому, що на 90% вони складаються із таких не зовсім позитивних 

                                                            

157 Андрусів В. Українська еліта: звідки ноги ростуть. URL: 
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/11/11/4307154/ 

158 Хоруженко О., Тарнауцький А. Сумська область. URL: 
http://parlament.org.ua/docs/uploads/doc/Sumy1.pdf 

159 Хоруженко О. Сумська еліта: Лаврик vs Шапошник. URL: 
http://rama.com.ua/sumska-elita-lavrik-vs-shaposhnik/ 
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характеристик, як холуйство, рабство, холопство, страх і так далі, і 
ці якості треба із себе видавлювати»160. Однак автор статті у 
висновках зазначав, що «критика якості сумської еліти не є її 
зневагою. Більше того, люди, які відносять себе до еліти, мають 
самі себе бичувати, аби стати сильнішими думкою про перспек-
тиви цієї території»161. 

Говорячи про політичну еліту, майже через десятиліття, у 
2017 р., А. Валевська категорично стверджувала, що «її просто 
немає». Характеризуючи владу на Сумщині, А. Валевська зазна-
чала, що вона: далека  

від людей (відокремлена надуманою «елітністю»); демонструє 
відстороненість, байдужість, агресивну конкуренцію, показову 
роботу; не пропагує єдність, не користується довірою серед людей 
через відверті кумівські чи договірні призначення та кулуарні 
рішення; до вирішення загальних питань не залучає лідерів думок 
та громадських стейкхолдерів, влада здійснюється кулуарно, 
непрозоро (люди нічого не знають, бо запрошуються тільки 
куплені ЗМІ, які не висвітлюють ситуацію об’єктивно)162. 

Дотичним до нашої проблематики може бути монографічне 
дослідження «Еліта: витоки, сутність, перспектива»163, одним із 
авторів і редактором якого є вихідець зі Сумщини В. Кремень. На 
його думку, поняття «еліта» до останнього часу функціонувало у 
світоглядно обмеженому вигляді. Понад те, такі аспекти концепції 
еліти, як проблеми її взаємовідносин зі суспільством у цілому, 
відносини між елітами і всередині них, формування нової еліти, 
процес входження в еліту тощо, набувають сьогодні особливої 
значущості164. Йдеться насамперед про роль політичної еліти у 
державотворчих процесах сучасного українського суспільства. 
                                                            

160 Хоруженко О. Сумська еліта: Лаврик vs Шапошник. URL: 
http://rama.com.ua/sumska-elita-lavrik-vs-shaposhnik/ 

161 Там само. 
162 Валевська А. Понтувати і плювати. Особливості сумської еліти. URL: 
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163 Еліта: витоки, сутність, перспектива / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, 

С. В. Пролєєв [та ін.]; за ред. В. Г. Кременя. Київ: Т-во «Знання» України, 2011. 527 с. 
164 Кремень В. Г. Інтелектуальна еліта в контексті людиноцентризму. URL: 
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Вихідець із Сумщини О. Хоруженко визначив еліту як частину 
суспільства, яка готова взяти на себе історичну відповідальність за 
цю (йдеться про регіон, область – Т. Б.) територію165. Він запро-
понував розглядати еліту і елітарність на основі базового критерію – 
здатності розуміти і реалізовувати суспільно значимі цілі (навіть 
якщо за кожною їх дією стоїть власний інтерес)166. Даючи 
визначення еліти, С. Глівенко наголошував, що «еліта – то 
найспритніші у всіх сенсах цього слова люди, які завдяки активності 
мають владу, статки чи статус та здібності, що дозволяє їм впливати 
на наше з вами життя. Вони не те що не ідеальні, не ті на кого ми 
сподівались, а іноді навіть загрозу становлять»167. Поділяємо 
міркування й щодо того, щоб «сприймати зміну цінностей та 
пріоритетів поколінь не як помилку та образу, а як майбутнє168.  

Предметом дослідження ціннісних орієнтирів представників 
різних поколінь еліти Сумщини стала стаття «Результати дос-
лідження мотиваційних та ціннісних відмінностей в поколіннях 
регіональної еліти», в якій С. Глівенко представив результати 
пілотного дослідження щодо вивчення мотиваційних та ціннісних 
відмінностей між поколіннями регіональної еліти на основі 
анкетування респондентів, представників еліт Сумської області 
упродовж 2013–2015 рр. Мотивацію вибору регіону для аналізу 
автор пояснював тим, що Сумська область вибрана з урахуванням 
того, що за промисловим, аграрним, транспортним, інвестиційним, 
трудовим, ресурсним, освітнім та іншими рівнями – територія 
області є близька до середньостатистичних загальноукраїнських 
показників, що дозволяє робити узагальнені висновки на рівні 
країни без урахування специфічних особливостей та дисбалансів 
певних регіонів169. С. Глівенко здійснив аналіз впливу та ролі 
                                                            

165 Хоруженко О. Сумська еліта: Лаврик vs Шапошник. URL: 
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166 Там само. 
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відмінностей в поколіннях регіональної еліти. Сумський державний університет. 
Архів конференції «Сучасний менеджмент і економічний розвиток»  (01.09.2016 –
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представників української бізнес-еліти на події 2013–2014 рр. та 
дослідив мотиваційний фактор у їхній поведінці в умовах 
соціально-політичних трансформацій суспільства170. Науковець 
дійшов висновку, що «нова українська еліта ще формується», а у 
своїх рішеннях ґрунтується «на інших мотиваціях та цінностях, 
відмінних від тих, що мали представники попереднього поколін-
ня». Наголошувалося на тому, що «визначення цих відмінностей 
та їх аналіз дає можливість прогнозування темпів та якості 
суспільно-економічних перетворень в Україні»171. 

Загалом усю літературу, присвячену регіональним політичним 
елітам Сумщини, можна поділити на три групи: 1) наукові праці, у 
яких ідеться про економічні, політичні, культурні та інформаційні 
ресурси еліти, її селекцію та рекрутування; 2) науково-популярні 
праці, які розкривають політичні біографії та характеристики еліт, 
їх склад, ротацію та взаємодію; 3) журналістські статті та 
розслідування, які представлять політичні портрети представників 
еліти, їхні статки, розкривають корупційні схеми. 

Першу групу становлять наукові праці: монографії, статті, 
дисертації. Найбільше праць присвячено економічним ресурсам 
області. Про механізми стабілізації економіки регіону в умовах 
регіоналізації управління і посилення господарської самостійності 
(на прикладі Сумської області України) йшлося у докторській 
дисертації (1994) тодішнього Представника Президента, а згодом 
очільника області А. Єпіфанова172, що підтверджувало, що специфіка 
формування і функціонування регіональних політичних еліт знач-
                                                            

170 Глівенко С. В. Мотиваційні особливості поведінки української бізнес-
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ною мірою залежить від специфіки регіону. Відтворення мозаїки 
політичного, економічного та соціального життя Сумщини дозво-
лить зрозуміти особливості, тенденції та специфіку формування та 
оновлення регіональної еліти, виділити етапи її становлення. 

Про механізми прийняття управлінських рішень регіональною 
політичною елітою щодо соціально-економічного розвитку регіо-
нів ішлося у ґрунтовній колективній монографії173. Організаційно-
інноваційний аспект модернізації публічної влади (на прикладі 
Сумської області) розкрито у статті О. Демченко та І. Медве-
дєва174. Йдеться про запровадження інновацій в органах державної 
влади і місцевого самоврядування. 

На підставі порівняльного аналізу соціальної активності (на 
прикладі підприємств машинобудівної та хімічної галузі Сумської 
області) у дисертації О. Степанової стверджувалося, що фактичні 
напрями соціальної активності підприємств значно відрізняються 
від наявних соціальних потреб персоналу, оскільки існувала 
суттєва галузева та регіональна диференціація їх соціальної актив-
ності. Рівень загального якісного індексу соціальної активності для 
підприємств машинобудівної галузі становив 45,5%, для під-
приємств хімічної галузі – 33,4%175. Авторка доводить, що 
нестабільність соціально-економічної ситуації в Україні потребує 
впровадження на підприємствах соціально-економічних техно-
логій адаптації персоналу в умовах інституційних реформ. 

Публікація В. Івченка «Сумщина: Захід і Схід одночасно» 
присвячена характеристиці економічних ресурсів області. У ній 
ідеться про масштабний переділ власності в регіоні у період 
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щодо соціально-економічного розвитку регіонів / А. О. Дєгтяр, О. Ю. Амосов, 
І. А. Медведєв та інш.; за заг. ред. А. О. Дєгтяря. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ 
«Магістр», 2006. 300 с.  

174 Демченко О. Медведєв І. Модернізація публічної влади: організаційно-
інноваційний аспект (на прикладі Сумської області). Вісник державної служби 
України: інформаційно-аналітичний журнал. 2011. № 3.С. 58–65. 

175 Степанова О. В. Організаційно-економічні основи соціально 
відповідального управління промисловими підприємствами: автореферат дис. … 
канд. екон. наук. Суми, 2008. 16 с. 



                                                    Характеристика наукових досліджень...    41

керівництва областю В. Щербанем. За кілька років його управ-
ління значна частина середнього бізнесу Сумщини змінювала 
своїх власників, потрапляла під контроль структур, близьких до 
керівників адміністрації. Лише в окремих випадках бізнесменам 
удавалося встояти і зберегти свої активи. При цьому, новий голова 
області не чіпав великого бізнесу. Найбільше підприємство Сум – 
Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науко-
во-виробниче об’єднання» ім. Фрунзе – належало російському 
олігарху К. Григоришину. Державою в державі була і Укрнафта, 
яка добувала на півдні Сумщини більше половини нафти в Україні 
і велику частина газу. Її контролював І. Коломойський176. Понад 
те, область асоціюють з кланово-корпоративним розподілом влади, 
який досить успішно, як стверджував у статті «Новий сумський 
міський голова: вибори без вибору» О. Хоруженко, функціонував 
у Сумській області з кінця 1990 рр.177. У статті наголошувалося й 
на тому, що містоутворюючі підприємства і бізнесмени/оліхархи 
відігравали значну роль у регіональній політиці.  

Визначаючи ступінь олігархічного впливу на Сумщину, 
Р. Малик зазначав: «Область олігархічні клани контролювали 
завжди глобально. З одного боку, група колишнього губернатора 
Чмиря з партнерами-регіоналами, з другого – Деркач із Григори-
шиним, ще шматок у Коломойського»178. Найбільш важливі 
ресурси закріплювалися за впливовими суб’єктами політичного 
процесу, зокрема, конкретними представниками влади. 

Про наявність фінансово-промислових груп на ринку 
електроенергії, про пряму залежність монополізації електроринку 
з його криміналізацією йшлося у статті Г. Дарнопих «Корпо-
ративні інтереси фінансово-промислових груп та корупційні 
чинники продукування злочинності у сфері паливно-енергетич-
ного комплексу». Згідно з даними перевіpки податківців Сумської 
області на початку 2010 р. підприємств-монополістів виявлено 
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схеми ухилення від сплати податків, нецільове використання 
коштів, факти взаємовідносин енергетичних компаній з фіктивни-
ми фірмами, рахунки яких використовувалися для перекачування у 
тінь десятків мільйонів гривень179. За результатом перевірок було 
порушено дві кримінальні справи, за якими загальна сума збитків 
становила близько 6 млн грн. Це не поодинокі приклади. Все 
частіше увага акцентувалася на тому, що «олігархономіка» через 
корупцію фактично відключила імунну систему держави180. 

Певною мірою продовженням дослідження економічного 
потенціалу регіону стала книга «Сумщина. Економіка і сус-
пільство», написана у 2015 р. до 75-річчя утворення Сумської 
області А. Єпіфановим та колишнім керівником Недригайлівсь-
кого району М. Макаренком, в якій відтворена динаміка досягнень 
і змін у промисловості та сільському господарстві регіону в цілому 
і в окремих її галузях, а також у торгівлі та соціальній сфері – 
освіті, культурі, охороні здоров’я, демографії. У публікації О. Кра-
мара «Вирватися з ведмежого кута» йдеться про переорієнтацію 
економіки й торгівлі в умовах російсько-української війни, останні 
тенденції в економіці та умови для розвитку181. 

Вагомим аспектом дослідження є аналіз політичних ресурсів 
впливу регіональної політичної еліти. В. Івченко доводить, що 
пожвавлення політичного життя спостерігалося лише в другій 
половині 1990 р., коли Сумщина була зразковим регіоном так 
званого «червоного поясу», а наприкінці 1990 р. регіон за своїми 
політичними уподобаннями був типовим східним регіоном України, 
навіть більш «червоним», ніж сусідня Харківщина182. У статті 
«Вибори на Сумщині: Україна в мініатюрі», написаній напере-
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додні парламентських виборів 2012 р., С. Павлов звернув увагу, 
що «більш різнобарвної за політичними уподобаннями області, 
ніж Сумська, в Україні важко знайти»183. Політичні уподобання в 
Сумській області мають регіональні відмінності. Там є свій умовний 
Донбас: проросійські регіони на півночі області, частково населені 
етнічними росіянами, де традиційно голосували за ПОЛІТИЧНУ 
ПАРТІЮ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ». До того ж північ Сумщини був 
під багаторічним впливом народного депутата України А. Деркача, 
«який цілком може зійти за місцевого Ахметова»184. Промислові 
центри Конотоп та Шостка схожі на Дніпропетровськ і Одесу. З 
одного боку, позиції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ» 
тут були потужними, з іншого – мали вплив і патріотичні сили. 
Суми в області відігравали таку саму роль, що Київ в Україні, 
тобто російськомовний центр, який завжди був в опозиції до 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ». «Галичиною Сум-
щини були Ромни», де завжди перемагали проукраїнські сили з 
рекордними результатами. Південні райони зі столицею в Охтирці 
можна порівняти з Миколаївською та Херсонською областями185. 
Привертає увагу і оцінка партійного впливу в регіоні: «Кількість 
реально існуючих партій тут така мала, що зовсім не дивно, що 
виборців, охочих голосувати за котів у мішку, виявилося ну дуже 
небагато»186. Таким чином, можна говорити про плюралізм 
політичних та партійних уподобань як регіональної політичної 
еліти, так і населення. Адже так чи інакше регіональні еліти 
формували поведінку, створювали норми, правила, за якими 
змушене було жити усе населення регіону.  

Дослідженню інформаційного ресурсу регіональної еліти 
присвячена стаття «Медіасфера Сумщини як відображення полі-
тичного життя»187 О. Захарченка, в якій він здійснив спробу 
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встановити взаємозв’язок місцевої політики і медіа. Характери-
зуючи прихід на Сумщину очільником області В. Щербаня, 
О. Захарченко зазначав, що «сумські політики, які до того мирно 
«благоденствували», зрозуміли важливість медіаресурсів для 
виживання й конкуренції в політичному тераріумі»188. У відповідь 
на цю статтю з’явилася стаття головного редактора сумської 
газети «Панорама» Є. Положія «Дивовижне поруч»189. Варто 
наголосити, що з часом регіональна еліта Сумщини почала 
здійснювати контроль над провідними ЗМІ області, впливати на 
освітню сферу, використовувати релігію у виборчих кампаніях, і 
не тільки, а також діяльність аналітичних інституцій. 

Дотичною до нашого дослідження є стаття Г. Пересадько, 
І. Козолупа та Ю. Лапіної, в якій розглядається розвиток культур-
ного середовища Сумщини, основні цілі та завдання, заходи, 
проблеми, інновації, пріоритетні напрями та перспективи190. Про 
змістовні характеристики принципу відповідності досягнутого 
рівня розвитку професійної освіти населення регіону реальним 
можливостям ефективного використання істотних потенціалів 
регіону йшлося у кандидатській дисертації І. Медведєва191. У 
статті Н. Меднікової «Золоті імена Сумщини» із 44 відомих 
людей, які прославили область, не названо жодного політика192. 
Простежується нерівномірність інтересу дослідників до різних 
періодів діяльності регіональної політичної еліти сучасної Сум-
щини. Понад те, зазначимо, що у наукових дослідженнях 
                                                            

188  Захарченко О. Медиасфера Сумщины как отображение политической 
жизни.  URL: https://ms.detector.media/trends/1411978127/mediasfera_sumschini_ 
yak_vidobrazhennya_politichnogo_zhittya_oblasti/ 

189 Положий Е. Удивительное – рядом. URL: https://ms.detector.media/ 
authors_view/udivitelnoe_ryadom/ 

190 Пересадько Г. А., Козолуп І. Ф., Лапіна Ю. Г. Соціально-економічний 
розвиток Сумщини: культурне середовище, її розвиток, інновації та перспективи. 
Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 2. С.196–205. 

191 Медведєв І. А. Державне управління регіональним комплексом 
неперервної професійної освіти (на прикладі Сумської області): автореф. дис... 
канд. наук з держ. управ.: 25.00.02. Національна академія держ. управління при 
Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. Х., 2004. 18 с. 

192 Медникова Н. Золоті імена Сумщини. Сотні відомих людей прославили 
нашу область. URL: http://www.vsisumy.com/archive/panorama/684/zolot-mena-
sumshchini 
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трапляються досить категоричні оцінки регіональної політичної 
еліти. Зокрема, І. Мозговий у книзі «Апофеоз ідеї: український 
порив у контексті духовних реалій Сумщини» стверджував, що 
«нинішні політикани часом демонструють неймовірний спектр 
політичної проституції і флюгерських маніпуляцій – від підступ-
них іуд і демагогічних фарисеїв до хижих акул соціо-комуно-
регіонального симбіозу, які розквітли на лоні бездіяльності 
замріяних «понтіїв пілатів», чи то ба «ющенків»»193. Підтвердити 
чи спростувати такий «вирок» регіональній політичній еліті 
Сумщини ми спробуємо у процесі дослідження. 

Таким чином, можемо стверджувати, що наукові праці 
розкривають питання економічних, політичних, інформаційних, 
культурних та освітніх ресурсів, які використовують регіональні 
еліти Сумської області, що вони будуть слугувати підґрунтям 
розкриття теми дослідження. 

До другої групи літератури варто, перш за все, віднести 
дослідницький проект «Політична еліта українських регіонів», 
який з’явився на початку 2000 рр. у Києві. Автори проекту 
проаналізували біографії і охарактеризували представників полі-
тичної еліти, які обіймали керівні посади в органах партійної, 
представницької, виконавчої влади та місцевого самоврядування в 
усіх регіонах України з кінця 1980-х років194. Сумська область у 
межах проекту представлена шістьма політиками: В. Шевченком, 
А. Бондаренком, А. Єпіфановим, М. Берфманом, В. Щербанем, 
Є. Жарковим, які упродовж 1990-х років обіймали посади у 
партійній, виконавчій та представницькій владі Сумської області. 
Зокрема, автори показали переміщення з посади на посаду низки 
осіб за період з 1988 р. по 2003 р.: В. Шевченко був першим 
секретарем Сумського обласного комітету КПУ (листопад 1988 – 
серпень 1991), головою Сумського обласного виконавчого 
комітету (1982 – листопад 1988, березень 1991– вересень 1991), 
головою Сумської обласної ради (квітень 1990 – вересень 1991); 
А. Бондаренко – головою Сумського обласного виконавчого 
                                                            

193 Мозговий І. П. Апофеоз ідеї: український порив у контексті духовних 
реалій Сумщини.  Cуми: Коллаж-Принт, 2018. С.51. 

194 Политическая элита украинских регионов. URL: http://src-h. 
slav.hokudai.ac.jp/ukrregions/ 
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комітету (листопад 1988 – березень 1991), головою Сумської 
обласної ради (жовтень 1991 – червень 1994); А. Єпіфанов – 
Представником Президента у Сумській області (березень 1992 – 
липень 1994); головою Сумської обласної державної адміністрації 
(липень 1995 – травень 1998); М. Берфман – головою Сумської 
обласної державної адміністрації (травень 1998 – березень 1999), 
головою Сумської обласної ради (липень 1999 – квітень 2006); 
В. Щербань – головою Сумської обласної державної адміністрації 
(березень 1999 – квітень 2002, листопад 2002 – січень 2005); 
Ю. Жарков – в.о. голови Сумської обласної державної адміністра-
ції (травень – листопад 2002). Важливо наголосити на тому, що із 
шести керівників, які здійснювали керівництво областю, четверо 
були уродженцями Сумської області (А. Бондаренко та М. Берф-
ман – м. Суми; А. Єпіфанов – с. Коровиці Недригайлівського 
району Сумської області, Ю. Жарков – м. Конотоп Сумської 
області). Згадка про цих діячів не випадкова і вона певною мірою 
відображає тенденцію, яка характерна для представницької і 
виконавчої влади Сумської області, коли одні і ті самі персони 
почергово очолювали обласну адміністрації, обласну раду або 
міську раду, що є свідченням повільної ротації регіональної 
політичної еліти. Фактологічний матеріал дозволяє нам твердити 
про незмінність регіональної еліти Сумщини. 

Частково дослідження регіональних еліт продовжив Центр 
досліджень регіональної політики, який розкривав питання 
політичного представництва у владі, реального балансу влади, 
взаємовідносин «центр – регіон», політичних еліт, відкри-
тості/закритості влади, політичного плюралізму. Зокрема, видання 
«Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів» містить велику 
кількість фігурантів регіональної політики Сумської області, їх 
короткі біографії та характеристики, а також характеристики груп 
бізнесового і політичного характеру, які мали значний вплив у 
регіоні195. Автори зазначали, що, «незважаючи на неформальне 
визначення Сумської області як «помаранчевого» регіону або 
                                                            

195 Хоруженко О., Тарнауцький А. Сумська область. Україна: рік після 
виборів. Моніторинг регіонів / за заг. ред. І. Когута;  Лабораторія законодавчих 
ініціатив. Київ – Львів: Видавництво «Мс», 2007. 336 с. URL:  http://parlament.org. 
ua/docs/uploads/doc/Sumy1.pdf 
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«батьківщини Президента» та фактичне домінування пропрези-
дентських політичних сил на всіх щаблях представницької і 
виконавчої влади, про реальний баланс і спільне бачення розвитку 
регіону всіма політичними силами говорити немає підстав»196. 
Більше того, автори акцентували увагу на тому, що політичної 
еліти як такої на Сумщині ще не сформовано. Ті люди, які зараз 
перебувають при владі, виходячи з розуміння «еліти», поки що 
такою не стали. Немає у них ані досвіду, ані конкретних 
результатів роботи, аби їх можна було назвати «елітою»197. 

Матеріали Поліського фонду міжнародних та регіональних 
досліджень (м. Чернігів) та Асоціації регіональних аналітичних 
центрів, які присвячені соціально-економічним та політичним 
процесам регіонального розвитку у областях України, містять 
інформацію про ключові тенденції на Сумщині, підготовлені 
В. Харченком. У них ідеться про політичний ландшафт регіону, 
про зміну регіональних еліт при владі упродовж 2014198 та 
2015 р.199, про політичну належність керманичів області та міст 
обласного значення на грудень 2014 р. та 2015 р., про активних 
політичних діячів та політичні партії, які були найбільш 
помітними в області у 2014 р. та 2015 р. 

Певною мірою продовженням теми регіональної політичної 
еліти Сумщини стала стаття О. Хоруженка «Новий сумський 
міський голова: вибори без вибору», у якій автор торкається цілої 
низки проблем: початку формування відвертого олігархічного 
корпоративізму, коли поєднання бюрократії і великого монопо-
лістичного бізнесу сприяло формуванню режиму, який використо-

                                                            

196 Хоруженко О., Тарнауцький А. Сумська область. Україна: рік після 
виборів. Моніторинг регіонів / за заг. ред. І. Когута;  Лабораторія законодавчих 
ініціатив. Київ – Львів: Видавництво «Мс», 2007. 336 с. URL:  http://parlament.org. 
ua/docs/uploads/doc/Sumy1.pdf 

197 Там само. 
198 Харченко В. Сумська область // Регіони України – 2014. Поліський фонд 

міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) та Асоціація регіональних 
аналітичних центрів. С. 69–73. 

199 Харченко В. Сумська область // Регіони України – 2015. Поліський фонд 
міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) та Асоціація регіональних 
аналітичних центрів. С. 53–56. 
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вував специфічні способи рекрутування у свої лави нових членів; 
виборів міського голови Сум; контролю опозиційних кандидатів 
владою, ефективного використання адміністративного ресурсу. 
Зокрема, він характеризував Сумську область початку 2000 рр. як 
«європейський феодалізм епохи первинного накопичення капіталу, 
де громадян об’єднує схильність до соціального паразитизму»200. 
Саме ця область дала Україні третього Президента. 

Безумовно, про В. Ющенка написано дуже багато. Ми не 
ставимо за мету проаналізувати усе. У контексті розгляду проб-
леми регіональної політичної еліти візьмемо до уваги лише статтю 
М. Руденка «Віктор Ющенко: від «А» до «Я»», написану 
напередодні президентських виборів 2004 р., у якій ішлося про те, 
що «останні кілька років в Україні живе ще один міф – про 
Ющенка», та зазначалося, що «все, чого лідер «Нашої України» 
досяг в політиці – або заслуга тих, хто його підтримував, або – 
випадковість»201. Автор статті на основі висловлювань В. Ющенка 
створив його портрет. Окремі висловлювання: «Я належу до тієї 
категорії людей, для яких сім’я – першопочаткова цінність», «Я за 
натурою конструктивна і моральна людина, таким мене виховали 
батьки. Я хочу грати за чесними правилами, щоб політична 
діяльність здійснювалась у відповідності із мораллю і зако-
нами»202. Про еліту він говорив: «Я переконаний, що актуальна 
політична еліта – це еліта, у якої Україна в серці»203. Серед 
улюблених фраз і висловлювань В. Ющенка: «баланс влади», 
«злочинна влада», «знайти формулу консолідації демократичних 
сил», «моральне обличчя», «знайти компроміс», «прозора і 
жорстка позиція», «ефективна політика», «арифметична дискусія», 
«ключова мета проекту», «публічна підтримка», «широке розу-
міння», «гармонізація процесу», «ви нас не отруїте, у вас не 
вистачить куль, у вас не вистачить КамАЗів», «бандити сидітимуть 
                                                            

200 Хоруженко О. Новий сумський міський голова: вибори без вибору. URL: 
https://polityka.in.ua/tomenko/content.php?id=pc03-2003-05 

201 Руденко М. Віктор Ющенко: від «А» до «Я». URL: http://ua.com-
ments.ua/politics/293-Viktor_YUshchenko_vid_A_do_YA.html 

202 Там само. 
203 Там само. 
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в тюрмах»204. Сьогодні можемо говорити про те, наскільки вис-
ловлювання, характеристики були далекими від реальності. 
Створений образ і реальність не лише не збігаються, а виступають 
навіть антиподами. 

Тому не випадковими були публікації, які містили іронію, 
сарказм, можливо, навіть перформанс. Однією з таких публікацій 
була «Історія Сумщини в особах. У перших» В. Івченка, написана 
з певною іронією, і яка продемонструвала «літопис подвигів і 
звершень» очільників області та їхню політичну поведінку, а 
також галерею портретів «владних небожителів», які здійснювали 
керівництво регіоном упродовж 1992–2010 рр. Понад те, автор 
публікації знайшов «сумським володарям» паралелі в історії, 
називаючи А. Єпіфанова – Миколою І, М. Берфмана – Тимчасовим 
урядом, В. Щербаня – Сталіним, М. Лаврика I (4 лютого – 
12 грудня 2005) – Хрущовим раннім, Н. Гаркаву – Брежнєвим, 
П. Качура – Горбачовим, М. Лаврика ІІ (19 грудня 2009 – 6 квітня 
2010) – Хрущовим пізнім. Публікація містить і оціночні судження. 
Зокрема, А. Єпіфанова названо «місцевим боярином», «одно-
осібним правителем регіону», «господарем області», «досвідченим 
державним мужем», «світилом науки і генієм управління»205. 

Про найбільш впливову на Сумщині (станом на 2004 р.), так 
звану «донецьку групу», очолювану головою обласної державної 
адміністрації В. Щербанем, яка практично повністю контролювала 
виконавчу вертикаль в області, а також правоохоронні органи 
йшлося у статті Ю. Єлісєєва «Хто є хто в Сумах»206. У ній 
проаналізовані ресурси групи, а також охарактеризовані: голова 
обласної державної адміністрації В. Щербань та 10 його заступ-
ників (М. Соколов, В. Руденко, О. Кириченко, Г. Панок, О. Вере-

                                                            

204 Руденко М. Віктор Ющенко: від «А» до «Я». URL: 
http://ua.comments.ua/politics/293-Viktor_YUshchenko_vid_A_do_YA.html 

205 Ивченко В. История Сумщины в лицах. В первых. URL: 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%98%D0%B2%D1%87% 
D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%92.+%D0%98%D1%81%D1%82%D0
%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%89%D0%B8
%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85 

206 Елисеев Ю. Кто есть кто в Сумах. URL: http://www.dancor. 
sumy.ua/print/32247  
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щага, Л. Латишева, С. Крестенков, В. Толбатов, О. Бережний, 
В. Левченко), голова обласної ради М. Берфман, міський голова 
В. Омельченко, директор ДП «Сумистандартметрологія», депутат 
Сумської міської ради, активіст єврейської громади Б. Родельс. 
Силовики представлені начальником обласного УВС М. Плеха-
новим, начальником обласного УСБУ А. Чумаком та прокурором 
області С. Молицьким. Більше уваги, ніж силовикам, у статті 
приділено трьом народним депутатам України: Є. Лапіну, 
Г. Дашутіну та О. Царенку. 

Не можна обійди стороною, розглядаючи ціннісні орієнтації 
регіональної еліти, таке явище у політичному житті Сумщини, як 
студентська революція на траві 2004 р., коли всього двадцятеро 
людей, які, ризикуючи втратити навчання і роботу, насмілилися 
сказати публічне «ні» насильницькому об’єднанню трьох сумських 
вузів: СумДУ, педагогічного та аграрного університетів. Важливо 
зазначити, що ніхто з них не мав якихось особливо видатних 
якостей революціонерів, ніхто не мав досвіду протистояння владі. 
Їх об’єднувало одне – глибоке переконання, що справа, за яку вони 
взялися, відповідає їхнім уявленням про життя та справедли-
вість207. Вони захищали найважливіші цінності – громадянські 
права та свободу. 

Під час «помаранчевої революції» сумський громадський рух 
«Нічний дозор» (переважну більшість якого становили студенти) 
очолив керівник комп’ютерної фірми, а пізніше голова міста Суми 
Г. Мінаєв, який зумів переспрямувати революційну активність 
своїх підопічних у мирне творче русло, поступово перетворивши 
команду «революціонерів» на команду ефективних управлінців. 
Станом на 2010 р. за віковим показником міськвиконком міста 
Суми був одним із наймолодших в Україні208. Варто наголосити, 
що серед очільників міст та районів було досить багато молодих 
керівників. 

                                                            

207 Положій Є. Сила протесту: Сумська студентська революція на траві – 
2004. URL: https://tyzhden.ua/Publication/2182  

208 Бондаренко В. Молодіжне перезавантаження. URL: https://dt.ua/ 
SOCIETY/molodizhne_perezavantazhennya.html  
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За останні десятиліття стає звичним пов’язувати певну 
територію з конкретними політичними діячами, представниками 
бізнес-структур чи навіть кримінальних авторитетів, називаючи їх 
«князьками», чи «корольками» регіону, а територію – «вотчиною». 
Сумщина певний період асоціювалася з іменем голови обласної 
державної адміністрації В. Щербанем. Її навіть називали «вотчина 
Щербаня»209, а Глухів – уже багато років вотчина А. Деркача. 
Важливо зазначити, що у «вотчині олігарха-феодала А. Деркача 
обрання міським головою опозиційного діяча М. Терещенка, який 
до того ж і є репатріантом з Європи, багато хто сприйняв як ознаку 
невідворотних змін на краще» 210.  

Найбільше публікацій пов’язано з іменем третього (березень 
1999 – квітень 2002) та четвертого (листопад 2002 – січень 2005) 
голови Сумської обласної державної адміністрації В. Щербаня. 
Примітно, що якщо навіть публікація безпосередньо не торкалася 
його постаті, обов’язково про нього була інформація. Так, у статті 
«Новий сумський міський голова: вибори без вибору», яка 
висвітлювала виборчу кампанії міського голови Сум 2003 р., 
зазначалося, що В. Щербань «проявив себе тим регіональним 
політичним гравцем, альтернативи якому діючий режим не 
бачить»211.  

Про селекцію сумських еліт з приходом до влади В. Щербаня 
йшлося у публікації Ю. Романенка «Переформатування «під 
Щербаня». У Сумах можливий новий переділ влади»212, в якій 
акцентувалася увага на перманентне протистояння голови облас-
ної державної адміністрації В. Щербаня з власне сумською елітою, 
яка об’єднувалася навколо міського голови Сум О. Андронова. У 
статті О. Юровського, В. Панкратова, С. Мишутіна зі знаковою 

                                                            

209 Кожушок А. Вотчина Щербаня не додає податків. URL: 
http://postup.brama.com/usual.php?what=11595 

210 Кривцун Д. Глухів кримінальне місто та вотчина Андрія Деркача. URL: 
https://ord-ua.com/2015/10/25/gluhiv-kriminalne-misto-ta-votchina-andriya-derkacha/ 

211 Хоруженко О. Новий сумський міський голова: вибори без вибору. URL: 
https://polityka.in.ua/tomenko/content.php?id=pc03-2003-05 

212 Романенко Ю. «Переформатирование «под Щербаня». В Сумах 
возможен новый передел власти. URL: http://4vlada.net/partii-lidery/ 
pereformatirovanie-pod-shcherbanya-v-sumakh-vozmozhen-novyi-peredel-vlasti 
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назвою «Сумська область: регіон одного політика» йшлося й про 
те, що у Сумському регіоні була своя самодостатня фінансово-
промислова група, процес формування якої завершився з 
призначенням головою обласної державної адміністрації В. Щер-
баня213. Методи керівництва, які сам тодішній очільник області 
назвав словами «ламати через коліно», пробудили сонну 
провінційну область тодішнього «червоного поясу» України214. 
Значна кількість публікацій присвячена безпосередньо одіозному 
голові обласної державної адміністрації В. Щербаню215, його 
кримінальним справам216. Характеризуючи В. Щербаня, О. Хору-
женко стверджував, що він «свого часу вважав себе, як колись 
Людовік XIV, королем-сонцем, навколо якого по орбітах кружляло 
його оточення. Стабільність його становища базувалася на 
нестабільності становища його підлеглих»217. Про «підлеглих», 
тобто регіональну еліту, зазначалося, що вони знищували один 
одного, «по-перше, а по-друге, не допускали до себе місцевої 
свіжої крові, ніякого оновлення, тож швидко і виродились 
в антиеліту»218; «вони здавалися крутими і великими, а потім враз 
стали маленькими людьми, причому не тільки в моральному, 
інтелектуальному, але навіть у фізичному смислі слова»219. 

Не обійшов своєю увагою В. Щербаня й М. Рябчук у книзі з 
промовистою назвою «Улюблений пістолет пані Сімпсон: хроніка 
помаранчевої поразки» 220, один з розділів якої називався «Між 
                                                            

213 Юровський О., Панкратов В., Мишутин С. Сумская область: регион 
одного политика. URL: http://4vlada.net/politika-i-biznes/sumskaya-oblast-region-
odnogo-politika-span-classsoursdelovaya-ukrainaspan-span-cl 

214 Захарченко О. Медиасфера Сумщины как отображение политической 
жизни. URL: https://ms.detector.media/trends/1411978127/mediasfera_sumschini_ 
yak_vidobrazhennya_politichnogo_zhittya_oblasti/ 

215 Геварін В. Володимир Щербань: слуга двох господарів?  URL: 
http://h.ua/story/34103/ 

216 Абросимов В. Они такие – дела сумские… URL: 
http://cripo.com.ua/persons/?p=10000/ 

217 Хоруженко О. Сумська еліта: Лаврик vs Шапошник. URL: 
http://rama.com.ua/sumska-elita-lavrik-vs-shaposhnik/ 

218 Там само. 
219 Там само. 
220 Рябчук М. Улюблений пістолет пані Сімпсон: хроніка помаранчевої 

поразки.  Київ: «К.І.С.», 2009.  240 с. 
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Великою Хоружівкою та Єнакієвською Нахаловкою». Про одіоз-
ного очільника області зазначалося, що він «забезпечив у своїй 
вотчині взірцеве проведення третього туру президентських 
виборів – і сам себе зразу за це й похвалив (ну, а що він виробляв 
зі своїми підручними у попередніх турах – краще, либонь, і не 
згадувати…»)221. 

Про так званий «донецький синдром» на Сумщині після 
В. Щербаня йшлося у матеріалі «Варяги на Сумщині: одні кажуть – 
приплив фахівців, інші відповідають – окупація» Д. Литвиненка. 
Зокрема, зазначалося, що вихідці з інших регіонів за період 
березня 2010 – березня 2011 рр. дійсно посіли на Сумщині ключові 
контролюючі посади в міліції, прокуратурі та інших відомствах. 
Клановість донецьких в сумській владі сприймається багатьма як 
окупація, яка породжує абсолютну безконтрольність керівників. 
Варяги в сумській владі представляють не тільки Донбас, а й Київ, 
Львів та інші міста. Їх об’єднує одне – практично всі вони є 
групою голови Сумської ОДА Ю. Чмиря222. Детальний аналіз 
статті дає підстави для формування образу і діяльності ще одного 
очільника Сумщини. 

Детальна характеристика дана двом представникам регіональ-
них політичних еліт – голові Сумської обласної державної 
адміністрації (2005, 2008–2010) М. Лаврику та голові Сумської 
обласної ради (2006–2009) В. Шапошнику у статті О. Хоруженка 
«Сумська еліта: Лаврик vs Шапошник»223. На основі проведеного 
аналізу автор стверджував, що «власне еліти у нас поки що 
немає», мотивуючи тим, що «вони носії стереотипів, які були 
сформовані в радянському суспільстві, і не дають цим людям 
стати новою українською регіональною елітою»224. З його погляду, 
«вони не мислять проукраїнськими категоріями і не можуть бути 

                                                            

221 Рябчук М. Улюблений пістолет пані Сімпсон: хроніка помаранчевої 
поразки.  Київ: «К.І.С.», 2009.  С.12–13. 

222 Литвиненко Д. Варяги на Сумщине: одни говорят – приток специалистов, 
другие отвечают – оккупация. URL:  http://www.vsisumy.com/archive/panorama/ 
643/doneckiy-sindrom 

223 Хоруженко О. Сумська еліта: Лаврик vs Шапошник. URL: 
http://rama.com.ua/sumska-elita-lavrik-vs-shaposhnik/ 

224 Там само. 
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основними акторами політичних дій. Їм не вистачає ані харизми, 
ані привабливості, і більш-менш самостійними гравцями вони не 
видаються. Обидва з ментальних причин у своїй поведінці 
намагаються знищити дистанцію з людьми за допомогою 
фальшивого дружелюбства і фамільярності. Взамін вони отри-
мують несерйозне ставлення до своїх персон. Сумчани їх не 
сприймають як серйозних політиків»225. Такі оцінки є ще одним 
свідченням якості і професійності регіональної еліти. 

Характеризуючи М. Лаврика, О. Хоруженко зазначав, що «він 
тоді показував купу комплексів у поведінці, дивував апарат своєю 
роменською колоритністю, говорив не зовсім суразні речі, він 
соромився не тільки аудиторії, а й соромився власного сорому»226. 
Однак характеризував його як доброзичливого, простого у 
спілкуванні. Разом з тим, «гостро відчувався дефіцит розвиненості 
навиків у публічній поведінці, що він намагався компенсувати 
умінням надати людям надію, показував себе як досить 
культурний політик, неконфліктний, а також відсутність політич-
ного нахабства та гламуру, що можна віднести до дуже достойних 
особистих чеснот. Проте основним недоліком у нього була, на 
думку О. Хоруженка, відсутність чіткої політичної стратегії на 
перспективу та стратегії місцевого економічного розвитку 
Сумщини. Також характеризував його як солдата Президента, 
«який буде виконувати накази центру, незважаючи ні на що»227. 
В. Шапошник «за своїм мисленням був більше тактиком, ніж 
стратегом», декларував прихильність високої моралі в політиці, 
був «ані соціально, ані національно не мотивований», «відсутність 
харизми компенсував гучними заявами». О. Хоруженко висловив 
думку про те, що «еліти по-іншому не з’являються, окрім як не 
через власне очищення, поступове національне самоусвідомлення і 
переосмислення набутого досвіду»228. Однак процес цей значно 
затримався на Сумщині. Оскільки домінантом у багатьох випадках 

                                                            

225 Хоруженко О. Сумська еліта: Лаврик vs Шапошник. URL: 
http://rama.com.ua/sumska-elita-lavrik-vs-shaposhnik/ 

226 Там само. 
227 Там само. 
228 Там само. 
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є лише гроші, тобто збагаченням і відсутність будь-яких 
моральних принципів. 

Підтвердження цьому може бути поведінка мільйонера зі 
Сумщини Г. Дашутіна, засновника концерну «Укрросметал», 
тодішнього члена ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ», 
який, програвши на парламентських виборах 2012 р. в одно-
мандатному окрузі № 162, почав забирати в дітей оргтехніку, яку 
«подарував» його благодійний фонд «Благовіст» під час виборчої 
кампанії229. Про мораль в політиці тут, на жаль, не йдеться. 

Змінювалися часи, змінювалися моральні принципи і 
пріоритети. Здавалося, Революція Гідності мала «оновити» та 
«очистити» еліти, здійснити перезавантаження влади. Про те, як за 
один тиждень повністю оновилося керівництво Сумщини та Сум, 
ішлося у березневій статті 2014 р. В. Івченка з досить 
промовистою назвою – «Старе вино у старі міхи». Автор зазначав, 
що усі призначені – «висуванці ВО «Батьківщина» і прийшли до 
політики з бізнесу. Хоча раніше жоден не обіймав керівних посад, 
вважати їх новими обличчями у сумській політиці не випадає»230. 
Новообраного голову Сумської облдержадміністрації В. Шульгу 
характеризували як відомого у Сумах багаторічного голову «Ліги 
КВК Сумщини» та як арбітражного керуючого. Новий голова 
Сумської обласної ради М. Клочко «прийшов у політику з бізнесу і 
вважається людиною Яценюка». Голова обласної парторганізації 
ВО «Батьківщина» О. Лисенко був обраний в. о. міського голови 
Сум. Постає риторичне запитання: чи відбулося повне перезаван-
таження сумської регіональної політичної еліти? 

У публікаціях останніх років звучить досить багато іронії 
щодо якості і впливовості нової регіональної політичної еліти: 
«Ступінь впливу нашої влади настільки великий, що без них не 
обходиться не тільки будь-який елемент життєдіяльності міста, але 
навіть природа схиляє свою зухвалу шию перед мудрістю наших 

                                                            

229 «Свобода»: На Сумщині регіонал, що програв, відбирає у дітей-інвалідів 
подаровану оргтехніку. URL:  https://dt.ua/POLITICS/svoboda_na_sumschini_ 
regional,_scho_prograv,_vidbirae_u_ditey-invalidiv_podarovanu_orgtehniku.html  

230 Івченко В. Старе вино у старі міхи. URL: https://m.tyzhden. 
ua/publication/104242 
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правителів»231. Йшлося й про те, що на Сумщині весна настане під 
чуйним керівництвом голови Сумської обласної державної 
адміністрації М. Клочка і глави Сумської облради С. Салатенко. 
Безпосередньо ж до Сум весна прийде під патронатом міського 
голови О. Лисенка232. Понад те, В. Івченко іронічно закликав: «коли 
будете насолоджуватися весняним сонцем, пташками і розливами 
Псла, не забувайте подякувати вищезазначеним владним мужам»233. 
Це все наштовхує на паралелі з ще не зовсім далеким минулим. 

Отже, наявність цих статей дає можливість розкрити питання 
якості регіональної еліти, показати рівень її професіоналізму, 
моральні принципи чи їх відсутність, політичну гру чи політичну 
відповідальність, цінності регіональних правлячих еліт. 

Проблема якості регіональної політичної еліти, її ротації та 
рекрутування, впливу неформальних інституцій на підбір кадрів, 
публічності місцевого самоврядування, виборчих процесів, коруп-
ції, електронних декларацій, статків представників регіональної 
еліти, гендерного представництва в органах влади найбільш повно 
представлена у журналістських розслідуваннях, які представляють 
третю групу літератури.  

З діяльністю політичної еліти тісно пов’язана тема публіч-
ності місцевого самоврядування, що відображено у статтях: «Хто 
тягне Суми на дно рейтингу публічності – мер, депутати або 
виконавчі органи?», «Сумська влада ховає обличчя»234 за резуль-
татами п’ятого щорічного моніторингу індексу публічності органів 
місцевого самоврядування Громадянської мережі «ОПОРА». 
Певне зацікавлення викликали публікації «Невтішні результати 
атестації депутатів міської ради»235, «Жодного відмінника: резуль-
тати «атестації» депутатів Сумської міськради»236, які містять 
                                                            

231 Ивченко В. Покровители всего сущего. URL: http://www.dancor. 
sumy.ua/articles/politics/169079 

232 Там само. 
233 Там само. 
234 Ольшанская Д. Сумская власть прячет личико. URL: 
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інформацію про результати моніторингу інформування та здій-
снення прийому виборців депутатами Сумської міської ради. За 
оцінками аналітиків депутати Сумської міської ради набрали в 
основному 3–4 бали (за п’ятибальною системою). Немає жодного 
обранця з максимальним балом. В основному обранці втрачали 
бали в питаннях відвідуваності постійних комісій, складанні звіт-
ності, особливо публічної звітності перед виборцями, регулярного 
прийому громадян237. Під час аналізу було виявлено, що дуже мало 
депутатів Сумської міської ради комунікують із виборцями за 
допомогою соціальних мереж. Проблема доброчесності актуальна 
як для депутатів, так і для суддів. Низка публікацій з цієї тематики 
вказувала на серйозні проблеми з доброчесністю у сумських 
кандидатів до Верховного суду України238, про негідних канди-
датів до Антикорупційного суду України239, про низький рівень 
підготовки суддів240. Питання якості еліти залишається чи не 
найголовнішим. 

Ротація регіональних еліт найчастіше відбувається, серед 
іншого, під час виборчих кампаній. Характерною особливістю 
Сумського регіону було те, що результати виборів могли суттєво 
відрізнятися навіть у межах сусідніх населених пунктів. Велику 
роль у виборах «по-сумськи» відігравав особистісний фактор241. 
Дещо дивно видавалася передвиборча гонитва у соціальних мере-
жах, саме тут розгорталося не просто протистояння, а справжня 
агітаційна війна242. 
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Назви публікацій «Почому нині слуги народу?»243 (2016), 
«Сумська міськрада: мільйонери з нетрів і маршруткові магнати» 
(2017)244, «Принци і жебраки Сумської міськради» Є. Кудлая245 та 
«Депутати Сумської міськради: 6 безхатченків і один без копійки» 
О. Адаменко246 дають ґрунт для роздумів про тих, хто очолював 
представницьку та виконавчу владу в регіоні. У них йшлося про 
статки депутатів міської ради Сум і наголошувалося, що, 
незважаючи на наявність бездомних і бідних, практично кожен 
третій сумський депутат – мільйонер. 

Певні уявлення про еліту регіону дають публікації щодо 
гендерного аспекту. Зокрема, у статті Д. Ольшанської «Скільки 
жінок прийшло до влади на Сумщині?»247 показано рейтинг партій 
на предмет дотримання ними гендерної квоти в Сумській області і 
гендерний портрет депутата і депутатки. Крім того, дослідникам 
вдалося з’ясувати мотивацію участі жінок у виборах; проблеми, з 
якими кандидатки зіткнулися під час передвиборчої кампанії; 
чинники успішності участі жінок у виборах; особливості партійної 
підтримки кандидаток, схильність партійних організацій до 
забезпечення гендерної рівності у виборчому процесі. 

У рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії 
Посольства США в Україні Бюро аналізу політики підготувало 
кілька досліджень: «Місто Суми під мікроскопом: про бюджет і не 
тільки»248. «Місто Суми під мікроскопом. Частина 2. Бюджет 
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розвитку Сум: історія невикористаних можливостей»249. Зазна-
чимо, що за індексом оцінки можливостей Суми займають п’яту 
позицію з кінця серед 24 міст-учасників всеукраїнського муніци-
пального опитування250. І в цьому не останню роль відіграла 
регіональна політична еліта. З впровадженням електронного 
декларування доходів державних посадовців в Україні як одного з 
найбільш ефективних методів профілактики корупції в державній 
сфері з’явився офіційний матеріал для висвітлення однієї зі сторін 
життя політичної еліти. Активно почали з’являтися публікації про 
статки політиків. Певною мірою узагальнюючу публікацію підго-
тувала Д. Ольшанська, в якій зазначила, що «багатогодинна праця 
державної еліти воздалася сторицею – країна отримала трилер про 
корупцію, де головні герої самі пишуть явку з повинною»251. На 
базі даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, проаналізовано доходи сумських чиновників – 
сумського міського голови, його заступників, секретаря міської 
ради, голови обласної державної адміністрації Сумщини та деяких 
заступників, заступників голови обласної ради252. Відсутні декла-
рації голови Сумської обласної ради В. Токаря та його заступниці 
Т. Головко253. Не можна залишити поза увагою нашого 
дослідження й публікацію про аналіз декларацій нових керівників 
Управління захисту економіки Національної поліції в Сумській 
області254. 
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Аналіз електронних декларацій народних депутатів України 
від Сумщини здійснено у статтях Є. Кудлая255. За даними деклара-
цій 2016 р. народні депутати України В. Бухарєв, А. Деркач, 
М. Лаврик, О. Медуниця, І. Молоток, О. Сугоняко, які представ-
ляють Сумську область у Верховній Раді України, живуть більш-
менш скромно (принаймні декларують це в офіційних докумен-
тах). Жодного мільйонера серед народних обранців Сумщини не 
було. Проте народні депутати від Сумщини засвітилися у списку 
«найбідніших людей країни»256. Публікація 2018 р. 257 уже засвід-
чила наявність мільйонерів серед сумських народних обранців. 

Значна кількість публікацій присвячена проблемі корупції у 
регіоні. Переважна більшість з них базується на результатах 
соціологічних досліджень. Так, у публікації «Жителі Сумщини 
вивели область у лідери ... за рівнем корупції (інфографіка)» 
І. Сафронов зазначав, що якщо в цілому в Україні 65% населення 
стикаються з проявами корупції (хоча б раз на рік), то в Сумській 
області цей показник – 85%. До того ж Сумщина абсолютний лідер 
за рівнем добровільних «пожертвувань»258. Є. Кудлай проаналізу-
вав результати всеукраїнського муніципального опитування, 
згідно з яким 55% сумчан вважають, що за останні 4 роки рівень 
корупції в Україні зріс259. 

Безперечний інтерес щодо дослідження еліт викликають 
публікації, присвячені діяльності народних депутатів України від 
Сумської області. Зокрема, у публікації260 на основі даних Грома-
дянської мережі «ОПОРА» йдеться про те, що з початку каденції 
новообраної Верховної Ради України депутати, обрані в 
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одномандатних округах у Сумській області, внесли на розгляд 
парламенту 151 законопроект. З них 18 були підтримані народни-
ми обранцями. На основі даних Громадянської мережі «ОПОРА» 
проаналізовано діяльність депутатів-мажоритарників від Сумщини 
за двома критеріями: законотворча робота в парламенті і 
активність у виборчому окрузі, відзначивши, що із 88 мажори-
тарників у перших чотирьох десятках їх немає261. В іншій 
публікації262 йдеться про те, як мажоритарники Сумської області 
виконують обіцянки перед агропромом. Не менш важливу інфор-
мацію містить публікація «Як депутати-мажоритарники Сумщини 
голосують за реформи»263. Однозначно можна стверджувати, що 
представники Сумщини голосують дуже по-різному. Наприклад, 
якщо О. Медуниця (фракція «НАРОДНИЙ ФРОНТ», округ №157) 
беззаперечно підтримував вісім реформ, О. Сугоняко чотири: 
податкову, реформу закупівель у ЗСУ, реформу науки і освіти, то 
А. Деркач максимально голосував за реформу науки, переважно 
голосував за реформування освіти, за судову реформу. 

Під час роботи шостої сесії Верховної Ради України VIII скли-
кання, починаючи з лютого 2017 р., лише В. Бухарєв (округ №162, 
фракція Політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщи-
на») весь цей час мовчав264. Найактивнішим був О. Медуниця. 
Аналіз роботи мажоритарників Сумської області під час роботи у 
парламенті упродовж восьмої сесії восьмого скликання свідчить 
про те, що активність депутатів у стінах Верховної Ради України 
знизилася: менше законотворчих ініціатив, менше виступів та 
запитів. Особливо це стосувалося А. Деркача та М. Лаврика265. 
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Певною мірою це можна пояснити тим, що депутати більше уваги 
приділяли своїм виборчим округам чи, швидше, «вотчинам». 

Про рейтинг (не) дисциплінованості депутатів від Сумщини 
неодноразово писала Д. Ольшанська266. Не менший інтерес 
становлять публікації, які містять інформацію про те, що четверо з 
шести нардепів від Сумщини не підтримали закон про зміну назви 
УПЦ МП267, лише два депутати від Сумщини з шести проголо-
сували за розрив Договору про співробітництво з Росією268, 
О. Медуниця і М. Лаврик проголосували за обмеження свободи.  

Значний інтерес для дослідження становили аналітичні статті 
та публікації Сумської обласної громадської організації Бюро 
аналізу політики. Зокрема, статті О. Адаменко «Статки очільників 
судів Сумщини»269, «Деркач – найбагатший нардеп від Сумщини, 
Медуниця – найбідніший»270, «Нестиковки у деклараціях міського 
голови Сум»271, «Як змінювалося майно нардепів від Сумщини. 
Частина 1»272, «Як змінювалося майно нардепів від Сумщини. 
Частина 2»273, «13 айфонів. Хто вкрав конфісковані на Сумщині 
гаджети?»274, «А судді хто? Про статки кандидатів від Сумщини до 
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Верховного суду України (частина 2)»275. У конкурсі до Верхов-
ного суду України брали участь 11 представників Сумщини, які 
були діючими суддями першої інстанції, а двоє – головами судів. 
Згідно з даними кампанії «ЧЕСНО» четверо з них мали проблеми з 
доброчесністю. Серед них – голова Сумського районного суду 
І. Дашутін, голова Ковпаківського райсуду Сум О. Чернобай, 
суддя Господарського суду Сумської області О. Соп’яненко і 
суддя Зарічного районного суду Г. Кривцова276. При цьому, у 
трьох сумських суддів «ЧЕСНО» знайшов порушення одного 
критерію доброчесності – непрозорості статків. А О. Чернобаю, 
окрім цього порушення, закидають іще й порушення норм 
професійної етики277. Публікації створено в рамках проекту 
«Експертне співтовариство Східної України проти корупції у 
бюджетній сфері», який впроваджується «Бюро аналізу політики» 
за фінансової підтримки National Endowment for Democracy. 

Проблеми цінностей, моралі, політичної культури, політичної 
ідентичності, політичної відповідальності, політичної поведінки, 
освіти сумської регіональної політичної еліти розкривають 
публікації, зокрема, Д. Ольшанської «Як у Сумах (не) відзначили 
День гідності і свободи»278. Проблема освіти чи, швидше, її 
відсутності в очільників області, як і очільників держави, досить 
часто була у полі зору як експертів, так і журналістів. Про те, в 
яких університетах здобували освіту чинний очільник області та 
його заступники, йшлося у матеріалі О. Боровик279. Зазначалося, 
що голова обласної державної адміністрації та один із його 
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заступників (І. Боршош) за першою освітою – вчителі, відповідно, 
історії та правознавства і української мови та літератури. Очільник 
області має ще й науковий ступінь: кандидат філософських наук 
(2016). Щоправда, спеціальність не збігається ані з першою 
освітою, ані з другою (магістр з правового регулювання економіки, 
Київський національний економічний університет). Перший 
заступник голови ОДА В. Акперов здобув вищу освіту за спеціаль-
ністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Заступни-
ками є також – політолог (М. Подопригора) та інженер-
системотехнік (І. Купрейчик).  

Таким чином, можемо говорити про те, що у коло 
регіональної політичної еліти входили люди різних професій, які 
володіли неоднаковим соціальним, освітнім та іншим статусом.  

Джерелом формування нових регіональних політичних еліт 
чи, швидше, каналом рекрутування поступово стає реформа 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні, оскільки процеси децентралізації значною мірою мають 
сприяти приходу до влади «людей менеджерського типу, з 
«несовковим» мисленням, гнучких та сучасних». Понад те, 
децентралізацію розглядають як «інкубатор нової політичної 
еліти». Водночас існують небезпека того, що нинішні місцеві еліти 
можуть скористатися децентралізацією у власних інтересах і не 
дати можливості приходу до влади нових еліт. Зокрема, 
А. Авксентьєв, М. Назаров в аналітичному огляді «Динаміка 
децентралізації в Сумській області» зазначають, що «місцеві 
патрони» (депутати, бізнесмени, обласні чиновники) намагаються 
відстояти суб’єктність своїх вотчин»280. У цьому контексті дотич-
ними до проблеми є дві статті Г. Старикова «Сумська область «з 
новими традиціями і великими амбіціями»»281, «Що важливо, а що 
можливо: зауваги про стратегічне планування в ОТГ Сумської 
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області»282, А. Букіна «Близько 100 мільйонів втратила Сумщина 
через недолуге управління на місцях і слабкий контроль обласної 
адміністрації»283, М. Гавриленкової «Децентралізована Андріяшів-
ка: перша на Роменщині громада − в очікуванні виборів»284. Серед 
проблем можна назвати такі: «в області не сформована критична 
маса адептів сильного місцевого самоврядування»; відсутні амбіт-
ні мери в Сумській області, яких можна назвати реформаторами; 
немає таких, хто змінює ландшафт навколо себе і веде громаду за 
собою, визначають пріоритети розвитку і впроваджують зміни, 
самі агітують жителів міст за необхідність системних змін285. 
Винятком називали мера Тростянця Ю. Бову, що є свідченням 
появи нових регіональних еліт. 

Заслуговує на нашу увагу у контексті розгляду регіональної 
політичної еліти й окремий випуск тижневика «Український тиж-
день», який було присвячено Сумщині і містить низку публікацій: 
«Сумщина: Схід і Захід одразу. Як формувалася нинішня політич-
на конфігурація на Сумщині» В. Івченка286, «Небезпечні стерео-
типи» Р. Малка287 та інші, про які йшлося вище.  

Підсумовуючи, варто зазначити, що регіональна політична 
еліта Сумщини не була предметом окремих наукових досліджень. 
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За великим рахунком матеріали чи інформація, що міститься у 
низці публікацій, які досліджувалися, розглядалася побіжно чи у 
контексті інших проблем, певною мірою підтверджуючи тезу про 
те, що «бібліографія буде бідною та недостовірною» (У. Еко). Це 
частково можна пояснити тим, що дослідники акцентують увагу на 
окремих аспектах проблеми, аналізуючи соціальні, політичні, 
поведінкові, психологічні характеристики регіональної політичної 
еліти. Водночас ціла низка проблем залишається недослідженою. 
Серед них: процес формування регіональних еліт; вплив на нього 
інформаційних, партійних, соціальних чинників; моделі владних 
відносин, законодавчо закріплені на регіональному рівні.  

Спостерігається нерівномірність у інтересі до вивчення 
регіональних політичних еліт Сумщини різних періодів – най-
менше досліджено 1990-ті рр., найбільше матеріалів є про період 
після 2014 р. Завдяки ознайомленню з монографіями, статтями та 
публікаціями можемо говорити про певну історіографічну базу 
дослідження регіональної політичної еліти, яка у майбутній роботі 
дасть можливість висвітлити походження і сутність інституту 
регіональної політичної еліти Сумщини; проаналізувати ресурси, 
якими володіли регіональні політичні еліти Сумщини в 1990-ті і 
2000-ні рр.; поведінку, зокрема, взаємовідносини владних угрупо-
вань, їх конфліктне протистояння на рівні регіону; дистанцію-
вання/залежність регіональних еліт від центру, політичні цінності, 
політичні ідентичності і на підставі цього довести чи спростувати 
наявність чи відсутність регіональних політичних еліт Сумщини. 

 

 
б) ВІННИЧЧИНИ 

 
Усю літературу, у якій висвітлюються питання походження, 

функціонування, ротації регіональної політичної еліти Вінниччини 
можна поділити на кілька груп: 1) наукові статті; 2) дослідження 
та доповіді аналітичних центрів; 3) аналітичні статті у засобах 
масової інформації (далі – ЗМІ) та журналістські розслідування. 

Перш за все варто зазначити, що наукових досліджень, у яких 
би цілісно досліджувалася політична еліта Вінницької області, 
фактично немає. У тих поодиноких наукових статтях, які нам 
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вдалося віднайти і які ми відносимо до першої групи публікацій, 
регіональна еліта Вінниччини згадується побіжно, або ж у них 
розкриваються лише деякі, часто несуттєві, аспекти теми. 

Про вихідців із Вінницької області, як одне із джерел 
формування київського істеблішменту і владної еліти України, писав, 
М. Шульга у дослідженні «Правляча еліта сучасної України»288. 
Автори монографії «Владна еліта у контексті суспільного 
розвитку» вказували на те, що для таких відомих діячів, як 
Л. Кравчук і Б. Олійник, Вінниччина була «політичним трамплі-
ном» для проходження до Верховної Ради України I скликання289. 
Вони ж зауважували, що у часи президентства Л. Кравчука зростав 
вплив «вінницького клану»290. 

Регіональна політична еліта Вінниччини побіжно згадується у 
дисертаційних дослідженнях В. Добіжі291 та Л. Мандзій292, моно-
графії В. Корнієнка та В. Добіжі293. Так, у розділі «Регіональні 
аспекти політичної свідомості та культури владної еліти» В. Кор-
нієнко і В. Добіжа вказують (правда, без посилання на першо-
джерело) на те, що станом на 2001 р. в елітних прошарках різних 
сфер соціального життя вихідці з Вінницької області були 
представлені непропорційно більшим колом (якщо співвіднести 
цей показник із її часткою в населенні України). Так, на вихідців з 
області припадало 6 % в елітних прошарках українського сус-
пільства, тоді як частка Вінниччини щодо населення України 
становила всього 4 %294. 
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292 Мандзій Л. С. Правляча політична еліта України: суть та етапи 
становлення : дис. … кандидата політ. наук : 23.00.02 / Львів. нац. ун-т ім. 
І. Франка. Львів, 2003. 172 с. 

293 Корнієнко В. О., Добіжа В. В. Формування політичної культури сучасної 
владної еліти в Україні : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2009. 160 с. 

294 Там само. С. 89–98. 
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Становлення політичних партій на Вінниччині показано у 
тезах доповіді А. Ткаченка та С. Калитка295. Розклад сил у 
обласній, районних та міських радах Вінницької області перед 
парламентськими виборами 2019 р. проаналізував доцент Донець-
кого національного університету ім. Василя Стуса В. Кокор-
ський296. Він констатував домінування ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» та її сателітів як «типовий 
приклад клієнтелістської орієнтації еліт у системі патримоніаль-
ного президенціалізму»297. Позицію регіональної еліти Вінниччини 
стосовно реформи децентралізації висвітлено у монографії А. Ка-
вунця і В. Дороха «Особливості об’єднання територіальних громад 
в Україні (регіональний аспект)»298 та статті М. Горбатюка 
«Децентралізація і регіональні політичні еліти (на прикладі Він-
ницької області)»299. Російський політолог, керівник Українського 
бюро Центру політичних технологій (Російська Федерація) Г. Чи-
жов проаналізував політичну кар’єру В. Гройсмана, його зв’язки з 
П. Порошенком та роль у проведенні реформи децентралізації300. 

Корисними для дослідження теми є статті, у яких проаналі-
зовано регіональну ідентичність і регіональний патріотизм 

                                                            

295 Ткаченко А. Д., Калитко С. Л. Сучасні політичні партії Вінниччини. Тези 
та доповіді 12-ї Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. Вінниця, 
1993. С. 71–72. 

296 Кокорський В. Конфігурація політичних сил у Вінницькій області 
напередодні парламентських виборів 2019 р. Наука, освіта, суспільство: реалії, 
виклики, перспективи: зб. матеріалів конференції. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 
2019. Т. 1. С. 55–57. URL: http://jnos.donnu.edu.ua/article/view/6502 

297 Там само. С. 55. 
298 Кавунець А. В. Дорох В. В. Особливості об’єднання територіальних 

громад в Україні (регіональний аспект). [Вінниця] : ТОВ «Прес Корпорейшн 
Лімітед», 2016. URL: http://sg.vn.ua/wp-content/uploads/2017/06/Knyga-new.pdf 

299 Горбатюк М. Децентралізація і регіональні політичні еліти (на прикладі 
Вінницької області). Народна творчість та етнологія. 2019. № 3 (379). С. 76–88. 
URL: http://nte.etnolog.org.ua/download/pdf/nte_3_2019.pdf 

300 Чижов Г. Федерализм по-киевски. Какое государство строят в Украине? 
Неприкосновенный запас. 2015. № 1 (99). URL: http://magazines.russ.ru/ 
nz/2015/99/4ch.html 
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мешканців Вінниці; здійснено порівняння цих явищ у Вінниці, 
Києві та Запоріжжі301. 

Щодо другої групи публікацій відзначимо таке. Деяку 
інформацію про залученість регіональної еліти Вінниччини у 
реалізацію стратегій регіонального розвитку у 2015–2017 рр. 
можна здобути із аналітичного звіту Поліського фонду міжнарод-
них та регіональних досліджень302. Крім того, фахівці фонду у 
двох звітах «Регіони України» за 2014 і 2015 рр. проаналізували 
питання суспільно-політичної ситуації, політичного ландшафту, 
зміни регіональних еліт на Вінниччині, надали інформацію про 
найбільш активних політичних діячів та найбільш помітні 
політичні парії, політичну належність керманичів області та міст 
обласного значення, найбільш активні громадські організації 
області тощо303. 

У аналітичній доповіді «Політична карта Вінницької області» 
Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа 
“ОПОРА”» (далі – Громадянська мережа ОПОРА) наводить низку 
даних про економічне та суспільно-політичне життя у Вінницькій 

                                                            

301 Гнатюк О. М. Регіональна ідентичність мешканців міста Вінниці : вплив 
географії походження та віку. Шевченківська весна, матеріали Міжнародної 
міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених. Київ, 2011. Вип. IX. С. 133–134; Мельничук А. Л., Гнатюк О. М., 
Растворова М. О. Порівняльний аналіз регіональної ідентичності міст Запоріжжя, 
Вінниці та Києва. Регіональні проблеми України : Географічний аналіз та пошук 
шляхів вирішення : зб. наук. пр. Херсон : ПП Вишемирский, 2011. С. 212–222. 
URL: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1% 
96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%
A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2011.pdf?id=731c200
b-4058-4f56-a405-3299812c60b2 

302 Регіональна політика в Україні: підсумки розробки та перспективи 
реалізації стратегій регіонального розвитку / упоряд. Є. Романенко. Чернігів : 
Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2016. С. 78–79. URL: 
https://pfirs.org/produkti/book/63/1.html?page=1 

303 Регіони України – 2015. Чернігів : Поліський фонд міжнародних та 
регіональних досліджень. 2016. С. 3–6. URL: https://pfirs.org/produkti/book/62/ 
1.html?page=1; Регіони України – 2014. Чернігів : Поліський фонд міжнародних 
та регіональних досліджень. 2016. URL: https://pfirs.org/produkti/book/51-regioni-
ukrajini-2014/3-produkti.html 
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області станом на 2012 р., у тому числі про впливові бізнес-групи 
області, політичну ситуацію (кількість і чисельність осередків 
політичних сил; перелік керівників органів влади (обласної та 
районних рад і державних адміністрацій) і органів місцевого 
самоврядування (голів обласного центру та міст обласного 
підпорядкування) та їх партійну належність; перелік депутатів 
Верховної Ради України від області, ситуацію на медіа-ринку 
(телебачення; друковані видання; інтернет-видання)304. Позиції 
місцевих політиків напередодні виборів до місцевих органів влади 
у жовтні 2010 р. відображено у «Дайджест: Київська, Вінницька, 
Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Житомирська області»305. 
Також на сайті організації Громадянська мережа ОПОРА наявна 
інформація про використання народними депутатами від Віннич-
чини бюджетних коштів для «самопіару»306, рівень публічності 
депутатів Вінницької міської ради у 2014–2016 рр.307, гендерні 
особливості виборів депутатів облради у 2015 р.308 та голів 
сільських, селищних і міських рад та депутатів у 2016 р.309 тощо. 

                                                            

304 Політична карта Вінницької області. URL: https://www.oporaua. 
org/news/vybory/1646-9572-1446978588-politychna-karta-vinnyckoji-oblasti 

305 Дайджест: Київська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, 
Житомирська області. URL: https://www.oporaua.org/news/vybory/600-2010-10-01 

306 Вінниччина: народні депутати продовжують «піаритись» на державних 
коштах та використовувати непряму агітацію / Громадянська мережа ОПОРА. 
URL: https://www.oporaua.org/news/vybory/vybory-prezidenta/vybory-prezidenta-
2019/46687-vinnichchina-narodni-deputati-prodovzhuyut-piaritis-na-derzhavnikh-
koshtakh-ta-vikoristovuvati-nepryamu-agitatsiyu 

307 Індекс публічності 2015: Що змінилося за рік у Вінницькій міській раді? / 
Громадянська мережа ОПОРА. URL: https://www.oporaua.org/news/samovria 
duvannia/8631-indeks-publichnosti-2015-shcho-zminylosja-za-rik-u-vinnyckij-miskij-
radi; Індекс публічності 2016: чи є зміни у роботі Вінницької міської ради? / 
Громадянська мережа ОПОРА. URL: https://www.oporaua.org/news/samovriaduvan 
nia/44017-indeks-publichnosti-2016-chy-ie-zminy-u-roboti-vinnytskoi-miskoi-rady 

308 Найбільше жінок у списку кандидатів у депутати до Вінницької облради 
в партії «Народний контроль». URL: https://www.oporaua.org/news/vybory/ 
mistsevi-vybory/mistsevi-vybory-2015/8709-najbilshe-zhinok-u-spysku-kandydativ-u-
deputaty-do-vinnyckoji-oblrady-v-partiji-lnarodnyj-kontrolr 

309 Вінниччина: На посади голів балотуються переважно чоловіки, жінки в 
основному хочуть бути депутатами. URL: https://www.oporaua.org/news/vybory/ 
pershi-vybory-v-obiednanikh-gromadakh/43616-vinnichchina-na-posadi-goliv-
balotuyut-sya-perevazhno-choloviki-zhinki-v-osnovnomu-khochut-buti-deputatami 
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У дослідженні «Україна: рік після виборів. Моніторинг 
регіонів»310, підготовленому спільно Лабораторією законодавчих 
ініціатив, Громадянською мережею ОПОРА та Комітетом вибор-
ців України, представлені результати моніторингу десяти областей 
України, який тривав упродовж року після парламентських 
виборів 2006 р. У розділі, присвяченому Вінницькій області 
(автори О. Дудник, О. Левченко), наведено узагальнені дані про 
вікові і гендерні особливості депутатів Вінницької обласної та 
міської рад, рід їхньої діяльності і політичну належність (с. 50–51); 
інформацію про трудовий шлях і основні напрями діяльності таких 
представників регіональної політичної еліти, як голова Вінницької 
обласної ради Г. Заболотний, голова Вінницької ОДА О. Домбров-
ський, заступники голови ОДА В. Коровій (з економічних питань), 
В. Жердецький (з питань освіти і науки), Л. Спірідонова (з соціаль-
но-гуманітарних питань), В. Черній (з питань агропромислового 
комплексу) (с. 51–53); відомості про роботу народних депутатів 
України (П. Порошенко, Г. Калетнік) (с. 53–54); суспільно-
політичні та економічні питання, що перебували у фокусі уваги 
влади (с. 55–57); вияви хабарництва та корупційні справи у 
діяльності представників місцевої влади та керівників місцевих 
підприємств (с. 58). Також з дослідження можемо почерпнути 
інформацію про взаємовпливи між місцевою політичною елітою, з 
одного боку, та регіональним бізнесом, громадянським сус-
пільством та засобами масової інформації – з іншого (с. 60–74)311. 

Результати опитування представників обласних державних 
адміністрацій про досвід розробки та реалізації стратегій регіо-
нального розвитку, проведеного у листопаді–грудні 2006 р. Канад-
ським інститутом урбаністики спільно з Фундацією міжнародної 

                                                            

310 Україна : рік після виборів. Моніторинг регіонів / за заг. ред. І. О. Когута; 
Лабораторія законодавчих ініціатив. Київ–Львів : Видавництво «Мс», 2007. 336 с. 
URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9C%D0%BE% 
D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%8
0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2.pdf  

311 Дудник О., Левченко О. Вінницька область // Україна : рік після виборів. 
Моніторинг регіонів / за заг. ред. І. О. Когута; Лабораторія законодавчих 
ініціатив. Київ–Львів : Видавництво «Мс», 2007. С. 49–74. URL: 
http://parlament.org.ua/docs/uploads/doc/Vinnycya.pdf 
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освіти (Канада) та Асоціацією агенцій регіонального розвитку 
України, відображено у аналітичному звіті «Стратегічне планування 
розвитку регіонів України»312. 

Розумінню впливу регіональних політичних еліт на соціально-
економічний розвиток Вінницької області у досліджуваний період 
сприяють такі аналітичні звіти, як «Регіональний розвиток України. 
Січень–вересень 2017» групи радників з впровадження державної 
регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Євро-
пою»313, національна доповідь «Соціально-економічний потенціал 
сталого розвитку України та її регіонів», підготовлена Інститутом 
економіки, природокористування та сталого розвитку Національної 
академії наук України314, «Регіональний портрет України» Україн-
ського незалежного центру політичних досліджень315 тощо. Питан-
ня впливу місцевих політичних еліт на малий і середній бізнес у 
Вінницькій області вивчалося у аналітичних матеріалах Інституту 
економічних досліджень та політичних консультацій: «Вінницька 
область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні»316, «Регіональ-

                                                            

312 Стратегічне планування розвитку регіонів України. Аналітичний звіт, 
підготовлений експертом проекту Валентиною Мамоновою / Канадський інститут 
урбаністики, Фундація міжнародної освіти (Канада), Асоціація агенцій регіональ-
ного розвитку України. Київ, 2007. 39 с. URL: http://derzhava.in.ua/Lists/2/ 
Attachments/1805/Report_on_Strategic_Planning_for_Ukraine_2007_UKR.pdf?Mobile=1  

313 Аналітичний звіт. Регіональний розвиток України. Січень–вересень 
2017 / Група радників з впровадження державної регіональної політики в Україні 
Програми «U-LEAD з Європою». URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/ 
library/file/157/Regional_development_of_Ukraine_Analytical_report_01-09.2017__1_.pdf  

314 Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її 
регіонів : національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової, акад. 
НААН України М. А. Хвесика. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с. 

315 Регіональний портрет України / Український незалежний центр 
політичних досліджень ; уклад. С. А. Горобчишина [та ін.] ; заг. ред. Ю. Тищенко. 
Київ : УНЦПД, 2003. 335 с.  

316 Беспалько В., Кузяків О., Федець І. Щорічна оцінка ділового клімату в 
Україні : 2015 рік. Вінницька область. Київ, 2016. 46 с. URL: http://www.ier. 
com.ua/ua/sme_development/working_papers_sme?pid=5531; Щорічна оцінка діло-
вого клімату в Україні: 2016 рік. Вінницька область / Кузяків О., Федець І., 
Беспалько В., Фреїк Н. [Київ, 2017]. 68 с. URL: http://www.ier.com.ua/files// 
Projects/2015/LEV/Vinnytsya_2016-2017_ABCA_report.pdf 
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ний профіль МСП Вінницької області (2016/2017 роки)»317, «Експорт-
ний профіль Вінницької області (2016–2017 роки)»318 та інших319. 

Всесторонньо оцінити рівень прозорості, відкритості та 
підзвітності муніципальних інституцій обласного центру м. Він-
ниці, а також окремих суб’єктів: міського голови, виконавчого 
органу міськради та її депутатів у їхній взаємодії з мешканцями 
можна за допомогою Індексу публічності місцевого самовря-
дування, що проводиться активістами Громадянської мережі 
ОПОРА та її регіональними партнерами з 2013 р. Аналітичні звіти 
дозволяють зрозуміти, наскільки публічно приймаються рішення і 
втілюється в життя політика муніципалітету і яким є внесок 
основних суб’єктів місцевого самоврядування в цей процес320. 

У аналітичній доповіді «Правляча еліта сучасної України» 
показано, скільки вихідців із Вінницької області працювало у 
кожному із перших восьми урядів незалежної України (1990–
1997 рр., від уряду В. Фокіна до другого уряду П. Лазаренка), їх 

                                                            

317 Регіональний профіль МСП Вінницької області (2016/2017 роки) / 
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. URL: 
http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/Regional_profiles_LEV?pid=5718  

318 Експортний профіль Вінницької області (2016–2017 роки) / Інститут 
економічних досліджень та політичних консультацій.  URL: http://www.ier. 
com.ua/files//Projects/2015/LEV/Export_Profile_Vinnytsya_2016_2017.pdf  

319 Публічна дискусія «Регіональна стратегія розвитку МСП Вінницької 
області: від намірів до конкретних дій» / Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій. URL: http://www.ier.com.ua/ua/public_events?e=194; 
Зона вільної торгівлі з ЄС: очікування Вінниччини напередодні підписання Угоди 
про асоціацію / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 
URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/News/2013/25.10.2013_vin_press.pdf  

320 Індекс публічності місцевого самоврядування 2014 / Громадянська 
мережа ОПОРА. URL: https://publicityindex.org/wp-content/uploads/2015/ 
01/all_ukrainian.pdf; Рейтинг міста Вінниця 2015 / Індекс публічності місцевого 
самоврядування. URL: https://publicityindex.org/city/vinnytsya-2/; Рейтинг міста 
Вінниця 2016 / Індекс публічності місцевого самоврядування. URL: 
https://publicityindex.org/city/uk-vinnytsya/; Рейтинг міста Вінниця 2017 / Індекс 
публічності місцевого самоврядування. URL: https://publicityindex. 
org/city/vinnytsya-3/ 
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загальну кількість у досліджуваний період та середню кількість в 
одному складі уряду321. 

Завдяки Індексу підтримки реформ (ІПР), що розробила і 
постійно оновлює незалежна аналітична платформа VoxUkraine, 
можемо оцінити, як депутати Верховної Ради України VII скли-
кання від Вінниччини підтримували реформаторські закони. ІПР 
показує, наскільки максимально можливий внесок зробив обра-
нець у прийняття 247 прогресивних та 9 антиреформаторських 
законів, які використовувалися в Індексі. Також розраховано, як 
змінювався ІПР кожного нардепа з початку його роботи у Раді 
VII скликання, а також його внесок у 10 напрямів реформ322. 

До третьої групи публікацій з теми належать аналітичні статті 
у засобах масової інформації та журналістські розслідування. 
Велику кількість журналістських аналітичних матеріалів присвя-
чено тому періоду у політичній історії Вінниччини, коли ключову 
роль у регіоні відігравала Народно-демократична партія України 
(далі – НДПУ), а левова частка представників обласної і районної 
політичної еліти і держслужбовців належали до цієї політичної 
сили323. Формування НДПУ на Вінниччині як «партії влади», яке 
характеризувалося масовим вступом місцевої бюрократії до 
партійних лав, у ретроспективній статті «Партія влади у окремо 
взятій області», що охоплює період 1996–2000 рр., проаналізувала 
С. Кабачинська324. У її ж публікації «Батьківщина чує, батьківщина 
знає» проаналізовано позиції регіональної політичної еліти 

                                                            

321 Правляча еліта сучасної України. Аналітична доповідь. № 10. Київ.  
Січень 1998 / М. Шульга, О. Потєхін, Н. Бойко, О. Парохонська, Т. Шульга; 
Інститут соціології НАН України. URL: http://i-soc.com.ua/institute/elit.pdf 

322 ККД депутата: як депутат підтримує реформи. URL: 
https://voxukraine.org/ipr/index.html?filter=all  

323 Білей Н. Оркестру потрібна перша скрипка. Україна і світ сьогодні. 2001. 
17–23 листопада. С. 6; Білей Н. «Серйозна партія – не розкішна кава...». Україна і 
світ сьогодні. 2001. 15–21 вересня. С. 4; Білей Н. «Україна духовна» на 
Вінниччині. Україна і світ сьогодні. 2001. 7–13 липня. С. 7; За круглим столом 
домовлятися легше. Україна і світ сьогодні. 2001. 14–20 липня. С. 2; Білей Н. 
Сходинка за сходинкою. Україна і світ сьогодні. 2001. 20–26 жовтня. С. 6. 

324 Кабачинская С. Партия власти в отдельно взятой области. URL: 
https://zn.ua/POLITICS/partiya_vlasti_v_otdelno_vzyatoy_oblasti.html  
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Вінниччини після відмови частини НДПУ на чолі з А. Матвієнком 
підтримати кандидатуру Л. Кучми на президентських виборах 
1999 р.325. Про вплив партії на життя регіону у 1999 і 2002 рр. 
дізнаємося зі статей голови Вінницького обласного осередку 
НДПУ С. Татусяка326. Низка статей відображає позицію членів 
партії у часи втрати нею впливу327. 

Значна частина регіональної політичної еліти Вінниччини 
тривалий час (принаймні у 2000–2016 рр.) належала до своєрідної 
кланової структури, яку місцеві журналісти охрестили «партією 
вінничан». Зокрема, згадку про голову Вінницької ОДА Ю. Іва-
нова як «батька “партії вінничан”» знаходимо у місцевого 
журналіста Ю. Пархомчука328. Вінницька журналістка Т. Пархом-
чук на сторінках газети «Україна молода» стверджувала, що 
«опорою для Петра Порошенка як політика й бізнесмена» стала 
«партія вінничан»… Саме вона сприяла розвитку його бізнесу в 
області»329. Депутат Вінницької облради від Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода» В. Барцьось вважав, що «партія вінничан» – 
це «клан Порошенка, Домбровського і Гройсмана»330. Про «партію 

                                                            

325 Кабачинская С. Родина слышит, родина знает. URL: 
https://zn.ua/ARCHIVE/rodina_slyshit,_rodina_znaet.html  

326 Татусяк С. Ми є справді серйозною силою. Панорама. 2000. 28 жовтня; 
Татусяк С. Здійснилась мрія про об’єднання центристських та національно-
демократичних сил. Вінниччина. 1999. 16 квітня. 

327 Литвенюк О. Домбровський не змінить партійного квитка. URL: 
https://vn.20minut.ua/Podii/dombrovskiy-ne-zminit-partiynogo-kvitka-20681.html; 
Литвенюк О. Гайсановський пішов з посади голови Вінницького міського 
осередку НДП, проте він продовжує залишатись в політиці. URL: 
https://vn.20minut.ua/Podii/gaysanovskiy-pishov-z-posadi-golovi-vinnitskogo-
miskogo-oseredku-ndp-p-21724.html; Родінкова В. Вінницьких членів НДП 
примушують вступати до інших партій. URL: https://vn.20minut.ua/Podii/ 
vinnitskih-chleniv-ndp-primushuyut-vstupati-do-inshih-partiy-23557.html 

328 Пархомчук Ю. Інша історія найвідоміших вінничан. URL: 
https://www.myvin.com.ua/ua/blogs/b27.html 

329 Пархомчук Т. Граблі й лопати своєї вотчини. URL: 
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2631/180/92503/ 

330 Барцьось В. У Вороновиці на Вінниччині закривають школу, щоби 
побудувати сміттєзвалище. URL: https://gazeta.ua/blog/36666/u-voronovici-na-
vinnichchini-zakrivayut-shkolu-schobi-pobuduvati-smittyezvalische?mobile=true 
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вінничан» йшлося у аналітичних матеріалах сайтів «5 канал»331, 
korrespondent.net332, «Свобода слова в Україні»333, «33-й канал»334, 
«Винница.info»335, «Місто»336 тощо. Неодноразово «партію вінни-
чан» згадував у своїй книзі «Четверта кров» колишній головний 
редактор газети Вінницької облдержадміністрації «Подолія» (газе-
та припинила існування у 2008 р.) В. Климончук, який пов’язував 
діяльність цієї структури із О. Домбровським та Г. Заболотним337. 

Детальну характеристику «партії вінничан», як явища у 
політичному житті Вінниччини, дав місцевий громадський діяч і 
публіцист А. Якименко у статті «Партія Вінничан: децентралізація 
та децентралізатори», що була опублікована у січні 2015 р. на 
інформаційно-аналітичному порталі «Хвиля». Зокрема, він виокре-
мив такі ознаки цієї неформальної структури, як: закритість, 
ієрархічність, клановість, провінційність, популізм, хуторянство, 
самоізоляція, чітка ідентифікація за територіальною належністю 
тощо338. Питання створення і функціонування «партії вінничан», 
методів взаємодії її членів між собою та з органами державної 
влади на регіональному та загальнодержавному рівні, контролю за 

                                                            

331 Вінницькі майданівці розгромили маєток родича Пшонки прокурора 
Мрихіна. URL: https://www.5.ua/suspilstvo/vinnytski-maidanivtsi-rozhromyly-
maietok-rodycha-pshonky-prokurora-mrykhina-44064.html  

332 Корреспондент: Путем «донецких». Порошенко формирует окружение из 
земляков. URL: https://korrespondent.net/ukraine/politics/3459717-korrespondent-
putem-donetskykh-poroshenko-formyruet-okruzhenye-yz-zemliakov  

333 Реванш «партії вінничан». URL: http://svobodaslova.in.ua/index.php?/ 
news/read/3011  

334 Чому Палій рвав портрети Порошенка та Гройсмана і оголошував 
голодування? URL: http://33kanal.com/chomu-palijj-rvav-portreti-poroshenka-ta.html 

335 Заболотный и Домбровский «кристаллизовали» партию винничан. URL: 
http://www.vinnitsa.info/news/politics/zabolotniy-i-dombrovskiy-kristallizovali-
partiyu-vinnichan.html 

336 Добринська Л. Чотири роки губернатора. Олександр Домбровський – про 
владний ескалатор, свій хрест, гармонію в житті. URL: http://www.misto. 
vn.ua/index.php?action=1&k=5266&page=1 

337 Климчук В. Четверта кров. Моє життя в журналістиці – чудове, трагічне і 
типове. Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. С. 50, 71, 132, 138, 139, 141, 144. 

338 Якименко А. Партія Вінничан: децентралізація та децентралізатори. URL: 
http://hvylya.net/analytics/politics/partiya-vinnichan-detsentralizatsiya-ta-detsentralizatori.html  
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розподілом і перерозподілом ресурсів у регіоні тощо висвітлені у 
публіцистичних статтях Т. Пархомчук339 та О. Логінова340. 

Ключовим механізмом збереження влади «партії вінничан» 
була підтримка груп інтересів і наявність потужної місцевої 
команди. Принаймні така схема дозволила голові ОДА О. Дом-
бровському і голові облради Г. Заболотному залишатися при владі 
у 2005–2010 рр. У цьому контексті яскравою ілюстрацією потуж-
ності регіональних еліт є три спроби звільнення О. Домбровського 
з посади голови Вінницької ОДА. Про першу спробу, що мала 
місце у жовтні 2005 р., ідеться у статтях Л. Волошиної341. Тоді, 
одночасно із послабленням П. Порошенка, віце-прем’єр-міністр з 
регіональної політики Р. Безсмертний запропонував О. Домбров-
ському добровільно піти з посади, мотивуючи це політичним 
рішення Президента В. Ющенка про ротацію голів ОДА. Коли це 
стало відомо у Вінниці, місцеві чиновники і депутати облради 
стали на захист голови облдержадміністрації. У Вінниці зібралася 
позачергова сесія облради, яка звернулась до Президента із 
проханням не звільняти обласного лідера. Водночас 7 листопада 
2005 р. у Київ вирушило близько 20 голів райдержадміністрацій, 
щоб довести Р. Безсмертному безпідставність його претензій. 
Характеризуючи цю ситуацію, Л. Волошина зробила висновок, що 
«Вінницька ОДА … довела слабкість віце-прем’єра з регіональної 
політики Романа Безсмертного і силу регіональних еліт»342. Про 
другу, завуальовану, спробу центральної влади прибрати 
О. Домбровського з області шляхом пропозиції брати участь у 
парламентських виборах 2007 р. за списками «Нашої України» та 
політичну поведінку голови ОДА йшлося у матеріалах «Радіо 

                                                            

339 Пархомчук Т. Граблі й лопати своєї вотчини. URL: 
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2631/180/92503/ 

340 О. Логінов : Вінницька область – це «партія вінничан», яка не 
форматувалася з 1944 року. URL: https://www.unian.ua/vinnica/559908-ologinov-
vinnitska-oblast-tse-partiya-vinnichan-yaka-ne-formatuvalasya-z-1944-roku.html 

341 Волошина Л. Виннитчина отстояла губернатора. URL: http://www.dsnews. 
ua/politics/art22815  

342 Там само. 
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Свобода»343 і «Ділова столиця»344. Втретє О. Домбровський опи-
нився перед загрозою звільнення у жовтні 2008 р., коли Президент 
В. Ющенко виніс йому догану за порушення указу про узгодження 
з Адміністрацією Президента України виїздів за межі області її 
керівника. У цьому випадку дії регіональної політичної еліти 
полягали у вербалізації підтримки голови ОДА головами райдерж-
адміністрацій та зверненні облради до Президента В. Ющенка зі 
закликом скасувати указ про винесення догани і були спрямовані 
на збереження status quo в управлінні областю та мінімізацію 
втручання Києва у життя регіону. Цю ситуацію детально 
розглянула Т. Пархомчук у статті «Передостанній із могікан»345. 

Про життєвий шлях, політичну і державну діяльність 
представників вищого прошарку вінницької політичної еліти – 
голів облдержадміністрацій та облрад – повідомляли публікації 
регіональних та загальнодержавних ЗМІ. Так, про А. Матвієнка, 
одного із ключових політиків Вінниччини другої половини 1990-х – 
початку 2000-х рр., голову ОДА у 1996–1998 рр., народного 
депутата I, III, IV, V, VI, VIII скликань дізнаємося зі статті 
І. Гаврилової346. Про його наступника – М. Чумака писали газети 
«День»347, «Урядовий кур’єр»348 та Інформаційне агентство 
Укрінформ349. 

Обставини призначення головою Вінницької ОДА Д. Двор-
кіса, який на той час уже обіймав посаду голови Вінницької 

                                                            

343 Губернатор Вінниччини відмовився від участі у парламентських виборах 
за списками НСНУ. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/962408.html 

344 Домбровский выбрал губернаторство. URL: http://www.dsnews.ua/ 
politics/art30767 

345 Пархомчук Т. Предпоследний из могикан. URL: https://zn.ua/POLITICS/ 
predposledniy_iz_mogikan.html 

346 Гаврилова І. Анатолій Матвієнко: «Сірість, приведена до влади, 
згубна...». URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/nota-bene/anatoliy-matviienko-sirist-
privedena-do-vladi-zgubna 

347 Мельник В. Екс-губернатор Вінниччини Микола Чумак : «При нинішній 
владі я на державну роботу не піду». URL: http://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/ 
eks-gubernator-vinnichchini-mikola-chumak-pri-ninishniy-vladi-ya-na-derzhavnu 

348 Чумак М.: Легкого хліба не буває. Урядовий кур’єр. 1999. 30 березня. С. 5. 
349 Захар’яш Є. У Вінниці – новий керівник адміністрації. Інформаційне 

агентство Укрінформ. 1998. 28 квітня. С. 3. 
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міської ради і був народним депутатом України III скликання, його 
складні відносини із Вінницькою обласною радою і проводом 
пануючої на той час у регіоні НДПУ проаналізувала С. Кабачин-
ська у статтях «Полігон»350 та «Вінницька мердепіада»351. Про 
конфлікт між Д. Дворкісом та вінницькою політичною елітою 
загалом і Д. Дворкісом та Вінницькою облрадою, що закінчився 
висловленням недовіри останньому, зокрема, йдеться у 
публікаціях В. Мельника352 та О. Середи353. Обставини замаху на 
вбивство Д. Дворкіса відразу після його відставки з посади голови 
ОДА висвітлено у статті С. Кабачинської «Тягар слави»354. 

Діяльності Ю. Іванова на посаді голови Вінницької ОДА 
присвячено статті С. Кабачинської355 та К. Бондаренка356, у яких, 
зокрема, висвітлена позиція голови ОДА щодо розвитку 
сільськогосподарського виробництва, цукрової і переробної галузі 
в області, взаємовідносини із міським головою Вінниці В. Вахов-
ським (якого називали ставлеником Ю. Іванова) та обласним 
осередком НДПУ тощо. Про одного із двох «варягів» у Вінницькій 
облдержадміністрації за весь час її існування – В. Коцемира 
писали «Українська правда»357, «Дзеркало тижня»358 та «Коммен-

                                                            

350 Кабачинская С. Полигон. URL: https://zn.ua/ARCHIVE/poligon.html  
351 Кабачинская С. Винницкая мэрдепиада. URL: https://zn.ua/POLITICS/ 

vinnitskaya_merdepiada.html  
352 Мельник В. Вінниччина нового губернатора не прийняла. URL: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayini/vinnichchina-novogo-gubernatora-ne-
priynyala; Мельник В. Калiф на два мiсяцi. URL: https://day.kyiv.ua/uk/ 
article/podrobici/kalif-na-dva-misyaci; Мельник В. Губернатори знову винні у 
«розвалі економіки». День. 1999. 4 листопада. С. 2. 

353 Середа О. Чи піде Дворкіс з Вінниці? URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ 
nota-bene/chi-pide-dvorkis-z-vinnici  

354 Кабачинская С. Бремя славы. URL: https://zn.ua/POLITICS/bremya_ 
slavy.html  

355 Кабачинська С. Погода на врожай. URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/ 
pogoda_na_vrozhay.html 

356 Бондаренко К. Ода на честь голів ОДА. Політика і культура. 2000. № 18. 
С. 15–17. 

357 Новый «неприметный» губернатор Винниччины – «варяг» от Партии 
регионов. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2002/05/10/4367493/ 

358 Пархомчук Т. «ЧУЖИЙ»-1. URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/chuzhiy-1.html  
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тарииУА»359. Так, у статті «Чужий-1» Т. Пархомчук детально 
проаналізувала розклад політичних сил в області після призначен-
ня В. Коцемира головою ОДА, його взаємовідносини із місцевою 
політичною елітою А. Матвієнком, Ю. Івановим, Г. Заболотним360; 
А. Моржковський у дописі «Коцемира сменили на переправе» 
розглянув звільнення В. Коцемира з посади голови Вінницької 
ОДА влітку 2004 р. як боротьбу на регіональному рівні між 
ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ» та СДПУ(о)361. 

Призначення головою Вінницької ОДА Г. Калетніка влітку 
2004 р., незадовго до президентських виборів, проаналізувала 
Т. Пархомчук. У статтях «Губернатор-«NEXT»»362, «Зміна губер-
натора Вінниччини як черговий дзвінок «донецьким»?..»363 та 
«100 днів після наказу за 22 дні до виборів»364 вона детально 
розглянула причини його призначення, систему взаємовідносин у 
регіоні між «регіоналами» та «есдеками», економічні інтереси 
різних політичних гравців у області, зробила історичний екскурс у 
часи перебування Г. Калетніка на посаді голови Вінницької 
обласної ради (1998–2002). 

Про призначення керівником Вінницької області міського 
голови Вінниці О. Домбровського у лютому 2005 р., його 
союзників та суперників у регіоні, інтереси ключових політичних 
акторів, у зв’язку із цим призначенням, ідеться у статті «Дзеркала 
тижня» «27 государевих очей: не було б косоокості»365. Стаття 
                                                            

359 Моржковский А. Коцемира сменили на переправе. URL: 
https://comments.ua/politics/27806-Kotsemira-smenili-pereprave.html 

360 Пархомчук Т. «ЧУЖИЙ»-1. URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/chuzhiy-1.html 
361 Моржковский А. Коцемира сменили на переправе. URL: 

https://comments.ua/politics/27806-Kotsemira-smenili-pereprave.html 
362 Пархомчук Т. Губернатор-«NEXT». URL: https://dt.ua/POLITICS/ 

gubernator-next.html 
363 Пархомчук Т. Зміна губернатора Вінниччини як черговий дзвінок 

«донецьким»? URL: https://beta.dt.ua/ARCHIVE/zmina_gubernatora_vinnichchini_ 
yak_chergoviy_dzvinok_donetskim.html 

364 Пархомчук Т. 100 днів після наказу за 22 дні до виборів. Незадоволення 
«LTDешних» інвесторів вінницьким губернатором вважати недійсним? URL: 
https://beta.dt.ua/LAW/100_dniv_pislya_nakazu_za_22_dni_do_viboriv_nezadovolenn
ya_ltdeshnih_investoriv_vinnitskim_gubernato.html 

365 Пархомчук Т. 27 государевих очей: не було б косоокості. URL: 
https://dt.ua/ARCHIVE/27_gosudarevih_ochey_ne_bulo_b_kosookosti.html 
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«Звідки у Вінниці проблеми з головою»366 проливає світло на 
боротьбу за крісло міського голови Вінниці після призначення 
О. Домбровського головою ОДА. Декілька статей Т. Пархомчук 
присвячено діяльності О. Домбровського на посаді голови ОДА та 
спробам його звільнення у 2005 та 2008 рр.367. Низку статей у 
зв’язку із призначенням О. Домбровського, що ілюструють 
функціонування регіональної еліти, опублікували місцеві ЗМІ, 
зокрема, «20 хвилин»368. Наявні і декілька статей, що ілюструють 
тіньовий бік політичної діяльності О. Домбровського, демонстру-
ють його зв’язки і матеріальні статки369. 

Обставини призначення головою Вінницької ОДА В. Деміш-
кана і взаємовідносини із регіональною елітою впродовж зовсім 
короткого періоду його перебування на посаді висвітлено у статті 
«Чужі тут не ходять»370. Про призначення голів райдерж-
адміністрацій Вінницької області у 2010 р. ідеться у статті 
«РЕГІОНАЛьна політика кадрів Демішкана»371. 

У низці статей розглядається діяльність голови Вінницької 
ОДА у грудні 2012 р. – березні 2014 р. І. Мовчана. Зокрема, М. Зо-
тов показав ставлення до цього призначення місцевих політичних 
лідерів – О. Домбровського, М. Джиги, В. Гройсмана, Г. Ткачу-

                                                            

366 Пархомчук Т. Звідки у Вінниці проблеми з головою. URL: 
https://beta.dt.ua/POLITICS/zvidki_u_vinnitsi_problemi_z_golovoyu.html 

367 Пархомчук Т. Відставка відставки? URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/ 
vidstavka_vidstavki.html; Пархомчук Т. Лінія фронту – губернаторські крісла. 
URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/liniya_frontu__gubernatorski_krisla.html; Пархом-
чук Т. Передостанній із могікан. URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/ 
peredostanniy_iz_mogikan.html  

368 НДП вважає нелогічним вихід Домбровського з партії. URL: 
https://vn.20minut.ua/Podii/ndp-vvazhae-nelogichnim-vihid-dombrovskogo-z-partiyi-
27622.html 

369 Александр Домбровский. Второй после Президента. ЧАСТЬ 1. URL: 
https://skelet-info.org/aleksandr-dombrovskij/; Домбровский Александр. Второй 
после Президента. ЧАСТЬ 2. URL: https://skelet-info.org/dombrovskij-aleksandr-
vtoroj-posle-prezidenta-chast-2/; Александр Домбровский: отец винницкого клана и 
особа, приближенная к Гаранту. URL: https://antikor.com.ua/articles/224800-
aleksandr_dombrovskij_otets_vinnitskogo_klana_i_osoba_priblihennaja_k_garantu  

370 Чужі тут не ходять. URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/chuzhi_tut_ne_ hodyat-1.html 
371 Шарапов О. РЕГІОНАЛьна політика кадрів Демішкана. URL: 

https://vn.20minut.ua/Polityka/regionalna-politika-kadriv-demishkana-175103.html 
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ка372, Т. Пархомчук намагалася з’ясувати, «чиєю людиною» був 
І. Мовчан373, а В. Скрипник проаналізував наявні бізнес-активи 
сім’ї Мовчанів (ПП «Кряж» і ТОВ «Подільські цукроварні») та 
причини занепаду бізнесу у 2013–2014 рр.374. Оцінка діяльності 
І. Мовчана на посаді керівника області представниками регіо-
нальної політичної еліти викладена у статті «Як відомі вінничани 
оцінюють діяльність Мовчана на посаді губернатора»375. 

Велику кількість віднайдених нами аналітичних дописів у 
загальнодержавних і регіональних ЗМІ присвячено обранню та 
діяльності міських голів Вінниці: Д. Дворкіса, В. Вахов-
ського376, О. Домбровського377, В. Гройсмана378, С. Моргуно-

                                                            

372 Зотов М. «Он настроен эффективно работать». Новым губернатором 
Винницкой области стал Иван Мовчан. URL: https://day.kyiv.ua/ru/article/ 
podrobnosti/nastroen-effektivno-rabotat; Зотов М. Новий губернатор Вінниччини – 
Іван Мовчан. URL: http://misto.vn.ua/news/item/id/5515 

373 Пархомчук Т. Чого чекати від нового губернатора. URL: 
https://vn.20minut.ua/Polityka/chogo-chekati-vid-novogo-gubernatora-10256679.html  

374 Скрипник В. Родина останнього губернатора-регіонала Мовчана влізла у 
великі борги. URL: https://vn.20minut.ua/Polityka/rodina-ostannogo-gubernatora-
regionala-movchana-vlizla-u-veliki-borgi-10456551.html  

375 Як відомі вінничани оцінюють діяльність Мовчана на посаді 
губернатора. URL: http://www.vinnitsa.info/news/yak-vidomi-vinnichani-otsinyuyut-
diyalnist-movchana-na-posadi-gubernatora.html 

376 Кабачинская С. По апробированному сценарию. URL: 
http://gazeta.zn.ua/POLITICS/po_aprobirovannomu_stsenariyu.html; К. О. «Собор» 
кандидата на мера не висуває, але братиме участь у його виборах: [Прес. конф. 
нар. деп. України А. Матвієнка у Вінниці]. Вінниччина. 2000. 5 травня. С. 2; 
Похоронили экс-мэра Владимира Ваховского, который хитростью «выбил» у 
Кучмы деньги для Винницы. URL: https://real-vin.com/2013-03-03-13-26-42-2 

377 Пархомчук Т. Карфаген має бути... розграбовано, або національні 
особливості провінційного переділу очима вінницького мера. URL: 
https://beta.dt.ua/POLITICS/karfagen_mae_buti_rozgrabovano,_abo_natsionalni_osobl
ivosti_provintsiynogo_peredilu_ochima_vinnitsko.html 

378 Пархомчук Т. Вінницький мер Володимир Гройсман: «Молодість – не 
вада, а запас міцності». URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/vinnitskiy_mer_volodimir_ 
groysman_molodist__ne_vada,_a_zapas_mitsnosti.html; Пархомчук Т. Вінницький мер 
Володимир Гройсман: «Субсидії повинні канути в Лету. Цільова допомога напряму – 
і жодних тіньових схем». URL: https://beta.dt.ua/ ECONOMICS/vinnitskiy_ 
mer_volodimir_groysman_subsidiyi_povinni_kanuti_v_letu_tsilova_dopomoga_napryamu_
_i_zhodn.html 
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ва379. Про хід виборів міського голови Вінниці у 2000 р., коли 
розгорнулася запекла боротьба між головними претендентами 
В. Ваховським і Ю. Коробкіним, ідеться у статті В. Грінченко380. 
Згаданий журналістський допис цікавий і тим, що у ньому 
показано позиції різних представників міської еліти. Обставини 
зміщення секретаря і в.о. голови Вінницької міської ради В. Козака 
і призначення на цю посаду В. Гройсмана розглянуто у статті 
Т. Пархомчук381.  

Політичний портрет Г. Заболотного – Представника Прези-
дента України, голови РДА та голови райради у Бершадському 
районі (1992–1998), заступника, першого заступника голови 
Вінницької ОДА у 1998–2006 рр., голови Вінницької обласної ради 
у 2006–2010 рр., народного депутата VII і VIII скликань знаходимо 
на декількох сайтах журналістських розслідувань382. Обставини 
призначення Г. Заболотного заступником голови ОДА у 2005 р. і 
обрання головою Вінницької обласної ради у 2006 р. висвітлені у 
статті Т. Пархомчук «А бютівці тут тихі»383. 

Особливості політичної біографії голови Вінницької обласної 
ради у 2010–2014 рр., заступника голови облдержадміністрації у 
1998–1999, 2001–2005 рр., народного депутата IV скликання 
С. Татусяка дізнаємося із публікацій на сайті «Антикор»384 та 

                                                            

379 Гаращук А. Під аркою в парку буде фонтан, а транспортного колапсу у 
Вінниці не буде – Сергій Моргунов. URL: http://www.vinnitsa.info/news/pid-arkoyu-v-
parku-bude-fontan-a-transportnogo-kolapsu-u-vinnitsi-ne-bude-sergiy-morgunov.html 

380 Грінченко В. Коробкіна на виборах мера пресують вже традиційно. URL: 
https://vn.20minut.ua/Podii/korobkina-na-viborah-mera-presuyut-vzhe-traditsiyno-
37802.html  

381 Пархомчук Т. Чужі тут не ходять. На Вінниччині триває передвиборна 
зачистка влади. URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/chuzhi_tut_ne_hodyat_na_ 
vinnichchini_trivae_peredviborna_zachistka_vladi.html 

382 Григорій Заболотний : спроба політичного портрета. URL: 
http://svobodaslova.in.ua/news/read/62 

383 Пархомчук Т. А бютівці тут тихі. URL: https://beta.dt.ua/ 
POLITICS/a_byutivtsi_tut_tihi.html 

384 Винницкий региональный хамелеон Сергей Татусяк, кто он? URL: 
https://antikor.com.ua/articles/52685-vinnitskij_regionaljnyj_hameleon_sergej_tatusjak_ 
kto_on  
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статті О. Пустовіт385. Про голову обласної ради у 2014–2015 рр. 
С. Свитка йдеться у матеріалі «Інформаційної Вінниччини»386. 

Зрозуміти стратегію призначень голів ОДА у 1995–2010 рр. 
спробувала газета «Місто» у публікації «Чужі тут “в губернатори” 
не ходять...»387. Подібна стаття, з якої ми можемо отримати 
інформацію про деякі психологічні риси очільників області у 
1992–2010 рр., дані про їхнє життя після звільнення з посади 
голови ОДА, розміщена на сайті gazeta.ua388. 

Значно рідше ЗМІ приділяли увагу районному керівництву 
області. Втім, нам вдалося відшукати низку статей. Зокрема, це 
статті про обставини звільнення голови Барської РДА В. Масного 
внаслідок його конфлікту із тогочасним головою Вінницької ОДА 
В. Коцемиром389, про діяльність голови Оратівської районної Ради 
М. Цимбалюка390 та голови Іллінецької районної державної 
адміністрації А. Лисака391. 

                                                            

385 Пустовіт О. Сергій Татусяк – спікер Вінницького обласного парламенту. 
URL: https://vn.20minut.ua/Polityka/sergiy-tatusyak--spiker-vinnitskogo-oblasnogo-
parlamentu-10186859.html 

386 Землероб, «рухівець» та холостяк. Хто він, новий голова Вінницької 
обласної ради? URL: http://i-vin.info/news/zemlerob-rukhivets-ta-kholostyak-khto-
vin-novyy-golova-vinnytskoyi-oblasnoyi-rady-4799 

387 Чужі тут «в губернатори» не ходять... URL: http://misto.vn.ua/ 
news/item/id/1524 

388 Мураховская В., Щербатюк Т., Кантонистова А. «Я вращался в кругах, 
где знали, что деньги обесценятся». URL: https://gazeta.ua/ru/articles/vinnitsa-
newspaper/_a-vraschalsya-v-krugah-gde-znali-chto-dengi-obescenyatsya/340119? 
mobile=true  

389 Пархомчук Т. Пане Президенте, вам повістка. Чиновники, звільнені в 
липні на продовольчій переправі, вимагають сатисфакції. URL: 
https://beta.dt.ua/POLITICS/pane_prezidente,_vam_povistka_chinovniki,_zvilneni_v_l
ipni_na_prodovolchiy_perepravi,_vimagayut_sati.html 

390 Кавун М. Демократія по-оратівськи. Робітнича газета. 1995. 30 березня. 
391 Рік на посаді голови державної адміністрації Андрія Лисака : що 

зроблено. Трудова слава. 2016. 17 листопада. № 47. С. 1–2. URL: http://illintsi-
rada.gov.ua/userfiles/Trydova%20slava/47.pdf; Сучасну Україну будує кожен з нас 
[промова голови Іллінецької державної адміністрації А. Лисака]. Трудова слава. 
2016. 26 серпня. № 35. С. 1, 4–5. URL: http://illintsi-rada.gov.ua/userfiles/ 
Trydova%20slava/35.pdf  
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Починаючи з 1998 р. Вінницьку область асоціювали із особис-
тістю П. Порошенка, бізнес якого переважно був зосереджений у 
цьому регіоні. Про те, як П. Порошенко розбудовував свою 
кондитерську бізнес-імперію, ідеться у статті «Шоколадные баро-
ны»392. Вплив П. Порошенка на політичний ландшафт Вінниччини 
розкрито у статті О. Пустовіт «ПоRoshenКО – міністр закордонних 
і вінницьких справ»393. 

У грудні 2003 р. газета «2000» присвятила П. Порошенку 
відразу 8 шпальт. Перш за все, була дана характеристика особис-
тості політика394. Найбільш цікавими для нашого дослідження є 
статті А. Вольфа «“Трагичная фигура” украинской политики»395 і 
«Вечный неопозиционер»396, у якій детально простежується 
політична біографія П. Порошенка, зокрема його участь у 
парламентський виборах 1998 р., співпраця з СДПУ(о), створення 
власної партії «Солідарність» і її участь у політичному житті на 
загальнодержавному (фракція «Солідарність» у Верховній Раді 
України) та регіональному (однойменна фракція у Вінницькій 
міській раді) рівнях, участь у створенні «Партії регіонального 
відродження України». Окремо варто виділити блок, де автор 
проаналізував мотиви і обставини приєднання П. Порошенка до 
національно-демократичного блоку на чолі з В. Ющенком. 

У низці статей В. Суботіна дана детальна характеристика 
бізнес-активів сім’ї П. Порошенка станом на 2003 р. Зокрема, у 
статті «Бизнес-империя Порошенко» проаналізовано структуру 
концерну «Укрпромінвест» (у т.ч. на території Вінницької області), 

                                                            

392 Шоколадные бароны. URL: https://investgazeta.delo.ua/ekonomika/ 
shokoladnye-barony-262221/  

393 Пустовіт О. ПоRoshenКО – міністр закордонних і вінницьких справ. 
URL: https://vn.20minut.ua/Polityka/poroshenko--ministr-zakordonnih-i-vinnitskih-
sprav-159743.html#page_comments 

394 Субботин В. СДПП: студент, десантник, предприниматель, политик. 
2000. 2003. 19 декабря. С. B 3. URL: https://www.2000.ua/modules/pages/files/51-
201-19---25-dekabrja--2003-g-_455638_1.pdf 

395 Вольф А. «Трагичная фигура» украинской политики. 2000. 2003. 
19 декабря. С. B 2,6. URL: https://www.2000.ua/modules/pages/files/51-201-19---25-
dekabrja--2003-g-_455638_1.pdf 

396 Вольф А. «Вечный неопозиционер». 2000. 2003. 19 декабря. С. B 1, 6. URL: 
https://www.2000.ua/modules/pages/files/51-201-19---25-dekabrja--2003-g-_455638_1.pdf 
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показано зв’язки з офшорними компаніями397. У статтях «Бізнес на 
хвилях» і «Транспортний світ Укрпромінвесту» детально розгля-
нуто автомобіле- і суднобудівний напрями роботи концерну398. 
Окремо проаналізовані медіа-активи П. Порошенка та показано 
його ставлення до редакційної політики підконтрольних ЗМІ399. У 
статті «Не все так прозрачно в этом доме?» розглядаються 
можливі факти використання П. Порошенком політичної влади з 
метою створення сприятливих умов для ведення свого бізнесу400. 

Про психологічні особливості П. Порошенка, його взаємини з 
найближчим оточенням вінницького періоду пише Б. Буткевич401. 
Політичний портрет П. Порошенка після «помаранчевої револю-
ції» 2004 р. змальовує оглядач газети «Факти» А. Артазей402. 
Відразу після перемоги П. Порошенка на президентських виборах 
2014 р. його політичну біографію опублікував часопис «Україн-
ський тиждень»403. 

У низці статей проаналізовані різні аспекти політичної 
ситуації на Вінниччині після перемоги «помаранчевої революції», 

                                                            

397 Субботин В. Бизнес-империя Порошенко. 2000. 2003. 19 декабря. С. B 1, 
4–5. URL: https://www.2000.ua/modules/pages/files/51-201-19---25-dekabrja--2003-
g_455638_1.pdf  

398 Субботин В. Бизнес на волнах. Судостороительное направление 
Укрпроминвеста. 2000. 2003. 19 декабря. С. B 2. URL: https://www.2000.ua/modules/ 
pages/files/51-201-19---25-dekabrja--2003-g-_455638_1.pdf; Субботин В. Транс-
портный мир Укрпроминвеста. 2000. 2003. 19 декабря. С. B 7. URL: https://www. 
2000.ua/modules/pages/files/51-201-19---25-dekabrja--2003-g-_455638_1.pdf 

399 Каленюк А. «Офицер» свободы слова. 2000. 2003. 19 декабря. С. B 7, 8. 
URL: https://www.2000.ua/modules/pages/files/51-201-19---25-dekabrja--2003-g-
_455638_1.pdf  

400 Субботин В. Не все так прозрачно в этом доме? 2000. 2003. 19 декабря. 
С. B 8. URL: https://www.2000.ua/modules/pages/files/51-201-19---25-dekabrja--
2003-g-_455638_1.pdf  

401 Буткевич Б. Збірна президента. URL: https://tyzhden.ua/Politics/165404  
402 Артазей А. Петр Порошенко живет недалеко от Верховной Рады в 

квартире площадью 120 квадратных метров и за прошлый год задекларировал 
доход в два миллиона гривен. URL: https://fakty.ua/61469-petr-poroshenko-zhivet-
nedaleko-ot-verhovnoj-rady-v-kvartire-plocshadyu-120-kvadratnyh-metrov-i-za-
proshlyj-god-zadeklariroval-dohod-v-dva-milliona-griven 

403 Малко Р. Майстер політичної реінкарнації. Український тиждень. 2014. 
№ 25 (345). 20–26 червня. С. 16–17. URL: http://shron2.chtyvo.org.ua/ 
Ukrainskyi_tyzhden/2014_N25_345_Prezydent_perekhidnoho_periodu.pdf 



                                                    Характеристика наукових досліджень...    87

зокрема, внутрішньополітичну боротьбу у середовищі «Народного 
союзу “Наша Україна”»404. 

Ролі Вінниччини, вінницької політичної еліти і безпосередньо 
П. Порошенка у загальнодержавних політичних процесах після 
«помаранчевої революції» у статті «Влада та бізнес – партнери?» 
торкається політолог О. Молдован405. 

Ротація регіональних політичних еліт найчастіше відбувається 
під час парламентських та місцевих виборів. З огляду на це певний 
інтерес для нашого дослідження становлять аналітичні газетні 
статті, у яких відображено перебіг на Вінниччині парламентських 
виборів 2002–2012 рр.406. Протистояння між «партією вінничан» і 
кланом Калетніків (наразі йдеться про Г. Калетніка і його 
племінницю О. Калетник) на парламентських виборах 2012 р. 
відображено у статтях «Кланові війни за Вінниччину. [Оксана] 
Калетник VS Порошенко»407, «Війни за Вінниччину. [Григорій] 
Калетнік VS Демчак»408 та ін.409. 

                                                            

404 «Нашоукраїнці» вимагають заборонити діяльність НСНУ. У Вінниці суд 
уже призупинив реєстрацію місцевого помаранчевого осередку. Столичний 
Подільський суд поки в роздумах. URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/ 
nashoukrayintsi_vimagayut_zaboroniti_diyalnist_nsnu_u_vinnitsi_sud_uzhe_prizupini
v_reestratsiyu_mist.html 

405 Молдован О. Влада та бізнес – партнери? Нові керівники мусять довести, 
що це так. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/vlada-ta-biznes-partneri  

406 Пархомчук Т. Летять качки, або нові перевибори Шурика. https://beta. 
dt.ua/POLITICS/letyat_kachki,_abo_novi_perevibori_shurika.html; Пархомчук Т. По 
другому колу. URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/ po_drugomu_kolu.html; Пархом-
чук Т. Особливості провінційного оскарження. URL: https://beta.dt.ua/POLITICS/ 
osoblivosti_provintsiynogo_oskarzhennya.html; Вінниччина після виборів: місяць 
чуток і очікувань. URL: http://www.vinnitsa. info/news/vinnichchina-pislya-viboriv-
misyats-chutok-i-ochikuvan.html; Владислав Телень: Вибори на Вінниччині схожі 
на сімейний бізнес. URL: https://vn.20minut. ua/Polityka/vladislav-telen-vibori-na-
vinnichchini-shozhi-na-simeyniy-biznes-10238569.html; Пархомчук Т. Пардепи, 
візьміть округи. URL: https://beta.dt.ua/ARCHIVE/pardepi,_vizmit_okrugi.html 

407 Ніколаєнко Т. Кланові війни за Вінниччину. [Оксана] Калетник VS 
Порошенко. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/28/6973633/  

408 Ніколаєнко Т. Війни за Вінниччину. [Григорій] Калетнік VS Демчак. 
URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2012/10/3/6973912/ 

409 Уманська Д. Округ № 18: Округ, за який Демчак посидів і в Раді, і в 
тюрмі. URL: https://vn.depo.ua/ukr/vn/okrug-18-20180614790676 
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Передвиборчу боротьбу на місцевих виборах 2006 р., шанси 
різних політичних сил на отримання депутатських мандатів та 
посади голови у Вінницькій обласній і міській радах проаналізо-
вано у статті Т. Пархомчук «Повернення колишніх губернато-
рів»410. Партійні списки, до яких були занесені кандидати у 
депутати обласної ради на місцевих виборах 2006 р., проаналізувала 
газета «20 хвилин»411. Про характер взаємодії між представниками 
регіональної еліти у обласній і міській радах дізнаємось із 
публікацій газети «Ділова столиця» «Вінницькі демократи живуть 
дружно»412 і «Вінницька капітуляція»413. Про політичну ситуацію у 
регіоні напередодні місцевих виборів 2010 р. та роботу ново-
обраної обласної ради дізнаємося зі статей Т. Пархомчук414. 

Про кандидатів у народні депутати України, що балотувалися 
на мажоритарних округах у Вінницькій області на парламентських 
виборах 2014 р., дізнаємося зі статті М. Зотова415. Місцеві ЗМІ 
також доволі активно писали про законодавчу діяльність народних 
депутатів від Вінниччини у Верховній Раді України VIII скли-
кання416. 

Низка публікацій у ЗМІ присвячена представникам вінницької 
регіональної політичної еліти, що вийшла на загальнодержавний 
рівень після подій 2014 р. Зокрема, це статті про А. Шинькови-

                                                            

410 Пархомчук Т. Повернення колишніх губернаторів. URL: 
https://beta.dt.ua/POLITICS/povernennya_kolishnih_gubernatoriv.html 

411 «All Star» вінницьких партсписків. URL: https://vn.20minut.ua/Podii/all-
star-vinnitskih-partspiskiv-35959.html 

412 Винницкие демократы живут дружно. Представители одной администра-
тивной команды поделили между собой. URL: http://www.dsnews.ua/ politics/ 
art24518  

413 Винницкая капитуляция. URL: http://www.dsnews.ua/politics/art27298  
414 Пархомчук Т. Партійний перетин пропорційної системи. URL: 

https://beta.dt.ua/POLITICS/partiyniy_peretin_proportsiynoyi_sistemi.html; Пархом-
чук Т. Як депутати Вінницької облради волю виборців здавали. URL: 
https://beta.dt.ua/POLITICS/yak_deputati_vinnitskoyi_oblradi_volyu_vibortsiv_zdavali.html 

415 Зотов М. Син президента, колишній губернатор і «Міс Вінниця»... URL: 
http://misto.vn.ua/news/item/id/7602 

416 За рік каденції народні депутати-вінничани написали 236 запитів. URL: 
https://www.myvin.com.ua/ua/news/vinpol/38793.html  
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ча417, І. Мельничука418, І. Спориша419, О. Порошенка420, П. Юрчи-
шина421, Р. Демчака422, М. Кучера423, Г. Ткачука, А. Реву424, 
В. Кістіона425, М. Продана426 тощо. Статки, якими володіли депутати 
Верховної Ради України VIII скликання від регіону, у кількох публі-
каціях проаналізував інтернет-портал «Інформаційна Вінниччина»427. 

                                                            

417 Алексеев И. «Белый воротничок» Гереги, представитель регионала 
Калетника или какой Шинькович депутат?! URL: http://antikor.com.ua/articles/ 
61863-belyj_vorotnichok_geregi_predstavitelj_regionala_kaletnika_ili_kakoj_shinjkovich_ 
deputat; Нові обличчя Верховної Ради: Андрій Шинькович. URL: https://www. 
depo.ua/ukr/politics/novye-litsa-verhovnoy-rady-andrey-shinkovich-31102014164200 

418 Як працював у Верховній Раді депутат від 14 округу Іван Мельничук: 
аналіз роботи. URL: https://barnews.city/read/dosvid/33240/yak-pracyuvav-u-
verhovnij-radi-deputat-vid-14-okrugu-ivan-melnichuk-analiz-roboti 

419 Нові обличчя Верховної Ради: Іван Спориш. URL: https://www. 
depo.ua/ukr/politics/novye-litsa-verhovnoy-rady-ivan-sporysh-19012015180000 

420 Чому не звітує депутат-мажоритарник Порошенко. URL: 
https://vn.hromady.com.ua/2018/05/24/chomu-ne-zvituye-deputat-mazhorytarnyk-
poroshenko-onovleno/ 

421 Гайда Т. Від нардепа Юрчишина депутатам міськрад дали по 500 грн і 
фейкові грамоти Верховної Ради. URL: https://www.chesno.org/post/598/ 

422 ФАРи Вінниччини: 4 схеми нардепа Демчака. URL: 
https://antikor.com.ua/articles/155284-fari_vinnichchini_4_shemi_nardepa_demchaka; 
Руслан Демчак – комбинатор и аферист под крылом Президента. URL: 
https://skelet-info.org/ruslan-demchak-kombinator-i-aferist-pod-krylom-prezidenta/ 

423 Как тихоня-нардеп Николай Кучер создаст аграрный Чернобыль в 
Украине. URL: https://antikor.com.ua/articles/195139-kak_tihonja-nardep_nikolaj_ 
kucher_sozdast_agrarnyj_chernobylj_v_ukraine  

424 Варис С. Андрей Рева: министр антисоциальной политики Украины. 
URL: https://skelet-info.org/andrej-reva-ministr-antisocialnoj-politiki-ukrainy/ 

425 Іванцова А. Життя по-вінницьки. Бастіон Кістіона (розслідування). URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/27690379.html 

426 Кто он – Продан Мирослав Васильевич – новый начальник ГФС. URL: 
https://skelet-info.org/kto-on-prodan-miroslav-vasilevich-novyj-nachalnik-gfs/ 

427 Нардепи-аграрники з Вінниччини багаті землею, а їхні молодші колеги – 
готівкою. URL: http://i-vin.info/news/nardepy-agrarnyky-z-vinnychchyny-bagati-
zemleyu-a-yikhni-molodshi-kolegy-gotivkoyu-18569; Що показали в е-деклараціях 
вінничани О. Порошенко, С. Кудлаєнко й О. Домбровський? URL: http://i-
vin.info/news/shcho-pokazaly-v-e-deklaratsiyakh-vinnychany-o-poroshenko-s-
kudlayenko-y-o-dombrovskyy-18527; Готівка у кишенях вінницький нардепів: 
Юрчишин – 11 млн грн, Ткачук – 10 млн грн, Шинькович – 7 млн грн. URL: 
http://i-vin.info/news/gotivka-u-kyshenyakh-vinnytskyy-nardepiv-yurchyshyn-11-mln-
grn-tkachuk-10-mln-grn-shynkovych-7-mln-grn-18582 
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Після перемоги П. Порошенка на президентських виборах 
2014 р. і появи великої кількості вихідців з Вінниччини на 
найвищих державних посадах журналісти почали писати про 
появу «вінницького клану», що за своїми цілями і методами був 
подібний до «донецького» чи «дніпропетровського». Перш за все 
варто згадати про публікації, у яких аналізується роль П. Поро-
шенка у творенні «клану», зокрема, у статті аналітичного порталу 
«Слово і діло»428, А. Жук, О. Гриценко і О. Сухова429, І. Білої430. 
Роль В. Гройсмана у «розставлянні» «вінницьких» на керівні пости 
у виконавчій владі розглянуто у статтях О. Василевської-
Смаглюк431, А. Рябоконь432 та ін.433. Про особливості боротьби 
«вінницьких» з «харківськими», «одеськими», «дніпропетровськи-
ми» і «львівськими» писав М. Детинченко у статті «Українська 
“гра престолів”»434. Про фактичну перемогу «вінничан» над 
кланом Калетніків ідеться у статті О. Лємєнова «Сімейні традиції 
Калетніків»435. Ситуацію, у яку потрапили «вінницькі» після по-

                                                            

428 Вінницький клан на Печерських пагорбах. Кого привів до влади 
Президент України. URL: https://www.slovoidilo.ua/2015/05/27/infografika/ 
polityka/vinnyczkyj-klan-na-pecherskyx-pahorbax.-koho-pryviv-do-vlady-prezydent-
ukrayiny; Вінницький клан розростається: Сергій Борзов – заступник голови ДУС. 
URL: https://www.slovoidilo.ua/news/3263/2014-06-18/vinnickij-klan-razrastaetsya-
sergej-borzov---zampredsedatelya-gud.html 

429 Сухов О., Гриценко О., Жук А. Олігархи під наглядом. Петро Порошенко 
і всі у сім’ї. URL: https://kurs.if.ua/articles/oligarhy_pid_naglyadom_petro_ 
poroshenko__i_znovu_simya_45291.html 

430 Біла І. «Вінницький клан» у владі посилиться? URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/27661004.html  

431 Василевська-Смаглюк О. Кабмін – не фонтан. Підсумки уряду Гройсмана 
за рік. URL: https://www.slovoidilo.ua/2017/03/10/kolonka/olha-vasylevskaia-
smahliuk/polityka/kabmin-ne-fontan.-pidsumky-uryadu-hrojsmana-za-rik 

432 Рябоконь А. «Кадры расставляют винницкие». Гройсман пошел по пути 
Януковича. URL: https://vesti-ukr.com/politika/221721-vinnitsa  

433 «Вінницький клан» і приблуди: хто керує країною в уряді Гройсмана. 
URL: http://politicua.com/politika/5289-vnnickiy-klan-pribludi-hto-keruye-krayinoyu-
v-uryad-groysmana.html; Рінгіс А., П’єцух М. Віджав своє. Шлях Гройсмана у 
прем’єри. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2016/04/14/7105475/ 

434 Детинченко М. Українська «гра престолів». URL: https://ipress.ua/ 
articles/ukrainska_gra_prestoliv_139959.html  

435 Лємєнов О. Сімейні традиції Калетніків. URL: https://www.epravda. 
com.ua/publications/2015/03/11/533165/  
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разки П. Порошенка на президентських виборах 2019 р., 
проаналізував В. Горковчук у статті «Сутінки “вінницьких”». 
Переформатування політичного проекту»436. 

Проведений аналіз наукових праць, аналітичних звітів та 
публікацій у ЗМІ продемонстрував, що ані регіональна політична 
еліта Вінниччини в цілому, ані окремі її специфічні особливості не 
були предметом жодного окремого наукового дослідження. У 
працях вітчизняних учених регіональна еліта Вінниччини зга-
дується побіжно, переважно у контексті вивчення загально-
національної політичної еліти. Автори аналітичних звітів зосеред-
жують свою увагу на конкретних, обмежених незначними 
часовими рамками, аспектах діяльності регіональної політичної 
еліти, що, на нашу думку, не сприяє формуванню цілісного 
уявлення про неї. Подібна вада наявна і у журналістських 
публікаціях, які часто хоч і подають глибокий аналіз, але 
стосується він якоїсь конкретної події чи особи.  

Відсутність наукових праць, які б надали загальне уявлення 
про окремі аспекти проблеми, відкривають перед нами можливість 
самостійно обирати та окреслювати напрями вивчення теми. 
Водночас, зауважимо, що наявна база досліджень та доповідей 
аналітичних центрів, аналітичних статей у засобах масової 
інформації та журналістських розслідувань є досить об’ємною, що 
робить справу вивчення регіональної політичної еліти Вінниччини 
доволі перспективною. 

 
 

в) ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 
 

Актуалізація проблеми політологічного вивчення чернівецької 
регіональної політичної еліти виразно сформувалася під час 
проведення міжнародної наукової конференції «Регіональні та 
національні еліти: хто формує політику?» (Чернівці, 6–7 грудня 
2001 р.), коли була концептуалізована ідея про роль та значення 

                                                            

436 Горковчук В. Сутінки «вінницьких». Переформатування політичного 
проекту. URL: http://politarena.info/featured/sutinky-vinnytskykh-pereformatuvannia-
politychnoho-proektu/ 
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регіональних політичних еліт у політичному процесі унітарної 
України. Певним підґрунтям для винесення цієї проблематики у 
площину національного політологічного дискурсу стала проблема 
означення вже сформованих та функціонально здатних регіональ-
них політичних еліт у системі регіональні – периферійні. На думку 
А. Круглашова, ствердження політичної суб’єктності регіональних 
політичних еліт наприкінці 1990-х рр. стимулювало центральну 
українську владу позиціонувати їх як периферійні, підкреслюючи, 
таким чином, їхню політичну неспроможність та повну (ресурсну 
й функціональну) залежність від національного рівня політичної 
еліти437. Звертаючись до окремих прикладів регіонального 
політичного процесу у Чернівецькій області, дослідник дійшов 
висновків, що формування саме регіональної, а не периферійної 
політичної еліти підтверджується фактом ствердження певної, 
характерної для того чи іншого регіону, моделі взаємодії 
політичної еліти з населенням, що залежить від ряду факторів і, 
насамперед, від історичного контексту та перебігу процесів 
демократизації в регіоні438.  

Звертаючись до історичного контексту формування регіональ-
ної політичної еліти у Чернівецькій області, більшість науковців 
апелюють, по-перше, до концепту толерантності в її етнополітич-
ному вимірі439. Сформована в австро-угорський період, міжетнічна 
толерантність440, характерна саме для чернівецької громади, в 
сучасному політичному процесі швидше є історичним фактом: 
«феномен збалансованої поліетнічности в місті залишився історич-
ним фактом, а нині місто стрімко втрачає свій традиційно полі-

                                                            

437 Круглашов А. Місцева еліта: регіональна чи периферійна? Віче. 1998. 
№ 5. С. 3–13. 

438 Круглашов А. Алхімія посткомунізму: чи допоможе філософський 
камінь елітизму?  Регіональні та національні еліти: хто формує політику? 
Матеріали Міжнародної наукової конференції. Чернівці, 6–7 грудня 2001 р. 
Чернівці: Букрек, 2002. С. 5–13. 

439 Гуйтор М. Політичний аналіз історико-культурних передумов 
формування електоральної специфіки Чернівецької та Закарпатської областей. 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, 
філософія. Ужгород: Говерла, 2007. Вип. 7–8. С. 137–145. 

440 Буркут І. Політичні процеси: історія, міфи, реальність (погляд з регіону). 
Чернівці: Прут, 2005. 572 с. 
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культурний характер, що найяскравіше відображається на мовно-
культурних навичках та уміннях городян. … на зміну традиційним 
схемам та моделі співпраці чи навіть конкуренції етнічних громад 
приходить все більш очевидна біполярна модель, чіткіша 
дихотомія поміж титульною нацією – більшістю, отже, українцями 
та, з іншого боку, меншинами, де за організованістю, сконсолідо-
ваністю та зростом претензій на участь в управлінні виділяється 
поки що виключно румунська громада. Чи готові до такого 
двополюсного формату етнонаціонального та соціокультурного 
життя краю та міста його мешканці? На мій погляд, це – 
дискусійне питання»441.  

По-друге, до історичного контексту формування регіональної 
політичної еліти у Чернівецькій області відносять ціннісно-
мотиваційний аспект її діяльності, сформований традиціями радян-
ської влади, зорієнтованими на монопольний вплив авторитаризму 
і бюрократії в політичному процесі. Науковці наголошують, що зі 
встановленням радянської влади на території північної Буковини 
чернівецька політична еліта з європейської, сформованої на 
правових та професійних засадах і цінностях, поступово набула, не 
викорінених до сьогодні, євразійських принципів політичної 
діяльності442. Будучи максимально наближеною до бюрократії, 
чернівецька політична еліта радянського часу позначена традиціо-
налізмом політичного мислення, відсутністю орієнтації на іннова-
ції, прихильністю до чіткої ієрархії статусів, яка провокує 
відсутність горизонтальних зв’язків усередині еліти, перевагою 
статусних позицій над особистісними якостями443. Часткове 
збереження означених характеристик у період незалежності 

                                                            

441 Круглашов А. Чернівці: спадщина versus спадкоємці. Незалежний 
культурологічний часопис «Ї». 2009. Число 56. URL: http://www.ji.lviv.ua/ 
n56texts/kruhlashov.htm 

442 Круглашов А. М. Чернівці: (не)порозуміння між спадщиною та 
спадкоємцями. Чернівці в контексті урбаністичних процесів Центральної та 
Східної Європи XVIII–XX ст.: матеріали міжнародної наукової конференції з 
нагоди 600-літнього ювілею першої писемної згадки Чернівців (6–7 травня 2008). 
Чернівці: Зелена Буковина, 2008. С. 15–34. 

443 Kruglashov A. Chernivtsi: A City with Mesterious flavour of Tolarance. 
Eurolimes. 2015. Vol. 19. Р. 139–159. 
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України444, поряд з активним опануванням чернівецькою регіо-
нальною політичною елітою європейських орієнтацій на норми 
політичного процесу та відповідних моделей політичної діяль-
ності, методів і технологій інкорпорації в національну еліту та 
стратегій діяльності, відповідних сучасному інформаційному 
суспільству445, надає їй достатньо виразного колориту та 
впізнаваності в політичному полі України. 

Окремо наголосимо, що, розгортаючи ідею подієвого 
контексту діяльності регіональної політичної еліти у Чернівецькій 
області, науковці час від часу звертають свою увагу на роль 
регіональних еліт у кризові моменти сучасної історії. Зокрема, 
дослідницька увага була зосереджена на (1) взаємодії еліти з 
населенням краю під час переходу від тоталітарного суспільства 
до демократичного, коли відбулося протистояння нової та старої 
політичної еліти446, а згодом зміни в складі, формах і методах 
діяльності нової (оновленої) політичної еліти на тлі активізації 
соціально-економічних та етнічних інтересів населення Чернівець-
кої області447; (2) ролі національно-демократичного сегмента 
чернівецької регіональної політичної еліти під час «помаранчевої 
революції» у підтримці громадськості у протистоянні олігархіч-
ному клану Л. Кучми448; (3) стратегіях регіональної політичної 
еліти у дострокових виборах до Верховної Ради України 2007 р.449. 
Було доведено, що в структурі чернівецького регіонального 
                                                            

444 Kruglashov A. Bukovyna: Fading diversity. Transcultural Areas. Ed. by 
W. Berg. Wiesbaden GmbH: Springer Fachmedien, 2011. Р. 73–86. 

445 Буркут І. Г., Колесников О. В. Виборчі технології: регіональний досвід. 
Чернівці: Букрек, 2009. 240 с. 

446 Круглашов А. М. Місто і спадкоємці: випадок Чернівців. Агора. Місто як 
чинник демократичного розвитку України. 2009. Вип. 9. С. 17–29. 

447 Буркут І. Г., Герасько О. І., Романів М. В. Сучасна Буковина: 1991–
2005 роки в підсумках соціально-економічного та політичного розвитку краю: 
монографія. Чернівці: Книги–ХХІ, 2006. 216 с. 

448 Круглашов А. М. Випробовування на громадську й політичну зрілість. 
Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. 2004. № 1. 
С. 20–25. 

449 Круглашов А., Гуйтор М. Особливості політичного процесу в 
Чернівецькій області. Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 
2007 році: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 
10 листопада 2007 року). Львів: Ґенеза, 2007. С. 50–56. 
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політичного процесу саме регіональна еліта є домінуючим 
політичним актором, здатним нав’язувати іншим власні політико-
економічні інтереси, ціннісні і цільові установки, формувати 
мотиви та встановлювати нормативні моделі відносин під час 
прийняття політичних рішень450. Однак попри самоствердження як 
актора чернівецька регіональна політична еліта була продуктом 
інституціонального формату відносини центр – регіони, який 
розпочав формуватися фактично з відновленням незалежності 
України у 1991 р.451 та зазнає перманентних трансформацій до 
сьогодні452. 

Особливості статусу чернівецької регіональної політичної 
еліти визначаються неоднозначним характером її взаємин з 
центральною владою, адже, з одного боку, вона як елемент 
державної влади, що перебуває в політичній залежності від центру, 
зобов’язана проводити його політику в регіоні, з іншого – регіо-
нальна еліта здатна була чинити тиск на неї, прагнучи домогтися 
прийняття рішень, які відповідали б економічним інтересам 
регіону453. Така здатність тиску на центральну владу пояснювалася 
сукупністю регіональних символічних ресурсів, які у періоди 
президентства Л. Кучми та В. Януковича припускали навіть 
демонстративне дистанціювання від непопулярних заходів у 
структурі президентської діяльності. На думку І. Равлик, така 
модель відносин між чернівецькою регіональною політичною 
елітою та центральною владою «приречує [регіональну політичну 

                                                            

450 Ротар Н. Представництво регіональних інтересів в Україні: проблеми та 
перспективи. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, 2009. Вип. 44 (підсерія «Курасівські читання»). Політичний простір 
України: регіональні виміри. С. 237–244. 

451 Ротар Н. Формування комунікативного конструкту «регіон» у дискурсі 
політичної еліти України. Регіональна історія України. Зб. наук. статей / Ін-т 
історії України НАН України. Київ, 2012. Вип. 6. С. 53–66. 

452 Ротар Н. Ю. Еволюція комунікативного конструкту «регіон» у дискурсі 
політичної еліти України. Наукові записки Інституту політичних та 
етнонаціальних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ: ІПіЕНД 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. С. 213–229. 

453 Гринчук І. Політична еліта України: центр – регіони. Буковинський 
журнал. 2003. № 1. С. 89–96. 
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еліту – Авт.] на постійну залежність від центрального керівництва, 
але й сприяє забезпеченню балансу інтересів через трансляцію 
регіональних запитів на центральний рівень та загальнодержавних 
норм і цінностей на рівні регіону»454. 

Із започаткуванням виборів до органів місцевого самовря-
дування в Україні за партійними списками в системі відносин між 
регіональною та центральною елітами формується ще один 
політичний актор – локальна політична еліта. Потреба в об’єктив-
ному аналізі політичних процесів локального рівня спричинила 
формування дослідницького інтересу до діяльності та динаміки 
політичної еліти чернівецької громади455. Важливим аспектом 
вивчення локальної політичної еліти, сформованої в чернівецькій 
громаді, стало встановлення декількох площин її взаємодії з 
іншими сегментами політичної еліти з метою досягнення власних 
інтересів, які мали швидше економічний характер, ніж політичний, 
зокрема, це відносини між: (1) локальною елітою та регіональною 
елітою; (2) локальною елітою та національною елітою; (3) локаль-
ною, регіональною та національною елітами456. 

Розпочатий у 2007 р. процес інституціоналізації локальної 
політичної еліти у чернівецькій громаді доволі швидко завер-
шився (2014). За цей час, використовуючи маркери самопозиціо-
нування та самоідентифікації, переважно урбаністичного харак-
теру, чернівецька локальна еліта дистанціювалася від регіональної 
еліти та на рівні регіональної політики ствердила уявлення про 
існування сформованої системи власних інтересів як предмета 
чернівецької муніципальної політики. На нашу думку, в історіо-
графічному полі регіональних політичних процесів у Чернівецькій 
                                                            

454 Равлик І. О. Правила гри в умовах демократичної консолідації політичної 
еліти. Соціологія у (пост)сучасності. Збірник наукових тез учасників 
VІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. Харків: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2008. С. 257–259.  

455 Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н. Регіональні політичні режими в Україні: 
підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації. 
Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 248 с. 

456 Ротар Н. Вибори до місцевих органів влади у чернівецькій громаді: 
конкуренція ідентичностей періоду прориву демократії. Історико-політичні 
проблеми сучасного світу: зб. наукових статей. Чернівці: Чернівецький 
національний університет, 2015. Том 29–30. С. 172–180. 
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області ствердилася наукова позиція, відповідно до якої, по-перше, 
формування та інституціоналізація локальних політичних еліт на 
сьогодні є основним елементом організації функціонування чер-
нівецької громади457. По-друге, локальна політична еліта, як 
сукупність акторів, посідає основні політично значимі позиції в 
місцевому політичному, соціально-економічному та культурному 
просторах і, відповідно, не тільки впливає, але і визначає особли-
вості вироблення і реалізації політики щодо чернівецької грома-
ди458. По-третє, чернівецька локальна політична еліта водночас є 
системоутворюючим актором неформальних політичних відносин 
як у громаді, так і на рівні регіону459. По-четверте, поліетнічний 
склад населення, зумовлений особливостями геополітичного 
розташування чернівецького регіону, визначив характер діяльності 
локальних політичних еліт у сфері етнополітики, насамперед у 
частині необхідності обрання, а часом маніпулятивного вико-
ристання, патронажної, конкурентно-конфліктної чи партнерської 
моделей комунікації з групами етнічних меншин460. 

Важливим аспектом функціонування чернівецької регіональ-
ної політичної еліти визначено механізми і канали інкорпорації та 
чинники циркуляції політичної еліти. І. Равлик пропонує дос-
ліджувати ці процеси у ширшому контексті, використовуючи 
поняття внутрішньоелітної консолідації як інструменту взаємодії з 
регіональним центром та вимушеного міжвиборчого консенсусу, 

                                                            

457 Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і 
Закарпаття: монографія / за ред. А. Круглашова і М. Токаря. Ужгород: 
Поліграфцентр «Ліра», 2014. 

458 Круглашов А. М. Провінційна еліта чи еліта провінціалізму. Актуальні 
проблеми сучасної провінціології. Збірник тез і матеріалів науково-практичних 
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європейські практики та національні перспективи: матеріали VІ Міжнародної 
науково-практичної конференції, Чернівці, 7–8 квітня 2016 р. Чернівці: Букрек, 
2016. С. 78–81. 

460 Круглашов А., Щербатюк О. Регіональні аспекти діяльності груп 
інтересів в Україні (на прикладі Чернівецької області). Наукові записки Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ: 
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2013. Вип. 5. С. 290–306. 
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коли йдеться про народних депутатів Верховної Ради України461. 
На думку дослідниці, консолідація регіональних політичних еліт, 
будучи за своїм характером горизонтальною інтеграцією, є 
необхідною умовою прийняття рішень на регіональному рівні та 
відображенням здатності знаходити компромісні рішення задля 
суспільного консенсусу. Особливістю внутрішньоелітної консолі-
дації чернівецької регіональної політичної еліти І. Равлик називає 
швидше «родинні стосунки та спільні бізнес-інетерси», ніж 
«ідеологічний принцип консолідації», що пояснює досить швидке 
утворення «кумівських субгруп» у тих сегментах чернівецької 
регіональної еліти, які були утворені за ідеологічним 
принципом462. 

Саме означений вище контекст зумовив звернення науковців 
до вивчення каналів інкорпорації та рекрутування чернівецької 
регіональної політичної еліти, найбільш систематично вивчається 
традиційний для демократії механізм інкорпорації – політичні 
партії, тоді як доволі традиційні для Чернівецької області канали 
політичного рекрутування – родинні зв’язки, соціальні зв’язки, 
клієнтизм, зважаючи на неформальну природу, залишаються 
недостатньо дослідженими. В. Чебаник слушно розрізняє політич-
ні партії як канал інкорпорації (інструмент політичної кар’єри) до 
регіональної політичної еліти, пов’язуючи цей процес з виборами 
до представницьких органів влади і органів місцевого самовря-
дування та політичні партії як механізм ректурування463. Останній, 
зважаючи на формальне членство у партіях та епізодичну 
активність регіональних партійних осередків, має доволі обмежену 
політичну функціональність: «Періоди інтенсивного створення 

                                                            

461 Равлик І. Парламентські вибори як механізм мобільності політичної еліти 
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місцевих осередків збігалися з передвиборчими кампаніями. 
Однак більше 20 % новоутворених обласних організацій політич-
них партій через відсутність організаційної згуртованості та чіткої 
ідейно-політичної програми залишалися маловпливовими політич-
ними суб’єктами у регіонах та й існували тільки де-юре. Високий 
рейтинг мали такі групи осередків політичних партій, як 
правоцентристські та об’єднані навколо «партії влади»464. 

Для відображення функціональності політичних партій у 
процесах інкорпорації в чернівецьку регіональну політичну еліту 
науковці запропонували використовувати поняття «щільність 
інкорпорації – співвідношення між сумарною кількістю членів 
громади, занесених до партійних списків, та кількістю суб’єктів 
виборчого процесу, які занесли представників даної громади до 
передвиборчих партійних списків»465. Емпіричне застосування цього 
поняття дозволило встановити, по-перше, що за період 2002–
2014 рр. відбулося зменшення кількості представників чернівецької 
громади до передвиборчих списків суб’єктів виборчого процесу466, 
проте відбулося зростання показника щільності інкорпорації за 
рахунок орієнтації регіональної політичної еліти на дві політичні 
партії – Політичну партію «НАРОДНИЙ ФРОНТ» (7 представників 
регіональної еліти) та ПАРТІЮ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» (8 
представників регіональної еліти)467; по-друге, представники 
політичної еліти Чернівецької області завжди були представлені у 
Верховній Раді України за списком партії-переможця468; по-третє, 

                                                            

464 Чебаник В. І. Вплив політичних партій на формування та розвиток 
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стратегія інкорпорації чернівецької регіональної політичної еліти 
формується довкола партії влади як найбільш надійного каналу 
входження у владу469; по-четверте, жодна з політичних сил за 
увесь період існування виборів за партійними списками не 
перетворилася на домінуючого актора в структурі регіонального 
політичного режиму у Чернівецькій області470. 

Досліджуючи регіональну політичну еліту, науковці встано-
вили й певні особливості використання політичних партій як 
механізму інкорпорації під час виборів до Верховної Ради України 
у одномандатних виборчих округах. Було встановлено: по-перше, 
що з 24 обраних в одномандатному виборчому окрузі народних 
депутатів України у Чернівецькій області тільки 9 були членами 
політичних партій, але 13 висувалися кандидатами саме політич-
ними партіями. На виборах 2012 та 2014 р. в одномандатних 
виборчих округах Чернівецької області перемогли висуванці чоти-
рьох політичних партій: Політичної партії Всеукраїнське об’єд-
нання «Батьківщина» (обидва безпартійні) та ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ» (обидва члени цієї партії); ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» (обидва безпартійні) та Політич-
ної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» (обидва члени цієї партії). По-
друге, з 24 депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах 
у Чернівецькій області, 11 були представниками системи держав-
ного управління України національного та регіонального рівнів, 
5 обиралися в статусі народного депутата, 1 – партійний 
функціонер, 2 – представники вищих навчальних закладів, 1 – 
непрацюючий (колишній мер міста Чернівці), 4 – представники 
бізнес-структур (двоє з них обиралися депутатами у 1994 р.)471.  

Використовуючи елементи біографічного аналізу в дослідженні 
груп інтересів у Чернівецькій області, О. Щербатюк зробив спробу 

                                                            

469 Ротар Н. Партія влади як модель функціонування політичної еліти 
України у трансформаційний період. Історичний журнал. 2009. № 4. С. 95–101. 

470 Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н. Регіональні політичні режими в Україні: 
підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації. 
Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 248 с. 

471 Там само. 
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вивчення механізмів інкорпорації представників регіонального 
бізнесу до регіональної політичної еліти. Розрізняючи економічну 
модель інкорпорації, яка передбачає обрання або призначення на 
посаду голови ОДА (голови облради) представника бізнес-кіл та 
економіко-політичну модель інкорпорації, яка характеризується 
входженням бізнес-суб’єктів до системи представницьких політич-
них інститутів, О. Щербатюк стверджує, що «відсутність можли-
вості використання природних ресурсів, таких, як донецьке 
вугілля, вплинуло на особливості економічної діяльності та 
фінансового забезпечення життєдіяльності груп. … висуванці 
груп, які в цьому випадку переважно збігаються з їхніми формаль-
ними та реальними лідерами, реалізували власні політичні проекти 
(створення партії «Єдиний центр») або ж приєдналися до 
загальнонаціональних (СДПУ(о), «Наша Україна» тощо) для поси-
лення своїх позицій на регіональному та загальнонаціональному 
рівнях»472. Отже, шляхом входження у владу відбувається політич-
на інституціоналізація ресурсів та статусів економічних груп 
інтересів у Чернівецькій області.  

Згодом науковці встановили зв’язок між політичними 
акторами та бізнес-інтересами на території Чернівецької області: 
(1) агро-сектор, банкінг, експорт/імпорт, митниця («група Фірта-
ша»), (2) найбільші торговельні об’єкти та ринки Чернівців 
(предмет конфлікту «групи Фірташа» і «групи Яценюка»), 
(3) комунальні підприємства, земля, будівництво і нерухомість в 
обласному центрі («група Яценюка»), (4) надра та деревообробна 
галузь (предмет конфлікту «групи Порошенка» і «групи 
Яценюка»), (5) контроль над силовими структурами, бюджетом, 
державними проектами (предмет конфлікту «групи Порошенка» і 
«групи Яценюка»)473. Отже, інституціоналізація чернівецьких 
регіональних груп інтересів є суттєвим фактором творення «нової» 
регіональної політичної еліти. Засновані на приватних економіч-

                                                            

472 Щербатюк О. В. Групи інтересів в Україні: етнополітичні виміри 
формування та діяльності (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей) : 
автореф. дис ... канд. політ. наук. Чернівці, 2015. 20 с. 

473 Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н. Регіональні політичні режими в Україні: 
підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації. 
Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 248 с. 
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них чи соціокультурних інтересах, вони збільшують шанси партій 
на виборах не тільки за рахунок фінансових інвестицій у партійну 
діяльність, але й шляхом актуалізації символічного капіталу, що 
має регіональну прив’язку. З іншого боку, обіймаючи політичну 
посаду, бізнесмен гарантовано «вирішує економічні питання» (як 
власні, так і партнерів по бізнесу), монетизуючи власний 
політичного капіталу. 

Виходячи з того, що ефективність діяльності регіональної 
політичної еліти має вивчатися за допомогою системи економіч-
них показників, І. Буркут, О. Герасько та М. Романів зазначають, 
що попри активну інкорпорацію регіонального бізнесу в систему 
політичних відносин у Чернівецькій області легітимність регіо-
нальної політичної еліти залежить не тільки від економічних 
ресурсів регіональної влади, але й від рівня самостійності її 
політичної діяльності474. Несамостійність чернівецької регіональ-
ної виконавчої влади, що зумовлено інституційним дизайном 
відносин між центром та регіоном, призводить до зниження вимог, 
які висуваються суспільством до компетенцій політичної еліти, що 
провокує падіння рівня відповідальності регіональної еліти за 
власну діяльність та результати регіональної політики.  

Розгортаючи цю ідею, А. Круглашов та В. Чебаник стверджу-
ють, що у економічно слабких регіонах, яким є і Чернівецька 
область, регіональна політична еліта, перебуваючи у повній залеж-
ності від центру, завжди орієнтуватиметься на збереження 
власного закритого статусу та існуючої системи вертикалі влади. 
Дослідники пояснюють це тим, що в означених умовах «залеж-
ності» регіональна політична еліта залежить тільки від тієї 
політичної сили, яка забезпечила та відтворила процес її 
інкорпорації в політику, та, фактично, позбувається необхідності 
політичної підзвітності населенню регіону й інститутам громадян-
ського суспільства. Тобто, збереження власного статусу стає більш 
важливим, ніж економічний розвиток регіону та інноваційна діяль-

                                                            

474 Буркут І. Г., Герасько О. І., Романів М. В. Сучасна Буковина: 1991–
2005 роки в підсумках соціально-економічного та політичного розвитку краю: 
монографія. Чернівці: Книги–ХХІ, 2006. 216 с. 
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ність475. Збереження статусних позицій у чернівецькій регіональ-
ній політиці підсилюється й необхідністю бути конкурентоздатним 
політиком, найперше, серед конкурентів до партійних виборчих 
списків476. 

Результатом такої моделі політичної діяльності чернівецької 
регіональної політичної еліти стає обрання імітаційних477 та 
іміджевих (комунікативних)478 стратегій. Досліджуючи комуніка-
тивні стратегії чернівецької регіональної політичної еліти у фор-
муванні та реалізації регіональної політики, В. Чебаник довів, що 
«попри активне використання категорії “регіональна політика” 
політичні лідери провладних обласних партійних осередків … не 
зуміли організувати згуртовані політичні команди, які б впливали 
на політичні процеси в регіонах»479. 

Підтвердженням орієнтації чернівецької регіональної політич-
ної еліти на комунікативні стратегії діяльності є дослідження 
рейтингів як інструменту комунікативного супроводу діяльності 
політичної еліти у Чернівецькій області480. Науковцями доведено, 

                                                            

475 Kruglashov A., Chebanyk V. The configuration of Chernivtsi and Zakarpatska 
Oblast political parties’ Regional branches and their impact on Regional politics. 
European Journal of Transformation Studies. 2015. Vol. 3. No 2. Р. 67–77. 

476 Чебаник В. Діяльність представників обласних осередків політичних 
партій Буковини в місцевих органах влади (2006–2012 рр.). Науковий вісник 
Чернівецького університету: зб. наукових праць. Історія. Політичні науки. 
Міжнародні відносини. Чернівці: Чернівецький університет, 2013. Вип. 676–677. 
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477 Круглашов А. Діяльність регіональної влади у контексті реформатор-
ських спроб в Україні (2005–2013 рр.) Частина 1. Буковинський вісник державної 
служби та місцевого самоврядування. URL: http://buk-visnyk.cv.ua/naukova-
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478 Чебаник В. Политическая элита Буковины и Закарпатья: уровень влияния 
на региональную политику (2010–2013 гг.) Moldoscopie (probleme de analiza 
politica). 2014. № 3 (LXVІ). С. 83–92. 

479 Чебаник В. Ефективність діяльності окремих фракцій політичних партій 
в Чернівецькій міській раді V-го скликання (2006–2010 рр.). Влада та управління. 
Збірник наукових праць. Вип. 4. Чернівці: Букрек. 2016. С. 142–151. 

480 Чебаник В. Розвиток комунікацій політичних партій з виборцями в 
контексті формування регіональної політики (2006–2012 рр.) (на прикладі 
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праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 62. Київ: Інститут держави і права 
ім. В. Корецького НАН України, 2013. С. 479–488. 
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що (1) за допомогою рейтингів формується універсалістське та 
ієрархічно упорядковане бачення світу, певної легітимної рейтин-
гової інфраструктури і формування особливого типу рейтингового 
мислення серед представників регіональної політичної еліти, яка 
ухвалює управлінські рішення та впливає на громадську думку 
регіону; (2) на регіональному рівні рейтинги стають джерелом 
вироблення стратегії використання символічного капіталу політичної 
еліти, коли через інтерпретацію і політизацію цих рейтингів вони 
використовуються в обґрунтуванні політичних дій чернівецької 
регіональної еліти; (3) рейтинги як визнаний чернівецькою регіо-
нальною елітою інструмент комунікації здійснює імпліцитний 
вплив на світогляд як самих еліт, так і експертного середовища та 
суспільну свідомість (дані порівняльних індексів можуть прий-
матися на віру, без сумнівів і рефлексії, і, таким чином, набувати 
рис регіональних міфологем); (4) рейтинги стають новою формою 
соціального тиску, адже оцінка ефективності діяльності 
чернівецької регіональної еліти дедалі частіше ґрунтується на 
«показниках результативності», основою яких є рейтинги, що 
приймаються на віру за технологією «авторитета»; (5) рейтинги, 
що складаються та транслюються в інформаційному просторі 
інститутами громадянського суспільства, орієнтують чернівецьку 
регіональну політичну еліту на формування комунікативного 
супроводу своєї діяльності відповідно до умов «революції глобаль-
них асоціацій», адже доволі часто громадські організації, які 
створюють рейтинги, маскують або заперечують зв’язок з 
інститутами влади, хоча нерідко користуються їх широкою 
підтримкою чи підтримкою окремих представників регіональної 
еліти; (6) рейтинги використовуються регіональними елітами як 
інформаційна зброя, механізм компрометації та маніпулювання, 
адже вони є доволі анонімним комунікативним інструментом481. 
Зауважимо, що результати звернення до іміджевих та комунікатив-

                                                            

481 Ротар Н. Рейтинг як інструмент комунікативного супроводу діяльності 
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них стратегій діяльності чернівецької регіональної політичної 
еліти потребують подальших наукових розвідок. 

Окремим аспектом вивчення політичної еліти Чернівецької 
області є дослідження чинників, які впливають на її діяльність. 
Хоча постановка проблеми відбувається довкола широкого кола 
питань, але систематичного вивчення зазнають, по-перше, етно-
національні відносини в контексті (1) ставлення до національних 
меншин482, (2) потенціалу розгортання міжетнічного конфлікту у 
Чернівецькій області483, латентних аспектів міжетнічних відно-
син484, (3) чинників динаміки міжетнічних відносин485, міжетнічної 
толерантності486, реалізації державної етнонаціональної політики у 
Чернівецькій області487; по-друге, євроінтеграція як цінність та 
процес488. 

Досліджуючи євроінтеграцію як чинник діяльності регіональ-
ної політичної еліти у Чернівецькій області, науковці звертаються 
до вивчення регіональних вимірів громадської підтримки курсу 
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України на інтеграцію до Європейського Союзу: регіональні виміри громадської 
підтримки. Наукове видання. Чернівці: Прут, 2002. С. 22–35. 
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України на європейську інтеграцію489, діяльності регіональних еліт 
як чинника зовнішньополітичної діяльності України490, впливу 
єроінтеграційного курсу України та характер місцевої політики491, 
ролі транскордонної співпраці регіональних властей та неурядових 
організацій щодо подолання негативних етнічних стереотипів492 та 
значення незалежних ЗМІ для подолання етнічних стереотипів 
взаємного сприйняття493. 

Більшість дослідників етнонаціональних відносин як чинника 
діяльності регіональної політичної еліти у Чернівецькій області 
вказують, по-перше, на те, що регіональні еліти є відокремленою, 
досить замкненою спільнотою, тому особливого значення набуває 
визначення того, якою мірою вони є носіями інтересів етнічних 
груп чернівецького регіону та наскільки еліти є залежними від 
політичного центру у задоволенні інтересів та потреб націо-
нальних меншин Чернівецької області. По-друге, зазначають, що 
рівень актуалізації етнічного потенціалу населення Чернівецької 
області багато в чому залежить від дій регіональної політичної 

                                                            

489 Круглашов А. М. Регіональні виміри громадської підтримки курсу 
України на європейську інтеграцію (За матеріалами соціологічного дослідження). 
Матеріали ІV Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, 
присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, 5 жовтня 2000 р., Чернівці. Чернівці: Золоті литаври, 
2001. С. 260–263. 

490 Круглашов А. М. Відповідно до європейського рівня можливостей. 
Регіональні чинники зовнішньополітичної діяльності України (на прикладі 
Чернівецької області). Політика і час. 2005. № 5. С. 15–26. 

491 Анциперов А. М., Бурдяк В. І., Зав’ялов В. Є., Ротар Н. Ю. Аналітичний 
звіт за результатами соціологічного дослідження «Оцінка впливу місцевої 
політики євроінтеграційного регіонального розвитку на підвищення рівня життя 
територіальних громад у Чернівецькій області». Чернівці: БПА, 2008. 45 с. 

492 Гакман С. Транскордонна співпраця регіональних властей та неурядових 
організацій щодо подолання негативних стереотипів взаємного сприйняття. 
Влада та управління. Збірник наукових праць. Чернівці: Букрек, 2010. Вип. 1. 
С. 162–183. 

493 Гакман С. Транскордонна співпраця органів влади, неурядових органі-
зацій та ЗМІ щодо подолання негативних стереотипів взаємного сприйняття. 
Попередження насильницьких конфліктів у мультикультурних спільнотах і 
формування культури миру: зб. наук. праць / ред.-укл. М. А. Араджионі, 
І. В. Брунова-Калісецька / Кримське відділення Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ: ПП «Золоті ворота», 2011. С. 19–27. 
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еліти, ступеня її відкритості щодо інших народів або ж, навпаки, 
від міри концентрації на власних проблемах. З метою уникнення 
етнополітичної мобілізації національних меншин Чернівецької 
області регіональна політична еліта має системно комунікувати з 
ними494. 

За результатами моніторингу діяльності державних органів 
влади у Чернівецькій області (2010–2011 рр.), здійсненого 
колективом науковців Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, було виявлено, що регіональна політична 
еліта зорієнтована на паритетну комунікацію з національними 
меншинами, тож «стабільна етнополітична ситуація підтримується 
коректною і виваженою співпрацею місцевих органів влади з 
національно-культурними товариствами, які представляють етнічні 
громади краю, та традиційною толерантністю, властивою жителям 
Чернівецької області. Однією з форм співпраці з культуро-
логічними товариствами області є регулярне проведення 
зустрічей-нарад на рівні управління з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю, які дають змогу координувати роботу 
владних структур щодо виконання державної етнонаціональної 
політики на території області»495. Проте діяльність чернівецької 
регіональної політичної еліти не була зорієнтована на вироблення 
системи «заходів щодо формування сучасної європейської куль-
тури толерантності та міжетнічного діалогу», яка потребує 
професійної підготовки регіональної еліти з питань міжетнічних 
взаємин, державної та регіональної етнополітики496.  

Час від часу проблема інкорпорації етнічних груп у регіо-
нальну політичну еліту ставиться та розв’язується у контексті 
                                                            

494 Круглашов А. Сучасний стан міжетнічних взаємин у Чернівецькій 
області та завдання щодо їх політичного менеджменту. Bukowina tradycje i 
wspolczesnosc. Pila – Czernowce – Suczawa, 2006. P. 85–95. 

495 Ротар Н., Мельничук І. Результати моніторингу діяльності органів влади 
щодо формування збалансованих міжетнічних відносин та виконання 
регіональних програм. Довідник міжетнічної толерантності / упоряд. Н. Ю. Ротар; 
за ред. А. М. Круглашова. Чернівці: Букрек, 2011. С. 151–173. 

496 Підсумкові практичні рекомендації для посадовців місцевих органів 
влади та журналістів ЗМІ щодо використання принципів міжетнічної 
толерантності в професійній діяльності. Довідник міжетнічної толерантності / 
упоряд. Н. Ю. Ротар; за ред. А. М. Круглашова. Чернівці: Букрек, 2011. С. 179. 
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ресурсних підходів. Зокрема, А. Круглашов та О. Щербатюк, 
окреслюючи етнічні групи як групи інтересів у Чернівецький 
області, наділяють їх рисами протополітичного суб’єкта, для якого 
інкорпорація в політичний клас означає певний рівень лояльності 
до титульної нації та наділення чернівецької регіональної еліти 
новими управлінськими компетентностями497. 

Євроінтеграція як чинник діяльності чернівецької регіо-
нальної політичної еліти є відображенням орієнтації на певний 
політичний світогляд, який дозволяє вибудовувати ефективну 
політику. Попри зафіксований науковцями ще на початку 2000-х 
рр. ціннісний консенсус щодо європейської інтеграції України498, 
чернівецька регіональна політична еліта у своїх програмних 
документах швидше апелює до європейських цінностей та ідеалів, 
ніж моделей політичної та господарської діяльності: «До певної 
міри це пояснюється тим, що у масовій політичній свідомості 
образ Європи має доволі складну динаміку, оскільки не існує у 
смисловому контексті сам по собі, а перебуває у тісному 
взаємозв’язку з образами інших геополітичних суб’єктів. Незва-
жаючи на зафіксований кон’юнктурний компонент офіційного 
інформаційного євроінтеграційного дискурсу, в масових заходах, 
зокрема програмах святкування Дня Європи на території Чер-
нівецької області, відбувається культурна ідеалізація країн Євро-
пи, адже у цьому вимірі євроінтеграції найлегше утримувати 
рівновагу контейнерів. Жодне масове святкування Дня Європи не 
супроводжувалося соціально-економічним контекстом…»499. 

                                                            

497 Круглашов А., Щербатюк О. Регіональні аспекти діяльності груп 
інтересів в Україні (на прикладі Чернівецької області). Наукові записки Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ: 
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2013. Вип. 5. С. 290–306. 

498 Круглашов А. М. Регіональні виміри громадської підтримки курсу 
України на європейську інтеграцію (За матеріалами соціологічного дослідження). 
Матеріали ІV Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, 
присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, 5 жовтня 2000 р., Чернівці. Чернівці: Золоті литаври, 
2001. С. 260–263. 

499 Ротар Н. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада 
Чернівців. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. 344 с. 
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Починаючи з 2004 р. достатньо важливим аспектом дос-
лідження регіональної політичної еліти Чернівецької області стає 
проблема її взаємодії з громадськістю у процесі вироблення 
регіональної публічної політики. Вже традиційним напрямом такої 
взаємодії є створення та функціонування різного роду консульта-
тивно-дорадчих структур, утворених з представників громадян-
ського суспільства при органах регіональної влади500. Науковцями 
зафіксовані зміни в діяльності громадських рад у Чернівецькій 
області501. Дослідники акцентували увагу на тому, що чернівецька 
регіональна політична еліта не звертає увагу на проблему 
перерваного, непостійного зв’язку із громадськими організаціями, 
члени яких не представлені в складі ради502. Керівництво громад-
ських рад залучало їх представників до обговорення питань на 
засіданнях ради, але регіональна еліта не ініціювала практику 
запрошення зацікавлених громадських організації до обговорення 
на етапах ретельної підготовки проектів рішень з тим, щоби вже на 
цих етапах залучити зацікавлені та авторитетні громадські 
організації до формування кінцевого результату цих обговорень – 
якісно й усебічно підготовлених пропозицій та рекомендацій з 
розв’язання проблем, що викликають суспільний інтерес503. 

                                                            

500 Круглашов А., Мельник О. Формування місцевої політики через пошук 
нових форм взаємозв’язків між міською елітою та територіальною громадою. 
Регіональні та національні еліти: хто формує політику? Матеріали Міжнародної 
наукової конференції. Чернівці, 6–7 грудня 2001 р. Чернівці: Букрек, 2002. С. 74–82. 

501 Гакман С. Ефективне партнерство громадських організацій і органів 
влади у вирішенні важливих соціально-економічних проблем регіону. Матеріали 
семінарів в рамках проекту «Громадський моніторинг розпорядчої діяльності 
місцевого самоврядування України, Республіки Молдова та Румунії щодо їх 
адаптації до вимог ЄС» за фінансової підтримки дирекції програми Схід–Схід 
«Партнерство без кордонів» міжнародного фонду «Відродження». Чернівці: 
Букрек, 2008. С. 6–12. 

502 Круглашов А. М. Громадські організації: становлення партнерства з 
владою на регіональному рівні. Матеріали семінарів в рамках проекту 
«Громадський моніторинг розпорядчої діяльності місцевого самоврядування 
України, Республіки Молдова та Румунії щодо їх адаптації до вимог ЄС» за 
фінансової підтримки дирекції програми Схід-Схід «Партнерство без кордонів» 
міжнародного фонду «Відродження». Чернівці: Букрек, 2008. С. 13–25. 

503 Круглашов А. М. Громадські ради як комунікатор між владою та 
організованою громадськістю: регіональний досвід та потенціал розвитку. 
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Після Революції Гідності громадські ради почали активно 
використовуватися представниками регіонального бізнесу для 
інкорпорації в процес розподілу ресурсів, управління якими 
перебуває в компетенції регіональних політичних еліт: «Ця теза 
підтверджується тим, що предметом дискусій першого та другого 
скликань громадської ради були переважно проблеми політичного, 
гуманітарного та соціального характеру, тоді як члени громадської 
ради третього скликання обговорювали насамперед розподіл 
бюджетних коштів, що надходять до Чернівецького регіону за 
програмами Державного фонду регіонального розвитку»504. 

З початком використання бюджету ініціатив як інструменту 
взаємодії чернівецької локальної політичної еліти з громадою ця 
проблема повільно, але інкорпорується в предметний простір 
дослідження чернівецької регіональної еліти. На сьогодні сформо-
вані пропозиції чернівецькій локальній еліті щодо ефективного 
використання цього комунікативного інструменту, зокрема, забез-
печення рівного представництва на рівні всіх етапів бюджету 
участі; підтримка регіональною елітою неперервності процесу 
бюджету участі, адже зміни посадових та обраних осіб в органах 
місцевого самоврядування можуть ставати причиною перерви чи 
припинення його реалізації; необхідність забезпечення прозорості 
процесу бюджету участі та відчуття результатів від його впрова-
дження; вимірювання ефективності505. 

Отже, в сучасній політичній науці проблема вивчення 
чернівецької регіональної політичної еліти перебуває все ще на 
етапі концептуалізації. Її постановка відбулася на межі 1990–
2000 рр. та була зумовлена як становленням інституційного фор-
мату владних відносин, так і посиленням ролі політичних партій у 
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регіональних політичних процесах. На сьогодні науковці окресли-
ли декілька напрямів дослідження регіональної політичної еліти у 
Чернівецькій області періоду незалежності України, до яких ми 
відносимо, по-перше, вивчення історичного контексту її формування 
та функціонування у рамках концепту етнополітичної толерантності, 
ціннісно-мотиваційного аспекту діяльності, сформованого тради-
ціями радянської влади, та кризово-подієвого виміру.  

По-друге, дослідження особливостей процесу самоствердження 
чернівецької регіональної політичної еліти як актора, який 
відбувався під впливом інституціоналізації формату відносини 
центр – регіони. Започаткування виборів до органів місцевого 
самоврядування за партійними списками спричинило формування 
ще одного політичного актора регіонального рівня – локальну 
політичну еліту, який також став предметом вивчення, переважно 
з огляду на взаємодію з регіональною політичною елітою. 

По-третє, вивчення механізмів і каналів інкорпорації та 
чинників циркуляції політичної еліти у контексті діяльності 
політичних партій у Чернівецькій області та їх участі у виборах до 
представницьких органів влади всіх рівнів. У загальних рисах 
відбулася постановка проблеми необхідності вивчення механізмів 
інкорпорації представників регіонального бізнесу до регіональної 
політичної еліти, які умовно пов’язуються з економічною та 
економіко-політичною моделями інкорпорації.  

По-четверте, дослідження та вимірювання ефективності 
діяльності чернівецької регіональної політичної еліти за допомо-
гою (1) системи економічних показників, (2) імітаційних та 
іміджевих (комунікативних) стратегій діяльності, які обираються 
через недостатні економічні ресурси регіону, (3) використання 
рейтингів як інструменту комунікативного супроводу діяльності 
регіональної політичної еліти. 

По-п’яте, дослідження чинників, які впливають на діяльність 
чернівецької регіональної політичної еліти, насамперед етнонаціо-
нальних відносини та євроінтеграції як цінності, процесу та 
символічного ресурсу діяльності. 

По-шосте, вивчення взаємодії регіональної політичної еліти 
Чернівецької області з громадськістю у процесі вироблення 
регіональної публічної політики. 
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Попри сформований, доволі варіативний дослідницький 
простір вивчення чернівецької регіональної політичної еліти не 
набуло системного та цілісного характеру. Доволі значна кількість 
проблем, які характерні для класичної елітології, опиняються поза 
дослідницьким інтересом українських науковців. На нашу думку, 
на найбільшу увагу заслуговує проблема інкорпорації в політичну 
еліту, зміна її статусів, переорієнтація на «локальність», 
зумовлених процесами децентралізації влади. Саме цей аспект 
проблеми діяльності регіональних політичних еліт на сьогодні є 
найбільш актуальним для політичної науки. 

 
 

г) ПОЛТАВЩИНИ 

Питання регіональних політичних еліт Полтавщини як 
комплексне явище є малодослідженим серед сучасних науковців. 
Праці, які частково охоплюють окремі аспекти становлення і 
розвитку регіональних політичних еліт на Полтавщині, їх впливу 
на загальнодержавні політичні процеси, є нечисленними.  

Серед досліджень проблеми регіональної політичної еліти 
Полтавщини переважають роботи, що репрезентують формально-
правовий аспект її становлення та розвитку, розкривають загальну 
історію адміністративно-територіального поділу області та зміни її 
політичних керманичів. Серед них – наукові доробки В. Лобур-
ця506, В. Гудима507, П. Остапенко508, Н. Костіної509, Б. Года510. Ці 
                                                            

506 Полтава. Історичний нарис / В. Лобурець [та ін.]. Полтава: Полтавський 
літератор, 1999. 280 с.  

507 Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648–2012 рр.): 
довідник з історії адміністративно-територіального поділу / редкол.: Білоус Г. П., 
Білоусько О. А., Гудим В. В. та ін.; упоряд.: Васильєва Ю. О., Жук В. Н., 
Коротенко В. В. та ін.: URL: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-182-203-9/978-
966-182-203-9.pdf  

508 Остапенко П. Трансформація адміністративно-територіального устрою 
Полтавської області: суспільно-географічне дослідження. URL: http://shron1. 
chtyvo.org.ua/Ostapenko_Pavlo/Transformatsiia_administratyvno-terytorialnoho_ 
ustroiu_Poltavskoi_oblasti_suspilno-heohrafichne_dosl.pdf  

509 Костіна Н. Адаптація зарубіжного досвіду проектної діяльності в органах 
місцевого самоврядування Полтавської області: веб-сайт. URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN& 
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дослідження більшою мірою орієнтовані на висвітлення формальних 
принципів побудови владної вертикалі в області, репрезентують 
загальні основи державного управління на Полтавщині, зокрема – 
ключові напрями роботи адміністрацій, структуру та посадові 
функції керівників області. Так, у колективній праці «Полтава. 
Історичний нарис» В. Лобурець у хронологічному порядку 
висвітлив зміну адміністрацій в області, надав формальні відо-
мості щодо призначень та перепризначень локальних високо-
посадовців, а також стислі дані щодо їхнього життєвого та 
професійного шляху. Регіональна політична еліта Полтавщини 
проаналізована у цій та інших вищезазначених розвідках суто у 
ретроспективному ключі.  

Становлення місцевих органів державної влади, а також 
формування регіональних політичних еліт не стільки у розрізі 
ретроспективи, скільки критичного аналізу, були предметом 
наукового інтересу К. Донченка, який звернув увагу на те, що 
вивчення політичних процесів загальнонаціонального рівня є 
неповним без урахування специфіки кожного регіону, зокрема, і в 
аспекті локальних політичних еліт. Так, якщо Західні та Східні 
області України «є носіями власного політичного бачення та 
власної еліти, яка керує країною відповідно до власної програми, 
то центральні регіони (серед них і Полтавщина) – здебільшого є 
відображенням ситуації у країні та прямо залежними від загально-
українських подій»511. Автор обґрунтував важливість центру як 
першорушія політичного життя в регіонах, зокрема, і на 
Полтавщині.  

Разом із тим, у критичній оцінці регіональної політичної еліти 
Полтавщини є й інша дослідницька оптика. Так, Б. Буткевич у 
своїй статті «Заповідник стабільності» наголошував на тому, що 

                                                                                                                                   

Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=
S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dums_2016_1_21  

510 Полтавщина: історичний нарис / Б. В. Год [та ін.]. Полтава: Дивосвіт, 
2005. 592 с.  

511 Донченко К. Нормативно-правові та політичні аспекти становлення 
регіонального режиму (на прикладі Полтавської області). URL: 
http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/donchenko_normatyvno.pdf  
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від початку 1990-х років керівники Полтавської області здійснили 
т. зв. «ширмову» демократизацію, коли вчорашні комуністи стали 
новими «демократичними» політичними силами. Така своєрідна 
політична монополія колишньої номенклатурної верхівки активі-
зувала процеси конвертування владних повноважень у економічні 
капітали із подальшим зрощенням бізнесу та державного апарату. 
Незрілість правової системи та громадянського суспільства стали 
додатковими чинниками стрімкого поширення неформальних 
практик та формування «замкненої» коаліції між політичною та 
бізнес-елітами області. Економічний потенціал Полтавщини став 
предметом для торгу між олігархами з-поза меж області. У цих 
макропроцесах місцева еліта не претендувала на розширення 
сфери свого впливу, перебуваючи в тіні більш масштабних гравців 
на політичній арені та практикуючи «пристосуванське стрибання 
провладними фракціями після перемоги на своєму пригодованому 
мажоритарному окрузі»512. Б. Буткевич, зокрема, відзначив, що 
політичні еліти Полтавщини від початку 1990-х років були 
відносно автономними від політичного центру в Києві, зберегли 
свою самобутність, майже не оновлювалися впродовж усіх років 
незалежності країни, однак, при цьому, так і не сформували 
власного клану, який міг би істотним чином вплинути на 
траєкторію розвитку усієї Української держави. Локальна політич-
на еліта Полтавщини не вела боротьби за ресурси та капітали поза 
межами своєї області, залишаючись, як колективний суб’єкт, 
інтровертом.  

Емпірично обґрунтованою у цьому контексті є дослідницька 
позиція Н. Селютіної, яка охарактеризувала політико-адміністра-
тивну еліту регіонального рівня у термінах закритої соціальної 
групи, «коли процес її рекрутування характеризується як 
самовідтворення»513. Звідси основні іміджі Полтави як міста, «яке 

                                                            

512 Буткевич Б. Заповідник «стабільності». Тиждень.UA. URL: 
https://tyzhden.ua/Politics/174479  

513 Селютіна Н. Ф. Інкорпораційні канали формування регіональної 
політико-адміністративної еліти. Вісник Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна. 2010. С. 22–24. 
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не любить змін»514, або як «заповідника стабільності»515. Загалом, 
геополітичні зміни на початку 1990-х років спричинили ситуацію, 
у якій владні еліти активно засновували формально нові, 
демократичні інститути. Як підкреслюють Г. Хелмке та С. Левіт-
ські, у цих нових історичних умовах влада, зокрема і в регіонах 
України, «почала вдаватися до неформальних механізмів примусу 
та контролю, починаючи від застосування воєнізованих банд та 
закінчуючи складними системами купівлі голосів, обману, 
кооптації, шпіонажу та шантажу»516. Дослідники відзначали, що 
від моменту здобуття Україною незалежності у 1991 р. значна 
частина номенклатурних працівників на Полтавщині фактично не 
втратила своїх статусних позицій у політичному полі: «останній» 
перший секретар Полтавського обласного комітету КПУ О. М’яко-
та став першим головою Полтавської обласної ради, якийсь час 
суміщаючи ці посади. Його політичним спадкоємцем, який 
наслідував посади О. М’якоти, був І. Гопей – спочатку він змінив 
О. М’якоту на посаді голови Полтавського обласного виконавчого 
комітету, а згодом «унаслідував» крісло голови Полтавської 
обласної ради, також виступаючи у ролі сумісника двох посад у 
області517. У такий спосіб представники регіональної еліти множи-
ли не тільки кількість високих посад у своїх послужних списках, 
але і розширювали ареал контролю над ресурсами області – 
економічними, фінансовими, інформаційними, людськими тощо. 

Загострюючи критичну оцінку регіональної політичної еліти 
Полтавщини, О. Коба запропонував розглядати її як приклад 
«біполярного політичного розладу», коли локальні управлінці 
перебували у прямій залежності від бізнес структур, що 

                                                            

514 Коба О. Біполярний політичний розлад. Які сили представляють 
Полтавщину в радах різних рівнів. URL: http://tyzhden.ua/Society/174478  

515 Буткевич Б. Заповідник «стабільності». URL: https://tyzhden.-
ua/Politics/174479  

516 Хелмке Г., Левитски С. Неформальные институты и сравнительная 
политика. Основные направления исследований. URL: http://intelros.ru/pdf/-
prognosis2_07/Helmke.pdf  

517 Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави. 
URL: http://ipiend.gov.ua/publication/politychni-identychnosti-v-suchasnij-ukraini/  
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контролювали природні ресурси області. Як свідчив автор, істотна 
кількість цих «патронів» була і залишається з-поза меж 
Полтавщини. Так, частина нафтогазових родовищ області 
належить Р. Ахметову, І. Коломойському, Н. Шуфричу, Е. Стави-
цькому, В. Пінчуку та багатьом іншим впливовим гравцям. «Тому 
тиха й спокійна, на перший погляд, Полтавщина залишається 
важливою територією для розігрування політичних рішень і 
безпосереднього контролю»518. Полтава, отже, незважаючи на 
свою «провінційність» та відсутність сформованого політичного 
клану, який мав би претензії на розширення меж свого впливу на 
територію всієї країни, була важливим ресурсним центром для 
олігархів – вихідців з інших регіонів держави.  

Соціальний склад, ресурси та особливості інституціоналізації 
місцевої еліти висвітлено у роботах О. Крамара. Так, зокрема, у 
статті «Полтавщина. Ресурсний клондайк» акцентовано увагу на 
промисловому потенціалі міст Полтавської області, зокрема, 
Кременчуга, Горішніх Плавнів тощо, які мали значення рушійної 
сили для соціального ліфта більшості управлінців з промислового 
сектору, що поступово «мігрували» до державного апарату519 під 
час президентства Л. Кучми. Крім цього, за свідченням О. Крюко-
ва, Полтавська область перебувала, зокрема, у сфері інтересів т. зв. 
харківської групи, через що не стала автономним гравцем на 
політичній мапі держави та була включена у процес утворення 
трансрегіональних олігархій520. «Modus operandi полтавського 
політикуму – орієнтація на внутрішні проблеми й відсутність 
сформованого лобі на рівні всієї країни» спричинило ситуацію, в 
якій Полтавщина залишилася «заповідником екс-комсомольців, 
що перефарбувалися в «приватівців»521. Загалом, імідж Полтавщи-

                                                            

518 Коба О. Біполярний політичний розлад. Які сили представляють 
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d7e5c57e-5875-45af-92dd-57ba3a681431.pdf  
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https://tyzhden.ua/Politics/174479  
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ни як «селітрової держави»522, сумарно із елітарною замкненістю, 
характерною для представників політичної влади Полтавщини, був 
фактором дистанціювання від політичного центру в Києві та 
сприяв фокусуванню локальної політичної еліти переважно на 
регіональному масштабі політичних рішень.  

Аналізуючи ціннісні трансформації регіональної політичної 
еліти та ґрунтуючись на результатах парламентських виборів у 
Полтавській області, зокрема, у м. Горішні Плавні, Р. Малко 
послідовно обстоював думку, що наслідком зрощення політичної 
та економічної еліт в області стало те, що населення і регіональні 
політичні еліти зокрема «уже є не комуністичні, але ще не 
націоналістичні»523. Прагнення отримати надприбуток від політич-
них та економічних капіталів стало причиною «розмитого» 
ідеологічного портрета локальної політичної еліти Полтавщини. 

Наслідком цих процесів, як відзначали О. Власюк, Н. Прозо-
рова, Д. Яковлев, став низький рівень партійної структуризації 
місцевої влади524. Так, згідно з дослідженням Громадянської 
мережі ОПОРА, станом на листопад 2018 р. 75% високо-
посадовців Полтавщини були офіційно позапартійними. Аналіз 
ґрунтувався на даних 25 районних державних адміністрацій та 
ОДА Полтавської області. За свідченням аналітиків «ОПОРИ», 
«cеред 101 представника керівного складу державних адміністра-
цій Полтавської області 76 посадовців не є членами партій, 14 – 
мають партійну належність. Ще 11 керівників державних 
адміністрацій не повідомили відповідну інформацію»525. Цей 
специфічний дуалізм полтавської політичної еліти відзначав і 

                                                            

522 Кушнір Л. Історико-географічні особливості розвитку господарського 
комплексу полтавського регіону // Часопис соціально-економічної географії. 2009. 
С.115. 

523 Малко Р. Голоси в унісон із країною. Чим живе місто, що проголосувало 
на парламентських виборах як уся Україна. URL: https://tyzhden.ua/Society/65132  

524 Власюк О., Прозорова Н., Яковлев Д. Партійна структуризація місцевої 
влади: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку. URL: 
http://old.niss.gov.ua/book/2004_html/004b.htm  

525 75 відсотків високопосадовців Полтавщини офіційно позапартійні. URL: 
https://www.oporaua.org/news/vybory/vybory-prezidenta/vybory-prezidenta-
2019/45696-75-vidsotkiv-vysokoposadovtsiv-poltavshchyny-ofitsiino-pozapartiini  
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П. Ворона. Аналізуючи хід виборів у області в 2002–2006 роках, 
автор обґрунтував доцільність запровадження виборчої системи за 
регіональними списками та наголосив, що у цьому випадку «у 
регіонах з’явилися б реальні стимули для результативної партійної 
роботи і партійного будівництва, а депутатський корпус парла-
менту пропорційно і найбільш повно представляв би політичні 
симпатії кожного регіону України»526. Відповідно, одним із 
найбільш нагальних завдань, що стоїть перед сучасною політич-
ною елітою Полтавщини, є її переорієнтація з боротьби за ресурси 
на ідеологічне суперництво. 

Серед дослідників, що вивчали мікроісторію регіону у розрізі 
елітарного дискурсу, – С. Шебеліст. Автор послідовно і аргумен-
товано розкрив політичні кліше та стереотипи представників 
сучасної політичної еліти Полтавщини крізь призму історичної 
реабілітації національних діячів минулого. Зокрема, дослідник 
наголосив, що Полтавська битва 1709 р. не вщухла до сьогодні, 
адже її відлуння раз у раз повертається до риторики сучасної 
політичної еліти як на регіональному, так і на загальнодержавному 
рівнях. Так, І. Мазепа став уособленням двох протилежних 
історичних наративів – імперського (згодом радянського) та 
проукраїнського, що мало своїм наслідком розкол політичних 
ідентитетів та перетворення Полтавської битви на символ 
ідеологічних протистоянь у колі політичної еліти, зокрема, 
конфлікту історичної пам’яті між прихильниками велико-
державності, з одного боку, та національно-патріотичними силами – з 
іншого. Симптоматично, як відзначав С. Шебеліст, що локальні 
політичні еліти Полтавщини проявили себе опозиційно щодо 
загальнонаціонального дискурсу з реабілітації постаті І. Мазепи. 
Так, встановлення в Полтаві пам’ятника українському гетьману, 
яке було схвалено ще у 2009 р. у відповідній постанові Кабінету 
Міністрів України та указі Президента України, місцеві високо-
посадовці де-факто саботували – рішення про встановлення 
пам’ятника було скасовано саме на місцевому рівні.  

                                                            

526 Ворона П. Дуалізм політичних уподобань виборців Полтавщини на 
виборах 2002–2006 рр. URL: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/ 
vorona_dualizm.pdf  
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Це, зокрема, свідчило про те, що окремі питання вшанування 
національної історії перебували в залежності від персональних 
уподобань місцевих посадовців та тактики партії, яку вони 
представляли. Чиновники стверджували, що педалювання 
мазепинського питання «національно-стурбованими» активістами 
буцімто роз’єднуватиме полтавську громаду й напружуватиме 
політичну обстановку в затишному місті у самому серці України. 
«Воно, – як влучно зауважив Ю. Андрухович, – б’ється дещо 
сповільнено і не любить занадто часто хвилюватися. Воно таке, 
яким і належить бути українському серцю – добре, сліпе, м’яке й 
дещо ожиріле»527. Прикметно, що навіть після 2016 р., коли 
пам’ятник Мазепі все ж було відкрито за участі вищих посадових 
осіб держави, представники локальної політичної еліти, зокрема 
мер м. Полтави О. Мамай, продовжували транслювати радянські 
історичні штампи та кліше: «Я виріс у СРСР, і мене вчили, що 
Мазепа був зрадником»528. Як відзначив С. Шебеліст, з набагато 
більшим ентузіазмом, ніж відкривати пам’ятник І. Мазепі, регіо-
нальна (в усіх сенсах) еліта святкувала річницю створення комсо-
молу, включно з ювілейним виданням його історії на Полтавщині, 
висаджувала дерева у парку імені Ленінського комсомолу чи 
влаштовувала велопробіг на честь партизана Сидора Ковпака та 
царя Петра І, «елегантно поєднуючи в одному флаконі 
радянофільство й тугу за імперією»529. Відповідно, Полтава була 
символом двох світоглядних опозицій, що транслювалися політич-
ними елітами на національному та локальному рівнях – як «місто 
української трагедії» або «місто російської слави»530. 

Вагомий внесок у дослідження регіональних політичних еліт 
області зробили журналісти. Автори публікацій у регіональних та 
загальнодержавних виданнях аналізували процеси функціонування 
та ротації еліт на регіональному рівні. Так, І. Москалевич звернув 

                                                            

527 Шебеліст С. Полтавська Мазепіана. Історична пам’ять як поле битви. 
URL: https://zaxid.net/poltavska_mazepiana_n1369748  

528 Не минуло й 8 років, як міськрада Полтави проголосувала за Мазепу. 
URL: https://www.istpravda.com.ua/short/2016/02/26/148971/  

529 Шебеліст С. Полтавська Мазепіана. Історична пам’ять як поле битви. 
URL: https://zaxid.net/poltavska_mazepiana_n1369748  

530 Литвин М. Міфологізація Полтави. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/ 
handle/123456789/1698  
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увагу на те, що експлуатація політичними та економічними 
елітами природних ресурсів області не давала жодного приросту у 
активах для мешканців області: «полтавчанам давно й відверто 
набридла ситуація, коли від вуглеводнів, які видобуваються на 
їхній території, вони одержують буквально дірку від бублика – 
викиди й убиті дороги»531, а О. Крамар відмітив, що, на тлі згурту-
вання регіональних політичних еліт довкола ресурсних активів 
області, «у перерахунку на одного жителя на Полтавщині видобу-
вається природного газу більше, аніж у Росії, а його продажі за межі 
області взагалі майже вчетверо перевищують показники Росії»532. 
Таким чином, для мешканців області проживання в газовому 
клондайку не давало жодних економічних вигод та переваг.  

Аналітичний огляд системи органів державної виконавчої 
влади центрального й місцевого рівнів здійснила Г. Безугла, акцен-
туючи увагу на недостатній конкурентоспроможності Полтавщини 
у площині центр – регіони, а також констатуючи потребу у 
переорієнтації ціннісних настанов місцевих еліт – від пошуку 
короткотривалої вигоди «для себе» до розроблення довгострокової 
системи ефективного використання наявних конкурентних переваг 
області, «перетворення регіону в стійку економічну систему, 
здатну до довгострокового розвитку»533. Саме такі стратегічні 
орієнтири політичної еліти Полтавщини могли б стати дієвим 
стимулом як для підвищення авторитету представників влади на 
місцях, так і для зростання рівня життя населення області.  

Разом із тим, Ж. Белец наголошувала на необхідності 
контролю політичної еліти Полтавщини «знизу», через участь 
громадян в управлінні справами територіальних громад. Це 
можливо, зокрема, через інноваційні демократичні інструменти 
(як, наприклад, партиципаторне бюджетування). Автор аргументу-
вала, що еліти області можуть бути більш підконтрольними 

                                                            

531 Москалевич І. Газовидобуток: особливості національної конверсії. URL: 
https://dt.ua/energy_market/gazovidobutok-osoblivosti-nacionalnoyi-konversiyi-_.html  

532 Крамар О. Полтавщина. Ресурсний клондайк: URL:  https://tyzhden.ua/ 
Economics/174462  

533 Безугла В. Основи формування конкурентоспроможності регіонів 
України. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?q=державне+управління+ 
полтави&hl=uk&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart  
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населенню через низку сучасних форм прямої демократії, як, 
наприклад, партиципаторний бюджет (бюджет участі). На думку 
Ж. Белец, саме запровадження партиципаторного бюджетування 
може забезпечити «більшу прозорість бюджетного процесу та 
підвищення відповідальності посадовців за його виконання»534. 
Важливо, що саме Полтавська область за підсумками кращих 
практик місцевого самоврядування у 2018 р. у рамках програми 
Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самовря-
дування в Україні» була відзначена у аспекті запровадження 
ініціативи бюджету участі535. У такий спосіб на поточному етапі 
функціонування регіональної політичної еліти Полтавщини актуа-
лізовано запит на прозорість та підзвітність локальної влади перед 
громадянами. 

Прикметно, що політичні еліти області, як адресат громад-
ського контролю, здійснили свій крок «на упередження», а саме – 
масштабну експансію в інформаційний простір Полтавщини. Так, 
за свідченням Є. Гоцуєнко, «непереборне бажання влади одягти на 
всіх журналістів рожеві окуляри, добитися послуху і однодумності 
призвело до особливо глибокого розмежування на «своїх» і 
«чужих». При цьому, на Полтавщині ширилася «позиція багатьох 
журналістів-професіоналів з солідних видань, які після отриманих 
уроків стали відверто ухилятися від політичної і соціальної 
проблематики, очікуючи кращих часів та друкуючи нейтральні 
матеріали на теми краєзнавства, садівництва, сімейних проблем»536. 
С. Таран, аналізуючи у контексті інформаційного диктату феномен 
цензури, акцентував увагу на тому, що прагнення владних еліт до 
тотального контролю над засобами масової інформації має 

                                                            

534 Белец Ж. Партиципаторне бюджетування як інноваційний демокра-
тичний інструмент участі громадян в управлінні справами територіальних 
громад. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21 
DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S
21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ttpdu_2016_1_21  

535 Кращі практики – 2018. Підсумки: веб-сайт. URL: http://www.slg-
coe.org.ua/p16082/  

536 Гоцуєнко Є. Чим сильніший тиск, тим більша протидія: URL:  
https://dt.ua/SOCIETY/chim_silnishiy_tisk,_tim_bilsha_protidiya.html  
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надзвичайно широкий регіональний спектр537. Інформаційно-
комунікативний аспект функціонування регіональної політичної 
еліти, таким чином, постає амбівалентним феноменом: з одного 
боку, він відкриває можливості для встановлення інформаційного 
диктату, з іншого – формує низку приводів для активізації 
політичної участі теритріальних громад у житті області, та, 
зокрема, зростання відповідальності еліт перед громадськістю 
Полтавщини.  

Моніторингові звіти локальних, національних та міжнародних 
організацій відкривають ще один пласт історіографії. Серед 
найбільш показових, з точки зору аналізу локальних політичних 
еліт, є дослідження та звіти таких організацій, як Інститут 
економічних досліджень та політичних консультацій538 (проект 
«Просування реформ в регіони», програма «Лідерство в економіч-
ному врядуванні»), Інститут суспільно-економічних досліджень539 
(серед останніх досліджень – «Настрої мешканців обласних 
центрів України у дзеркалі статистики», «Нова регіональна 
політика для нової України»), Центр Разумкова540 (численні 
дослідження та публікації, серед останніх – випуск журналу 
«Національна безпека і оборона» на тему «Україна напередодні 
року виборів: запити суспільства, позиції політичних акторів, 
контури нової влади», 2018 р.), Фонд «Демократичні ініціативи 
імені Ілька Кучеріва»541 (численні опитування, публікації, інфогра-
фіка тощо), Міжнародний центр перспективних досліджень542 
(серед останніх – «Україна та її сусіди: аналіз регіональних тен-
денцій, «Культура миру. Посібник з толерантності», «Особливості 
формування та виконання бюджету об’єднаних територіальних 

                                                            

537 Таран С. Тіньова цензура. URL: https://dt.ua/SOCIETY/tinova_ 
tsenzura.html  

538 Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. URL: 
http://www.ier.com.ua/ua  

539 Інститут суспільно-економічних досліджень. URL: http://iser.org.ua  
540 Центр Разумкова.  URL: http://razumkov.org.ua  
541 Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». URL: 

https://dif.org.ua  
542 Міжнародний центр перспективних досліджень. URL: 

http://www.icps.com.ua/  
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громад», «Реформа місцевого самоврядування та децентралізація: 
аналіз державних рішень» та інші), Transparency International 
Україна543 (серед найбільш цінних для дослідження політичних 
еліт є Індекс сприйняття корупції, проект «Посилення прозорості 
влади», проект «Прозорі міста», що характеризують, зокрема, 
поточний стан органів місцевого самоврядування, міру доступ-
ності інформації для громадян та реагування влади), Національний 
інститут стратегічних досліджень544 (численні аналітичні мате-
ріали та моніторинги щодо локальних управлінських спільнот), 
аналітична група «Рейтинг»545 (серед останніх матеріалів – 
дослідження «Портрети регіонів 2018»). 

Асоціація міст України на власному сайті546 наводить низку 
соціологічних даних, змістовно цікавих для дослідження стану 
сучасної політичної еліти Полтавщини. Серед останніх – 
опитування щодо рівня довіри громади до місцевої влади (2017 р.), 
що проводилося в рамках проекту «Партисипативна демократія та 
обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні» спільно з 
Норвезькою асоціацією місцевих і регіональних влад та 
Норвезьким інститутом міських і регіональних досліджень, 
«Соціологічне дослідження щодо доступності і якості послуг у 
сфері освіти, охорони здоров’я та соціального захисту», загально-
національне опитування «Визначення рівня обізнаності та 
ставлення населення до змін, які відбуваються або очікуються: в 
організації місцевого самоврядування; в системі надання публіч-
них послуг та в інших сферах місцевого самоврядування» 
(2016 р.), опитування громадської думки щодо проблем місцевого 
самоврядування та ставлення до децентралізації влади (2014 р.), а 
також навчальний посібник для працівників органів місцевого 
самоврядування із проведення досліджень громадської думки на 
місцевому рівні547.  

                                                            

543 Transparency International Україна. URL: https://www.transparency.org  
544 Національний інститут стратегічних досліджень. URL: 

https://www.niss.gov.ua  
545 Аналітична група «Рейтинг». URL: http://ratinggroup.ua  
546 Асоціація міст України. URL: http://www.auc.org.ua/  
547 Муніципальна соціологія. URL: http://www.auc.org.ua/page/munitsipalna-

sotsiologiya  
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Важливо, що окремі дослідження долають інформаційний 
вакуум між аналітичними структурами та владними організаціями. 
Так, наприклад, у 2011, 2012 роках, Харківським регіональним 
інститутом державного управління Національної академії держав-
ного управління при Президентові України на замовлення 
Головного управління інформаційної та внутрішньої політики 
облдержадміністрації проведено опитування громадської думки за 
темою: «Політичні уподобання населення Полтавської області», в 
яких висвітлено, зокрема, рівень довіри до політичних діячів 
Полтавської області, рейтинг обласних осередків політичних 
партій тощо548. Також у червні 2017 р. соціологічна компанія 
Independent Researching Group спільно з Департаментом інфор-
маційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської 
облдержадміністрації провела дослідження соціально-політичних 
настроїв жителів Полтавської області за такими рубриками: 
діяльність представників різних рівнів влади, рівень відкритості 
органів влади в очах населення, рейтинг політичних партій 
тощо549. Ці дослідження є важливим ресурсом розуміння динаміки 
та траєкторії розвитку локального політичного соціуму, зокрема у 
зрізі поточного стану еліти Полтавщини.  

Активним дослідником сучасних макро- та мікрополітичних 
процесів на рівні регіонів, зокрема Полтавщини, є Громадянська 
мережа ОПОРА, що репрезентує аналіз виборчих процесів в 
Україні, надає дані щодо спостереження за всіма його етапами та 
учасниками. Серед аналітичних продуктів організації – мапа 
приймалень народних депутатів, візуалізатор, мобільний додаток 
«Місцеві вибори», Індекс публічності місцевого самоврядування 
та інші550.  

                                                            

548Вивчення громадської думки: URL: http://www.adm-pl.gov.ua/page/ 
vivchennya-gromadskoyi-dumki-0  

549 Дослідження соціально-політичних настроїв жителів Полтавської 
області. URL: https://drive.google.com/file/d/1ixxb7QICuTzQdtvJp6jWU7Vm8 
U0T6_At/view  

550 Громадянська мережа ОПОРА. URL: https://www.oporaua.org/ 
about#Section10  
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Серед онлайн інструментів для аналізу політичного процесу в 
області одним із найбільш показових є Індекс публічності 
місцевого самоврядування551, що надає комплексну оцінку трьом 
базовим акторам локального політикуму Полтавщини – міському 
голові (як головній посадовій особі), виконавчим органам ради 
(органам, уповноваженим здійснювати виконавчі та розпорядчі 
функції) та депутатам міської ради (як представницькому органу 
місцевого самоврядування). Станом на липень 2019 р. на сайті 
проекту представлена оцінка муніципалітетів України за 2013 – 
2017 роки та представлена опція графічного конструктора, що 
надає змогу порівняти муніципалітети України за окремими 
показниками, побудувати відповідні графіки та отримати короткий 
опис даних.  

Візуалізатор Rada4you552 надає інформацію щодо безпосеред-
ньої активності народних депутатів України, зокрема мажоритар-
ників, у такому розрізі: голосування народних депутатів в облас-
тях, що показує, наскільки відсотків регіони через своїх депутатів 
підтримують ті чи інші законопроекти; персональна статистика 
народних депутатів – показує відсоток відвідуваності обраного 
депутата, а також його позицію «за», «проти», «утримався» під час 
голосувань.  

У такий спосіб тема регіональної політичної еліти 
Полтавщини була актуалізована у критичній літературі в контексті 
двох провідних макропроцесів – демократизації та олігархізації, 
що стали пусковим механізмом для зрощення політичних та 
економічних капіталів, унеможливлення ротації еліт у регіоні, 
посилення контролю над ЗМІ, консервації регіональної політичної 
влади, що послідовно обстоювала «зовнішню» орієнтацію на 
політичний центр у Києві. Це, фактично, паралізувало політичну 

                                                            

551 Індекс публічності місцевого самоврядування. URL: 
https://publicityindex.org  

552 Візуалізатор даних rada4you.org. URL: https://vis.rada4you.org/ 
about#policy  
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конкуренцію та загальмувало розвиток демократичних політичних 
процедур у Полтавській області.  

Разом із тим, аналіз критичної літератури з проблеми регіональ-
них політичних еліт Полтавщини дозволяє стверджувати наступне: 

 регіональна політична еліта Полтавщини має свою 
специфіку, яка зумовлена двосторонньою «політикою ізоляціо-
нізму» у відносинах центр – регіон, що впроваджувалася, з одного 
боку, центральною владою, коли основна політична та економічна 
увага була спрямована передовсім на східні області країни, з 
іншого боку – безпосередньо регіональною елітою, яка не 
претендувала на політичну експансію та розширення меж свого 
впливу на всю країну; 

 визначальною характеристикою полтавської політичної 
еліти, на яку прямо чи опосередковано вказують усі дослідники 
цього питання, є її замкнутість та неможливість попадання у 
елітарне коло «випадкових» осіб; 

 результатом інтровертності регіональної політичної еліти 
Полтавщини було те, що потужні природні ресурси регіону, що 
відкривають унікальні можливості для зміни статусу Полтавської 
області з дотаційної території на потужну бюджетоутворюючу 
одиницю у складі країни, залишаються лише привабливим 
ресурсним клондайком для обмеженого кола осіб; 

 домінантною рисою регіональної політичної еліти 
Полтавщини є її стабільність та орієнтованість на збереження 
владних повноважень будь-якою ціною. При цьому соціальна місія 
політичної еліти, а саме – підвищення рівня та якості життя 
громадян, залишається на Полтавщині практично нереалізованою.  

Важливо, що емпіричний пласт становлення та розвитку 
регіональної політичної еліти Полтавщини є надзвичайно багато-
аспектним і перебуває у постійному розвитку. Зважаючи на 
невелику кількість праць, що комплексно висвітлюють цю вузьку 
тему сучасного політичного життя, питання регіональних політич-
них еліт Полтавщини потребує подальшого поглибленого 
вивчення.  
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д) ЛЬВІВЩИНИ 

 
Еліта Львівського регіону є однією із найбільш досліджених 

серед еліт регіонів України, однак політичний процес не є статич-
ним явищем  це означає, що поле для проведення досліджень 
регіональної еліти постійно розширюється.  

Аналізуючи історіографію проблеми «Регіональна політична 
еліта Львівщини», варто зазначити, що на початку ХХІ ст. дослід-
ники відводили Львівщині третє місце (6,4%), після Київського 
(23,3%) та Донецького (17,1%) регіонів за «постачанням» 
політичної еліти на центральний рівень553.  

Серед дослідників, які приділяли увагу вивченню регіональної 
політичної еліти Львівщини, варто виокремити В. Маркітантова. У 
науковому доробку дослідника знаходимо статті, в яких автор 
порівняв політичні еліти Львівщини та Хмельниччини554, розкрив 
поведінкові аспекти представників регіональної політичної еліти 

                                                            

 У Львівській області починали свою політичну кар’єру багато політиків 
державного рівня. Зокрема, йдеться про відомого українського політика, 
публіциста та ініціатора проголошення Декларації про державний суверенітет 
України (16 липня 1990) та Акту проголошення незалежності України (24 серпня 
1991) В. Чорновола; голови Комісії Верховної Ради України з питань науки та 
освіти (1990–1993), першого віце-прем’єра України (1992–1993) І. Юхновського; 
міністра освіти і науки України (20072010) І. Вакарчука; народного депутата 
України III, IV та VII скликань, голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 
О. Тягнибока; секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2014), 
голови Верховної Ради України (від 2016) А. Парубія; міністра освіти і науки 
України (від 2016) Л. Гриневич; міністра Кабінету Міністрів України (2014), 
міністра екології та природних ресурсів (від 2016 р.) О. Семирака; голови 
Національного банку України (2014), міністра економічного розвитку і торгівлі  
України (від 2016) та першого віце-прем’єр-міністра України С. Кубіва; міністра 
інфраструктури України (від 2016) В. Омеляна та ін. Зі Львовом свою політичну 
кар’єру пов’язував також В. Пинзеник – міністр економіки України (19921993) 
та міністр фінансів України (2005–2006; 2007–2009 рр.).  

553Андрусів В. Українська еліта: звідки ноги ростуть. URL: 
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/11/11/4307154/ 

554 Маркітантов В. Регіональні політичні еліти Львівщини та Хмельниччини 
(порівняльний аспект). Українська національна ідея: реалії та перспективи 
розвитку: збірник наукових праць. Львів. 2005. Вип. 16. С. 7982. 
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під час виборчих кампаній555, окреслив тенденції розвитку політи-
куму Львівщини556, проаналізував представництво львівської 
регіональної еліти у Верховній Раді України557. Зокрема, у статті 
«Регіональна політична еліта Львівщини: тенденції розвитку» 
В. Маркітантов приділив увагу аналізу Львівської обласної та 
міської ради, а також трьом районним радам (Старосамбірській, 
Сокальській та Яворівській), висвітливши тенденції процесів 
елітотворення та оновлення рад. До уваги бралися дані 1990 р., 
1994 р., 1998 р., 2002 р. та 2006 р., у які відбувалися вибори до 
українського парламенту. Дослідивши ступінь оновлення депутат-
ських складів досліджуваних рад, науковець зазначив, що відсоток 
такого оновлення почав знижуватися з 2002 р. До того моменту 
дуже високий рівень оновлення депутатських корпусів свідчив про 
невдоволення мешканців регіону рівнем життя, нездійсненням 
сподівань, що й зумовлювало постійне поповнення рад новими 
людьми. Іншою причиною постійного оновлення, на думку автора, 
було використання представницьких органів регіону як своєрід-
ного «стартового майданчика» для руху чи то горизонтальною 
площиною в межах політичної еліти області, чи то вертикаллю 
влади. Зміна виборчої системи дала поштовх до чергового зростання 
відсотка оновлення депутатського складу в 2006 р., що свідчило про 
початок нового етапу формування регіональної політичної еліти в 
області та ускладнення доступу у її ряди через партійні списки558. 

                                                            

555 Маркітантов В. Регіональна політична еліта у час виборчої кампанії. 
Вісник Львівського університету. Філософські науки. Львів. 2003. Вип. 5.  
С. 391396. 

556 Маркітантов В. Регіональна політична еліта Львівщини : тенденції 
розвитку. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник 
наукових праць. Львів: Вид-во національного ун-ту «Львівська політехніка». 
2009. Вип. 21. С. 128132. 

557 Маркітантов В. Представники регіональних політичних еліт Львівської 
та Хмельницької областей у Верховній Раді України (1990-2012рр.): 
порівняльний аспект. Львів: Видавництво національного університету «Львівська 
політехніка». Вип. 25. 2013. С. 83-90. 

558 Маркітантов В. Регіональна політична еліта Львівщини: тенденції 
розвитку. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: збірник 
наукових праць. Львів: Вид-во національного ун-ту «Львівська політехніка». 
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В. Маркітантов звернув увагу на швидкі темпи декомунізації у 
регіоні, про що свідчать масові виходи членів Комуністичної 
партії Радянського Союзу (КПРС) у Львівській області з лав партії, 
а також значний вплив на політичні процеси регіону наприкінці 
1980-х1990-х рр. Народного Руху України (НРУ). У 1990 р. 
Львівська область мала серед депутатів рад, крім представників 
КПРС, ще й членів Української радикальної партії (УРП). Участь у 
виборах ще однієї політичної сили, крім КПРС, поряд із високим 
рівнем оновлення депутатського складу, також говорив про 
певний поступ у напрямі демократизації виборчого процесу та 
загалом політичного життя 559. 

Більш ґрунтовно та структуровано політичний процес у 
регіоні, специфіку формування, механізми селекції та трансфор-
мацію львівської регіональної політичної еліти В. Маркітантов 
розглянув у дисертаційному дослідженні на здобуття ступеня 
кандидата політичних наук «Регіональні політичні еліти України: 
порівняльний аналіз»560. Зокрема, автор прослідкував зміни 
політичної еліти у Львівському регіоні протягом 1990-х рр. ХХ ст., 
беручи за основу місцеві вибори. Окремий розділ дисертаційного 
дослідження був присвячений трансформації регіональних полі-
тичних еліт Хмельницької та Львівської областей на початку 
ХХІ ст. Значну увагу В. Маркітантов присвятив аналізу тенденцій 
розвитку регіональної політичної еліти обох регіонів, зазначивши, 
що у Львівській області темпи декомунізації та демократизації 
депутатських корпусів були значно швидшими, ніж у Хмель-
ницькій. Також, на думку дослідника, Львівщина відзначилася 
досить стабільним показником депутатів з вищою освітою. 

Крізь призму регіонального політичного режиму на Львівщині 
розглянув специфіку львівської політичної еліти В. Яремчук у 
монографії «Регіональні політичні режими в Україні: Львівщи-
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560 Маркітантов В. Регіональні політичні еліти України: порівняльний 
аналіз: автореф. дисертації... канд. політ. наук: 23.00.02. Львів, 2011. 20 с. 
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на (1990–2017 рр.)»561. Автор дослідив особливості формування 
регіонального політичного режиму у Львівській області, його 
основні етапи трансформації, стратегії формальних та неформальних 
суб’єктів політики, взаємовідносини регіональної та центральної 
влади. Значне місце у праці відведено аналізу відносин регіональної 
політичної та бізнесової еліти. Вивчаючи особливості політичного 
життя Львівщини, В. Яремчук дійшов висновку, що за роки 
незалежності України у Львівській області можна виділити декілька 
етапів регіонального політичного режиму, функціонування якого 
мало 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, переміни 
конфігурації місцевої багатопартійності, що негативним чином 
впливало на дотримання спадкоємності у регіональній політиці562. 

Іншою корисною працею для вивчення львівської регіональ-
ної політичної еліти стала ще одна публікація В. Яремчука 
«Міський політичний режим у Львові: внутрішні та зовнішні 
чинники формування та еволюції». У статті автор приділив значну 
увагу побудові відносин міської влади з центральною, виокрем-
люючи найбільш гострі періоди. Ці взаємовідносини, на думку 
дослідника, неодноразово впливали на формування локального 
політичного режиму у Львові. В. Яремчук підкреслив, що підва-
лини сучасного міського політичного режиму у Львові були 
закладені в останні роки існування СРСР, у 1990-х рр. ХХ ст., що 
пов’язувалося з давньою традицією міського самоврядування на 
українських землях563. А уже пришвидшенню процесів форму-
вання локального політичного режиму посприяла децентралізація 
влади. Завдяки своєрідній політичній культурі, якою наділені 
місцеві політики, міський політичний режим у Львові сформувався 
як самодостатній та мав плюралістичні характеристики. Особлива 
                                                            

561 Яремчук В. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990–
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563Яремчук В. Міський політичний режим у Львові: внутрішні і зовнішні 

чинники формування та еволюції. URL: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/ 
2018/07/yaremchuk_miskyi.pdf  



                                                    Характеристика наукових досліджень...    131

роль у політичних процесах на Львівщині, наголошує дослідник, 
відводилася неформальним (значною мірою латентним) практикам 
взаємодії/конкурентної боротьби впливових акторів суспільно-
політичного життя564. 

Інформація щодо етапів становлення регіональних політичних 
еліт, зокрема львівської, міститься у статті О. Куцової «Вплив 
регіональних політичних еліт на формування регіонального 
політичного лідерства в Україні» 565. Тут регіональна політична 
еліта розглядається через призму загальнодержавних процесів та 
наголошується вплив потужних регіональних еліт на центральну 
владу. У цілому, варто погодитися з автором, що перший етап: 
(1990 – перша половина 1994) став етапом суперництва ідей 
унітаризму і федералізму. Саме тоді відбулося посилення регіональ-
них політичних еліт на місцях і рух більш сильних еліт до Києва. 
Першість у боротьбі за Київ спочатку була у львівської, більшою 
мірою, культурної еліти, що перехопила її в індустріальної 
дніпропетровської566. Другий період (1994–2002) був пов’язаний з 
пануванням дніпропетровської еліти і початком зменшення впливу 
львівської на процеси формування владної верхівки. Однак після 
2002 р. львівська регіональна політична еліта знову очолила, 
зазначила О. Куцова, лідерські позиції та разом із донецькою 
змагалася за першість впливу на центральну владу 567.  

Починаючи з кінця 1990-х рр. як серед української політичної 
еліти, так і серед громадян набувало актуальності питання щодо 
скорочення національно-політичної дистанції поміж Донецьком та 
Львовом. Основними перешкодами для створення єдиної 
української політичної нації, на думку багатьох, були дуже великі 
соціально-політичні, мовні, громадянські розбіжності між Сходом 
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і Заходом. З цього приводу Н. Черниш, на основі низки прове-
дених соціологічних досліджень, зазначила два основні аспекти, 
які відображали тодішні тенденції. Перший – у регіоні Львова 
соціальна ідентичність тяжіла до етнічної основи, тоді як у регіоні 
Донецька їй були притаманні громадянські основи. Другий – 
незважаючи на ці відмінні наголоси, мала місце незначна, але 
послідовна тенденція до зменшення регіональних розбіжностей: 
львівська ідентичність рухалася на зближення з громадянською 
моделлю, у той час як донецька ідентичність ставала більш 
орієнтованою етнічно568. Зміни, про які йдеться, мали безпосеред-
ній вплив не лише на суспільство, але й накладали свій відбиток на 
регіональну політичну еліту, що відображалося на її політичній 
поведінці зокрема. Таке взаємне зближення спостерігалося у 
кожній категорії соціальної ідентичності на початку 2000-х рр., 
однак суттєвої шкоди процесам зближення завдали військові дії на 
Сході країни та пов’язаний із цим популізм. 

До нової генерації суспільства та нових вимог до влади, 
зокрема місцевої, у своїй статті «Чому ти не сокіл, чому не 
літаєш?» привернула увагу О. Теленчі569. Авторка зосередила 
увагу на обіцянках голови Львівської облдержадміністрації (1997–
1999), а пізніше і віце-прем’єр-міністра України з питань АПК 
(1999–2000) М. Гладія та на проблемах львівської громади, 
справах молоді, які можна спроектувати на загальнодержавний 
рівень. У статті йшлося про уроки для молоді, зокрема політичні, 
оскільки саме від її суспільної та політичної свідомості залежить 
майбутнє держави. О. Теленчі наголосила, що зацікавлення проб-
лемами молоді та сприяння розвитку молодого покоління з боку 
місцевої влади мають бути перманентними, оскільки суспільний 
діалог неможливий без нової політичної еліти з новим мисленням. 

Аспект політичної культури регіональної еліти Львівщини був 
висвітлений у праці Л. Харченко «Політична культура регіональ-
них політичних еліт: можливі підходи до вивчення (на прикладі 
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Львівської області)». Авторка зазначила, що переважна більшість 
громадян України керується стереотипами щодо представників 
політичної еліти Львова. Вони базуються на надмірному акценті 
заідеологізованості й радикальній політичній поведінці. Однак, на 
думку Л. Харченко, політична еліта Львова завжди позиціонувала 
себе, порівняно з елітою інших регіонів України, як найбільш 
свідома, найбільш демократична і найбільшою мірою така, що 
боронить національні інтереси Української держави 570. Місцевій 
політичній еліті була притаманна пасіонарність, яка формувала 
унікальну систему цінностей, політичну мову, ідеологію та регіо-
нальну ідентичність. Поділяємо думку авторки про те, що на 
формування ціннісних орієнтирів політичної еліти Львівської 
області впливала європейська, а не російсько-радянсько-азійська 
політична традиція. А оскільки галицька культура була і є 
традиційно українською, визначальними у ній є українська мова та 
українська традиція571.  

Явище міграції політичної еліти у Львівській області 
Л. Харченко розглянула на прикладі парламентських виборів 2006 
р. За словами авторки, рівень політичної міграції на цих виборах 
був досить високий, спостерігалися міжпартійні переміщення та 
спекуляції під час формування списків та блоків. Проте найбільш 
резонансним став вихід із Львівської обласної організації політич-
ної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» спілки під-
приємців «Крок», які через місяць після скандальної події 
відкликали свої попередні заяви та повернулися у ВО «Батьків-
щина»572. Подібні міграції неодноразово спостерігалися серед 
львівського регіонального політикуму, однак це не заважало 
політикам надалі здобувати підтримку серед населення. На думку 
авторки, це свідчило про те, що пересічний львівський виборець не 
надавав істотного значення такого роду спекуляціям 573.  
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На початку 2000 рр. з’явився дослідницький проект «Політична 
еліта українських регіонів», автори якого вперше проаналізували 
та структурували інформацію (починаючи з кінця 1980-х рр.), 
зокрема, і про представників регіональної політичної еліти 
Львівської області: їхню біографію, керівні посади в органах 
партійної, представницької, виконавчої влади та місцевого 
самоврядування574. На цьому ресурсі була представлена інфор-
мація про дванадцятьох львівських політиків: Я. Погребняка, 
В. Секретарюка, С. Давимука, В. Чорновола, М. Гориня, М. Гладія, 
С. Сенчука, М. Янківа, О. Сендегу, О. Фурдичко, Я. Гадзало, 
М. Сендака. Отриманий фактологічний матеріал дав змогу про-
слідкувати ротацію представників львівської регіональної еліти, а 
їхні біографічні нариси дозволили визначити місце народження, 
попередні посади та сферу діяльності, скандали, пов’язані з 
політичними діячами.  

Певна кількість публікацій щодо регіональної політичної 
еліти Львівщини характеризує окремі персоналії та їх політичну 
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 Так, за період з 1987 р. по 2003 р. Я. Погребняк був першим секретарем 
Львівського обласного комітету КПУ (березень 1987 – квітень 1990);  
В. Секретарюк – першим секретарем Львівського обласного комітету КПУ 
(квітень 1990 – серпень 1991); С. Давимук  був головою Львівського  обласного 
виконавчого комітету (квітень 1990  – березень 1991), головою Львівської облас-
ної ради (березень 1992 – червень 1994); В. Чорновіл – головою Львівського 
обласного виконавчого комітету (серпень 1991 – квітень 1992), головою 
Львівської обласної ради (квітень 1990 –  квітень 1992); М. Горинь – головою 
Львівської обласної ради (квітень 1992 – квітень 1997), головою Львівського  
обласного виконавчого комітету (липень 1994 – липень 1995), головою Львівської 
облдержадміністрації (липень 1995 – лютий 1997); М. Гладій  головою 
Львівської облдержадміністрації (лютий 1997  – січень 1999; березень 2001 – 
квітень 2002); О. Фурдичко – головою Львівської обласної ради (квітень 1994 – 
квітень 1994); С. Сенчук обраний головою Львівської обласної ради (квітень 1998 
– липень 2001), призначений головою Львівської облдержадміністрації (січень 
1999 – березень 2001); Я. Гадзало – головою Львівської обласної ради (липень 
2001 – квітень 2002);  М. Янків був головою Львівської облдержадміністрації 
(квітень 2002 – червень 2003); М. Сендак  обраний головою Львівської обласної 
ради (квітень 2002 – квітень 2006); О. Сендега – головою Львівської 
облдержадміністрації (червень 2003 – грудень 2004). 
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діяльність. Про представника В. Януковича на Львівщині – 
В. Шемчука, йдеться у статті Р. Рака «На Львівщині змінилася 
влада»575. Особа чинного міського голови А. Садового фігурувала 
в публікаціях Ю. Лобана «Одинадцять років Андрія Садового: 
міфи та реалії»576, Т. Базюка «Тяжка бронза Садового»577 та 
Я. Назара «Львівський фінал: Садовий проти Кошулинського»578. 
Досить інформативною та критичною була стаття Ю. Лобана 
«Мільйонери від колії. Брати Дубневичі»579, в якій характери-
зувалися статки, політичні амбіції та впливові зв’язки політиків-
бізнесменів Б. та Я. Дубневичів. 

Досить інформативними та такими, що становлять інтерес для 
нашого дослідження, були матеріали, підготовлені центрами полі-
тичних досліджень та Громадянською мережею ОПОРА. Зокрема, 
йдеться про «Регіональний портрет України», «Україна: рік після 
виборів. Моніторинг регіонів», «Політична карта Львівської 
області», «Регіони України – 2014». У книгах подано зведений 
аналіз досліджень суспільно-політичної, економічної ситуації у 
Львівській області в різні хронологічні періоди, враховуючи 
загальнодержавну кон’юнктуру, описано політичні конфлікти в 
регіоні, подано характеристику регіональних лідерів та оцінено 
їхню роль у розвитку регіону. 

У книзі «Регіональний портрет України»580, підготовленій 
Українським незалежним центром політичних досліджень, пред-
ставлено результати досліджень у Львівській області, які відобра-
зили цілісну картину політичних, економічних та соціальних 
перетворень у регіоні. Було розкрито низку питань, що стосу-
валися Львівщини періоду кінця 1990-х – поч. 2000-х рр. Зокрема, 
висвітлено: специфіку виборчих процесів у регіоні, динаміку 
                                                            

575 Рак Р. На Львівщині змінилася влада. URL: https://zbruc.eu/node/2861 
576 Лобан Ю. Одинадцять років Андрія Садового: міфи та реалії. 

URL:http://forpost.lviv.ua/txt/vlada/4686-odynadtsiat-rokiv-andriia-sadovoho-mify-ta-realii 
577 Базюк Т. Тяжка броня Садового. URL: https://zbruc.eu/node/28596 
578 Назар Я. Львівський фінал: Садовий проти Кошулинського. URL: 

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/11/151113_lviv_election_preview_sx  
579 Лобан Ю. Мільйонери від колії. Брати Дубневичі. URL: 

http://forpost.lviv.ua/txt/lvivski-oliharkhy/78-braty-dubnevychi-koliini-mahnaty  
580 Регіональний портрет України. Тищенко Ю. (заг. ред.). Київ: 

Український незалежний центр політичних досліджень. 2003.  336 с. 
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розвитку політичних партій, їхню участь у формуванні місцевих і 
регіональних органів влади, стан економічного розвитку області, 
діяльність регіональних ЗМІ, становлення принципів громадян-
ського суспільства на Львівщині тощо. 

У дослідженні «Україна: рік після виборів. Моніторинг 
регіонів»581 доводиться, що політична структура Львівської облас-
ної ради, що сформувалася після виборів 2006 р., відобразила 
традиційні електоральні вподобання місцевих жителів та забезпе-
чила паритет блоку «Наша Україна» й «Блоку Юлії Тимошенко». 
Львівська облдержадміністрація надалі залишилася центром впли-
ву НСНУ на політичне життя в області. Результати виборів до 
Львівської міської ради також підтвердили, як зазначено у 
дослідженні, популярність пропрезидентських політичних партій. 
Проте, незважаючи на одноосібне домінування у регіоні «помаран-
чевої» команди, спостерігалося перманентне протистояння між 
різними рівнями влади. Основними причинами такого проти-
стояння були не ідеологічні розбіжності, а конфлікт групових чи 
персональних бізнес-інтересів та боротьба за політичний вплив 582. 

Щодо корупційних схем у Львівській області, то автори 
згаданого дослідження зазначили, що корупційні скандали хоч і 
були невід’ємним елементом інформаційного простору Львова, 
однак доведених фактів щодо значних масштабів корупції на 
Львівщині традиційно немає або вони невідомі 583. 

«Політична карта Львівської області»584 ознайомлює з економіч-
ною та політичною ситуацією у регіоні напередодні парламентської 
виборчої кампанії 2012 р. У дослідженні містилася інформація про 
суспільно-політичне життя, електоральну статистику, оцінку медіа-
ринку. У матеріалах знаходимо свідчення про взаємозв’язок 
регіональної еліти з бізнесом. Зокрема, йдеться про зв’язки 
керівництва ДТГО «Львівська залізниця» з тодішнім головою 

                                                            

581 Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів. URL: http://parlament. 
org.ua/docs/uploads/doc/Book.pdf 

582 Там само. 
583 Там само. 
584 Політична карта Львівської області. URL: https://www.oporaua. 

org/news/vybory/1478-politychna-karta-lvivskoji-oblasti 
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Львівської облдержадміністрації (2011–2013) М. Костюком (у мину-
лому – директор «Укрзалізниці») та голову спостережної ради 
нафтопереробного комплексу (НПК) «Галичина» П. Димінського, 
який тривалий час був найвпливовішим бізнесменом Львівщини, а в 
часи президентства Л. Кучми – висловлював підтримку ПОЛІ-
ТИЧНІЙ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ» та її лідеру В. Януковичу. 

Щодо політичної ситуації у регіоні, то перед парла-
ментськими виборами 2012 р. найбільш потужне представництво у 
обласній та міських радах Львівщини мало Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода», друге місце належало ВО «Батьківщина», 
третє – Політичній партії «Наша Україна»585. 

Інша книга «Регіони України – 2014»586, що була підготовлена 
неурядовим аналітичним центром «Поліський фонд міжнародних 
та регіональних досліджень», містить аналітичні матеріали щодо 
Львівської області 2014 р. і надає інформацію, що стосувалася по-
літичного ландшафту регіону, зміни регіональних еліт при владі 
упродовж року, їхньої політичної належності, найбільш резонансних 
політичних конфліктів, соціально-економічної ситуації, стану ЗМІ 
тощо. 

Безперечний інтерес для дослідження регіональної політичної 
еліти викликають публікації, присвячені діяльності народних 
депутатів України від Львівської області. Зокрема, у вищезгаданій 
статті В. Маркітантова «Представники регіональних політичних 
еліт Львівської та Хмельницької областей у Верховній Раді Украї-
ни (1990–2002): порівняльний аспект» проаналізовано зміни, що 
відбувалися у складі депутатів-мажоритарників Верховної Ради 
України від Львівської та Хмельницької областей. Так, у результаті 
виборів весною 1990 р. до Верховної Ради України було обрано 25 
народних депутатів від Львівської області. Серед представників від 
Львівщини найбільше було позапартійних депутатів, значна частина 
яких належала до Народного Руху України. Знаходимо у публі-
кації також вікові та гендерні характеристики львівських 

                                                            

585 Політична карта Львівської області. URL: https://www.oporaua. 
org/news/vybory/1478-politychna-karta-lvivskoji-oblasti 

586 Неберикут О.  Львівська область. Регіони України  2014. URL: 
http://www.fes.kiev.ua/n/cms/  
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депутатів. Досить показовим було те, що львівський депутатський 
склад вирізнявся присутністю усіх вікових груп. З публікації 
дізнаємося, що у гендерному аспекті широкого представництва від 
жінок не було, але, на відміну від загального рівня, частка жінок 
від Львівської області була все ж таки презентована 587.  

У згаданій статті автор детально проаналізував хід парла-
ментських виборів у 1990-х – на поч. 2000-х рр. Зокрема, було 
наведено дані про загальну кількість депутатів-мажоритарників від 
Львівщини. Показано, що, незважаючи на зменшення кількості 
представників від регіону у Верховній Раді України, їхній склад 
постійно оновлювався. На основі даних, отриманих зі статті, 
можна дійти висновку, що ступінь оновлення представників 
Львівської області у Верховній Раді України упродовж окресле-
ного періоду був досить високий, що свідчить про демократизацію 
виборчого процесу. 

Інформацію про діяльність депутатів-мажоритарників містить 
низка публікацій Громадянської мережі «ОПОРА». Аналітичні 
дані щодо виборчих перегонів 2012 р. представлені у публікації 
А. Дутчака «Потенційне львівське лобі в списках партії»588. 
Спостерігачами Громадянської мережі «ОПОРА» було досліджено 
питання щодо представлення Львівщини у списках основних 
конкурентів за місця у Верховній Раді України. Зокрема, у 
публікації йдеться про попередню політичну біографію канди-
датів, зв'язок кандидатів від політичних партій та блоків з 
Львівщиною (ступінь представленості інтересів регіону), «одіоз-
них» політичних фігур тощо. У дослідженні акцентовано увагу на 
регіональних особливостях представлення політичних партій на 
парламентських виборах. Зокрема, зазначено, що у мажоритарних 
округах Львівщини ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ» 
зробила ставку на маловідомих представників, а от у списку партії 
серед львівських у прохідній частині були прізвища Г. Герман, 

                                                            

587 Маркітантов В. Депутати Верховної Ради України від Львівщини як 
представники регіональної політичної еліти. Гуманітарні та соціальні науки : 
матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009. Львів: 
Видавництво національного університету «Львівська політехніка». 2009.  С. 84. 

588 Потенційне львівське лобі в списках партії. URL: 
https://opora.lviv.ua/potentsijne-lvivske-lobi-v-spyskah-partiji/  
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О. Горошкевича, І. Зварича, П. Писарчука. Однак, в цілому, у 
списку тодішньої партії влади рівень представлення львівської 
області був досить низьким. Значно більше представників 
регіональної політичної еліти Львівщини було зазначено у списку 
ВО «Батьківщина». Загалом налічувалося 20 прізвищ, які тим чи 
іншим чином мали стосунок до регіону. Проте, як зазначено у 
звіті, найбільше представників Львівської області було у списках 
ВО «Свобода». На основі проведених досліджень аналітики 
ОПОРА дійшли висновку, що політичні симпатії як населення, так 
і чиновників Львівщини були чітко сформовані, а представники 
місцевої політичної еліти, виходячи на загальнодержавний рівень, 
підтримували конкретну партійну ідеологію, а не виявляли свою 
прихильність інертно популярним політичним силам. 

У аналітичному звіті Громадянської мережі ОПОРА «Рік 
діяльності депутатів-мажоритарників Львівщини у Верховній Раді 
VIII скликання» проаналізовано парламентську активність 12 депу-
татів від Львівської області. Автори документа проаналізували 
законотворчу діяльність депутатів від Львівщини. Ними було 
виявлено депутатів, які подали найбільшу (В. Парасюк, О. Юри-
нець, Д, Добродомов) та найменшу (А. Лопушанський та А. Кіт) 
кількість законопроектів упродовж року. Зокрема, у звіті наголошу-
валося, що за участі львівських мажоритарників у Верховній Раді 
України було підготовлено трохи більше 5% усіх законопроектів589. 
У другій частині звіту наведені короткі біографічні дані про 
депутатів-мажоритарників, подана детальна інформація про 
політичну діяльність кожного, зазначено, якою мірою були 
виконані передвиборчі обіцянки кожного депутата. 

Серед матеріалів Громадянської мережі ОПОРА знаходимо 
матеріали щодо піар-технологій, до яких вдаються нардепи 
Львівщини. У грудні та січні 2019 р. мережею ОПОРА було 
зафіксовано 35 фактів «піару» народних депутатів на об’єктах, які 
були здійснені коштом державного та обласного бюджету. У статті 
зазначено, що найчастіше, в 11 з 35 випадків «піарилися» на 
спорудженні або ремонті шкіл та дошкільних установ. У 9 ви-

                                                            

589 Рік діяльності депутатів-мажоритарників Львівщини у Верховній Раді 
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падках приводом для привернення уваги громадськості до 
діяльності певного депутата ставав не один конкретний об’єкт, а 
низка об’єктів, на які раніше виділялися кошти з державного або 
обласного бюджету, про що звітували народні обранці 590. 

Певний інтерес викликають публікації, пов’язані з аналізом 
медіаринку Львівщини і, зокрема, стаття Н. Онисько «Кому 
належать львівські ЗМІ»591, в якій наведені цікаві дані про 
структуру львівських засобів масової інформації (ЗМІ) та їх 
медіавласників станом на серпень 2015 р. Серед основних медіа-
власників, які мали відношення до політичної сфери, автор 
виділив братів Дубневичів, які мали контроль над «Львівською 
газетою», радіо FM «Галичина», телекомпанією «Гал-ТБ»; П. Ди-
мінського (телеканал ZIK, сайт Zik.ua); М. Хом’яка (ТРК 
«Львівська хвиля», Гал-інфо); А. Садового (Радіо Люкс, Zaxid.net, 
Телеканал 24, Радіо 24, Football 24)592. 

Болісні питання, пов’язані зі сміттєвою кризою, порушив у 
своїй публікації активний громадський діяч та популярний 
український поет А. Любка593. Оскільки проблема була політизо-
вана, автор зазначив, що історія з львівським сміттям матиме 
далекосяжні наслідки не лише для міського голови А. Садового, 
але й для регіональної політичної еліти, Прем’єр-міністра та навіть 
Президента. А. Любка загострив питання ставлення влади до проб-
лем «столиці» Західної України та критикував відмову центральної 
влади та державних чиновників у наданні допомоги місту, 
констатуючи тим самим відсутність згоди поміж політиками у 
власній країні перед викликами та загрозами. 

Не можемо залишити поза увагою проблеми децентралізації 
влади та роль у ній львівської регіональної політичної еліти. У 

                                                            

590 35 разів нардепи від Львівщини задля «піару» використовували об’єкти, 
профінансовані за бюджетні кошти. URL: https://opora.lviv.ua/lvivshhyna-vid-pochatku-
roku-35-raziv-nardepy-zadlya-piaru-vykorystovuvaly-ob-yekty-profinansovani-za-
byudzhetni-koshty/ 

591Онисько Н. Кому належать львівські ЗМІ. URL: https://detector.media/ 
withoutsection/article/110346/2015-08-22-komu-nalezhat-lvivski-zmi/ 

592 Там само. 
593Любка А. Про сміття львівське і київське. URL:  https://day.kyiv.ua/uk/ 

blog/suspilstvo/pro-smittya-lvivske-i-kyyivske 
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цьому контексті цінними є: стаття І. Верещук «Особливості 
територіальної організації влади Львівської області»594, аналітичне 
дослідження «Оцінка реалізації реформи місцевого самоврядування 
на Львівщині у 2016 р.»595 та стаття Т. Базюка «Децентралізація на 
Львівщині: рік третій»596. Так, І. Верещук (Рава-Руський міський 
голова) розглянула основні проблеми територіальної організації 
влади Львівської області. Однією з основних проблем у сфері 
територіальної організації влади на Львівщині авторка виокремила 
надмірну подрібненість адміністративно-територіальних одиниць 
базового рівня – сіл, селищ, міст – та їх фінансово-економічну 
неспроможність. Львівська область посідає перше місце в Україні 
за кількістю міст районного значення, друге місце – за кількістю 
сільських рад (перше місце займає Вінницька область) та перше 
місце за кількістю сільських населених пунктів597.  

В аналітичному дослідженні «Оцінка реалізації реформи місце-
вого самоврядування на Львівщині у 2016 р.» авторами вивчено 
особливості процесу реформування місцевого самоврядування, 
адміністративно-територіального устрою та державної регіональної 
політики і зазначено, що у 2015 р. (відповідно до Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад») були прове-
дені перші вибори та переведені на прямі міжбюджетні відносини 15 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у Львівській області. 
Упродовж 2016 р. проведені перші вибори ще у семи ОТГ, при цьому 
у шести громадах такі вибори відбулися лише 18 грудня, що суттєво 
ускладнило для них входження у новий бюджетний рік598. Досить 

                                                            

594 Верещук І. Особливості територіальної організації влади Львівської 
області. URL:  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48010/16-
Vereschuk.pdf?sequence=1 

595 Баранецький Т. Оцінка реалізації реформи місцевого самоврядування на 
Львівщині у 2016 році. URL: http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/10/ Otsinka-
realizatsiyi-reformi-mistsevogo-samovryaduvannya-na-Lvivshhini-u-2016-rotsi.pdf 

596 Базюк Т. Децентралізація на Львівщині: рік третій. URL: 
https://zbruc.eu/node/66049 

597Верещук І. Особливості територіальної організації влади Львівської 
області. URL:  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48010/16-
Vereschuk.pdf?sequence=1 

598 Баранецький Т. Оцінка реалізації реформи місцевого самоврядування на 
Львівщині у 2016 році. URL: http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/ 2017/10/ Otsinka-
realizatsiyi-reformi-mistsevogo-samovryaduvannya-na-Lvivshhini-u-2016-rotsi.pdf 
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ґрунтовним є аналіз дохідної частини бюджетів ОТГ, джерел 
фінансової підтримки для здійснення великої кількості проектів та 
перспективного плану формування територій спроможних громад 
Львівщини, схваленого Львівською обласною радою 7 липня 2015 
р. Отримана інформація дозволила дещо глибше проаналізувати 
сповільнені темпи децентралізації влади на Львівщині та 
зосередити увагу на діяльності в цьому напрямі львівської 
регіональної політичної еліти.  

Публікація Т. Базюка «Децентралізація на Львівщині: рік 
третій» має дещо викривальний характер, оскільки в ній можна 
знайти не лише констатацію результатів понад дворічної роботи з 
децентралізації влади на Львівщині, але й також інформацію про 
байдужість цим процесам керівників та політиків різного рівня: 
небажання займатися проблемами, замість виконання поточних 
завдань, прагнення «викроїти» майбутні громади згідно з інтере-
сами місцевих керівників, великих бізнесменів чи політиків. Автор 
зазначив, що непрямим підтвердженням цього може бути той 
факт, що в дев’яти із двадцяти районів області не було створено 
жодної ОТГ 599. 

Підсумовуючи, варто зазначити: а) Львівщина завжди викли-
кала особливий інтерес з боку дослідників. Утім, спостерігається 
певна нерівномірність у кількості аналітичних матеріалів, 
присвячених вивченню регіональних політичних еліт Львівщини: 
відносно мало на початку 1990-х рр. та значно більше на початку 
2000-х рр.; б) більшість проаналізованих матеріалів та публікацій 
лише дотично стосуються досліджуваної проблематики та вис-
вітлюють питання регіональної політичної еліти побіжно – у 
контексті інших проблем (політичної культури еліти, виборчих 
кампаній, належності чи незалежності ЗМІ, децентралізації влади 
тощо). Проаналізований історіографічний матеріал допомагає 
розкрити специфіку регіональної політичної еліти Львівщини, 
усвідомити механізми її рекрутування, визначити цінності регіо-
нальних правлячих еліт, їхню політичну культуру та поведінку, 
оцінити їхній внесок у розвиток регіону.  

                                                            

599 Базюк Т. Децентралізація на Львівщині: рік третій. URL: 
https://zbruc.eu/node/66049 
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а) СУМЩИНИ 
 
Дослідити усі аспекти діяльності регіональних політичних 

еліт конкретного регіону – Сумщини можна лише за допомогою 
ґрунтовної джерельної бази, у якій ми виділили такі групи: 
1) сайти державних органів влади та місцевого самоврядування, 
насамперед, Сумської обласної ради, Сумської обласної державної 
адміністрації, районних державних адміністрації, районних рад; 
2) друковані та електронні засоби масової інформації – загально-
українські, обласні та районні; 3) довідники (друковані та 
електронні); 4) сайти джерел особового походження (на яких 
розміщені записки, інтерв’ю); 5) сайти політичних партій і 
громадських організацій у регіоні та сторінки обласних відділень 
політичних партій у Facebook, а також аналітичних центрів (насам-
перед, рейтинги, досьє, компромати, інтерв’ю, блоги) (наприклад, 
Медіа-коло. Сумський прес-клуб (http://mediakolo.sumy.ua/) дос-
лідження Громадянської мережі «ОПОРА» (https://www.oporaua. 
org/) та інші).  

До першої групи джерел відносимо сайт Сумської обласної 
ради, він є активним, постійно оновлюється, містить, насамперед, 
офіційні документи: рішення сесій п’ятого (2006–2010)600, шостого 
(2010–2015)601 та сьомого (2015–т.ч.)602 скликань, проекти ріше-
нь603, розпорядження голови обласної ради604, протоколи та 
результати голосувань605, біографії керівників606 та депутатів 

                                                            

600 Рішення сесій Сумської обласної ради п’ятого скликання (2006–2010). 
URL: https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/5-sklykannja.html 

601 Рішення сесій Сумської обласної ради шостого скликання (2010–2015).  
URL: https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/6-sklykannja.html 

602 Рішення сесій Сумської обласної ради сьомого скликання (2015 – т. ч.). 
URL: https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/7-sklykannja.html 

603 Проекти рішень Сумської обласної ради. URL: https://sorada. 
gov.ua/dokumenty-oblrady/proekty-rishen.html 

604 Розпорядження голови Сумської обласної ради. URL: https://sorada. 
gov.ua/dokumenty-oblrady/rozp.html 

605 Протоколи засідань сесій Сумської обласної ради.  URL:  
https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/protokoly/protocols-sessions.html 

606 Керівництво Сумської обласної ради. URL: https://sorada.gov.ua/pro-
oblasnu-radu/kerivnytstvo-oblasnoji-rady.html 
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сьомого скликання607, а також інформацію про партійність депу-
татів чи її відсутність, трудову діяльність, новини про депутатську 
діяльність, в окремих – вказані помічники, звіти про їхню роботу, 
депутатські фракції в раді, постійні комісії та інформацію про 
виконавчий апарат, а також декларації усіх співробітників, 
щоправда, лише за 2015 р. У розділі «Очищення влади» представ-
лені результати перевірки достовірності відомостей, наданих 
посадовими особами виконавчого апарату щодо 29 осіб, з яких 
лише троє чоловіків та 26 жінок.  

Цінними для нашого дослідження були матеріали сесій 
Сумської обласної ради. Зокрема, матеріали сьомої (позачергової) 
сесії 9 листопада 2006 р., яка обговорювала питання щодо 
суспільно-політичної ситуації в області у зв’язку з поверненням в 
Україну екс-голови Сумської обласної державної адміністрації 
В. Щербаня. Окремий інтерес становив виступ голови Сумської 
обласної ради В. Шапошніка, в якому йшлося про якість регіо-
нальної політичної еліти608. 

Сайт Сумської обласної державної адміністрації дає можли-
вість ознайомитися з економічними ресурсами області завдяки 
програмам соціального та економічного розвитку Сумської області 
за 2013–2019 р., а також цільовим програмам «Обласна програма 
підтримки співробітництва об’єднаних територіальних громад на 
2018–2019 роки», «Програма розвитку малого та середнього 
підприємництва в Сумській області на 2017–2020 роки» та низці 
інших. Із сайта довідуємося не лише про дані офіційної біографії 
чинних очільників області, але й про їхню діяльність у попередні 
роки. Зокрема, про заступницю голови І. Купрейчик, яка упродовж 
серпня 1995 – вересня 2004 рр. та листопада 2014 – травня 2015 рр. 
тимчасово не працювала, а у грудні 2012 – листопаді 2014 рр. була 
народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради 
України з питань верховенства права та правосуддя. Уродженцями 
Сум були голова ОДА М. Клочко та один із його заступників – 
                                                            

607 Депутати сьомого скликання Сумської обласної ради. URL: 
https://sorada.gov.ua/pro-oblasnu-radu/deputaty-oblasnoji-rady/deputaty.html 

608 Рішення 7 (позачергової) сесії обласної ради п’ятого скликання 
(09.11.2006). URL: https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/5-sklykannja/category/ 
13-rishennja-7-sesiji.html 
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О. Милаш, а першим заступником був тридцятирічний уродженець 
Донецька – В. Акпєров.  

У розділі сайта «Про реалізацію Закону України «Про очи-
щення влади»» містяться заяви, декларації та результати перевірки 
керівників обласної державної адміністрації – В. Акпєрова, І. Бор-
шоша, І. Купрейчик та Д. Живицького, апарату, представників 
структурних підрозділів, керівників підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління ОДА, керівників 
територіальних органів виконавчої влади в Сумській області. 
Однак інформація про очільника області була відсутня. Уся ця 
інформація сприятиме розкриттю питання регіональних політич-
них еліт Сумщини. 

Важливим джерелом для дослідження регіональних політич-
них еліт Сумщини є архів новин на сайті Сумської обласної 
державної адміністрації, який розкривав позиції керівників області 
на апаратних нарадах, обласних заходах, під час формальних і 
неформальних зустрічей з громадськістю області та закордонними 
гостями. (Наприклад, матеріали зустрічі під час молитовного 
сніданку у Сумах містять виступ американського громадського 
діяча, співголови організації «Капітолійський пагорб» Д. Роллера, 
у якому йдеться про духовні цінності, на яких базується 
особистість лідера, державотворця чи політика, а також про їх 
важливість для всього суспільства609. 

Цінний сегмент джерельної бази – офіційний сайт Сумської 
міської ради, її виконавчих органів та міського голови «Сумський 
новинний портал», який містить значну кількість інформації щодо 
діяльності керівництва області, міста, районів. Інформаційний 
портал містить списки депутатів міської ради, починаючи з 
І скликання (1990–1994 рр.), біографії секретарів міської ради та 
персональний склад постійних комісій VІ скликання610; список 
                                                            

609 Джордж Роллер подякував керівництву Сумщини за традицію 
проведення молитовних сніданків. URL: http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/18764-
opno.html 

610 Міська влада. Історія. URL: https://www.google.com/search?client=firefox-
b-d&q=%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0% 
BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%
D0%B0 
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усіх міських голів в історії міста, біографію попереднього та 
чинного голови міської ради, його заступників611, а також звіти 
міських голів, починаючи з 2006 р.612. Для вивчення економічних 
ресурсів міста цінними були: «Програма економічного і соціаль-
ного розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 
2020–2021 роки», «Програма економічного і соціального розвитку 
м. Суми на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019–2020 роки», 
«Інформація про основні показники економічного і соціального 
розвитку міста Суми за підсумками 2018 року», «Економічний і 
соціальний стан міста» та низка інших. Певне уявлення про представ-
ників регіональної політичної еліти дають документи, розміщені 
на сайті міської ради. Серед них: «Статут міста», «Містобудівна 
документація», «Програми розвитку міста», «Економічний і 
соціальний стан міста», «Рішення міської ради (2002–2019)», 
«Рішення виконавчого комітету (2004–2019)», «Розпорядження 
міського голови (2004–2019)» та проекти документів613. 

Біографії очільників районних рад та районних державних 
адміністрацій (голови, першого заступника голови, заступника 
голови), розміщені на відповідних сайтах, дозволяють простежити 
походження, освіту, партійність та їхню трудову діяльність. Аналіз 
біографії дав підстави виокремити тенденцію, яка характерна для 
переважної більшості керівництва районів – усі вони є вихідцями з 
Сумської області та району, у якому працюють, що є свідченням 
регіональної ідентичності сумської політичної еліти. Винятком є 
Путивльський район, у якому голова районної державної 
адміністрації М. Шульга – уродженець Чернігівської області, а 
його заступник М. Биряк – Закарпатської області614, та Шостин-
ський район, перший заступник голови І. Волинець – уродженець 

                                                            

611 Міський голова. URL:  https://smr.gov.ua/uk/miska-vlada.html 
612 Міська влада. Звіти міського голови. URL:  https://smr.gov.ua/uk/miska-

vlada/miskij-golova/zviti.html 
613 Перелік документів Сумської міської влади. URL: https://smr.gov. 

ua/uk/dokumenti.html 
614 Путивльська районна державна адміністрація Сумської області. 

Офіційний сайт. Керівництво. URL: http://ptvl.sm.gov.ua/index.php/uk/ 
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Чернігівської області615. У процесі вивчення сайтів районних рад 
та районних державних адміністрацій ми зіткнулися з низкою 
труднощів, а саме – відсутністю базової інформації. Зокрема, на 
сайтах Лебединської, Недригайлівської, Охтирської, Сумської, 
Тростянецької районних державних адміністрації дані про очіль-
ників району взагалі відсутні; інформація про керівництво 
Білопільської РДА оновлювалася 11.04.2016616, а декларації про 
доходи у більшості очільників району відсутні, а ті, що є 
найсвіжіші, датовані 2015 р. 

Досить цінним для дослідження був офіційний сайт Сумсь-
кого земляцтва в Києві, яке налічувало понад 800 членів, серед 
яких 16 академіків, 65 докторів наук, 75 кандидатів наук та ін.617, 
які представляли сегмент наукової еліти. Частина членів земляцтва – 
це колишні очільники Сумщини, що дає можливість простежити 
їхнє кар’єрне зростання поза межами області. 

Загалом, можемо говорити, на основі детального вивчення 
сайтів органів державної влади і місцевого самоврядування, про 
те, що у коло регіональної політичної еліти входили люди різних 
професій, які володіли неоднаковим соціальним, освітнім та іншим 
статусом. 

Другу групу джерел становлять друковані та електронні періо-
дичні видання, основними різновидами яких є газети, журнали та 
їхні електронні версії. Зокрема, такі видання, як «Фокус», 
«Кореспондент», «Український Тиждень», які упродовж років 
відтворювали інформацію про представників регіональної політич-
ної еліти, у тому числі і Сумської області, формуючи «образ» того 
чи іншого політика. Неодноразово «героєм» матеріалів «Україн-
ського Тижня» був голова Сумської ОДА Ю. Чмирь. Назви новин 
свідчать дуже багато про очільника області. Серед найбільш 
знакових: «У Чмиря обґрунтували неконкурентний тендер на 

                                                            

615 Шостинська районна державна адміністрація Сумської області. 
Офіційний сайт. Керівництво. URL: http://shst.sm.gov.ua/index.php/uk/press/5-pres-
sluzhba 

616 Білопільська районна державна адміністрація Сумської області. URL: 
Офіційний сайт. http://blp.sm.gov.ua/index.php/uk/news 

617 Сумське земляцтво. URL:  http://sumzeml.net.ua/ua/%d0%b3%d0%be% 
d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/ 
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47 млн грн підтримкою Януковича» (14.08.2013), «Чмирь через суд 
намагається відібрати земельну ділянку в іноземних інвесто-
рів» (24.09.2013); «Янукович знайшов собі талановитого комуніка-
тора» (24.12.2013); «Проти Чмиря відкрили кримінальне про-
вадження» (17.03.2014); «ГПУ запідозрила екс-заступника голови 
АП у силовому розгоні Євромайдану» (08.02.2017); «На Сумщині 
прокуратура завершила розслідування щодо екс-заступника голови 
АП часів Януковича» (01.08.2017); «Суд наклав арешт на кошти 
екс-заступника голови АП часів Януковича» (26.12.2017) і т. і. 
Йшлося й про те, що на посаді очільника Сумщини і в кріслі 
депутата Верховної Ради України, працюючи в Комітетах з питань 
фінансової і банківської діяльності та з питань економічної 
політики, Ю. Чмирь став власником неймовірної кількості майна 
та активів618. Протиправні дії, корупційні скандали, фігурування у 
кримінальних справах не завадили призначенню голови Сумської 
обласної державної адміністрації Ю. Чмиря заступником голови 
Адміністрації Президента, відповідальним за гуманітарний роз-
виток та комунікації, який «зможе донести суспільству все, що 
тільки влада забажає, будь-яку її нелогічну логіку»619.  

Про кримінальні провадження щодо очільників Сумської 
області були матеріали й раніше. Найвідомішим фігурантом був 
В. Щербань. З його іменем пов’язано декілька кримінальних справ, 
які стосувалися фактів зловживання службовим становищем, 
перевищення службових повноважень, здирництва, шахрайства з 
фінансовими ресурсами. Стосовно кількох осіб з оточення екс-
голови обласної державної адміністрації завершено досудове 
слідство, по деяких винесені вироки620.  

Не менш важливою була й інформація у матеріалі «Щербань 
поставив Суми на вуха», у якому йшлося про те, що упродовж 
п’яти років перебування В. Щербаня на посаді голови Сумської 
ОДА в області відбувся серйозний переділ власності і кілька 
десятків підприємств регіону перейшли під контроль осіб, що 
                                                            

618 Янукович знайшов собі талановитого комунікатора. URL: 
https://tyzhden.ua/Chronicle/97583 

619 Там само. 
620 Щербань поставив Суми на вуха. 09.11.2006. URL: 

https://www.obozrevatel.com/news/2006/11/9/144205.htm 



              Регіональні політичні еліти в Україні 150

вважалися близькими до екс-голови621. Акцентувалася увага на 
тому, що ще одним з важливих факторів використання ресурсів 
області було те, що понад 140 підприємств, які діяли на Сумщині, 
зареєстровані і сплачували податки у Києві622. Ще одним 
аргументом у джерелі щодо якості діяльності екс-очільника був 
той факт, що мешканці Сумської області тричі масово збирали 
підписи проти перебування В. Щербаня на посаді голови обласної 
державної адміністрації623. Уся ця діяльність не могла не 
позначитися на якості регіональної політичної еліти.  

Іншими прикладом цінного для дослідження джерела може 
слугувати матеріал «Господар Його вотчини», в якому йшлося про 
голову ОДА М. Лаврика, який позиціонував себе як «гарячий, 
імпульсивний і надзвичайно вразливий»624. 

Вагомим сегментом емпіричної бази дослідження регіональ-
ної політичної еліти Сумщини були спеціальні випуски журналів 
«Фокус» та «Кореспондент», які містили інформацію про «100 
найбагатших людей України»; «100 найбагатших кандидатів у 
депутати»; «100 найвпливовіших жінок України»; «200 найвпливо-
віших українців»; «100 найвпливовіших українців» та інші. 
Інформація з цих джерел дає досить багато ґрунту для роздумів 
щодо моральності та якості еліт. 

Регіональна преса Сумської області представлена обласною 
громадсько-політичною газетою «Сумщина» (співзасновники – 
Сумська обласна рада, Сумська обласна державна адміністрація і 
трудовий колектив редакції); «Суми і сумчани» (офіційний 
тижневик Сумської міськради), районними громадсько-політич-
ними газетами та їхніми електронними версіями625. У них 
розкривається офіційна діяльність очільників області та районів, 

                                                            

621 Щербань поставив Суми на вуха. 09.11.2006. URL: 
https://www.obozrevatel.com/news/2006/11/9/144205.htm 

622 Там само. 
623 Там само. 
624 Хозяин Его вотчины. URL: https://investgazeta.delo.ua/blogi/hozjain-ego-

votchiny-264989/ 
625Детал.: Регіональні засоби масової інформації Cумської області. URL: 

http://sm.gov.ua/ru/oda/32-pres-sluzhba/145-rehionalni-zasoby-masovoi-informatsii-
cumskoi-oblasti.html 



                                                    Аналіз емпіричної бази дослідження...    151

ухвалення ними важливих рішень, взаємовідносини з центром та 
громадянським суспільством упродовж усього досліджуваного 
періоду. Ці джерела дають можливість простежити ротацію і 
рекрутування політичних еліт. Багато важливої інформації, насам-
перед критичної, щодо діяльності очільників області та районів 
було розміщено на електронних версіях приватних газет – «Ваш 
шанс», «Панорама» і «Данкор», які не належать представникам 
великого капіталу чи політикам. Їхніми власниками були 
редактори – В. Федірко («Ваш шанс»), Є. Положій («Панорама») 
та І. Даниленко («Данкор»). Ці джерела дають значний матеріал 
для розкриття теми «регіональні політичні еліти». 

Підтвердженням може слугувати матеріал «Данкор online» 
«Хто на новенького»?626, в якому йшлося про політичні розклади, 
шанси і можливості представників сумської регіональної політич-
ної еліти після виборів Президента 2004 р. Претендентом номер 
один на посаду голови називали екс-очільника області А. Єпіфа-
нова, якому визначалася роль «чистильника» області від 
донецьких структур. Серед недоліків його діяльності у часи 
керівництва областю, за версією джерела, «були сильні позиції 
криміналу». Можливим опонентом А. Єпіфанова називали його 
колишнього заступника В. Кержакова, який на виборах керував 
кампанією В. Ющенко на півночі Сумської області. Йшлося також 
про народних депутатів України І. Рішняка та А. Деркача. Охарак-
теризовані і основні претенденти на посаду голови міської ради.  

Важливим джерелом інформації для розкриття теми «Регіо-
нальна політична еліта Сумщини» були сайти: Данкор онлайн 
(http://dancor.sumy.ua/), 0542.ua https://www.0542.ua/, Сумські деба-
ти http://debaty.sumy.ua/ , Sumy.Today http://sumy.today/, The Sumy 
Post http://sumypost.com/, RegioNews-Суми https://regionews.sumy.ua/, 
Спецкор http://spec-kor.com.ua/, Xpress http://xpress.sumy.ua/, а 
також Неделя https://nedelya.info/ і Шостка. Инфо http://shostka.info/. 
Зокрема, завдяки цим сайтам можна розкрити питання про 
економічні ресурси регіональної політичної еліти як владної, так і 

                                                            

626 Кто на новенького? 23.12. 2004. URL: http://www.sumy.net. 
ua/News/re/0412243.html 
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бізнес-еліти; взаємозв’язки еліти та бізнесу; проаналізувати рівень 
довіри до представників регіональних політичних еліт.  

Спроби заволодіти економічними ресурсами області, переділ 
власності, захоплення підприємств за участі владних структур 
були представлені на названих сайтах, а також повідомлялося про 
створення бізнес-імперії В. Щербаня, захоплення пакетів акцій 
підприємств, які його цікавили, скандали навколо заводу «Резино-
техніка» та інших. Менеджмент заводу відкрито заявляв про тиск 
обласної влади з вимогою передати акції. Так чи інакше, однак за 
п’ять років правління В. Щербаня його група стала власницею 
більшості підприємств і багатьох об’єктів нерухомості627.  

Тема взаємостосунків керівників області з представниками 
бізнесу, колишніми представниками влади неодноразово розгля-
далася на сторінками періодичних видань. Так, газета «Панорама» 
у липні 2010 р. писала про можливі зв’язки нового очільника 
області Ю. Чмиря із багатьма впливовими людьми Сумщини: 
В. Щербанем, екс-міським головою Сум В. Омельченком та народ-
ним депутатом України А. Деркачем628. Місцеві експерти 
стверджували, що діяльність Ю. Чмиря може бути вкрай залежною 
від людей, що активно сприяли його призначенню. Крім того, 
голові області дорікали «відсутністю управлінського досвіду, 
доведенням до банкрутства шосткинської компанії «Свема», 
спробами впливати на Кролевецький хлібокомбінат»629. Влада і 
бізнес досить чітко і тісно співпрацювали.  

Тема кадрових ротацій на Сумщині, взаємостосунки керів-
ництва області з центральною владою та окремими представниками, 
а також частково портрети очільників області представлено у мате-
ріалі «Сімейна справа. Віктор Ющенко звільнив сумського губер-
натора Павла Качура, призначивши на його місце свого земляка»630.  
                                                            

627 Щербаня попросят вернуть акции. URL: http://www.sumy. 
net.ua/News/re/0501187.html 

628 Литовченко Д. Юрій Чмирь: «Завдання – реалізація президентських 
програм». URL: http://www.vsisumy.com/archive/panorama/604/yuriy-chmir-
zavdannya-realizaciya-prezidentskih-programquot 

629 Там само.  
630 Семейное дело. Виктор Ющенко уволил сумского губернатора Павла 

Качура, назначив на его место своего земляка. URL: http://www. 
dsnews.ua/politics/art35343 
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Актуальною для регіональної еліти Сумщини було питання 
свій чи чужий, тобто вихідець з регіону чи «чужак». За даними 
А. Єпіфанова, за час правління В. Щербаня з Донбасу на Сумщину 
приїхало близько 200 керівників різних рангів631. Аналіз біографій 
очільників області дає підстави твердити, що традиційно більшість 
керівників обласної та районних рад були вихідцями зі Сумщини 
(А. Бондаренко, А. Єпіфанов, М. Берфман, Ю. Жарков, М. Лаврик, 
М. Клочко та інші). 

Тема моралі і моральності регіональної політичної еліти 
активно висвітлювалася у інтернет-виданнях. Наприклад, став-
лення громадян Сум до влади міста, до її моралі проявилося під 
час церемонії прощання із загиблим на Майдані О. Братушко. Між 
присутніми на відспівуванні людьми і представниками влади 
сталася бійка. Народ не пропустив чиновників у театр. Представ-
ники влади: голова міської ради Сум Г. Мінаєв зі своєю 
дружиною, зі заступником О. Донцовою, директором департа-
менту інфраструктури Я. Куцом і депутатом міської ради 
С. Малюком спробували обійти натовп людей і зайти в театр з 
боку Петропавлівської, але люди стали запльовувати їх та 
закидали яйцями, скандуючи «Заяву», «Ганьба», «Банду геть». 
Обпльованих чиновників провели центральними вулицями632. 

Значний резонанс у низці інтернет-видань мав допис 
заступника Сумського міського голови М. Галицького у Facebook 
про те, що представників ЛГБТ-спільноти потрібно відправити в 
концтабори. Він також заявив, що категорично не сприймає 
політику уряду щодо потурання ЛГБТ-пропаганді та впро-
вадження гендерної ідеології633. 

                                                            

631 Ключевой претендент на губернаторский пост Сумщины обещает 
глобальные «антищербаневские чистки». URL:  http://www.sumy.net.ua/News/ 
re/05011810.html 

632 Мэра Сум заплевали и забросали яйцами во время отпевания погибшего 
на Майдане сумчанина (фото+видео). URL: https://www.0542.ua/news/ 
482066/mera-sum-zaplevali-i-zabrosali-ajcami-vo-vrema-otpevania-pogibsego-na-
majdane-sumcanina-fotovideo 

633 Геїв і лесбіянок відправити у концтабори: заступник мера Сум пояснив 
свою заяву. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/geiv-i-lesbiyanok-
vidpraviti-u-kontstabori-zastupnik-mera-sum-poyasniv-svoyu-zayavu.htm 
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Зі зміною Президента України у 2019 р., звільненням голови 
обласної державної адміністрації один із інтернет-ресурсів поста-
вив риторичне запитання: «скільки ж людей можуть віднести себе 
до категорії «свідомих патріотів Сумщини» і чи перевищує їх 
кількість, кількість родичів чиновників Сумської ОДА?»634. Це теж 
стосується якості регіональної еліти. 

В умовах російсько-української війни у прикордонній області 
важливою є позиція представників регіональної влади щодо 
Російської Федерації. Газета «Xpress» розмістила інформацію про 
те, що уряд РФ Постановою від 25 грудня 2018 р. «у зв’язку з 
недружніми діями України щодо російських громадян і юросіб» 
розширив «Перелік фізичних осіб, стосовно яких вводяться 
спеціальні економічні заходи (санкції)». До переліку з 567 прізвищ 
ввійшло п’ять народних депутатів України від Сумщини і двоє її 
уродженців. Це – І. Молоток, О. Сугоняко, М. Лаврик, О. Медуниця і 
В. Бухарєв, уродженець с. Дунаєць Глухівського району, голова 
Державної прикордонної служби України П. Цигикал та колишній 
регіонал, а нині член Політичної Партії «Опозиційний блок», член 
Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та 
зв’язку, генеральний директор телекомунікаційної компанії 
«ММДС-Україна», народний депутат Ю. Мороко, на прізвисько 
«Дідусь Мобілич». Дані про місце народження (місто/село) в 
мережі відсутні. На сайті Верховної Ради України вказано тільки, 
що «народився в Сумській області»635. Показово те, що у списку 
відсутній народний депутат України від Сумщини А. Деркач. 

Таким чином, можемо констатувати, що друковані та 
електронні засоби масової інформації є цінним джерелом для 
дослідження регіональної еліти Сумщини. 

Третьою групою джерел є різноманітні довідники (друковані 
та електронні). Представники сумської регіональної політичної 
еліти були представлені, що закономірно, у загальноукраїнських 

                                                            

634 Сумщина остается без своего Губернатора. URL:  
https://city.sumy.ua/sumy/sumshhina-ostaetsya-bez-svoego-gubernatora/ 

635 П’ятеро нардепів від Сумщини і двоє її уродженців потрапили до 
санкційного списку Росії. URL:  http://xpress.sumy.ua/news/politics/211828/ 
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довідниках, у яких подані офіційні біографічні дані. Більш цінними 
для нашого дослідження були довідники «Сумщина від давнини до 
сьогодення»636, енциклопедичний довідник «Сумщина в іменах»637, 
«Сумщина в іменах: Альбом ілюстрацій до енциклопедичного 
довідника»638, «Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки» (2005) 639 
та «Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки» (2008)640.  

З особливим пієтетом ставилися очільники області до збір-
ника «Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки», який містив низку 
рубрик: «Родом із Сумщини», «Сумщина офіційна», «Наші сучас-
ники», «Знайомтесь – Сумщина», «Історичні постаті»641. Голова 
Сумської обласної ради В. Шапошнік стверджував, що «це не 
просто довідник, не візитна картка нашої славної області, 
репрезентація найбільш видатних, заслужених, визнаних в Україні 
представників Сумщини»642. Вітаючи вихід другого випуску пре-
зентаційно-іміджевого довідника «Хто є хто на Сумщині. Видатні 
земляки», тодішній голова Сумського земляцтва в м. Києві 
В. Стельмах був переконаний, «що кожен із нас є творцем своєї 
долі, а також і щасливої долі краю та країни в цілому»643.  

Певний інтерес для дослідження регіональної еліти Сумщини 
становить спецпроект сумської газети «Панорама» «Нестерпна 

                                                            

636 Сумщина від давнини до сьогодення: наук. довід./Сум. 
облдержадміністрація, Держархів Сумської обл. / упоряд. Л. А. Покидченко. 
Суми: Слобожанщина, 2000. 384 с. 

637 Сумщина в іменах: енциклопед. довідник / редкол.: В. П. Щербань, 
М. О. Соколов, Л. С. Латишева та ін.; гол. ред. В. Б. Звагельський. Суми : АС-
Медіа, 2003. 624 с.  

638 Сумщина в іменах: Альбом ілюстрацій до енциклопедичного довідника / 
укл. В. Ю. Панасюк, В. С. Соколов, В. К. Шейко та ін. Суми: АС-Медіа, 2003. 184 с. 

639 Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки: довід.- біогр. вид. Вип. 1.  Київ, 
2005. 260 с. 

640 Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки: довід.-біогр. вид. Вип. 2 / авт.–
упоряд. В. В. Болгов. Київ, 2008. 173 с. 

641 Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки: довід.-біогр. вид. Вип. 1.  Київ, 
2005. 260 с. 

642 Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки: довід.-біогр. вид. Вип. 2 / авт.-
упоряд. В. В. Болгов. Київ, 2008. 173 с. 

643 Там само. 
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легкість буття» – «Топ 50: найавторитетніших і найвпливовіших 
людей Сумщини», який проводився упродовж кількох років. У 
проекті були представлені керівники Сумської області з короткою 
оцінкою їхньої діяльності як політиків, державних діячів і 
особистостей. Матеріал про кожного претендента мав оригінальну 
назву, яка вдало характеризувала претендента на звання впливо-
вого і авторитетного. Зокрема, назва матеріалу 2005 р. про М. Берф-
мана – «Осінь патріарха»644, відповідно, 2006 р. – «Патріарх 
місцевої політики»645. А у спецпроекті «Панорами» «Людина року. 
Рейтинг 2008» він був удостоєний звання «Енергозберігач» за 
значний внесок у справу енергозбереження області646. Цінними 
були і статистичні збірники647. 

Окрему – четверту групу джерел становлять сайти джерел 
особового походження, насамперед, мемуарна література, в яких 
автор представляє самого себе, своїх близьких, оточення у 
найрізноманітніших повсякденних ситуаціях «розкриває перед 
нами все своє життя, з усію відвертістю і простотою»648. Понад те, 
у джерелах особового походження закладена «своєрідна інфор-
мація соціально-психологічного рівня, відсутня в інших видах 
джерел». Мемуари А. Єпіфанова «Свій серед своїх: біографічно-
документальна оповідь» (К.: ТОВ ВПЦ «Літопис – ХХ». 2015. 
252 с.) на прикладі власної долі, життя Сумського регіону 
розкривають проблеми становлення та функціонування незалежної 
Української держави та нової політичної еліти регіону. А. Єпіфанов 
переконував, що «справжнього чиновника потрібно вирощувати, 
берегти його, вкладати в нього кошти і тоді буде максимальна 

                                                            

644 Топ 50: самые авторитетные и влиятельные люди Сумщины 2005 года: 
спецпроект «Панорамы» «Невыносимая легкость бытия». Сумы, 2006. С.16. 

645 Топ 50: спецпроект «Панорамы» «самые авторитетные и влиятельные 
люди Сумщины 2006 года» Сумы, 2007. С.12. 

646 Топ 50: спецпроект «Панорамы». Человек года. Рейтинг 2008». Сумы, 
2009. С.13. 

647 Жінки і чоловіки в Сумській області. Статистичний збірник. Суми, 2017. 
11 с. 

648 Чечулин Н. Д. Мемуары, их значение и место в ряду исторических 
источников. Санкт-Петербург., 1891.  С.9. 
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віддача»649. При цьому він зазначав, що «ми сьогодні відчуваємо 
значну нехватку кадрів, справжніх спеціалістів»650. 

Автор літературного запису книги «Свій серед своїх» 
А. Єпіфанова, голова Недригайлівського земляцтва в місті Києві, 
член Національної спілки письменників України М. Гриценко, 
характеризуючи книгу, зазначав «ми з одного виміру – з «одних 
бур’янів». Ми знаємо одних і тих же людей, характери цих людей» 
і стверджував, що «ця наша спільність надала книзі Анатолія 
Єпіфанова життєвої правдивості, запахів Недригайлівщини, її 
колориту»651.  

Не менший інтерес для дослідження регіональної еліти 
Сумщини становлять спогади А. Єпіфанова652, розміщені на елек-
тронному ресурсі, які мають певний відступ від канонів 
біографічного жанру, оскільки переходили з «переказів старовини 
глибокої» на події порівняно недавні і сучасні – від часів першого 
секретаря Сумського міськкому КПУ (1972–1988) М. Лушпи, який 
перебудовував обласний центр і здійснив реконструкцію ЖКГ, до 
часів правління В. Щербаня і М. Лаврика, від «помаранчевої 
революції» на «сумський Майдан» і причини перемоги на виборах 
міського голови Г. Мінаєва до містобудівних «нововведень» і 
земельного «дерибану» і т. і.653. Про взаємовідносини з центром, 
призначення керівників області та процес формування регіо-
нальної політичної еліти у 1992 р. А. Єпіфанов, на той час 
Представник Президента в Сумській області, згадував: «Владу в 
області отримав тоді необмежену. З Києвом не потрібно було 
узгоджувати заступників, глав районних адміністрацій, сам 

                                                            

649 Презентація книги Анатолія Єпіфанова «Свій серед своїх». URL: 
http://ndr.sm.gov.ua/index.php/ru/gumanitarna-politika/kultura-mystetstvo/2125-
prezentatsiji-knigi-anatoliya-epifanova-svij-sered-svojikh 

650 Там само.  
651 Там само. 
652 Анатолий Епифанов вспоминает…Часть первая. URL:  http://xpress. 

sumy.ua/interview/4881/; Анатолий Епифанов вспоминает… Часть вторая. URL: 
http://xpress.sumy.ua/interview/4899/ Анатолий Епифанов вспоминает… Часть 
третья. URL:  http://xpress.sumy.ua/interview/4938/ 

653 Анатолий Епифанов вспоминает… Часть первая. URL:  
http://xpress.sumy.ua/interview/4881/  
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підбирав собі прокурора області, начальника УМВС і т. і. 
Самостійно формував свою команду»654. Важливо й те, що він 
чітко розумів політичну відповідальність за доручену справу: «Я 
один відповідав за область перед Україною, перед Президентом, 
перед урядом. Але і вся відповідальність, природно, лягала тільки 
на мене, тим більше, що Київ нічого області не давав – ані дотацій, 
ані субвенцій»655. Постає питання: наскільки сильною та 
впливовою в регіоні була команда Представника Президента в 
Сумській області на початку 1990-х. 

Різновидом мемуарної літератури, близької до щоденників, є і 
записні книжки. Цей різновид особових джерел зараховують іноді 
до автобіографій, мемуарів, хоча вони мають свої особливості. Для 
нашого дослідження значний інтерес становить «Записна книжка» 
М. Берфмана, яка розміщена на електронних носіях і яку він 
назвав спробою «пояснити хоча б самому собі власну біографію. 
Але, напевно, набагато цікавіший фон: події і люди мого часу»656. 
Своє бажання написати про минуле він пояснював так: «Ніяких 
регулярних записів я в той час не робив, але деякі особистості і 
факти здавалися мені настільки цікавими, що я їх записував по 
гарячих слідах, часто під час довгих і свідомо непотрібних 
засідань в Києві»657. Про себе він писав: «З 92-го року, коли 
почалася моя кар’єра держслужбовця, політика і політики стали, 
якоюсь мірою, моїм місцем існування»658. 

Значна увага у «Записній книжці» приділена проблемі 
взаємовідносин центру і регіонів, а також політичним портретам 
Прем’єр-міністрів України Є. Марчука, П. Лазаренка та В. Пусто-

                                                            

654 Анатолий Епифанов вспоминает… Часть первая. URL:  
http://xpress.sumy.ua/interview/4881/ 

655 Анатолий Епифанов вспоминает… Часть третья. URL:  
http://xpress.sumy.ua/interview/4938/  

656 Берфман М. Записна книжка. URL:  http://minayev.com.ua/wp-
content/uploads/2016/08/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%
D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%
9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B
C%D0%B0%D0%BD.pdf 

657 Там само.  
658 Там само. 
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войтенка. Ймовірно, спілкування з ними підштовхнуло його до 
цікавого висновку: «За моїми спостереженнями керівники, особ-
ливо високого рівня, діляться на два типи: перші в процесі роботи 
шукають оптимальні рішення, другі шукають або призначають 
винних у виникненні проблеми і милостиво погоджуються з їхніми 
пропозиціями щодо її вирішення під їх же особисту відпо-
відальність. На практиці ефективність обох методів приблизно 
однакова»659.  

Аналізуючи джерела особового походження, доцільно 
звернутися до бібліографічних видань, представлених на електрон-
них носіях, які можуть містити спогади, мемуари чи щоденники 
окремих представників регіональних політичних еліт. Певний 
інтерес для нашого дослідження становить книга «Марк Берфман: 
краєзнавча пам’ятка до 75-річчя від дня народження М. А. Берф-
мана»660, яка містить матеріали про М. Берфмана, публікації про 
нього. А також його характеристику, яка цілком може характе-
ризувати справжнього представника еліти: «був корисний 
оточенню своїм розумом, досвідом, стриманістю, умінням мисли-
ти практично», а ще «мав славу старомодної людини: скромного, 
чесного і непідкупного. Але й сучасної: наприклад, проводив 
інтернет-конференції з сумчанами»661.  

Газетні, журнальні, радіо- та телевізійні інтерв’ю розгляда-
тимемо як своєрідний піджанр мемуаристики. Важливим, на нашу 
думку, у цьому жанрі є врахування не лише того, що написано, а й 
те – хто пише, адже інтерв’ю дає можливість поглянути на 
регіональну політичну та економічну ситуацію «зсередини», через 

                                                            

659 Берфман М. Записна книжка. URL: http://minayev.com.ua/wp-
content/uploads/2016/08/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%
D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%
9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B
C%D0%B0%D0%BD.pdf 

660 Марк Берфман: краєзнавча пам’ятка до 75–річчя від дня народження 
М. А. Берфмана / Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка; уклад. 
І. О. Хомайко. Суми, 2014. С.8. 

661 Там само.  
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оцінки, світобачення керівників області. Нами було проаналізо-
вано низку інтерв’ю. Серед них: М. Лаврика 2005 р.662, В. Щербаня 
2006 р.663, П. Качура 2007 р.664 та 2010 р. (життєві цінності і 
політичні переконання)665, Ю. Чмиря 2010 р.666, І. Яговдика 
2014 р. 667 та «Урядовий кур’єр» з нагоди 75 річниці Сумської 
області668, М. Клочка669 та інших. Погляди підприємця Б. Родельса 
представлені в інтерв’ю «Сумсько-донецька ревізія»670. В інтерв’ю 
М. Полілуя671 з промовистою назвою «Звільнення Сумської 
області від політичного беззаконня починається з Глухова» 
йдеться про вотчину (Глухів та Глухівський район, Шостку і 
Шостинський район) народних депутатів України О. Медуниці672, 

                                                            

662 Каплюк Г. Сумской губернатор Николай Лаврик: «То, что не запрещено 
законом, разрешено». URL: https://www.obozrevatel.com/news/2005/7/22/28856.htm 

663 Щербань: «В деле Щербаня я – свидетель». URL:. 
https://www.rudenko.kiev.ua/interview/scherban 

664 Касаткина А. Павло Качур: «Амбіція бути першим має бути!». URL:. 
http://rama.com.ua/pavlo-kachur-ambitsiya-buti-pershim-maye-buti/ 

665 Литовченко Д. Павло Качур: «У моїй команді будуть патріоти Сумщини і 
України». URL: http://www.vsisumy.com/archive/panorama/614/pavlo-kachur-u-
moyiy-komandi-budut-patrioti-sumshchini-i-ukrayini 

666 Литовченко Д. Юрій Чмирь: «Завдання  –  реалізація президентських 
програм». URL: http://www.vsisumy.com/archive/panorama/604/yuriy-chmir-
zavdannya-realizaciya-prezidentskih-programquot 

667 Кудлай Е. Яговдик пообещал правду. URL: http://www.dancor.sumy.ua/ 
articles/politics/118047 

668 Вертіль О. Ігор Яговдик: «Головне – не показники, а добробут і комфорт 
громади». URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/igor-yagovdik-golovne-ne-
pokazniki-dobrobut-i-komf/ 

669 Коломойцев А. Губернатор Сумщини Микола Клочко про «кадебістські 
штучки» та як жити без Росії. URL: http://www.dsnews.ua/politics/gubernator-
sumshchini-mikola-klochko-pro-kadebistski-shtuchki--10102016140000  

670 Ольшанская Д., Ивченко В. Сумско-донецкая ревизия. URL:. 
http://www.dancor.sumy.ua/articles/politics/30865 

671 Николай Полилуй: «Освобождение Сумской области от политического 
беззакония начинается с Глухова». URL: https://www.0542.ua/news/1018091/ 
nikolaj-poliluj-osvobozdenie-sumskoj-oblasti-ot-politiceskogo-bezzakonia-nacinaetsa-
s-gluhova 

672 Олег Медуниця: «Бажаю молодому поколінню українців позбутися 
Януковича». URL: http://mnk.org.ua/archive/oleg-medunicja-bazhaju-molodomu-
pokolinnju-ukrajinciv-po/ 
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А. Деркача та його соратника О. Бояринцева673. Інтерв’ю 
розкриває їх як особистостей, показує їхні політичні пріоритети та 
переконання, цінності, вподобання, смаки.  

З інтерв’ю можна почерпнути інформацію про ротацію та 
селекцію регіональних еліт. В. Щербаню досить часто дорікали, 
що він збудував «імперію Щербаня». Він спростовував таке 
твердження, однак визнавав, що за час роботи в Сумській області 
поміняв дуже багато людей – глав адміністрацій, заступників, 
проте «жодної людини я не виставив за двері, щоб не запро-
понувати йому інше місце роботи»674. Звинувачення, які йому 
інкримінували, він спростовував: «Проти мене ж нічого немає! Я – 
свідок»675, мотивуючи тим, що «професіонал завжди керується 
законом, а політики часто керуються емоціями, вигодою, 
ситуацією, яка є за вікном»676. Позиціонував себе як людину, яка 
багато зробила для області: «Я там пропрацював 5 років, ми 
буклет видали, присвячений п’ятиріччю моєї роботи, і в графіках, 
фотографіях і картинках показали динаміку розвитку регіону. Ми 
збори проводили, розповідали, що владі вдалося зробити, а що не 
вдалося»677. Це його бачення, а оцінка інших, у тому числі 
правоохоронних органів, суттєво різнилася від його власної. 

Ми використовували й інтерв’ю В. Ющенка щодо оцінки його 
малої батьківщини, до якої він був надто критичний, твердячи, що 
«Сумщина і до цього дня не має власного політичного портрета, я 
завжди хотів, щоб цей регіон був більш демократичним»678. 
Натомість тодішній очільник області М. Лаврик зазначав, що 

                                                            

673 Николай Полилуй: «Освобождение Сумской области от политического 
беззакония начинается с Глухова». URL: https://www.0542.ua/news/1018091/ 
nikolaj-poliluj-osvobozdenie-sumskoj-oblasti-ot-politiceskogo-bezzakonia-nacinaetsa-
s-gluhova 

674 Щербань: «В деле Щербаня я – свидетель». URL: 
https://www.rudenko.kiev.ua/interview/scherban 

675 Там само. 
676 Там само. 
677 Там само. 
678 В. Ющенко: Украина потеряла еще 2 года. URL: 

https://www.ostro.org/general/politics/articles/242/ 
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«батьківщина Президента – це така довіра, що і страшно подумати, 
щоб помилитися десь»679. 

Про ротацію еліт у регіоні після перемоги на президентських 
виборах В. Ющенка йшлося в інтерв’ю М. Лаврика. На питання, за 
яким принципом –квотним чи лише за професіоналізмом людини 
призначав своїх заступників і голів райдержадміністрацій, М. Лав-
рик стверджував, що за обома, оскільки домовленості не було в 
Києві про те, щоб на місцях застосовувати ті квоти, які існували 
під час формування уряду. Він спілкувався з представниками всіх 
політичних партій, які підтримали В. Ющенка, вони вносили 
пропозиції на більшість посад, починаючи від заступників, 
керівників відділів і управлінь, закінчуючи головами райдерж-
адміністрацій680. Сам себе М. Лаврик охарактеризував так: 
«Можливо, я з тих людей, які швидко пролітають до своєї мети»681. 

Питання регіонального лідерства, наявності команди одно-
думців ішлося в інтерв’ю екс-голови Сумської ОДА П. Качура. Він 
переконував, що «лідери команд мають розуміти і бути спромож-
ними розв’язувати проблеми Сумщини»; «політичні команди на 
місцевому рівні повинні мати власних лідерів, спроможних реалі-
зувати передвиборчі обіцянки»682. Про «Команду Качура» говорив, 
що вона «буде складатися з людей, які можуть похвалитися 
реальними справами на Сумщині, а також з молодих, перспективних, 
але принципових»683. Кожен повинен відчувати себе частиною 
команди, яку об’єднує спільне бачення. Така команда буде стійкою 
до тиску влади та зможе досягнути реальних змін684. Обов’язковою 
вимогою до всіх членів команди П. Качур вважав «бути патріотом 

                                                            

679 Каплюк Г. Сумской губернатор Николай Лаврик: «То, что не запрещено 
законом, разрешено». URL: https://www.obozrevatel.com/news/2005/7/22/28856.htm 

680 Так само 
681 Там само. 
682Литовченко Д. Павло Качур: «У моїй команді будуть патріоти Сумщини і 

України». 21.09.2010. URL: http://www.vsisumy.com/archive/panorama/614/pavlo-
kachur-u-moyiy-komandi-budut-patrioti-sumshchini-i-ukrayini  

683 Так само. 
684 Литовченко Д. Павло Качур: «У моїй команді будуть патріоти Сумщини і 

України». 21.09.2010. URL: http://www.vsisumy.com/archive/panorama/614/pavlo-
kachur-u-moyiy-komandi-budut-patrioti-sumshchini-i-ukrayini 
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Сумщини і України». П. Качур роботу на Сумщині назвав одним 
«з найкращих періодів моєї політичної кар’єри»685.  

Доречно більш детально зупинитися на аналізі інтерв’ю 
«Данкору», лідера обласного виборчого штабу коаліції «Сила 
народу» А. Єпіфанова, який розкрив власне бачення ситуації в 
області та першочергові завдання нової влади у 2005 р.686. Окремі 
інтерв’ю є цінними тим, що у них даються характеристики окре-
мим представникам регіональної політичної еліти Сумщини687.  

Інтерв’ю з екс-головою Сумської обласної ради С. Салатен-
ком, який сьогодні проходить навчання за програмою військового 
співробітництва у військовому коледжі в Сполучених Штатах 
Америки, розкриває не лише специфіку діяльності обласної ради 
після Революції Гідності, а й містить характеристику окремих 
депутатів, зокрема, про ставлення до чинного голови області. Так, 
колишній голова зазначав, що ця «Людина прийшла до влади на 
хабарях і договорняках»688, а про раду: «Депутати збираються на 
45 хвилин, аби натиснути на кнопки на підтримку заздалегідь 
ухвалених питань. Або ж з кон’юктурних міркувань – 
проголосувати за якесь нове призначення»689. Про діяльність ради 
та її досягнення за час керівництва С. Салатенка: «Рік Сумська 
облрада була дійсно майданчиком політичної дискусії, а не 
договорняків і решал, – це головне. По-друге, вдалося перекрити 
основні потоки крадіжок, що призвело до збільшення дохідності 
комунальних підприємств. Також досягненням вважаю початок 
перемовин щодо розвитку ІТ-галузі в області»690.  

                                                            

685 Литовченко Д. Павло Качур: «У моїй команді будуть патріоти Сумщини і 
України». 21.09.2010. URL: http://www.vsisumy.com/archive/panorama/614/pavlo-
kachur-u-moyiy-komandi-budut-patrioti-sumshchini-i-ukrayini 

686Ивченко В., Николов Ю. Сумщина под донетчанами и без них. URL: 
http://www.okhtyrka.net/content/view/424/272/ 

687 Литовченко Д. Павло Качур: «У моїй команді будуть патріоти Сумщини і 
України». 21.09.2010. URL: http://www.vsisumy.com/archive/panorama/614/pavlo-
kachur-u-moyiy-komandi-budut-patrioti-sumshchini-i-ukrayini 

688 Панфілова О. Семен Салатенко: я не за те сидів в окопах, щоб у мирному 
житті стати мародером. URL: http://xpress.sumy.ua/articles/214729/ 

689 Там само. 
690 Панфілова О. Семен Салатенко: я не за те сидів в окопах, щоб у мирному 

житті стати мародером. URL: http://xpress.sumy.ua/articles/214729/ 
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Не оминали у своїх інтерв’ю очільники області у різні роки 
тему виборчих кампаній. Зокрема, у 2005 р. М. Лаврик відзначав, 
що у Сумській області було багато порушень законодавства під 
час президентських виборів. За фактами фальсифікацій порушено 
більше сотні кримінальних справ. Що особливо важливо, «у 
фальсифікаціях задіяні високі посадові особи: і заступники колиш-
нього голови обладміністрації, і колишній керівник області, на 
нього також порушено кримінальну справу»691. Зазначимо, що 
інформація, отримана з інтерв’ю, верифікувалася і перевірялася з 
метою уникнення спотворень чи помилок, а також, щоб не 
допустити конструювання «міфів» про представників регіональної 
політичної еліти Сумської області. 

П’яту групу джерел становлять сайти політичних партій, 
громадських організацій в регіоні, сторінки у Facebook, а також 
аналітичних центрів (насамперед, рейтинги, досьє, компромати, 
інтерв’ю, блоги, дослідження та тощо), присвячені окремим 
впливовим особистостям Сумщини, рівню та критеріям довіри.  

Аналіз партійного сегмента регіональних еліт можна здій-
снити за допомогою сайтів політичних партій у регіоні та сторінок 
обласних відділень політичних партій у Facebook. Відсутність 
інформації на сайті Департаменту юстиції в Сумській області про 
реєстр політичних партій в області значно ускладнило роботу. 

Згідно зі сайтом Сумської обласної організації ВО «Батьків-
щина» в області зареєстровано 28 партійних організацій, з них – 
1 обласна, 7 міських обласного значення та 20 районних. Також 
Сумська обласна ВО «Батьківщина» має 633 первинних партійних 
організацій. Станом на 1 січня 2019 р. партійна організація 
Сумщини налічувала 24 937 осіб692. Інформація про попередні 
роки діяльності свідчила про те, що в Сумах повноцінний господар 
становища – місцева ВО «Батьківщина», чию обласну парторгані-
зацію очолював сумський міський голова О. Лисенко693. Сайт 

                                                            

691 Каплюк Г. Сумской губернатор Николай Лаврик: «То, что не запрещено 
законом, разрешено». URL: https://www.obozrevatel.com/news/2005/7/22/28856.htm 

692 ВО «Батьківщина». Регіональні осередки. URL: http://byut.sumy.ua/ 
regions-contacts/ 

693 Феодальная Украина. Сумская область. URL: https://comments.ua/ 
politics/633584-feodalnaya-ukraina-sumskaya-oblast.html 
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насичений інформацією про діяльність представників партії в 
обласному центрі та районах області. 

Сторінка сайта Сумської територіальної організації ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» обмежується 
інформацію про те, що головою територіальної організації є М. Клоч-
ко; керівником Секретаріату територіальної організації – М. На-
горна; юристом територіальної організації – М. Єжкун694. Сайт 
містить інформацію про діяльність представників партії в регіоні. 

Не зупиняючись детально на аналізі усіх сайтів політичних 
партій, зазначимо, що вони дають значний матеріал для дос-
лідження партійної регіональної політичної еліти. Зокрема, може-
мо стверджувати, що інтеграція в партійні структури, насамперед 
«партій влади», використовувалася впливовими регіональними 
політиками і підприємцями для зміцнення своїх позицій і зв’язків 
у структурах влади упродовж усіх років незалежності. 

Упродовж досліджуваного періоду у Сумській області було 
проведено певну кількість різноманітних рейтингів, які тим чи 
іншим чином стосувалися регіональної політичної еліти. Усі ці 
рейтинги ми розглядаємо як «інструменти комунікативного 
супроводу діяльності регіональних політичних еліт»695 і викорис-
таємо для розкриття цінностей, ідентичностей та політичної 
поведінки регіональної політичної еліти Сумщини. Для прикладу 
скористаємося опитуванням, проведеним Сумським обласним 
прес-клубом серед журналістів і керівників громадських органі-
зацій області. На нашу думку, воно є знаковим, оскільки у ньому 
фігурують як політики минулого, так і сьогодення, визначні 
фігури. Рейтинг політиків, які викликали упродовж 2004 р. 
найбільшу кількість негативних емоцій, був таким: 1. В. Щербань 
та В. Омельченко – 25 балів; 2. О. Царенко, народний депутат, 
невдалий ректор Сумського національного університету – 22; 3. 
М. Плеханов, начальник обласного управління внутрішніх справ – 

                                                            

694 Сумська територіальна організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». URL: http://sumy.solydarnist.org/?page_id=6 

695 Ротар Н. Рейтинг як інструменти комунікативного супроводу діяльності 
регіональних політичних еліт. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні 
перспективи». Чернівці. 2019. С.76–79. 
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17696. У позитивному рейтингу політиків, тих, хто мав у 2004 р. 
найбільший авторитет серед журналістів і громадських діячів, 
трійка переможців така: 1. С. Клочко, депутат міської ради, другий 
секретар обкому СПУ – 21; 2. Г. Мінаєв, підприємець, активний 
учасник студентського спротиву і виборів Президента в Сумах – 
16; 3. Л. Мельник, професор, один з небагатьох викладачів з 
першого дня відкрито підтримав акцію студентського спротиву697.  

Згідно з рейтингом найбагатших людей Сумщини у 2011 р. до 
нього було включено дев’ять осіб: В. Лук’яненко-старший і 
В. Лук’яненко-молодший ($ 124 млн), Г. Дашутін ($96 млн ), 
Є. Лапін (89 млн), І. Рішняк (63 млн), М. Полілуй (54 млн), 
В. Щербань (48 млн), Л. Рудакова (48 млн), Н. Дорошенко і 
В. Гордієнко (39 млн), А. Єпіфанов (23 млн)698.  

Соціологічною групою «Рейтинг» у рамках проекту 
«Портрети регіонів» з 16 листопада по 9 грудня 2018 р. було 
проведено опитування серед мешканців Сумської області. Загалом 
у дослідженні, здійсненому за методом особистого інтерв’ю, взяло 
участь 1600 респондентів. Вибірка сформована з урахуванням 
вікової й гендерної структури області та типу поселення. Похибка 
становить не більше 2,4%699. Мешканці області оцінювали 
діяльність місцевої влади краще, ніж центральної. Так, лише 8% 
опитаних задоволені діяльністю Президента П. Порошенка, 
стільки саме задоволені діяльністю Прем’єр-міністра В. Гройсмана 
і 5% – Верховної Ради України700. Водночас, понад 80% висловили 
незадоволеність діяльністю центральної влади. Упродовж року 
рівень задоволеності діяльністю обласної державної адміністрації 
майже не змінився (21–22%), рівень задоволеністю роботою місь-

                                                            

696 Губернатор Щербань и мэр Омельченко лидируют в рейтинге самых 
неприятных политиков Сумской области. URL: http://www.sumy.net.ua/ 
News/re/0501176.html 

697 Там само.  
698 Рейтинг самых богатых людей Сумщины. URL: https://censor.net.ua/forum/ 

2595107/reyiting_samyh_bogatyh_lyudeyi_sumschiny 
699 Портрети регіонів. Сумська область. URL:  http://ratinggroup.ua/research/ 

regions/portrety_regionov_sumskaya_oblast.html 
700 Портрети регіонів. Сумська область. URL:  http://ratinggroup.ua/research/ 

regions/portrety_regionov_sumskaya_oblast.html 
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кого/сільського голови трохи зріс (з 26% до 29%). Рівень задово-
леності місцевими головами дещо вищий серед мешканців сіл701.  

Певний інтерес становила для дослідження «Політична карта 
Сумської області», створена Громадською мережею «ОПОРА», у 
якій відтворено перебіг парламентської виборчої кампанії 2012 р., 
здійснено адміністративно-територіальний опис регіону; короткий 
аналіз соціально-демографічної, економічної та політичної си-
туації; подано актуальну електоральну статистику області, 
охарактеризовано інформацію про суспільно-політичне життя, 
партійність керівників органів влади, депутатів Верховної Ради 
України від області та медіа-ринок702.  

Кадрові зміни серед керівників органів місцевої влади Сум-
ської області, їхня партійна належність; зміна балансу політичних 
сил в області після подій Євромайдану; наявність нових 
громадських ініціатив і політичних сил; позиціонування депутатів 
Верховної Ради України від Сумської області; зміни у структурах 
власності основних бізнес-груп регіону; випадки притягнення до 
відповідальності (дисциплінарної, адміністративної, кримінальної) 
місцевої владної еліти; позиція регіональних політичних еліт щодо 
подій Євромайдану та позачергових президентських виборів 
2014 р.703 представлені у «Політичній карті Сумської області. 2015».  

Цінними для вивчення питання регіональних політичних еліт 
були результати дослідження Громадянської мережі «ОПОРА» на 
зразок «Політична мапа одномандатного виборчого округу № 157 
(Сумська обл.) 20 травня 2015 року», яка містила характеристику 
адміністративно-територіальні одиниці округу та соціально-еконо-
мічну структуру, інформацію про суспільно-політичну ситуацію в 
окрузі, включаючи Таблиці «Партійність керівників органів 
влади» та «Партійний та фракційний склад Сумської міської ради, 
яка належить до виборчого округу № 157 (Сумська область)», про 

                                                            

701 Портрети регіонів. Сумська область. URL:  http://ratinggroup.ua/research/ 
regions/portrety_regionov_sumskaya_oblast.html 

702 Політична карта Сумської області. URL: https://www.oporaua.org/ 
news/vybory/1706-politychna-karta-sumskoji-oblasti 

703 Політична карта Сумської області. 2015. URL: https://www.oporaua.org/ 
statistika/deputati/4760-lapin-ihor-oleksandrovych?vystupy=1 
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медійну ситуація у виборчому окрузі, а також дані про народного 
депутата України, яка включала «політичну історію» народного 
депутата України О. Медуниці, бізнес-інтереси, особливості 
професійної («неполітичної») кар’єри, взаємодію із місцевою 
елітою, медіавпливи в області704. Проаналізовано також поперед-
ній зріз активності кандидата у депутати. Зокрема, створення та 
функціонування постійно діючої громадської приймальні у 
виборчому окрузі, особиста активність у виборчому окрузі, 
подання депутатом законодавчих ініціатив та запитів, пов’язаних 
із місцевими проблемами та інтересами, звітування депутата за 
результатами 100 днів діяльності та присутність у ЗМІ705. 

Аналогічно представлено Громадянською мережею «ОПОРА» 
158-й округ, в якому перемогу здобув О. Сугоняко і якого 
характеризують як активного учасника національно-патріотичного 
громадського руху в м. Суми, зокрема, «помаранчевої революції» 
2004 р. та Революції Гідності (участь у заходах Сумського 
Майдану)706. Найбільш повно представлена політична мапа 
одномандатного виборчого округу № 159 (Сумська область) та 
характеристика А. Деркача, який «самостійно «політично закрі-
пив» за собою північ області, незважаючи на політичну 
кон’юнктуру в державі» і який «намагався контролювати політику 
владних структур в області»707. 

Багато цінної інформації розміщено на сторінках Громадян-
ської мережі «ОПОРА» щодо партійності регіональних керівників. 
Серед керівного складу районних державних адміністрацій та 
районних рад Сумщини напередодні президентських виборів 

                                                            

704 Політична мапа одномандатного виборчого округу № 157 (Сумська обл.) 
20 травня 2015 року. URL:  https://rada.oporaua.org/mapa-kontaktiv/89-mapa-
okruhu/sumska-oblast/6184-politychna-mapa-odnomandatnoho-vyborchoho-okruhu-
157-sumska-obl 

705 Там само. 
706 Політична мапа одномандатного виборчого округу № 158 (Сумська обл.) 

20 травня 2015 року. URL: https://rada.oporaua.org/80-mapa-okruhu/6185-politychna-
mapa-odnomandatnoho-vyborchoho-okruhu-158-sumska-obl 

707 Політична мапа одномандатного виборчого округу № 159 (Сумська обл.) 
20 травня 2015 року. URL: https://rada.oporaua.org/80-mapa-okruhu/6186-politychna-
mapa-odnomandatnoho-vyborchoho-okruhu-159-sumska-obl 
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2019 р. 36 осіб зі 117 були членами партій708. Найбільша кількість 
осіб серед керівників обласних департаментів, керівників район-
них державних адміністрацій, їхніх заступників та очільників 
місцевих рад були представниками ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» – 10. Крім того, 9 посадовців 
були членами ВО «Батьківщина», 3 – Політичної партії «Воля 
народу». Серед керівників районних державних адміністрацій 
партійні квитки мають голова Роменської РДА В. Білоха, який був 
очільником районної організації політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ», та його колега з Лебедина В. Химич, член ВО «Бать-
ківщина»709. 

Попри те, що більшість керівників районних адміністрацій є 
офіційно непартійними, більшість з них у минулому мають зв’язки 
з тими чи іншими політичними силами. Так, голова Сумської РДА 
Г. Дорошенко у 2015 р. брав участь у виборах до Сумської 
обласної ради від ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ», хоча не був членом цієї партії. У 2010 р. він 
очолював обласну організацію ВО «Батьківщина». Від Радикаль-
ної партії Олега Ляшка до Роменської міської ради у 2015 р. 
балотувався очільник Липоводолинської РДА І. Яременко710. 

Сумська обласна громадська організація Бюро аналізу 
політики, метою діяльності якої є підвищення рівня політичної 
культури партійних, громадських та профспілкових об’єднань711, в 
інтересах громади міста Суми та Сумської області упродовж 2011 р. 
здійснювала активну діяльність, спрямовану на забезпечення 
вільного доступу громадян до суспільно важливої публічної 
інформації. З моменту набрання чинності Закону України «Про 
                                                            

708 Сумська область: 36 представників керівного складу у РДА та райрадах є 
партійними. URL:  https://www.oporaua.org/news/vybory/vybory-prezidenta/vybory-
prezidenta-2019/45676-sumska-oblast-36-predstavnykiv-kerivnoho-skladu-u-rda-ta-
rairadakh-ie-partiinymy 

709 Там само. 
710 Сумська область: 36 представників керівного складу у РДА та райрадах є 

партійними. URL: https://www.oporaua.org/news/vybory/vybory-prezidenta/vybory-
prezidenta-2019/45676-sumska-oblast-36-predstavnykiv-kerivnoho-skladu-u-rda-ta-
rairadakh-ie-partiinymy 

711 Сумська обласна громадська організація Бюро аналізу політики. URL:  
http://politanalityk.com/about.html 
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доступ до публічної інформації» організація надіслала до різного 
рівня державних та комунальних установ і організацій Сумщини 
більше 200 запитів на інформацію, що стосувалися переважно 
питань доцільності та обґрунтованості обсягів витрат бюджетних 
коштів. Про це йшлося у публікації «Погралися у публічних 
політиків… і досить»712, в якій розкривалися факти перевищення 
владних повноважень та зловживання посадовим становищем.  

Однією з особливостей сучасних регіонів є те, що їхня 
територія умовно поділена між впливовими політичними грав-
цями. Згідно з даними джерела «Региональные князьки и 
корольки: Сумщина» (2008) йдеться про статки та власність на 
території Сумщини В. Лук’яненка – старшого і В. Лук’яненка – 
молодшого ($124 млн), Г. Дашутіна ($96 млн), Є. Лапіна ($89 млн), 
І. Рішняка ($63 млн), М. Полілуя ($54 млн), В. Щербаня ($48 млн), 
Л. Рудакової ($48 млн), В. Гордієнка і Н. Дорошенка ($39 млн), 
А. Єпіфанова ($23 млн)713. Екс-глава Сумської обладміністрації 
(1999 – 2005) намагається відновити вплив у регіоні, який втратив 
після «помаранчевої революції».  

Певні знакові характеристики представників еліти містяться у 
матеріалі «Феодальная Украина. Сумская область». Зокрема, 
зазначається, що «своєю вотчиною Сумщину і особливо північну її 
частину А. Деркач обрав ще в 1990 р., коли його батько Л. Деркач 
спочатку був головним митником країни, а потім очолював СБУ і 
весь цей час входив у найближче оточення тодішнього Президента 
України Л. Кучми714. Досить знаковою є характеристика одного з 
очільників області: тихим, але альтернативним центром впливу в 
регіоні залишався сумський голова обласної державної адміністра-
ції часів президентства В. Ющенка М. Лаврик, на якого і далі 
орієнтуються багато місцевих чиновників»715. І, нарешті, йдеться 

                                                            

712 Погралися у публічних політиків… і досить. URL:  http:// 
politanalityk.com/public-information/pogralysya-u-publichnyx-politykiv-i-dosyt.html 

713 Региональные князьки и корольки: Сумщина. URL:  http://noviny.su/VV-
00000214.html 

714 Феодальная Украина. Сумская область. URL:. https://comments.ua/ 
politics/633584-feodalnaya-ukraina-sumskaya-oblast.html 

715 Там само. 
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про висхідну «зірку» сумського політикуму з 2015 р., гіперактив-
ного А. Семеніхіна716. 

Після президентських виборів 2019 р. і напередодні 
позачергових парламентських виборів, закономірно, відбува-
тиметься ротація регіональних політичних еліт Сумщини. 

Підсумовуючи, зазначимо, що емпірична база дослідження 
регіональної політичної еліти Сумської області є достатньо репре-
зентативною, яка забезпечить дослідження питання соціального 
походження регіональних політичних еліт, їхнього становища в 
суспільстві, рівня соціального представництва, якісного складу, 
професійної компетенції; партійної належності, політичних 
орієнтацій, методів діяльності, політичної поведінки; цінностей; 
формування, рекрутизації, функціонування еліт; домінування 
неформальних механізмів оновлення еліти, непублічний характер 
цих механізмів; взаємодії з центром; походження і сутності 
інституту регіональної політичної еліти Сумщини, ресурсів, якими 
володіли регіональні політичні еліти Сумщини.  

 
 

б) ВІННИЧЧИНИ 
 
Вивчення регіональної політичної еліти Вінницької області 

потребує використання комплексу джерел, що відображають 
процес їх появи, формування, рекрутування, функціонування, 
взаємодії на вертикальному (центр-регіон) і горизонтальному 
(регіон-регіон) рівнях тощо. У цьому дослідженні під «регіональ-
ною політичною елітою» розуміємо владну еліту Вінниччини, до 
якої належать народні депутати України від регіону, представники 
органів державної влади (обласна та районні державні адміністра-
ції) та місцевого самоврядування (обласна, міські та районні ради), 
які завдяки своїм посадам впливають на процес прийняття 
політичних рішень, а також представників формальних і нефор-
мальних інституцій, які завдяки наявним у них ресурсам також 
мають змогу впливати на прийняття політичних рішень. 

                                                            

716 Феодальная Украина. Сумская область. URL:. https://comments.ua/ 
politics/633584-feodalnaya-ukraina-sumskaya-oblast.html 
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Юридичними підставами для функціонування регіональних 
політичних еліт є нормативно-правові акти центральних та 
місцевих органів влади, зокрема – низка законів України717, указів 
Президента України718, постанов719 та розпоряджень720 Кабінету 
Міністрів України. 
                                                            

717 «Про державну службу» (2015), «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» (2001), «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997), «Про 
статус депутатів місцевих рад» (2002), «Про адміністративні послуги» (2012), 
«Про соціальні послуги» (2019), «Про інформацію» (1992), «Про доступ до 
публічної інформації» (2011), «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні» (1992), «Про засади запобігання і протидій корупції» (2011), «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (2003), 
«Про звернення громадян» (1996), «Про громадські об’єднання» (2012), «Про 
політичні партії в Україні» (2001), «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» (1999), «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991), «Про 
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації» (1997) тощо. 

718 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 
органів державної влади» (2002), «Про забезпечення умов для більш широкої 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (2004), «Про 
Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних 
органів та місцевого самоврядування» (2000), «Про Раду регіонів» (2010), «Про 
Раду регіонального розвитку» (2015), «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» (2010), «Питання забезпечення органами виконавчої 
влади доступу до публічної інформації» (2011), «Про першочергові заходи щодо 
забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених 
Президентом України» (2011), «Про сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні» (2016). 

719 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 
діяльність органів виконавчої влади» (2002), «Про заходи щодо подальшого 
забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» (2002), «Про 
затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади» (2008), «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» (2010), «Питання виконання Закону 
України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» (2011), «Про 
утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади» (2012). 

720 «Про залучення представників молодіжних громадських організацій до 
роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади» (2002), 
«Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення 
відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами 
масової інформації» (2004), «Про схвалення Концепції проекту Закону України 
“Про основні засади державної комунікативної політики”» (2010), «Про 
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Значний інтерес для дослідження теми становлять укази та 
розпорядження Президента України про призначення голів облас-
ної та районних державних адміністрацій721, а також документи 
про нагородження представників регіональних політичних еліт 
відзнаками вищих органів державної влади722. 

Цінними для дослідження є локальні офіційні документи, що 
відображають позицію місцевої політичної еліти Вінниччини щодо 
соціально-економічного розвитку регіону: «Стратегія збалансова-
ного регіонального розвитку Вінницької області на період до 
2020 року»723, «Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2017 рік»724, «Програма економічного і 

                                                                                                                                   

проведення публічного громадського обговорення системних соціально-
економічних реформ» (2010). 

721 Про призначення А. Комара головою Ямпільської районної державної 
адміністрації Вінницької області : Розпорядження Президента України від 18 січ-
ня 2013 року № 29/2013-рп. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/29/2013-
%D1%80%D0%BF; Про призначення В. Демішкана головою Вінницької обласної 
державної адміністрації : Указ Президента України від 6 квітня 2010 року 
№ 516/2010. URL: https://www.president.gov.ua/documents/5162010-10434 

722 Про нагородження Мельника М. К. Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України : Постанова КМУ від 12 березня 2005 р. № 192. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-2005-%D0%BF; Про нагородження 
відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 років незалежності 
України» : Указ Президента України від 19 серпня 2016 р № 336/2016. URL: 
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/34/11/aa9e4be0d21e0d8cca 
4feb14e768ed91_1472214615.pdf; Про нагородження Почесною відзнакою 
Президента України : Указ Президента України від 22 серпня 1996 р. № 753/96. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/753/96; Про нагородження І. Мовчана 
орденом «За заслуги» : Указ Президента України від 9 лютого 2014 року 
№ 69/2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69/2014; Про відзначення 
державними нагородами України : Указ Президента України від 24 серпня 2012 р. 
№ 500/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500/2012 

723 Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2020 року (нова редакція) : Рішення Вінницької обласної ради від 
24 червня 2015 року № 893. URL: http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-
rozvytku/624-stratehiia-zbalansovanoho-rehionalnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-na-
period-do-2020-roku-nova-redaktsiia 

724 Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2017 рік : Рішення Вінницької обласної ради від 20 грудня 2016 року № 220. URL: 
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соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік»725, «Програма 
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2019 рік»726, «Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 
2017–2020 роки»727, «Стратегія розвитку малого та середнього 
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року»728, 
«Інформація про надходження та використання коштів місцевих 
бюджетів»729, Бюджет Вінницької області (за роками)730, «Стратегія 
розвитку «Вінниця – 2020»731, «Концепція інтегрованого розвитку 
м. Вінниці 2030»732 та інші. 

                                                                                                                                   

http://dmsrr.gov.ua/uploads/ekonomichna%20sytuatsiya/%D0%A0%D1%96%D1%88
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20220.rar 

725 Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2018 рік : Рішення Вінницької обласної ради від 20 грудня 2017 року № 508. URL: 
http://dmsrr.gov.ua/uploads/ekonomichna%20sytuatsiya/%D0%9F%D1%80%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86-
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B
0%202018%20%D1%80.rar 

726 Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2019 рік : Рішення Вінницької обласної ради від 4 грудня 2018 р. № 702. URL: 
https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/36PozaSes/702.pdf  

727 Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2017–2020 роки : 
Рішення Вінницької обласної ради від 30 червня 2017 р. № 380. URL: 
http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/8519-prohrama-rozvytku-
turyzmu-u-vinnytskii-oblasti-na-2017-2020-roky  

728 Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької 
області на період до 2020 року : Рішення Вінницької обласної ради від 20 грудня 
2017 р. № 576. URL: http://dmsrr.gov.ua/uploads/ekonomichna%20sytuatsiya/ 
small%20pidpr.zip 

729 Інформація про надходження та використання коштів місцевих 
бюджетів. URL: http://www.vin.gov.ua/info/publichni-dokumenty-ta-zvity/156-
informatsiia-pro-biudzhetni-koshty/1583-informatsiia-pro-nadkhodzhennia-ta-
vykorystannia-koshtiv-mistsevykh-biudzhetiv  

730 Про обласний бюджет області на 2018 рік : Рішення Вінницької обласної 
ради від 20 грудня 2017 р. № 509. URL: http://www.vin.gov.ua/info/publichni-
dokumenty-ta-zvity/156-informatsiia-pro-biudzhetni-koshty/10459-biudzhet-
vinnytskoi-oblasti-na-2018-rik 

731 Стратегія розвитку «Вінниця – 2020». URL: http://www.vmr.gov.ua/ 
TransparentCity/Lists/StrategyVinn2020/Default.aspx 

732 Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030. URL: http://www.vmr. 
gov.ua/Branches/Lists/EconomicsBusinessAndInvestmens/ShowContent.aspx?ID=314  
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До першої групи джерел відносимо сайти центральних і 
місцевих органів влади та місцевого самоврядування, а також 
персональні сайти окремих політиків. Так, дані про перебіг 
виборчих кампаній (президентських і парламентських) і, зокрема, 
про кандидатів у депутати від Вінницької області, результати 
голосування мешканців регіону за Президента і депутатів рад усіх 
рівнів містяться на веб-сайті Центральної виборчої комісії України 
(https://www.cvk.gov.ua/). Ускладнює роботу над темою відсутність 
на сайті даних про парламентські вибори у 1990-х рр. та місцеві 
вибори до 2010 р.  

Сайт Вінницької обласної ради (http://vinrada.gov.ua) є 
джерелом інформації про представницьку владу регіону. На сайті 
подано відомості про голову обласної ради В. Олійника, список 
депутатів поточного VII скликання із короткими біографічними 
відомостями, даними про місце роботи, партійну і фракційну 
належність, помічників депутата тощо. Варто зауважити, що 
окремо подані звіти більшості депутатів, у яких відображено їх 
діяльність і виконання пунктів передвиборчої програми. Із розділу 
«Історія» сайта можна почерпнути інформацію про історію і 
сьогодення Вінниччини, її символіку, керівників області у 1932–
2015 рр., депутатів ради II–VI скликань тощо. Розміщена на сайті 
база документів є найбільш повним електронним архівом 
документів обласної влади у відкритому доступі, яка містить 
проекти рішень облради V–VII скликань, розпорядження голови 
обласної ради за 2006–2019 рр., протоколи та висновки постійних 
комісій і протоколи засідань та рішення президії обласної ради 
VII скликання тощо.  

Про голову Вінницької обласної державної адміністрації 
(далі – ОДА), його заступників та їхню діяльність, яка значною 
мірою відображена у звітах про виконання «Програм економічного 
і соціального розвитку Вінницької області» та «Аналітичних 
довідках щодо соціально-економічного розвитку Вінницької 
області», дізнаємося із офіційного сайта ОДА (http://www.vin.gov.ua). 

Джерелом достовірної інформації про керівників районів 
Вінницької області та їх заступників є сайти районних державних 
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адміністрацій (далі – РДА). Практично на всіх сайтах є інформація 
про керівництво, апарат, структурні підрозділи РДА, розпо-
рядження голови РДА та інші нормативно-правові документи 
районного значення, інформація про діяльність РДА, центри 
надання адміністративних послуг, співпрацю з громадськістю 
тощо. Водночас, доводиться констатувати, що особи, які обіймали 
ключові посади у райдержадміністраціях, приблизно у половині 
випадків є недостатньо публічними. Так, із 27 досліджених нами 
сайтів біографічні довідки про голову РДА містять лише 16, про 
першого заступника (заступників) – 14; всі інші подають лише 
прізвище та ім’я і координати для зв’язку. При цьому повні 
біографії – рідкість. Доволі часто ця інформація обмежується 
даними про дату і місце народження та освіту. На жаль, на сайтах 
РДА є інформація лише про теперішніх керівників і немає про їх 
попередників. Рубрики «Кращий державний службовець» існують 
номінально і переважно містять лише посилання на нормативно-
правові документи, якими вони регулюються і не містять 
інформації про проведення чи результати конкурсу. 

Проаналізувати, як взаємодіє районна політична еліта з 
громадськістю, можна за допомогою рубрик «Громадська рада», 
«Громадянське суспільство», «Консультації з громадськістю», 
«Прозора влада» та ін. Утім, у цьому напрямі роботи 
спостерігається формальний підхід – зазначені рубрики часто 
пусті. Лише на 19 сайтах із 27 наведено склад громадських рад, і 
на 12 з 27 сайтів розміщено інформацію про їхню діяльність 
(детальніше див.: таблиця 1). 

Сайти районних рад Вінницької області є найбільш повним 
джерелом про їхню діяльність. Власні сайти мають усі районні 
ради області. Винятком є лише Барська районна рада, відомості 
про діяльність якої містяться на окремій сторінці на сайті Барської 
районної державної адміністрації733. 

 

                                                            

733 Райрада. Барська районна державна адміністрація : веб-сайт. URL: 
http://www.barrda.gov.ua/rayrada 
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Таблиця 1. Інформація про змістове наповнення сайтів  
районних державних адміністрацій Вінницької області 

 

Район 
Сайт районної державної 
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А
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) 
Ро
зп
ор
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ж
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 г
ол
ов
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РД
А

 (2
01

6 
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20
19

 р
р.

) 

Барський  http://www.barrda.gov.ua/ + + + + 
Бершадський  http://rdabershad.gov.ua/ + + + + 
Вінницький http://www.vinrda.gov.ua/ + + + +734

Гайсинський  https://gaysin-rda.gov.ua  + + + + 
Жмеринський  https://zhmerynka-rda.gov.ua + + + + 
Іллінецький  http://illrda.gov.ua + - + + 
Калинівський  http://kalynivka-rda.gov.ua + + + + 
Козятинський  https://kazatin-rda.gov.ua/ + + + + 
Крижопільський  http://kryzh.gov.ua  + + + + 
Липовецький  http://www.lip-rda.gov.ua - - + + 
Літинський  http://lityn-administratsia.gov.ua/ - - + + 
Могилів-Подільський http://rda-m-p.gov.ua/ + - + + 
Мурованокурило-
вецький  

https://mkrda.gov.ua/ 
- - + + 

Немирівський  https://www.nemyriv-rda.gov.ua/ + + + + 
Оратівський  http://orrda.gov.ua/ + + + + 
Піщанський  https://pischanka-rda.gov.ua/ - - + +735

Погребищенський  https://pogrda.gov.ua - - + + 
Теплицький http://www.teplykrda.gov.ua/ + + + + 
Тиврівський https://tyvrivska-rda.gov.ua/ + + + + 
Томашпільський http://tomrda.gov.ua/ - - + + 
Тростянецький https://trostrda.gov.ua/ - - + + 
Тульчинський http://tulchin-rda.gov.ua/ + + + + 
Хмільницький http://rda-hm.gov.ua/ + + + + 
Чернівецький http://rda.chervlada.gov.ua/ - - + + 
Чечельницький http://rda.chechelnik-rada.gov.ua/ - - + - 
Шаргородський http://rda.sharrayrada.gov.ua/ - - + + 
Ямпільський http://yamp.gov.ua - - + +736

                                                            

734 Тільки за 2017–2018 рр. 
735 Тільки за 2018 р. 
736 Тільки за 2016–2017 рр. 
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Переважна більшість сайтів районних рад містять відомості 
лише про депутатів ради поточного VII скликання. Утім, частина 
сайтів має розділи, де додатково розміщено інформацію про 
особовий склад рад попередніх скликань: Тиврівської районної 
ради – III–VII скликань, Барської, Вінницької, Калинівської, 
Погребищенської, Теплицької райрад – VI скликання. Персональ-
ний склад рад усіх семи скликань є лише на сайтах двох райрад – 
Гайсинської та Липовецької. Близько половини списків членів рад 
містять інформацію про партійну належність депутатів, дещо 
більше – дату народження і місце роботи. Частина сайтів містить 
лише перелік прізвищ депутатів (детальніше див: таблиця 2). 

 
Таблиця 2. Інформація про змістове наповнення  

сайтів районних рад Вінницької області 
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Барський  http://www.barrda.gov.ua/rayrada  – + + – 
Бершадський  http://rada-bershad.gov.ua/  

http://old.rada-bershad.gov.ua/  
+ + + + 

Вінницький  http://vinrayrada.gov.ua  – + + – 
Гайсинський  http://gayrayrada.gov.ua  + + + – 
Жмеринський  http://zhmrada.gov.ua  + + + – 
Іллінецький  http://illintsi-rada.gov.ua  – + + – 
Калинівський  http://kalynivka-rr.org.ua/  + + + + 
Козятинський  http://krr.gov.ua/  – + + – 
Крижопільський  http://rayrada.krz.gov.ua/  + + + – 
Липовецький  http://lipovec-rada.org.ua/  – + + – 
Літинський  https://litin-rada.gov.ua/  – + + – 
Могилів-
Подільський  

http://mogpod-rayrada.org.ua/  + + + – 

Мурованокурило-
вецький 

https://mk-rayrada.gov.ua/  + + + – 
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Немирівський http://nemyrivska.rayrada.org.ua/  – + + – 
Оратівський  http://orativrada.org.ua/  – + + – 
Піщанський  https://pischanka-rayrada.gov.ua/  – + + – 
Погребищенський  http://pograirada.gov.ua/  + + + – 
Теплицький район http://www.teprada.gov.ua/  + + + – 
Тиврівський район https://tvrada.gov.ua/  + + + + 
Томашпільський http://tomrayrada.org.ua/  + + + – 
Тростянецький https://trostyanec-rayrada.gov.ua/  + + – – 
Тульчинський http://tulchin-rada.org.ua/  – + + – 
Хмільницький http://hmrayrada.vn.ua/  – + + – 
Чернівецький http://chervlada.gov.ua/  – + – – 
Чечельницький http://chechelnik-rada.gov.ua/  + + – + 
Шаргородський  http://rayrada.sharrayrada.gov.ua/  – + + – 
Ямпільський http://yampilrad.gov.ua/  + + + – 

 
Позиції депутатів районних рад з тих чи інших питань, що 

стосуються ситуації на місцях, можна дізнатися із деяких сайтів 
райрад. Так, на сайті Вінницької районної ради ведеться рубрика 
«Депутатська сторінка»737, на сайті Козятинської районної ради 
розміщено декілька виступів голови ради В. Слободянюка738. 
Формальний підхід до спілкування з виборцями використовував 
голова Жмеринської районної ради С. Гринчук: сайт ради містить 
рубрику «Виступи, інтерв’ю, вітання», дописи у якій обмежуються 
лише привітаннями з нагоди державних і професійних свят739. 
Утім, незважаючи на наявність таких публікацій, вони дають 
досить побіжне уявлення про роботу голови і депутатів районних 
рад. 

                                                            

737 Депутатська сторінка. Вінницька районна рада. URL: 
http://vinrayrada.gov.ua/deputatska-storinka/  

738 Віктор Слободянюк: «Керувати громадою – це значить діяти на користь 
людям, а не мати можливість розігрувати політичні ігри чи задовольняти власні 
амбіції». URL: http://krr.gov.ua/golova-rajonnoi-radi/statti-ta-komentari/viktor-
slobodyanjuk-keruvati-gromadoju-ce-znachit-diyati-na-korist-ljudyam-a-ne-mati-
mozhlivist-rozigruvati-politichni-igri-chi-zadovolnyati-vlasni-ambicii/; Віктор Слобо-
дянюк: «Районна рада всіляко сприятиме дотриманню законності у вирішенні 
гострих питань». URL: http://krr.gov.ua/golova-rajonnoi-radi/statti-ta-komentari/ 
viktor-slobodyanjuk-rajonna-rada-vsilyako-spriyatime-dotrimannju-zakonnosti-u-
virishenni-gostrih-pitan/  

739 Виступи, інтерв’ю, вітання. Жмеринська районна рада. URL: http:// 
zhmrada.gov.ua/golovna/vistupi,-%D1%96nterv%E2%80%99yu,-v%D1%96tannya/  
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До цієї ж групи джерел також відносимо персональні сайти 
вінницьких політичних і громадських діячів. Надзвичайно 
інформаційно-насиченим є персональний сайт вінницького 
міського голови (2002–2005), голови Вінницької ОДА (2005–2010), 
народного депутата України VII і VIII скликань О. Домбровського. 
Сайт діє з 2012 р. і регулярно поповнюється. Традиційно на 
ресурсі наявні дані біографічного характеру, інформація про 
законодавчу діяльність, помічників депутата тощо. На особливу 
увагу заслуговує велика кількість публікацій про реакцію політика 
на основні суспільно-політичні події в Україні, його вплив на 
життя регіону і т. д.740. 

На противагу цьому сайт голови Вінницької обласної 
ради (2006–2010), народного депутата України VII і VIII скликань 
Г. Заболотного дуже бідний на інформацію741. Сайт також було 
створено у 2012 р., і з того часу він не наповнювався. На сайті 
наявна біографія та рекламна брошура політичного діяча і його 
передвиборча програма як кандидата у народні депутати на 
парламентських виборах 2012 р.742. 

Інформаційний ресурс голови Вінницької облради (1998–
2002), голови Вінницької ОДА (2004–2005), народного депутата 
України IV, V, VII скликань Г. Калетніка також не наповнюється з 
осені 2014 р. – часу, коли він не був обраний до Верховної Ради 
України. Утім, сайт до цього часу активний, і там можна знайти 
дані про життєвий шлях політика, його виступи і статті, а також 
публікації про нього у засобах масової інформації (далі – ЗМІ), що 
дають уявлення про його політичну та законотворчу діяльність743. 

Формальний підхід було використано і під час створення 
сайта народного депутата Г. Ткачука – унікальної інформації на 

                                                            

740 Персональний сайт. Олександр Домбровський. URL: http://dombrowskiy.com/ 
741 Заболотний Григорій Михайлович. Офіційний сайт народного депутата 

України. URL: http://www.zabolotniy.vinnitsa.com/ 
742 Програма. Заболотний Григорій Михайлович. Офіційний сайт народного 

депутата України. URL: http://www.zabolotniy.vinnitsa.com/programa 
743 Калетнік Григорій Миколайович. Персональний сайт. URL: 

http://www.kaletnik.com.ua/ 
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сайті практично немає744. Утім, поряд із традиційними біографіч-
ними даними тут наявний перелік поданих законопроектів та 
зібрано колекцію відео-виступів діяча745. 

На сайті депутата Верховної Ради України від виборчого 
округу № 18 Вінницької області Р. Демчака наявні біографічні дані 
про політичного діяча, відомості про його роботу як народного 
депутата, передвиборча програма із посиланнями на конкретні дії 
політика, спрямовані на виконання її пунктів, одне інтерв’ю та 
адреси громадських приймалень746. У мережі Інтернет також є сайт 
благодійної організації «Фонд Демчака зі сприяння економічному 
розвитку регіону». Своєю діяльністю фонд охоплює 5 районів 
Вінниччини – Оратівський, Іллінецький, Немирівський, Погреби-
щенський та Липовецький. На сайті організації міститься інфор-
мація про основні напрями роботи фонду, діючі і завершені 
проекти, самого Р. Демчака та його представників у згаданому 
регіоні747. 

Певну інформацію про народного депутата України 
IV скликання від Вінниччини та голову Вінницької ОДА у 
листопаді 2010 р. – лютому 2014 р. С. Татусяка можна почерпнути 
зі сайта Міжнародна громадська організація «Україна–Польща–
Німеччина», яку він очолює748. На сайті депутата Верховної Ради 
України I скликання, активного громадсько-політичного діяча 
Вінниці, ректора Вінницького національного технічного універ-
ситету (до 2010 р.) Б. Мокіна можна дізнатися як про нього самого, 
так і про деяких представників політичної еліти обласного 
центру749. 

                                                            

744 Геннадій Ткачук. Народний депутат України. URL: 
https://www.tkachukrada.com/about2  

745 Відео. Геннадій Ткачук. Народний депутат України. URL: 
https://www.tkachukrada.com/clients  

746 Руслан Демчак : Персональний веб-сайт. URL: http://demchak-
ruslan.com.ua/ 

747 Фонд Демчака зі сприяння економічному розвитку регіону. URL: 
http://demchak.com.ua/ 

748 Міжнародна громадська організація «Україна–Польща–Німеччина». 
URL: http://www.ukrpolgerm.com/ 

749 Мокін Борис Іванович. Персональний сайт. URL: 
http://www.mokin.com.ua/  
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На цей час припинили існування сайти колишніх народних 
депутатів П. Порошенка (http://poroshenko.org), О. Калетник (http:// 
kaletnyk.org.ua) та колишнього депутата Вінницької обласної ради 
від міста Ладижин, директора ПрАТ «Зернопродукт МХП», народ-
ного депутата України VIII скликання М. Кучера (http://mykola-
kucher.com)750. 

До другої групи джерел відносимо матеріали медіапростору 
Вінниччини. Детальна інформація про функціонування 
регіональних політичних еліт міститься у місцевих ЗМІ: від часу 
проголошення незалежності у 1991 р. і до середини 2000-х років – 
переважно у газетах, зі середини 2000-х і до нинішнього часу – на 
місцевих інформаційних інтернет-ресурсах. 

У радянські часи на Вінниччині видавалося лише 2 обласні 
газети – «Вінницька правда» і «Комсомольське плем’я». Поява 
значної кількості періодичних видань у регіоні та їх динамічний 
розвиток почався після здобуття Україною незалежності. Процеси 
демократизації та розвитку ринкової економіки вимагали нових 
підходів до подачі новин, що посприяло появі великої кількості 
нових газет найрізноманітнішої тематики. Всього, за даними 
Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Ті-
мірязєва, у 1991–2017 рр. в області виходило 82 назви газет751. 

Ключові події політичного та економічного життя регіону у 
1990-х – першій половині 2000-х, інформація про місцевих 
політиків цього періоду, їхню позицію, способи прийняття рішень 
та їх наслідки відображено у таких газетах, як: «Вінницька газета» 
(1993 – до цього часу; засновник – Вінницька міська рада), 
«Подолія» (1991–2007; до 1991 р. – «Комсомольське плем’я»; 
засновник – Вінницька обласна державна адміністрація), «Незави-
симый курьер» (пізніше – «Курьер»; 1997–2015), «Віта» (1994–
2000), «Новини Вінниччини» (зараз – «Події. Факти. Новини 

                                                            

750 Сайт депутата Вінницької обласної ради Миколи Кучера. URL: 
http://lad.vn.ua/lad_saity/sait-deputata-vinnickoi-obalsnoi-radi-mikoli-kuchera.html 

751 Огороднік В., Козакевич М. Вінницькі газети сьогодні і вчора. URL: 
https://pokolinnya21.wordpress.com/2017/12/13/%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%
BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B3%D0%B0%D0%B7% 
D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0% 
B4%D0%BD%D1%96-%D1%96-%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%80/  
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Вінниччини»; 1997 – до цього часу); «Іштар» (1992–1998); 
«Подільські відомості» (1997–1999); «33-й канал» (1992 – до цього 
часу); «Південний Буг» (1991–1997); «Вінницькі реалії» (2009 – до 
цього часу); «Вінниця експрес» (1997–1999); «Вінницькі вісті» 
(1992–1998); «Вечерняя Винница» (1992–1993); «Вінницькі відо-
мості» (1996–2008); «Дев’ятий вал» (2001–2004); «Південний Буг» 
(1991–1997); «20 хвилин» (2005–2014); «Місто» (2004 – до цього 
часу)752. Найбільш впливовими друкованими виданнями регіону на 
цей час є «RIA», «33-й канал», «Місто», «Реал», «Вінницька 
газета»753. 

Джерелом інформації про діяльність регіональних політичних 
еліт на рівні районів та міст є районні та міські комунальні газети. 
Загалом у 27 районах області станом на 2014 р. їх нараховувалося 
32 видання: «Барчани», «Бершадський край», «Вінницька газета», 
«Вісник Козятинщини», «Вісті Тепличчини», «Гайсинський вісник», 
«Життєві обрії», «Жмеринський меридіан», «Колос», «Краяни», 
«Липовецькі вісті», «Літинський вісник», «Маяк», «Наше Прид-
ністров’я», «Нове місто», «Обрії Оратівщини», «Піщанські вісті», 
«Подільська зоря», «Подільський край», «Прапор перемоги», 
«Прибузькі новини», «Сільські новини», «Слово Придністров’я», 
«Томашпільський вісник», «Трибуна праці», «Тростянецькі вісті», 
«Трудова слава», «Тульчинський край», «Чернівецька зоря», 
«Чечельницький вісник», «Шаргородщина», «Ямпільські вісті»754. 
У Томашпiльському, Тиврiвському, Тростянецькому та Жмеринсь-
кому районах видавалося по два часописи, у інших – по одному755. 

                                                            

752 Огороднік В., Козакевич М. Вінницькі газети сьогодні і вчора. URL: 
https://pokolinnya21.wordpress.com/2017/12/13/%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%
BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B3%D0%B0%D0%B7% 
D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0% 
B4%D0%BD%D1%96-%D1%96-%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%80/ 

753 Інформаційний простір Вінниччини. Попе-попереду ...ошенко! URL: 
http://politarena.info/featured/informatsiinyi-prostir-vinnychchyny-pope-poperedu-
oshenko/ 

754 Гандзюк В. Тенденції розвитку районної преси Вінниччини в умовах 
сучасного мас-медійного середовища. Збірник праць Науково-дослідного інститу 
пресознавства. 2014. Вип. 4. С. 352. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_ 
2014_4_28  

755 Там само 
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Газетні публікації 1990-х – середини 2000-х рр. є чи не най-
більш повним джерелом для дослідження регіональних еліт. Так, 
на шпальтах місцевих газет відображена участь місцевої влади у 
поступовому переведенні планової економіки на ринкові рейки, 
зокрема, це статті про діяльність зовнішньоекономічної асоціації 
«Вінінтер»756, госпрозрахункової фірми «Вінницязовнішсервіс»757, 
контакти місцевої влади з іноземними підприємцями758 та ін.759. 

Окремою темою для газетних публікацій цього періоду було 
проведення Всесоюзного референдуму про збереження СРСР 
17 березня 1991 р.760 та Всеукраїнського референдуму 1 грудня 
1991 р. щодо проголошення незалежності України761 та їх оцінка 
місцевими партійними і державними діячами762. У низці статей 
відображено ставлення місцевої політичної еліти до спроби 
державного перевороту в СРСР 19–21 серпня 1991 р.763. Зміна 

                                                            

756 Дворчін П. «Вінінтер» – асоціація підприємців. Вінницька правда. 1991. 
16 квітня; Козак В. А. «Вінінтер» кличе в дорогу. Вінницька правда. 1991. 7 лю-
того; Лазаренко В. Дозволено мати право. Голос України. 1991. 19 червня. С. 5. 

757 Кулик-Куличенко В. А. Фірма запрошує партнерів. Вінницька правда. 
1991. 31 серпня.  

758 Максименко К. Політики будують хати, а торговці прокладають шляхи 
між ними. Панорама. 1991. 2 листопада. 

759 Гибаев В. Я. Бизнес – это работа. Правда Украины. 1991. 9 апреля; 
Дерев’янко В. Як торгують у США, чому ми навчилися і що запровадимо у себе. 
Вінницька правда. 1991. 25 червня; Пастушенко Л. Вінниця чекає на комерсантів. 
Радянська Україна. 1991. 20 червня. 

760 Союзний договір: «так» і «ні». Вінницька правда. 1991. 23, 25, 30 січня; 
Буртяк Г. Як житимемо далі? Вінницька правда. 1991. 29 березня. 

761 Повідомлення Центральної виборчої комісії по виборах Президента 
України та з Всеукраїнського референдуму про підсумки виборів Президента 
України, які відбулися 1 грудня 1991 року. Молодь України. 1991. 6 грудня. 

762 Костін М. На правах суверенності. Вінницька правда. 1991. 15 березня; 
Сорока І. Чому ми за Союз. Вінницька правда. 1991. 15 березня; Дідик М. А. «Ми 
вірили, що так буде...». Вінниччина. 1991. 3 грудня. 

763 Мокін Б. І. Роздуми під час та після путчу. Вінницька правда. 1991. 
3 вересня; Зінченко А. Тривожний серпень. Панорама. 1991. 29 серпня; 
[Интервью с должностными лицами об их отношении к перевороту 19 августа 
1991 года: Дидыком Н. А., Костиным Н. Ф., Лысенко В. Г., Гижинским Я. И (като-
лическая церковь), митрополитом Агафангелом, Бодлевым Н. Ф. (типография), 
Михтюком А. А. (Винницкий гарнизон), Дубовым А. Я. (МВД); Школьным В. Г. 
(обком ЛКСМУ)]. Наше слово. 1991. № 5 (сентябрь); Вовк С., Решетник О. Влада 
має відповісти за все... Вінницькі вісті. 1991. № 21 (жовтень); Дідик М. А. 
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політичних орієнтацій колишніх членів КПРС та департизація в 
області відображена у статтях М. Барася764, В. Лазаренка765, А. Те-
тянчук766, виступах у пресі колишнього народного депутата СРСР 
В. Бавули767. Певне уявлення про позиції місцевих еліт на 
завершальному етапі існування СРСР та початковому етапі україн-
ської незалежності дають опубліковані виступи та інтерв’ю 
народних депутатів А. Матвієнка768, А. Зінченка769, В. Рябоконя770, 
В. Хижняка771. 

У газетних публікаціях наявний цінний емпіричний матеріал 
про діяльність місцевої управлінської еліти (керівників промис-
лових і сільськогосподарських підприємств) і її адаптацію до 
нових економічних і політичних умов у першій половині 1990-х рр. 
Зокрема, на шпальтах місцевої преси знаходимо інформацію про 
керівників заводу «Кристал»772, Вінницької картографічної фабри-
ки773, Виробничого об’єднання «Хімпром»774, заводу «Маяк»775, 

                                                                                                                                   

Консолідувати наші сили, помисли і дії. Вінницька правда. 1991. 29 серпня; Хто і 
як діяв в умовах серпневого путчу? Вінниччина. 1991. 11 жовтня; Давиденко Є. І. 
Не треба підігрівати пристрасті. Панорама. 1991. 7 вересня. 

764 Барась Н. Как устроились бывшие. Правда Украины. 1991. 10 декабря. 
765 Лазаренко В. Найкращі родичі гарбузові. Голос України. 1991. 

26 вересня; Лазаренко В. Департизуємось. Голос України. 1991. 29 серпня. С. 5. 
766 Тетянчук А. Час істини. Панорама. 1991. 17 вересня. 
767 Бавула В. С. «Я стала свободной». Резонанс. 1991. № 25 (декабрь); 

Бавула В. С. Выступление на Внеочередном Съезде народных депутатов СССР. 
Известия. 1991. 6 сентября. С. 4. 

768 Скачко В. Поза регламентом. Сільські обрії. 1991. № 8. С. 2–3. 
769 Зінченко А. Л. Проблеми Вінницького Замостя. Вінницька правда. 1991. 

3 січня; Зінченко А. Дерево з плоду пізнається. Голос України. 1991. 25 квітня. 
770 Костко В. Рябоконь В. П.: «Мені не соромно дивитися людям у вічі». 

Вінниччина. 1991. 5 листопада; Дудкевич Д. Рябоконь В. П.: «Люди підуть за 
нами. Я в цьому впевнений...». Вінницька правда. 1991. 12 березня. 

771 Хижняк В. М. Треба шукати реальні шляхи: Виступ нар. депутата УРСР 
на другій сесії Верховної Ради Української PCP. Прибузькі новини. 1991. 5 січня. 

772 Барась Н. Валюта «Кристалла». Правда Украины. 1992. 28 августа. 
773 Барась Н. По следам бюрократической клячи. Правда Украины. 1992. 

11 августа. 
774 Чебан О. Гаврилюк Л. М.: «Хімпром» бачить перспективу. Панорама. 

1992. 12 грудня. 
775 Охоче купить кожен. Панорама. 1992. 22 вересня. 
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Державного підшипникового заводу № 18776, Барської меблевої 
фабрики777, Вінницького швейного виробничого об’єднання 
ім. Володарського778, Вінницького заводу пакувальних виробів779, 
Вінницького консервного заводу780, Калинівського заводу сільсько-
господарської техніки «Агромаш»781, Вінницького інструмента-
льного заводу782, Теплицького заводу сухого молока783, Росошан-
ської паперової фабрики784 тощо. Особливу увагу у цей час місцеві 
газети приділяли функціонуванню ключових для агропромислового 
комплексу Вінниччини цукрової та спиртової галузей785. 

Низка газетних публікацій присвячена залученості політичної 
еліти Вінницької області до створення та діяльності місцевих 
осередків політичних партій. Партійне будівництво на Вінниччині 
розпочалося задовго до розпаду СРСР із появи осередків Народ-
ного Руху України. У 1990 р. газети «Комсомольське плем’я» та 
«Вінницька правда» приділяли значну увагу конференціям і вічам 
НРУ786 та окремим місцевим діячам політичної сили787. 

                                                            

776 Влащук В. Феномен ДПЗ-18. Пульс. 1992. № 18 (травень). 
777 Волошин А. Театр починається з вішалки, а квартира – з «Барчанки». 

Панорама. 1992. 18 січня. 
778 Гавриш Л. T. Самоїдна економіка не для «Володарки». Подолія. 1992. 

4 серпня. 
779 Малиновська Т., Гнєзділов Л. У гармонії барв і форм. Земля Поділля. 

1992. 3 червня. 
780 Непийвода Ю. Перейти рубікон. Земля Поділля. 1992. 14 листопада. 
781 Новий профіль «Агромашу». Вінниччина. 1992. 29 липня. 
782 Пічкур Д. Не в ценах, а на складах. Вінниччина. 1992. 15 жовтня. 
783 Фарафон Л., Пастушенко М. Знайомтесь: Теплицький завод сухого 

молока. Земля Поділля. 1992. 18 листопада. 
784 Воронович В. Г. Спад зупинено, нарощуємо виробництво. Нове життя. 

1992. 18 листопада. 
785 Трудові будні спиртовиків. Південний Буг. 1992. Липень (№ 28); Белозеро-

ва Л. Дидык Н. А. «Золотая» валюта республики. Правда Украины. 1992. 3 марта. 
786 Присяшнюк В. Що є істина. Сільські обрії. 1990. № 1. С. 11–15.; Амбіції 

чи істина. Комсомольське плем’я. 1990. 2 серпня; Мельник В. Рання втома чи 
хвороба зростання? Комсомольське плем’я. 1990. 25 вересня; Надзвичайна 
конференція. Вінницька правда. 1990. 8 серпня; Вітковський В. Рух «прикрив» 
рух. Молодь України. 1991. 28 серпня. 

787 Васюнько В. Вінницький Рух: лідери справжні та уявні. Вінницька 
правда. 1990. 16 вересня; Мельник В. Анцибор А.: «Справа вища від нас». 
Комсомольське плем’я. 1990. 28 серпня. 
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Після проголошення незалежності України у Вінницькій 
області почали виникати місцеві осередки загальнодержавних 
політичних партій. На сторінках газет віднаходимо матеріали про 
участь регіональних політичних еліт у розбудові місцевих 
осередків Соціалістичної партії України788, Демократичної партії 
України789, Української республіканської партії790, Конгресу 
українських націоналістів791, Організації Українських націоналіс-
тів792, «Партії праці»793, Комуністичної партії України794, 
«Міжрегіонального блоку реформ»795, Всеукраїнського союзу 
робітників796, політичного об’єднання «Нова Україна»797, Партії 
зелених України798, Ліберальної партії України799, Соціал-демокра-
тичної партії України (об’єднаної)800, Всеукраїнського об’єднання 

                                                            

788 Бондарчук І. Наша сила – в єдності. Вінниччина. 1993. 4 лютого. 
789 Ковтун Т. Копецький В.: Що радять демократи. Вінниччина. 1993. 

13 серпня. 
790 Пилипенко А. УРП на Вінниччині. Вінницькі вісті. 1993. № 3 (лютий). С. 2. 
791 Пархомчук Ю. Націоналісти голосували, рухівці протестували, а 

львівські бандерівці раділи, що приїхали без автоматів. Усім було дуже холодно. 
Подолія. 1993. 5 січня; Фінклер В. Знову розкол. Українське слово. 1995. 3 серпня 
(№ 31). С. 4. 

792 ОУН в Україні – це партія. Подолія. 1995. 21 жовтня. 
793 Партія праці у Вінниці. Бізнес-контакт. 1993. 19 листопада (№ 41). С. 8. 
794 Дереч Д., Креймер М. Об’єднані збори комуністів. Вінниччина. 1993. 

8 червня. 
795 Без партії реформ реформи здійснити неможливо: Заява установчої 

конференції Вінницької регіональної організації партії «Міжрегіональний блок 
реформ». Подолія. 1995. 27 травня. 

796 Звернення делегатів першої конференції обласної організації 
Всеукраїнського союзу робітників до всіх трудящих області. Вінницька правда. 
1995. Жовтень (№ 10). 

797 Іванов Ю. З нами, з «Новою Україною» – до нової держави. Подолія. 
1995. 8 серпня.; Расенко О. «Нова Україна» і її мета. Панорама. 1999. 15 грудня; 
Родінкова В. «Ще трошки і українці почнуть ненавидіти свою державу». 
Вінницькі відомості. 1999. 23 вересня. С. 3. 

798 «Зелені» у Липовці. Панорама. 1992. 23 травня; Кульматицький В. Заява 
Вінницької міської організацій Партії зелених України з приводу 5-ї річниці ПЗУ. 
Вінниччина. 1995. 28 жовтня. 

799 Андрущак І. «Прийшов час конструктивної праці!». Панорама. 1999. 
22 грудня. 

800 Чернищук С. Вінницькі соціал-демократи проти «ліберала» Л. Кучми. 
День. 1999. 9 червня. С. 2. 
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«Громада»801. Вінницький журналіст С. Вовк опублікував статті 
про історію УРП та НРУ на Вінниччині у 1990–1992 рр.802, а 
В. Пашковський – про політичне життя і діяльність партії у 
Бершадському районі у 1991–1995 рр.803. Політичне життя в 
області у першій половині 1990-х рр. було доволі різноманітним – 
існував навіть «Клуб прихильників Президента України»804. Низка 
газетних статей є джерелом інформації про загальні риси 
партійного будівництва в області805. 

Дослідження політичних еліт Вінницької області неможливе 
без аналізу інформації про народних депутатів України від 
регіону. Обласні і районні ЗМІ регулярно публікували біографічні 
дані та матеріали про діяльність депутатів, їх інтерв’ю, аналітичні 
статті про них тощо. Зокрема, нами були віднайдені публікації про 
депутатів Верховної Ради України I скликання (1990–1994) – 
О. Гудиму806, А. Зінченка807, Б. Мокіна808, А. Матвієнка809, І. Попи-

                                                            

801 «Громада» готується до з’їзду партії. Вінницька газета. 1999. 14 січня. 
802 Вовк С. Таємна директива «спрацювала». Вінниччина. 1992. 31 березня; 

Вовк С. Що у Вінниці ім’я власне Рух? Вінницькі вісті. 1992. Квітень (№13). С. 2. 
803 Пашковський В. Політичні пристрасті чи політичний штиль? 

Бершадський край. 1995. 23 грудня. 
804 Ільчук М., Мотренко Т. Клуб «любителів» Президента. Панорама. 1992. 

30 квітня. 
805 Рибалко В. Є й такі партії у нашій області. Вінницька правда. 1991. 

27 серпня; Ковтун Т. Хто є хто. Вінниччина. 1995. 18 листопада; Малахова О. 
Нарешті, дещо прояснилось. Вінниччина. 1993. 8 жовтня; Політичні партії; 
Благодійні фонди. Вінниччина. 1995. 22 лютого. С. 3; Політичні партії та 
громадські організації на Вінниччині. Вінниччина. 1995. 16 серпня. С. 3; Скільки 
партій на Вінниччині? Вінниччина. 1995. 28 червня; Політизуємось? Вінниччина. 
1999. 7 квітня; Лучинська А. Зона захвату. Подолія. 1999. 20 травня; Тихий Н. Чи 
ж виростуть партії-мальки у велику рибу? Бізнес-контакт. 1999. 21 травня. С. 2. 

806 Дунська О. Колесо історії котиться назад. Прибузькі новини. 1993. 
4 березня. 

807 Вище Бога вознісся нардеп Зінченко. Подолія. 1993. 13 листопада. 
808 Мокін Б. І. Про те, що залишилось за кадром. Панорама. 1993. 30 січня. 
809 Матвієнко А. С. «Покладаймося на власні сили». Бершадський край. 

1993. 8 жовтня. 
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ка810, В. Хижняка811; II скликання (1994–1998) – Н. Марковську812, 
І. Квятковського813, А. Юхимчука814, М. Парасунько, І. Ямково-
го815; III скликання (1998–2002) – О. Зарубінського816, І. Квятков-
ського817, А. Матвієнка818, П. Порошенка819, Є. Смірнова820, 
О. Юхновського821, О. Шпака822, В. Петрова823, М. Пасєку824 та ін. 

                                                            

810 Байдалюк П. Попик І. В.: «Належу до центристів». Подолія. 1993. 
24 квітня. 

811 Хижняк В. М. Керуватися думкою народу. Прибузькі новини. 1993. 
29 травня. 

812 Марковська Н. Факти свідчать. Вінницька газета. 1995. 21 листопада; 
Марковська Н. «Більшість питань виборців я вирішувала». Вінницька газета. 
1998. 24 січня. 

813 Педорук Д. Приймає народний депутат: [Про зустрічі I. Квятковського з 
виборцями]. Вінницька газета. 1995. 12 грудня; Квятковський І. Вінниця стала 
розмінною картою у проходженні до Верховної Ради України, – стверджує 
народний депутат. 33-й канал. 1998. 22 січня. С. 5. 

814 Депутати-вінничани в парламенті [Н. Марковська, І. Квятковський, 
А. Юхимчук та ін.]. Вінниччина. 1995. 24 січня. 

815 Мандатоносці, які сидять на двох стільцях одночасно. Подолія. 1995. 
3 жовтня. 

816 Мельник В. Зарубінський О.: «Я залишаюсь вінничанином». Панорама. 
1998. 20 травня. 

817 Педорук Д. Нардепи – дітям. Вінницька газета. 1999. 12 січня. 
818 Матвієнко А.: «Нікому не буде гірше від того, що комусь добре». 

Подолія. 1998. 10 листопада; Дончик Т. Звіт на фоні політичних варіацій. 
Вінниччина. 1999. 20 жовтня; Матвієнко А. Українське обличчя. Українська 
газета. 2001. 24 травня. С. 3. 

819 Безпапірний І. Попереду Порошенко, а за ним – розвалений міст. 
Вінницька газета. 1998. 17 листопада; Дончик Т. Петро Порошенко пішов у 
велику політику. Вінниччина. 2000. 18 березня; Білей Н. Концерт з шоколадним 
присмаком. Україна і світ сьогодні. 2001. 20–26 жовтня. С. 3. 

820 Андрущенко В. Смірнов Є.: «Головне – робота на окрузі, на конкретного 
виборця». Вінниччина. 1998. 17 листопада. 

821 Рабенчук В. Юхновський О.: «Перелічу і дні, і літа. Кому яке добро 
зробив? Вінницька газета. 1998. 13 серпня; Пустіва В. Село – його біль і надія. 
Вінницька газета. 1999. 8 травня. 

822 Дончик Т., Яремчук О. Шпак О.: «Вся політика держави повинна бути 
підкорена інтересам людини...». Вінниччина. 2000. 21 липня; Василик Б. Допоміг 
народний депутат. Вінниччина. 1999. 12 лютого. 

823 Мельник В. Петров В. Б.: «Парламент має бути противагою виконавчій 
владі». Панорама. 1998. 18 липня. 

824 Таранюк Є. «Риба гниє з голови». Вінниччина. 1999. 20 лютого. 
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Проблеми взаємодії місцевих політичних еліт із центром 
певною мірою висвітлені у публікаціях, присвячених візитам у 
Вінницьку область ключових державних діячів, народних депу-
татів та політиків. Зокрема, це статті про перебування на 
Вінниччині: кандидатів у Президенти України на виборах 1991 р. 
В. Гриньова825, Л. Кравчука826, Л. Лук’яненка827, В. Чорновола828, 
І. Юхновського829, В. Яворівського830, Прем’єр-міністра України 
В. Фокіна (червень 1992)831, Голови Верховної Ради України 
І. Плюща (липень 1992)832, віце-прем’єр-міністра України М. Жу-
линського (травень 1993)833, Прем’єр-міністра України Л. Кучми 
(червень 1993)834, Президента України Л. Кравчука (липень 
1993)835, голови Федерації профспілок України, народного 

                                                            

825 Гриньов В. Б.: Всю енергію я б спрямував у сферу економічну. 
Вінниччина. 1991. 26 листопада. 

826 Л. М. Кравчук на Вінниччині. Вінниччина. 1991. 29 травня; Костко О. 
Будьмо господарями своєї долі. Вінницька правда. 1991. 30 травня; Кравчук Л. М. 
«Поступитись суверенітетом – значить зрадити Україні». Панорама. 1991. 
30 травня; Андрущенко В. Теплі, щирі зустрічі. Вінницька правда. 1991. 
31 травня; Донченко Г. Служити людям. Вінницька правда. 1991. 20 червня. 

827 Костко О. Шість зустрічей з вінничанами. Вінниччина. 1991. 
16 листопада. 

828 Чорновіл В.: «Сьогодні нам потрібен Президент народного довір’я». 
Панорама. 1991. 19 жовтня; Костко О. Чорновіл В. М.: «Майбутнє залежить від 
нас самих». Вінниччина. 1991. 17 жовтня. 

829 Юхновськии І. Р.: «Україна може існувати тільки як демократична 
держава»: Слово до виборців. Вінниччина. 1991. 28 листопада. 

830 В. О. Яворівський у Вінниці. Вінниччина. 1991. 14 листопада. 
831 Омельченко К. Сьогодні книги, завтра – акції та облігації. Вінниччина. 

1992. 16 червня. 
832 Дончик Т.: «Приїзд на Вінниччину додав мені оптимізму». Вінниччина. 

1992. 31 липня; Економічним реформам – енергію і пошук. Голос України. 1992. 
31 липня; Плющ І. С. на Вінниччині. Вінниччина. 1992. 30 липня. 

833 На Миколу Жулинського Вінниччина справила гарне враження. 
Вінниччина. 1993. 6 травня. 

834 Паламарчук В. Гарантії уряду – хліборобам. Вінницька газета. 1993. 
29 червня. 

835 Костко О. Кравчук Л.: «Я просто здивований, побачивши ті можливості, 
які має Вінниччина». Вінниччина. 1993. 10 липня; Сметанин В. Так зачем все-
таки Президент и министр обороны летали в Винницу и Хмельницкий? Киевские 
ведомости. 1993. 10 июля. С. 2. 
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депутата України О. Стояна (квітень 1995)836, віце-прем’єр-
міністра України А. Кінаха (листопад 1995)837, Президента України 
Л. Кучми (березень 1995838; жовтень 1999839; грудень 2000840), 
голови Народного Руху України В. Чорновола (грудень 1995)841, 
Прем’єр-міністра України П. Лазаренка (лютий 1998)842, першого 
секретаря Центрального комітету Комуністичної партії України 
П. Симоненка (лютий, липень 1998)843, Прем’єр-міністра України 
В. Пустовойтенка (серпень 1998844; червень, жовтень 1999)845, 
народного депутата, кандидата у Президенти України Є. Марчука 
(червень 1999)846, народного депутата, голови Соціалістичної 
партії України О. Мороза (листопад 1998847; серпень 1999848; 
січень 2000849), Голови Верховної Ради України О. Ткаченка 

                                                            

836 З депутатським візитом. Профспілкова газета. 1995. 12 квітня (№ 15). 
837 Коваленко О. Візит короткий, а програма довгострокова. Вінницька 

газета. 1995. 18 листопада. 
838 Лазаренко В. Що пожнемо і зберемо. Бізнес-контакт. 1995. 10 березня 

(№ 10). С. 1–2. 
839 Президент пізнає Вінниччину, Вінниччина – Президента. Панорама. 

1999. 23 жовтня. 
840 Кучма Л. Люди льоду міцніші, стійкіші біди. Подолія. 2000. 13 грудня. 
841 Дідик В. Чорновіл В.: «Ніяка «рука» не створить справжнього порядку». 

Подолія. 1995.  2 грудня. 
842 Григ В. Приїхав до Вінниці Хазяїн. Вінницькі вісті. 1998. 6 лютого. С. 2, 4. 
843 Степаненко А. Петро Симоненко на Вінниччині. Вінницька газета. 1998. 

19 лютого; Маковій А. П. М. Симоненко у Вінниці. Вінницька газета. 1999. 
24 липня. С. 2. 

844 Вінниччина зустрічала прем’єра гостинно, але вимогливо. Подолія. 1998. 
1 серпня. 

845 Білей Н. Борги віддавати важко, але треба. Вінницькі відомості. 1999. 
24 червня. С. 3.; Білей Н. Прем’єр-міністр України Валерій Пустовойтенко 
відвідав Вінниччину. Вінницькі відомості. 1999. 28 жовтня. С. 4. 

846 Коваленко О. Євген Марчук: «Нам треба добиватись формування нової, 
якісно іншої влади». Вінницька газета. 1999. 2 червня. 

847 Безпартійний І. «Вітаю представників вільної Вінниці». Вінницька 
газета. 1998. 14 листопада. 

848 Степаненко А. Олександр Мороз на Вінниччині. Вінницька газета. 1999. 
17 серпня. 

849 Стрелкова Н. Політичне життя 2000 року на Вінниччині розпочав Мороз. 
33-й канал. 2000. 6 січня. С. 2. 
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(вересень 1999)850, Прем’єр-міністра України А. Кінаха (липень 
2001)851, Голови Верховної Ради України І. Плюща (вересень 
2000)852, міністра внутрішніх справ України Ю. Кравченка 
(вересень 2000)853, Прем’єр-міністра України В. Ющенка (березень 
2000)854. Завдяки використанню цих статей можемо прослідкувати 
динаміку взаємовідносин між конкретними політичними акторами, 
визначити ключові питання, які стояли на порядку денному в ході 
цих візитів, визначити способи взаємодії регіональної та 
центральної політичних еліт тощо. 

Зі здобуттям Україною незалежності розпочався процес 
переходу старих компартійних регіональних політичних еліт у 
новостворені демократичні інституції. 5 березня 1992 р. було 
прийнято Закон України «Про Представника Президента 
України»855. Першим главою місцевої державної адміністрації у 
Вінницькій області було призначено голову Вінницької обласної 
Ради народних депутатів, народного депутата України М. Дідика 
(березень 1992 – жовтень 1994). Діяльність Представника Прези-
дента України широко відображена у газетних публікаціях того 
часу, зокрема – це його інтерв’ю856, виступи на засіданнях 

                                                            

850 Дончик Т. Ткаченко О.: «Я вірю у вінничан і хочу, щоб вони вірили 
мені…». Вінниччина. 1999. 28 вересня. 

851 Головко О., Чебан О. Ціни на зерно будуть стабільними. Урядовий 
кур’єр. 2001. 20 липня. С. 1, 2; Поїздка на Вінниччину. Демократична Україна. 
2001. 20 липня. 

852 Захар’яш Є. Перебування Голови Верховної Ради Івана Плюща на 
Вінниччині. Подолія. 2000. 19 вересня. 

853 Близько 600 «авторитетів» відправлено за грати. Урядовий кур’єр. 2000. 
5 вересня. С. 6. 

854 Сікорський Ю. Реформування АПК – шлях до стабільності. Панорама. 
2000. 8 березня. 

855 Про Представника Президента України : Закон України від 5 березня 
1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2167-12 

856 Пастушенко Л. Дідик М. А.: «Я – за консолідацію». Демократична 
Україна. 1992. 7 квітня; Лазаренко В. Дідик М. А.: «Люблю людей за працю». 
Голос України. 1992. 15 квітня; Дидык Н. Кресло-мягкое, должность-жесткая. 
Правда Украины. 1992. 10 ноября. 
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облвиконкому857, статті про офіційні зустрічі858, формування 
облдержадміністрації859, її членів860 тощо861. 

Не менш репрезентативно представлено у місцевій пресі 
матеріали про діяльність у 1992–1994 рр. Представників Прези-
дента України у районах Вінницької області, зокрема І. Масного 
(Чечельницький р-н)862, Г. Калетніка (Ямпільський р-н)863, М. Пе-
ленка (Липовецький р-н)864, О. Кравця (Тиврівський р-н)865, 
М. Матієнка (Немирівський р-н)866, а також голів міських рад: 
В. Кондрицького (Ладижин)867, М. Малюти (Могилів-Подільсь-
кий)868 тощо. 

Після призначення М. Дідика Представником Президента 
України у Вінницькій області крісло голови облради обійняв його 
заступник – П. Ткач, чию політичну постать можемо проаналі-
зувати завдяки опублікованим у місцевій пресі його інтерв’ю869 та 
                                                            

857 Дідик М. А. Не сподіватись на «манну небесну», а брати ініціативу в свої 
руки: Виступ на засіданні облвиконкому 18 січня. Вінниччина. 1992. 21 січня. 

858 Представник Президента починає і... переконує. Панорама. 1992. 
4 квітня. 

859 Ковтун А. Перший тайм ми вже відіграли. Панорама. 1992. 16 травня. 
860 Команда Миколи Дідика: Політичні портрети членів облдерж-

адміністрації. Подолія. 1992. 14 липня; Команда Миколи Дідика: Політичні 
портрети членів обласної державної адміністрації. Подолія. 1993. 26 січня; 
Звільнено за зловживання. Голос України. 1993. 29 липня. С. 4; Мустафін В. А. 
Влада: сьогодні і завтра. Подолія. 1992. 24 березня. 

861 Каменюк М. Між молотом і ковадлом. Демократична Україна. 1993. 
5 червня. 

862 З живим інтересом. Чечельницький вісник. 1993. 12 лютого. 
863 Мельник В. Вчи народ, але й вчись у нього. Земля Поділля. 1993. 

24 лютого. 
864 Пастушенко Л. Переплутав кишені. Демократична Україна. 1993. 

15 червня. 
865 Дробчак Г. Ще не вмерла екононімка: На Вінниччині вона почувається 

привільно. Сільські вісті. 1993. 24 вересня. 
866 Матієнко M. С. Не всі надії виправдались. Прибузькі новини. 1993. 

12 червня. 
867 Балан Л. Кондрицький В. В.: «Саме тут у Ладижині». Подолія. 1993. 

5 січня. 
868 Лосенко В. Малюта М.: «Ради завжди були народними... Були і 

залишаються». Панорама. 1993. 24 лютого. 
869 Костко О. Ткач П. І.: «Ради були і залишаються найбільш 

демократичними органами влади». Вінниччина. 1993. 21 серпня. 
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виступам на сесіях облради870. Низка публікацій відображає 
діяльність самої ради у цей період871. Наявні також публікації про 
обрання П. Ткача народним депутатом України на довиборах у 
грудні 1992 р.872. 

На виборах у липні 1994 р. у боротьбі за крісло голови 
обласної ради переміг керівник одного з найбільш потужних на 
той час сільськогосподарських підприємств регіону СТОВ 
«Липівка» М. Мельник. Невдовзі він також обійняв посаду голови 
Вінницької ОДА. Джерелом для дослідження регіонального полі-
тичного бомонду того часу можуть бути інтерв’ю873 та виступи874 
М. Мельника, статті про його кадрову політику875, роботу обласної 
ради876 та облдержадміністрації877. 

                                                            

870 Люди повірять, якщо побачать реальні позитивні зрушення. Вінниччина. 
1993. 16 листопада; Подолаємо кризу – будемо жити краще. Вінниччина. 1993. 
21 травня; Ткач П.: «Люди мають бачити в Радах і держадміністраціях захисників 
народних інтересів». Вінниччина. 1993. 16 лютого; Ткач П. І. Співпраця об’єднає 
наші зусилля. Панорама. 1993. 17 листопада. 

871 Депутати хочуть, щоб про них більше писали, журналісти – щоб їм 
створили умови для цього. Вінниччина. 1993. 2 квітня; Є всі умови стабілізувати 
виробництво. Вінниччина. 1993. 18 травня; Є і план, і бюджет. Панорама. 1993. 
19 травня; Пастушенко Л. Хоч сій, хоч плач. Демократична Україна. 1993. 
23 лютого; Сесія обласної Ради народних депутатів. Вінниччина. 1992. 31 жовтня; 
Ковтун Т. Готуймось: приватизація гряде. Вінниччина. 1992. 6 листопада; 
Костко О. Сьогодні у Вінниці – чотири «князівства». А завтра? Вінниччина. 1992. 
26 вересня. 

872 Ткач П. І. – народний депутат України. Вінниччина. 1992. 8 грудня. 
873 Мельник М.: «Існуючі негаразди можна подолати». Бізнес-контакт. 1995. 

17 листопада (№ 45). С. 2. 
874 Мельник М. Є. Альтернативи реформам немає. Вінниччина. 1995. 

21 лютого; Кимак Л. Мельник М.: «Здолати кризу можна». Панорама. 1995. 
23 серпня; Мельник М. Є. Не варто згущувати фарби. Панорама. 1995. 
1 листопада. 

875 Призначені голови районних державних адміністрацій Вінниччини. 
Вінниччина. 1995. 19 вересня; Структурні підрозділи облдержадміністрації. 
Вінниччина. 1995. 1 грудня; Ковтун Т. Миколі Мельнику допомагають 
формувати «команду». Вінниччина. 1995. 11 серпня; Формування команди 
продовжується. Подолія. 1995. 12 грудня. 

876 Рішення приймаються. А криза в області поглиблюєтеся. Подолія. 1995. 
17 серпня. 

877 «Жертва влади» з «подвійною мораллю». Подолія. 1995. 28 жовтня. 
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Перманентний конфлікт між головою Вінницької міськради 
Д. Дворкісом і головою облради та облдержадміністрації 
М. Мельником, що тривав упродовж усієї каденції останнього – з 
липня 1995 р. до червня 1996 р., відображений у низці статей, 
опублікованих у обласних газетах. При цьому варто зауважити, що 
«Вінниччина» стала на бік М. Мельника878, «Подолія» і «Вінницькі 
відомості» – підтримували Д. Дворкіса879, а «Вінницька газета» 
намагалася дотримуватися нейтральної позиції880. Відгомін 
протистояння між двома ключовими фігурами Вінницької області 
лунав і у загальноукраїнській пресі, зокрема, у статті В. Кузьменка 
«Губернатор на тлі», опублікованій у газеті «Україна Молода»881. 
Низка статей є важливим джерелом для аналізу позицій місцевої 
еліти під час діяльності урядової комісії для перевірки стану справ 
у економіці та соціальній сфері, діяльності владних структур 
Вінницької області, що проходила восени 1995 р.882. 

                                                            

878 Слово – не горобець, а «туману» напустити може. Вінниччина. 1995. 
18 серпня; Ковтун Т. Микола Мельник оприлюднив свою заяву на ім’я 
Президента. Вінниччина. 1995. 22 серпня; Президенту України Л. Кучмі. 
Вінниччина. 1995. 1 вересня; Терещук О. Нехай нас Бог порятує від порад пана 
Дворкіса. Вінниччина. 1995. 2 вересня; Левченко В. Заява. Вінниччина 1995. 
3 листопада; Для кого закон писаний, а для кого – ні... Вінниччина. 1995. 
26 вересня. 

879 Шевченко В. Мер Вінниці Д. В. Дворкіс: «Я всегда боялся дураков и 
плохих дорог». Вінницькі відомості. 1995. 31 серпня (№ 34). С. 2; Мельник 
втомився змагатися з Дворкісом. Подолія. 1995. 2 вересня; Президенту України 
Кучмі Л. Д. Слово педагога. 1995. Вересень (№ 4). С. 4–5; Дмитро Дворкіс – 
Президентові України Леонідові Кучмі. Подолія. 1995. 5 вересня; Світлична О. 
Захистимо дорогого нам, Україні, великого трударя, мудрого керівника області, 
села, міста... Подолія. 1995. 19 вересня; Кузьменко В. Губернатор на тлі. Подолія. 
1995. 7 вересня. 

880 Мислінський А. Важкий діалог. Вінницька газета. 1999. 7, 9 вересня; 
Гречанівська Т. Мер проти губернатора. Вінницька газета. 1995. 28 вересня; 
Мельник М. З приводу однієї публікації. Вінницька газета. 1995. 26 вересня. 

881 Кузьменко В. Губернатор на тлі. Україна молода. 1995. 5 вересня. 
882 Єлістратов І.: «Прийшов лісник і всіх вигнав». Подолія. 1995. 24 жовтня; 

Кінах А. К.: «Ми державні люди». Панорама. 1995. 25 жовтня; На якого коня 
підсадили А. Кінаха? Вінниччина. 1995. 3 листопада; Погляд на подію. Подолія. 
1995. 14 листопада; Про результати роботи Урядової комісії з вивчення стану 
справ в економіці та соціальній сфері Вінницької області. Подолія. 1995. 
26 грудня. 
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Значний масив публікацій у регіональних ЗМІ присвячений 
діяльності наступників М. Мельника – голів Вінницької ОДА 
А. Матвієнка (серпень 1996 – квітень 1998), М. Чумака (квітень 
1998 – липень 1999), Д. Дворкіса (липень – листопад 1999), 
Ю. Іванова (листопад 1999 – травень 2002). У цьому контексті 
варто згадати низку інтерв’ю та виступів М. Чумака, у яких 
відображено його бачення політико-економічної ситуації у державі 
та регіоні883; публікації про короткий період перебування 
Д. Дворкіса на найвищій посаді в області884. Про протистояння 
міського голови, а згодом голови облдержадміністрації 
Д. Дворкіса і голови облради Г. Калетніка наприкінці літа – восени 
1999 р. йдеться у статтях Л. Добринської885 та О. Калінчук886. 
Діяльність Ю. Іванова відображена у його виступах887 та 
інтерв’ю888. Газета «Подолія» опублікувала інформацію про 
                                                            

883 Дончик Т. Чумак М.: «...І я прийняв морально важке, але об’єктивне 
рішення». Вінниччина. 1999. 16 жовтня; Дончик Т. Чумак М.: «Мені боляче, коли 
страждає авторитет влади...». Вінниччина. 1999. 2 лютого; Чумак М.: «Коли я 
працював секретарем райкому партії...» 33-й канал. 1999. 1 квітня. С. 2; Дончик Т. 
Чумак М.: «Позиція Президента до керівництва області будується на довірі і 
повазі». Вінниччина. 1999. 16 квітня; Чумак М. Шляхом злагоди і реформ. 
Подолія. 1999. 29 квітня; Чумак М.: «Цей рік для всіх нас має стати 
переможним». Подолія. 1999. 7 травня. 

884 Лучинська А. Дворкіс Д.: «Я прийшов не звільняти, а працювати разом з 
усіма». Подолія. 1999. 22 липня; Завдання Дмитра Дворкіса. Подолія. 1999. 
5 серпня; Офіційна хроніка [Створення при голові облдержадміністрації рад з 
розвитку підприємництва та малого бізнесу]. Вінницька газета. 1999. 19 серпня; 
Розпорядження про перейменування. Панорама. 1999. 29 вересня. 

885 Добринська Л. Владні мужі чубляться. 33-й канал. 1999. 23 вересня. С. 2; 
Добринська Л. Хто у кого позичив «ліцензію на клепку»? 33-й канал. 1999. 
25 березня. С. 2. 

886 Калінчук О. Калетнік Г.: «Чи варто смакувати тему “нелегітимного 
мера”»? Вінницькі відомості. 1999. 29 квітня. С. 3. 

887 Чорний Ю. Політичні й економічні пріоритети Юрія Іванова. Подолія. 
1999. 12 листопада; Костко О. Шукати шляхи до співробітництва, а не 
компромати на владу. Вінниччина. 1999. 30 листопада; Дончик Т. Іванов Ю.: 
«Створити нормальний робочий клімат в області». Вінниччина. 1999. 7 грудня; 
Федорченко Н.: «Зусилля кожного керівника мають спрямовуватися на те, щоб 
дійсно поліпшити життя людей...». Вінницька газета. 1999. 9 грудня. 

888 Волошенюк І. Іванов Ю. І.: «Об чім болить голова губернатора». 
Вінниччина. 2000. 3 листопада; Іванов Ю. Випробування на землі. Подолія. 2000. 
9 грудня. 
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керівні кадри виконавчої влади області889, а «Вінниччина» – про 
заступників голови ОДА у 1999 р.890. 

Цінними для вивчення регіональної політичної еліти 
Вінниччини є газетні публікації про міську раду обласного центру, 
її голову та депутатів. Так, у низці статей О. Костіна проаналі-
зовано обставини призначення першого міського голови, окрес-
лено коло проблем, що перебували у фокусі уваги ради891. 
Величезну кількість матеріалів місцеві ЗМІ містять про Д. Двор-
кіса – міського голову Вінниці, що обіймав цю посаду з травня 
1992 р. до червня 2000 р.892, В. Ваховського (червень 2000 – 
квітень 2002)893 та О. Домбровського (квітень 2002 – лютий 2005). 
Діяльність міської ради Вінниці переважно висвітлювалась у 

                                                            

889 Команда Юрія Іванова. Подолія. 2000. 31 жовтня; Держадміністрація 
Вінниччини. Подолія. 1999. 9 лютого; Виконавча влада Вінницької області. 
Подолія. 1999. 17 серпня. 

890 В Юрія Іванова нові заступники. Вінниччина. 1999. 5 листопада; Валерій 
Коровій – заступник голови облдержадміністрації. Вінниччина. 2000. 17 жовтня. 

891 Костко О. Що день прийдешній нам готує? Вінницька правда. 1991. 
29 січня; Костко О. У Вінниці – новий мер. Вінницька правда. 1991. 24 січня; 
Костко О. Надія вмирає останньою...: Нотатки із 6-ї сесії Вінницької міської ради 
народних депутатів 21-го скликання. Вінницька правда. 1991. 17 травня; 
Костко О. Осінь – пора для дискусій. Вінницька правда. 1991. 26 вересня; 
Костко О. Найкоротша і найспокійніша. Вінниччина. 1991. 14 листопада. 

892 Барась Н. Чашка кофе за... 3 миллионов, или Год из жизни мэра Винницы 
Д. Дворкиса. Правда Украины. 1993. 25 июня; Дворкіс Д. В. Що турбує 
вінничан?: Прес-конференція голови міської ради народних депутатів. Вінницька 
газета. 1995. 31 серпня; Палига В. Труднощі подолаємо тільки разом. Вінницька 
газета. 1995. 19 жовтня; 1997-й рік у цифрах і фактах: Виклад звіту міського 
голови Д. В. Дворкіса про роботу адміністрації Вінниці, зробленого по 
телеканалу «ВІТА» 23–25 березня. Вінницька газета. 1998. 26 березня; Прокурор 
нардепу Дворкісу – не указ. А Верховна Рада? Подолія. 1998. 25 липня; 
Сафронов К. Хто такий Татусяк і чого він воює проти Дворкіса? Вінницька 
газета. 1998. 9 липня; Відповідь С. Татусяка. Вінницька газета. 1998. 25 липня; 
Адреси «кишенькових газет» і кому вони служать. Вінницька газета. 1998. 
1 серпня; З приводу одного спростування. Панорама. 1995. 26 липня. 

893 Білей Н. Взявся – зроби, робиш – роби на совість. Україна і світ сьогодні. 
2001. 21–27 липня. С. 6; Ваховський В.: «Наші бажання повинні співпадати з 
нашими можливостями». Вінницька газета. 2000. 8 вересня; Вінницький міський 
голова приступив до роботи. Вінниччина. 2000. 16 червня. С. 1; Ваховський В.: 
«Ми все розкладемо по поличках». Вінницька газета. 2000. 11 липня; Захар’яш Є. 
Ваховський В. Зрушення на краще. Подолія. 2000. 20 жовтня. С. 2. 
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«Вінницькій газеті»894. Низка статей була присвячена позиції 
депутатів міськради з питань життя міста895. 

Для аналізу політичних еліт на рівні районів наприкінці 1990-х – 
на початку 2000-х рр. у нагоді стануть статті про голів РДА і 
районних рад, що найбільш активно публікувалися у газетах 
«Подолія» і «Вінниччина». До цієї групи відносимо публікації про 
І. Вітюка (Літинська РДА)896, А. Здора (Липовецька РДА)897, 
М. Матієнка (Немирівська РДА)898, М. Метя (Хмільницька РДА)899, 
А. Павліченка (Бершадська РДА)900, М. Подоляна (Крижопільська 
РДА)901, Є. Фолюшняк (Тульчинська РДА)902, В. Кожухаря 
(Ямпільська РДА)903, А. Федоренка (Тростянецька РДА)904, М. Бевза 

                                                            

894 Шугайло Д. Конкретність і діловитість: «Круглий стіл»: запитання 
жителів міста і відповіді виконкому міської ради народних депутатів. Вінницька 
газета. 1993. 12 березня; Матюхіна T. М. Про «чарівну паличку», або Де взявся 
фонд мера і кому він потрібен. Вінницька газета. 1993. 18 лютого; Зміни, яких всі 
чекають. 3-тя сесія міської ради народних депутатів. Вінницька газета. 1995. 
12 вересня; Андрієнко П. Щоб був порядок у місті. Вінницька газета. 1995. 
25 листопада; Як поділити те, чого немає? Вінницька газета. 1998. 22 жовтня. 
С. 1, 2. 

895 Чи збагатиться міська казна від здійснення приватизації?: Нотатки з 3-ї 
сесії Вінницької міськради. Вінниччина. 1995. 18 квітня; Махлай А. Виконком чи 
«торгсін»? Панорама. 1995. 26 квітня; Педорук Д. У депутатів теж свої проблеми. 
Вінницька газета. 1995. 12 серпня; Дьяков В. Й. Не можна працювати ефективно, 
якщо механізми старі. Вінниччина. 1993. 12 січня. 

896 Тимчишин В. Земля Івана Вітюка. Панорама. 2000. 20 грудня; 
Якобчук М. Вітюк І.: «Щоб жилося людям заможно». Подолія. 1998. 5 листопада. 

897 Призначення і звільнення. Подолія. 2000. 7 січня. 
898 Галіза О. Роки та уроки Михайла Матієнка. Подолія. 2000. 12 вересня. 
899 Чебан О. Прості секрети Михайла Метя. Подолія. 2000. 8 листопада; У 

Хмільницькій райдержадміністрації – новий голова. Вінниччина. 1999. 2 квітня. 
900 Гордійчук П. Труди і дні Анатолія Павліченка. Подолія. 2000. 19 липня. 
901 Гура В. Подолян М.: «Щастя голови РДА». Подолія. 2000. 30 серпня; 

Пастушенко Л. Подолян М.: «Реформи – це ми». Подолія. 1999. 27 травня. 
902 Галіза О. Корпус швидкого реагування Євгенії Фолюшняк. Подолія. 

2000. 14 березня. 
903 Єльцова В. Кожухар В. О.: «Принциповість – це не догма». Панорама. 

1999. 4 серпня; Брендуляк В. Кожухар В.: «Від принципових позицій не 
відступлюсь». Подолія. 1999. 20 квітня. 

904 Фартушняк А. Федоренко А. Г.: «Мені імпонує “командний” стиль 
роботи». Вінниччина. 1999. 17 квітня; У Тростянці – новий голова 
райдержадміністрації. Вінниччина. 1998. 20 листопада. 
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(Погребищенська РДА)905, В. Томчука (Чернівецька РДА)906, 
І. Карлащука (Шаргородська РДА)907, В. Масного (Барська РДА)908, 
В. Ульянова (Тульчинська райрада)909, Б. Матвійчука (Чечель-
ницька райрада)910, В. Олексієнка (Погребищенська райрада)911, 
О. Жовніра (Тиврівська райрада)912, М. Ярового (Томашпільська 
райрада)913, О. Кравченка (Тростянецька райрада)914, П. Бровка 
(міський голова Могилева-Подільського)915, О. Гвелесіані (міський 
голова Козятина)916, В. Савчука (міський голова Тульчина)917, 
П. Стороженка (міський голова Немирова)918, В. Жеребнюка 

                                                            

905 Бевз М. Ділити відповідальність, а не владу. Подолія. 1999. 27 квітня. 
906 Ставицький І. Один день з Володимиром Томчуком. Подолія. 2000. 

18 квітня. 
907 Трошкова А. Карлащук І.: «Земля батьків завжди найдорожча». 

Вінничина. 1999. 12 жовтня. 
908 Білей Н. Розправа над Валентином Масним, або Як на Вінниччині 

звільнили члена НДП, голову [Барської] райдержадміністрації за ... високий 
професіоналізм і активну громадянську позицію. Панорама. 1999. 16 жовтня. 

909 Гура В. Ульянов В.: «Ми покликані зробити життя наших громадян 
заможним». Подолія. 1998. 14 липня. 

910 Фартушняк А. Матвійчук Б.: «Доводилось починати практично з 
нуля…». Вінниччина. 1998. 1998. 6 жовтня. 

911 Подільський Е. Олексієнко В.: «Дисципліна стабілізує економіку». 
Подолія. 1998. 11 серпня. 

912 Яремчук О. Жовнір О. І.: «Ділимо не владу, а відповідальність». 
Вінниччина. 1998. 2 жовтня. 

913 Брендуляк В. Яровий М. В.: «Прийшов удруге. Можливо, надовго». 
Подолія. 1998. 9 вересня. 

914 Фартушняк А. Кравченко О. Ф.: «Люди хочуть змін на краще». 
Вінниччина. 1998. 29 травня. 

915 Андрущенко В. Бровко П.: «На те й влада, щоб про людей дбати». 
Вінниччина. 1998. 19 червня; Трошкова А. Бровко П.: «На тілі шрамів нема, а на 
серці – не видно». Вінниччина. 1999. 13 листопада; Площанська Л. Європейський 
вибір Петра Бровка. Вінниччина. 2000. 16 червня. С. 2. 

916 Гвелесіані О.: «Як людина і керівник, я чекаю змін на краще». 
Вінниччина. 1998. 24 жовтня. 

917 Андрущенко В. Савчук В.: «Головна лінія – щоб людям було добре». 
Вінниччина. 1998. 12 грудня; Гура В. Як заслужити людську довіру і шану? 
Подолія. 1995. 9 вересня. 

918 Гура В. Місто його неспокою. Подолія. 1998. 9 липня. 
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(міський голова Жмеринки)919, М. Бойка (міський голова 
Хмільника)920 тощо921. 

Починаючи зі середини 2000-х рр. більшість друкованих ЗМІ 
перейшла в on-line, а деякі зовсім відмовилися від випуску 
паперової продукції. Регіональні еліти представлені у них 
надзвичайно добре, але, зважаючи на величезний обсяг інформації 
і наявність на сайтах пошукових систем, вважаємо проводити 
аналіз публікацій недоцільним і обмежитися лише побіжним 
аналізом самих інтернет-ресурсів. 

Станом на 2017 р. найбільше медіа-ресурсів області 
контролювалося тодішнім Прем’єр-міністром України В. Гройсма-
ном, а також чинним головою Вінницької міської ради С. Моргу-
новим. Зокрема, це газети «Місто», «Вінницькі реалії», «Вінницька 
газета», інтерент-ресурси «Винница.info», «0432.ua», «Моя 
Вінниця» (myvin.com.ua) та ін.922. Значну частину місцевих медіа-
ресурсів контролювали провладні депутати. Наприклад, сайт 
«Vinnitsa Life» (vinnlife.com), «Немирівський вісник», «Оратів-
ський вісник», Іллінецький вісник», «Погребищенський вісник», 
«Липовецький вісник» належали депутату від політичної партії 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Р. Демчаку; сайт «I Like News. 
Перші новини» (ilikenews.com.ua) – братам Геннадію (народний 
депутат України VIII скликання від політичної партії «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА») та Ігорю (з грудня 2014 р. – генеральний 
директор УДППЗ «Укрпошта»; з вересня 2017 р. – в. о. начальника, 
начальник Одеського морського порту) Ткачукам; сайт «Вінни-
цяОК» (vinnitsaok.com.ua) – депутату від БПП О. Домбровському923. 

                                                            

919 Подолян А. Жеребнюк В.: «Потрібно більше влади». Подолія. 2000. 
12 травня. С. 2; Мрачковська Л. Жеребнюк В.: «Провінція просить “вудочку”». 
Вінниччина. 1999. 22 травня. 

920 Гребельський С. Міський голова Хмільника тяжіє до узбецької кухні, але 
ніколи не відсовує український борщ і вареники. Вінниччина. 2000. 1 квітня. 

921 Прополіс К. На прийом – до Кучинського! Панорама. 1999. 17 березня; 
Страшний В. Білик А. М.: «Древньому місту – другу молодість». Вінниччина. 
2000. 9 лютого. 

922 Демянчук А. Більшість вінницьких онлайн-медіа приховують 
інформацію про власників. URL: http://vajr.info/zhurnalistski-rozsliduvannya/ 
bilshist-vinnitskih-onlajn-media-prihovuyut-informatsiyu-pro-vlasnikiv/ 

923 Там само 
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Низкою інтернет-ресурсів володіли колишні «регіонали». Так, за 
даними Вінницької агенції журналістських розслідувань та сайта 
vlasno.info В. Продивусу належали «Тарасова правда», «ОРД», 
«Компромат Украины и России», С. Татусяку – Інформаційна 
Вінниччина (i-vin), Г. Калетніку – «Свобода слова в Україні». 
Також Г. Калетнік після перемоги у суді над газетою «33-й канал» 
здобув на неї певний вплив924. 

Підсумовуючи значення цієї групи, що включає статті і 
замітки про діяльність місцевих політиків та їхні інтерв’ю, 
вважаємо за доцільне наголосити, що означені джерела яскраво 
ілюструють політичні цінності й ідентичності регіональної еліти 
Вінниччини та є одними із найважливіших для аналізу їхньої 
політичної поведінки. 

Третя група – це архівні документи. Джерела цього типу 
наявні у архівах усіх рівнів – центральних, обласних і «місцевих» 
(архівних відділах обласної та районних державних адміністрацій 
та міських рад). 

У першу чергу, це документи фондів 1 «Верховна Рада 
України, м. Київ» та 5225 «Центральна виборча комісія України» 
Центрального державного архіву вищих органів влади та 
управління України (ЦДАВО України). Так, у справах опису 28 
«Центральна виборча комісія по виборах до Верховної Ради 
УРСР, з 1991 – України» знаходимо інформацію про межі 
виборчих округів на виборах 1994 р.925, списки кандидатів у 
народні депутати України на парламентських виборах 1994 р. 

                                                            

924 Дем’янчук А. Більшість вінницьких онлайн-медіа приховують 
інформацію про власників. URL: http://vajr.info/zhurnalistski-rozsliduvannya/ 
bilshist-vinnitskih-onlajn-media-prihovuyut-informatsiyu-pro-vlasnikiv/; Кому нале-
жать і хто спонсорує ЗМІ у Вінниці. URL: http://vlasno.info/ekonomika/ 
3/finansi/item/13494-komu-nalezhat-i-khto-sponsoruie-zmi-u-vinnytsi-video 

925 Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
України (далі – ЦДАВО України). Ф. 1. Оп. 28. Спр. 171. Документи до постанови 
Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України щодо 
утворення виборчих округів, зміни їх меж та перейменування (подання обласних 
рад, Президії Верховної Ради Криму, Київської та Севастопольської міських рад, 
карти-схеми виборчих округів та ін.), виборчі округи №№ 1 –194; м. Київ, 
Республіка Крим, м. Севастополь, Вінницька – Запорізька області. Том 1. 70 арк. 
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(справи 174, 177)926 та списки народних депутатів України 1994–
1997 рр. (справи 180, 181)927. У справах 182–202 містяться доку-
менти про обрання народних депутатів України (заяви, облікові 
картки, передвиборчі програми кандидатів у народні депутати, 
протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів 
та результати виборів). Для аналізу представників Вінниччини у 
Верховній Раді України I скликання 1990–1994 рр. будуть 
корисними документи фонду 1, опису 31 «Особові справи депу-
татів Верховної Ради СРСР та УРСР (1937–1994)». 

Документи фонду 5225 ЦДАВО України є важливим джере-
лом для вивчення еліт Вінницької області крізь призму їх участі у 
парламентських виборах 1998 р. Зокрема, у цьому фонді зберіга-
ються документи виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у 
народні депутати України у виборчих округах Вінницької області 
(протоколи окружних виборчих комісій, списки зареєстрованих 
кандидатів) (оп. 2, спр. 156)928; документи про обраних народних 
депутатів України в одномандатних виборчих округах Вінницької 
області (заяви, біографічні відомості, декларації, передвиборчі 
програми та ін.) (оп. 2, спр. 144); облікові картки кандидатів у 
народні депутати України в одномандатних виборчих округах 
(оп. 2, спр. 105–121); протоколи окружних виборчих комісій про 
підсумки голосування в одномандатних виборчих округах 
Вінницької області (оп. 2, спр. 809). На особливу увагу серед 
документів згаданих справ заслуговують передвиборчі програми 
кандидатів у народні депутати України, які практично неможливо 
отримати з інших джерел. 

                                                            

926 ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 28. Спр. 174. Списки кандидатів у народні 
депутати України на виборах 27 березня 1994 року та відомості про них. 
м.м. Київ, Севастополь, Республіка Крим, Вінницька – Кіровоградська області. 
Округи №№ 1–234. Том. 1. 239 арк. 

927 ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 28. Спр. 180. Списки народних депутатів 
України, обраних у 1994–1997 рр., та відомості про них. Том. 1. 121 арк.; там 
само. Спр. 181. Списки народних депутатів України, обраних у 1994–1997 рр. та 
відомості про них. Том. 2. 171 арк. 

928 ЦДАВО України. Ф. 5225. Оп. 2. Спр. 156. Документи виборчих комісій 
про реєстрацію кандидатів у народні депутати України по виборчих округах 
Вінницької, Волинської областей (протоколи окружних виборчих комісій, списки 
зареєстрованих кандидатів у народні депутати України). 249 арк. 
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Значні труднощі виникають під час пошуку архівних доку-
ментів про місцеві політичні еліти – представників органів 
державної влади (державних службовців Вінницької ОДА та 
райдержадміністрацій області) та місцевого самоврядування 
(депутатів вінницької обласної та міської рад, районних і міських 
рад області). Станом на початок 2019 р. до Державного архіву 
Вінницької області були передані документи про діяльність 
Вінницької обласної ради (ф. 2700 «Виконавчий комітет Вінницької 
обласної ради») та лише двох районних (ф. 5052 «Виконавчий 
комітет Могилів-Подільської районної ради»; ф. 4128 «Виконавчий 
комітет Немирівської районної ради») та двох міських (ф. 1597 
«Виконавчий комітет Козятинської міської ради»; ф. 5053 
«Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради») рад. 
Важливість цих фондів незаперечна, оскільки вони є джерелом 
інформації про депутатів обласної ради 1990–2006 рр., містять 
протоколи та рішення сесій тощо. 

Окремо зауважимо, що до Державного архіву Вінницької 
області передано дуже мало документів: Могилів-Подільський 
район – документи до 1993 р., Козятинський і Немирівський – до 
2002 р. Левова частка документів, які є вкрай важливим джерелом 
для вивчення регіональних політичних еліт Вінниччини, і надалі 
перебувають у архівних відділах 27 райдержадміністрацій області. 
Така географічна розпорошеність створює закономірні труднощі у 
доступі до документів і, як наслідок, нестачу джерел для 
дослідження діяльності політичних еліт на районному рівні. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що подібний алгоритм 
пошуку архівних джерел для вивчення політичних еліт на 
місцевому рівні може бути застосований не тільки для Вінницької 
області, а й інших регіонів України. 

Четверту групу джерел утворюють довідники. Так, дані про 
окремих представників політичної еліти Вінниччини знаходимо у 
довіднику «Хто є хто в українській політиці» (видавався у 1993–
1998 рр.; усього було опубліковано 4 випуски). У перших двох 
випусках наведено переліки та біографії народних депутатів від 
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Вінницької області у Верховній Раді України I і II скликань929. 
У третьому випуску, поряд зі списком народних депутатів від 
Вінниччини, наведено перелік керівників ОДА (голова, перший 
заступник і заступники) станом на 1996 р. та біографічні дані про 
них930. Четвертий випуск (1998 р.), у якому наведено 2300 біогра-
фій вищих посадових осіб, керівників міністерств і відомств, 
народних депутатів, керівників регіонів та міст, на відміну від 
трьох попередніх, не містить жодного довідкового апарату, що 
значно ускладнює пошук потрібної інформації931. 

Інформацію про всіх 19 представників Вінницької області у 
Верховній Раді України I скликання віднаходимо у довіднику 
«Верховна Рада України дванадцятого скликання 1990–
1994 роки». Статті про депутатів містять дані про час і місце 
народження, освіту, місце навчання, нагородження, трудовий 
шлях, належність до КПРС та інших політичних партій, членство у 
фракціях і депутатських групах парламенту, роботу у комітетах 
Верховної Ради тощо932.  

Відомості про депутатів Верховної Ради України VI скли-
кання від Вінницької області (розгорнуті біографічні довідки та 
інформацію про персональні зв’язки у політичних колах) наведено 
у виданнях «Народні депутати Верховної Ради України шостого 
скликання»933 та «Кто есть кто в Верховной Раде: Откуда, с кем, 
когда»934. 

                                                            

929 Хто є хто в українській політиці : довідник. Вип. 1: Інформація за станом 
на 1 верес. 1993 р. / Білокінь С. та ін.; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили. Київ : [б. 
в.], 1993. 286 с.; Хто є хто в українській політиці : довідник. Вип 2. Київ : К.I.С., 
1995. 272 с. 

930 Хто є хто в українській політиці : довідник. Вип 3. Київ : К.I.С., 1996. 
С. 332, 367. 

931 Хто є хто в українській політиці : довідник. Вип. 4: Інформація станом на 
лютий 1998 р. Київ : К.I.С., 1998. 472 с. 

932 Верховна Рада України дванадцятого скликання 1990–1994 роки / відп. 
ред. Я. Зайко [та ін.]. Київ : Кий, 1998. С. 166, 191, 199, 205, 222, 246, 268, 270, 
273–274, 277, 286, 302, 305, 307, 323–326, 350, 358. 

933 Колоцей Ю. О. Народні депутати Верховної Ради України шостого 
скликання. Київ : Аванпост–Прим, 2011. 496 с. 

934 Кто есть кто в Верховной Раде: Откуда, с кем, когда : справочник / сост., 
подгот. текстов А. Вольф. Київ : Довіра; Київ : Інтер-Медіа, 2006. 284 с. 
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Біографічний довідник «Хто є хто в місцевому самовря-
дуванні України» присвячений «другому ешелону» української 
політичної еліти – керівникам обласних і районних рад та міським 
головам (станом на 2007 р.). У першому розділі «Органи місцевого 
самоврядування» за алфавітом областей подано контактні відо-
мості – адреси, назви посад, імена керівників. Другий розділ 
включає майже 1400 біографічних довідок, частина яких – полі-
тична і економічна еліта Вінниччини. Біографічна довідка містить 
таку інформацію: прізвище, ім’я та побатькові; наукові, військові, 
мистецькі звання, партійність; місце основної роботи, посада й 
дата призначення, інші посади; дата та місце народження, націо-
нальність, відомості про родину, освіту; докладна інформація про 
трудову та політичну кар’єру; творчий і науковий доробок, 
нагороди, захоплення тощо935. 

Короткі біографічні відомості про керівників обласної і 
районних державних адміністрацій та міських голів Вінниччини у 
1994–2002 рр. наведено у двох довідниках «Хто є хто в місцевій 
владі України»936. Роботу із ними значно спрощує вміщений у 
книгах алфавітно-географічний покажчик. 

Найбільш повно інформацію про політичний, економічний і 
культурний істеблішмент регіону представлено у довіднику «Хто є 
хто на Вінниччині. Видатні земляки» (видано 4 томи у 2000, 2001, 
2002 і 2004 роках)937. У першому томі довідника наведена 
інформація про голову Вінницької облдержадміністрації Ю. Івано-
ва, його заступників Г. Заболотного, В. Гаврилюка, О. Ковтуна, 

                                                            

935 Хто є хто в місцевому самоврядуванні України. Київ : К.І.С., 2007. 464 с. 
936 Хто є хто в місцевій владі України 1994–1998 : довідник / за ред. 

М. Поповича. Київ : ВКП «Апельсин», 1998. 384 с.; Хто є хто в місцевій владі 
України 1998–2002 : довідник / упоряд. В. Рубцов та ін. Харків : Медіа-група, 
1999. 224 с. 

937 Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки / авт.-упоряд. В. Болгов. Київ : 
ТОВ «Одекс Плюс», 2000. Т. 1. 194 с.; Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : 
довід.-біограф. вид. / авт.-упоряд. В. В. Болгов. Київ : ТОВ «Одекс Плюс», 2001. 
Т. 2. 197 с.; Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки / авт.-упоряд. В. Болгов. 
[Б. м.] : [б. в.], 2002. Т. 3. 156 с.; Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки / авт.-
упоряд. В. Болгов. Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та 
логотипу, 2004. Вип. 4. 159 с. 
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О. Шестипалюка та голів управлінь ОДА938. Корисним для нашого 
дослідження буде розділ «Хто є хто в економіці Вінниччини», що 
відображає діяльність управлінської і економічної еліти регіону 
станом на 2000 р.939. 

Особливий інтерес викликає другий том довідника, найбільшу 
частину якого займає розділ «Земляцтво Вінничан» (с. 11–93), у 
якому подано інформацію про 79 видатних вихідців з Вінницької 
області, що досягли певних кар’єрних вершин – увійшли до 
загальнонаціональної політичної, управлінської, наукової, освіт-
ньої, культурної еліти. Усі перераховані особи належать до 
Міжнародного громадського об’єднання «Вінницьке земляцтво» у 
м. Києві. Тут подані короткі біографічні дані про них та 
інформація про очолювані ними підприємства, установи та органі-
зації. Далі книга поділена на частини: «Економіка Вінниччини» 
(с. 96–143), «Освіта та наука Вінниччини» (с. 146–159), «Культура 
Вінниччини» (с. 162–180), у яких наявна інформація про керів-
ників державних, комунальних та комерційних підприємств 
регіону, філій загальнодержавних банків, державних установ, 
організацій, управлінь і відомств, ректорів низки університетів, 
директорів наукових установ, технікумів і коледжів тощо. Також 
укладачі видання не обійшли увагою представників культурної 
еліти, зокрема, керівників низки місцевих закладів культури – 
театрів, музеїв та окремих художників940. 

Аналогічну структуру має третій том довідника «Хто є хто на 
Вінниччині», виданий роком пізніше. Виняток становить додана 
попереду інших розділів «Ексклюзивна частина», що містить 
відомості про тогочасних голову Вінницької ОДА В. Коцемира, 
міського голову Вінниці О. Домбровського, народних депута-
тів М. Сокирка, В. Скомаровського, О. Стояна, В. Онопенка, 
В. Яворівського, низку інших уродженців Вінниччини, що 
досягли кар’єрних висот у політичній та управлінській 
                                                            

938 Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки / авт.-упоряд. В. Болгов. Київ : 
ТОВ «Одекс Плюс», 2000. Т. 1. С. 6–28. 

939 Там само. С. 31–82. 
940 Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : довід.-біограф. вид. / авт.-

упоряд. В. В. Болгов. Київ : ТОВ «Одекс Плюс», 2001. Т. 2. 197 с. 
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сферах941. Особливий інтерес для нашого дослідження становить 
розділ «Народні депутати України III скликання (вінничани)», у 
якому розміщена 21 біографічна довідка942. 

Найменший інтерес викликає четвертий випуск згаданого 
довідника (видавці порушили логіку видання і останній том 
назвали «випуском») – у ньому хоч і подано інформацію про 
представників еліти за районами області, однак переважно це дані 
про вихідців із Вінниччини, що працюють за її межами943. 

Біографії голів рад усіх 27 районів, а також голів міст 
обласного підпорядкування Вінниччини, обраних на місцевих 
виборах 2002 р., містяться у довіднику «Місцеві ради України: 
вибори – 2002», підготовленому Управлінням по зв’язках з 
місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування 
Верховної Ради України944. 

У декількох випусках презентаційного видання «Україна від 
краю до краю. Місцеве самоврядування» віднаходимо інформацію 
про голів Вінницької обласної ради Г. Заболотного945 та С. Тату-
сяка946, Бершадської районної ради М. Бурлаку947 та М. Граб-
чака948, Гайсинської районної ради О. Цвігуна949, Бершадської 

                                                            

941 Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки / авт.-упоряд. В. Болгов. [Б. м.] : 
[б. в.], 2002. Т. 3. С. 1–28. 

942 Там само. С. 140–145. 
943 Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки / авт.-упоряд. В. Болгов. Київ : 

Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2004. Вип. 4. 159 с. 
944 Місцеві ради України: вибори – 2002 / відп. ред. О. А. Нескромний. 

Київ : Парламентське видавництво, 2003. 399 с. 
945 Україна від краю до краю. Місцеве самоврядування / упоряд. 

Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко. Київ : Галактика–С, 2009. С. 8. 
946 Україна від краю до краю. Місцеве самоврядування : кращі представники 

органів місцевого самоврядування / упоряд.: Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко. 
Київ : Галактика–С, 2013. С. 14. 

947 Україна від краю до краю. Місцеве самоврядування : кращі представники 
органів місцевого самоврядування України / упоряд.: Г. І. Захарченко, 
Р. В. Захарченко. Київ : Галактика–С, 2011. С. 50 

948 Україна від краю до краю. Місцеве самоврядування : кращі представники 
органів місцевого самоврядування / упоряд.: Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко. 
Київ : Галактика–С, 2013. С. 35. 

949 Місцеве самоврядування. Україна від краю до краю / упоряд.: 
Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко. Київ : Галактика–С, 2010. С. 41. 
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міської ради М. Кольченка950, Гайсинської міської ради А. Гука951, 
Вінницької районної ради С. Сітарського952, Жмеринської районної 
ради Ф. Гайдура953, Липовецької районної ради Ю. Науменка954, 
Теплицької районної ради Р. Трамбовецького955, Тульчинської 
районної ради А. Бузіка956, Хмільницької районної ради В. Чме-
люка957, Калинівської районної ради Ю. Браніцького958, міського 
голову Ладижина В. Коломєйцева959. Безумовно, недоліком цього 
джерела є його рекламний характер, де регіональні політичні діячі 
представлені швидше не такими як вони є, а такими, якими вони 
самі себе хотіли б показати. Водночас, саме така «вітринність» у 
подані інформації буде корисною для порівняння із реальними 
образами політиків. 

У довіднику «Регіональна Україна» (К., 2003) представлено 
результати загальноукраїнського соціологічного опитування щодо 
соціально-культурної специфіки регіонів та значний фактичний 
матеріал про всі 27 адміністративно-територіальні одиниці 
України, підготовлений регіональними громадськими організа-
ціями та науковцями місцевих навчальних закладів. Відомості про 
Вінниччину розміщено за розділами: «Загальна характеристика», 
«Населення», «Економіко-соціальний стан», «Громадські об’єд-
нання», «Гуманітарна сфера» тощо. Втім, найбільш корисними для 
нашого дослідження будуть розділи «Органи державної та 
місцевої влади» і «Вибори та голосування», у яких наведено 

                                                            

950 Місцеве самоврядування. Україна від краю до краю / упоряд.: 
Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко. Київ : Галактика–С, 2010. С. 63. 

951 Там само. 
952 Україна від краю до краю. Місцеве самоврядування / упоряд. 

Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко. Київ : Галактика–С, 2009. С. 31. 
953 Там само. С. 43. 
954 Там само. С. 52. 
955 Там само. С. 68. 
956 Там само. С. 69. 
957 Там само. С. 63. 
958 Україна від краю до краю. Місцеве самоврядування : кращі представники 

органів місцевого самоврядування / упоряд.: Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко. 
Київ : Галактика–С, 2013. С. 54. 

959 Україна від краю до краю. Місцеве самоврядування / упоряд. 
Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко. Київ : Галактика–С, 2009. С. 82. 
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короткі біографічні відомості і дані про партійну належність 
голови і заступників Вінницької облдержадміністрації обласної 
ради, голову Вінницької обласної ради та міських голів міст 
обласного підпорядкування, інформацію про хід та результати 
виборів Президента України 1999 р. у регіоні та результати 
парламентських виборів 2002 р. у мажоритарних виборчих округах 
регіону960. 

Детальну інформацію про райони Вінниччини, апарати 
райдержадміністрації та голів районних рад, керівників основних 
служб, промислові та сільськогосподарські підприємства (на 
2004 р.) дізнаємося із інформаційного довідника «Райони України». У 
додатку до видання представлені фотографії голів райдерж-
адміністрацій та районних рад961. 

У довіднику «Офіційна Україна сьогодні» наведено перелік 
очільників обласної та районних рад і державних адміністрацій, а 
також голів міст обласного та районного підпорядкування станом 
на 2009 р.962. 

Із довідника «Вінниця журналістська» дізнаємося про ключові 
фігури у ЗМІ регіонального рівня. Це видання нам цікаве з огляду 
на те, що низка вінницьких політиків розпочинала свою кар’єру у 
засобах масової інформації, а подальший політичний вплив був 
пов’язаний зі ЗМІ, які вони очолювали/володіли. Зокрема, це 
стосується співвласників і співредакторів обласної газети «33-й 
канал», депутатів облради А. Жучинського і Т. Редько, редактора 
обласної газети «Вінницькі відомості» та функціонера НДП у 
першій половині 2000-х рр. С. Вовка тощо963. 

Відомості про обласні осередки політичних партій, їх 
керівників, представників у органах державної влади і місцевого 
самоврядування, а також склади дорадчих органів при облдерж-
адміністрації і обласній раді, станом на 2009 р., наведено у 

                                                            

960 Регіональна Україна : довідник. Київ : Геопринт, 2003. С. 43–55. 
961 Райони України : інформ. довід. / ред.-упоряд. О. Михайлюта ; ред.: 

В. Солдатов, В. Сліпко. Київ : Журналіст України, 2004. С. 5–83 
962 Офіційна Україна сьогодні. Київ : К.І.С, 2009. С. 373–380. 
963 Вінниця журналістська: довідник / автор-упор. В. Лисенко. Вінниця, 

2010. С. 39, 79–80, 190–191. 
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інформаційно-довідковому виданні «Політична палітра Віннич-
чини»964. 

Спогади становлять п’яту групу джерел. Ця група є 
невеликою, зважаючи на незначний проміжок часу, що минув від 
описуваних подій, і до неї належать твори лише декількох авторів. 
Так, голова Вінницької обласної ради та голова Вінницької 
облдержадміністрації, народний депутат України IV скликання 
М. Мельник у циклі спогадів «У диких заростях малини»965, що 
вийшли у 7 книгах (1992–2009), виклав суб’єктивне бачення 
політичних процесів в Україні та Вінницькій області впродовж 
двадцяти років незалежності. Неофіційний погляд автора на події 
дозволяє проаналізувати психологічні і поведінкові особливості 
місцевих політичних еліт, наявні неформальні практики – все те, 
про що не прийнято писати у офіційних джерелах. Спогади 
народних депутатів Верховної Ради України I скликання від 
Вінниччини М. Мельника про проголошення незалежності Украї-
ни та І. Попика про перші роки роботи українського парламенту 
опубліковано у книзі «Верховна Рада України дванадцятого 
скликання. 1990–1994 роки»966. 

Народний депутат Верховної Ради України I скликання Б. Мо-
кін є автором декількох книг біографічного характеру, які також 
можуть бути джерелом для вивчення регіональної політичної еліти 
Вінницької області. Так, книги «Щоб не було соромно перед 

                                                            

964 Політична палітра Вінниччини : [інформ. довід.] / голова редкол. 
С. М. Василюк [та ін.]. Вінниця : ТОВ «Консоль», 2009. 164 с. 

965 Мельник М. Є. У диких заростях малини. Київ : Укр. письменник, 1992. 
383 с.; Мельник М. Є. У диких заростях малини. Хмельницький : Поділля. Кн. 2, 
1997. 288 с.; Мельник М. Є. У диких заростях малини. Кн. 3 : Вовча пора. Київ : 
[б.в.], 1997. 525 с.; Мельник М. Є. У диких заростях малини. Кн. 4 : Життя – як 
сон, а сон – примара. [Б. м.] : [б.в.], 1999. 307 с.; Мельник М. Є. У диких заростях 
малини. Кн. 5 : «Коридор» для президента. Вінниця : [б. в.], 2004. 390 с.; 
Мельник М. Є. У диких заростях малини. Кн. 6 : Любовний роман на замовлення. 
[Б. м.] : [б. в.], 2008. 204 с.; Мельник М. Є. Любов на помаранчевому тлі. Київ : 
[б. в.], 2009. 400 с. 

966 Мельник М. Момент істини. Верховна Рада України дванадцятого 
скликання 1990–1994 роки / відп. ред. Я. Зайко та ін. Київ : Кий, 1998. С. 72–77; 
Попик І. [Без назви]. Верховна Рада України дванадцятого скликання 1990–
1994 роки / відп. ред. Я. Зайко та ін. Київ : Кий, 1998. С. 566–567. 
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дітьми, або Рік у політиці»967, «Напередодні та трохи згодом»968, 
«Чи те ми робимо?»969 містять тексти деяких його виступів у 
парламенті та публікації у різних періодичних виданнях, що 
відображають позицію політика щодо суспільно-політичного 
життя як в Україні загалом, так і конкретно на Вінниччині. 

У книгах «Друге дихання, або З чужої пісні слова не 
викинеш»970, «Вибірковий і, звичайно ж, тенденційний літопис, 
або Я так думаю»971, «Продовження вибіркового літопису, або 
Напередодні та після дострокових виборів»972 та «Завершення 
вибіркового літопису на папері, або Університету – 50»973, які були 
написані за принципом щоденника, Б. Мокін характеризував події 
загальнодержавного та регіонального масштабу, а також описував 
життя університету у 2005–2010 рр. У контексті дослідження 
регіональних політичних еліт Вінниччини важливими видаються 
оцінки Б. Мокіним суспільно-політичного життя Вінниці і області, 
зокрема всього, що стосується функціонування Вінницької 
обласної організації ВО «Батьківщина» (Б. Мокін був однією із 
ключових фігур партії у регіоні, а з травня 2018 р. – радником 
Прем’єр-міністра України Ю. Тимошенко з питань освіти і науки). 
У книгах знаходимо цікаву інформацію про «закулісся» установчої 
конференції Вінницької обласної організації політичної партії 
«Наша Україна», урочистості з нагоди 75-річчя від дня утворення 
Вінницької області (27 лютого 2007), відвідання Вінниці Прези-
дентом України В. Ющенком (8 травня 2007) та Прем’єр-
міністром України Ю. Тимошенко (26 січня 2009), реакцію 

                                                            

967 Мокін Б. І. Щоб не було соромно перед дітьми, або Рік у політиці. Київ : 
РОВО «Укрвузполіграф», 1991. 96 с. 

968 Мокін Б. І. Напередодні та трохи згодом. Вінниця : [б. в.], 1992. 102 с. 
969 Мокін Б. І. Чи те ми робимо? Вінниця : Вінницький держ. технічний ун-т, 

1994. 197 с. 
970 Мокін Б. І. Друге дихання, або З чужої пісні слова не викинеш. Вінниця : 

УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. 488 c. 
971 Мокін Б. І. Вибірковий і, звичайно ж, тенденційний літопис, або Я так 

думаю. Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2007. 356 с. 
972 Мокін Б. І. Продовження вибіркового літопису, або Напередодні та після 

дострокових виборів. Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. 576 с. 
973 Мокін Б. І. Завершення вибіркового літопису на папері, або 

Університету – 50. Вінниця : ВНТУ, 2010. 596 с. 
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місцевої політичної еліти на призначення В. Демішкана головою 
ОДА (6 квітня 2010) тощо. 

Окремо варто згадати різного роду агітаційну продукцію 
місцевих політиків. Це, зокрема, брошура «Хто Ви, Олександр 
Домбровський?»974, видана як інтерв’ю з кандидатом на посаду 
міського голови Вінниці на виборах 2002 р. Перед парламентськи-
ми виборами 2012 р. голова Вінницької ОДА та кандидат у 
народні депутати М. Джига видав брошуру біографічного 
характеру за назвою «Чесне генеральське», де також висвітлені 
його життєві позиції і погляди на майбутнє держави975. Аналогічна 
за жанром та інформаційним наповненням брошура кандидата у 
народні депутати (2012), колишнього голови Вінницької обласної 
ради V скликання (2006–2010) Г. Заболотного976. 

До певного роду агітаційної продукції, з огляду на відсутність 
критичної складової, відносимо і журнал «Губернатор», 12-й 
випуск (2002) якого був повністю присвячений керівництву 
Вінниччини. Зокрема, тут було опубліковане велике інтерв’ю 
голови Вінницької ОДА В. Коцемира (2002–2004), у якому він 
відповідав на питання про його пріоритетні напрями діяльності на 
цій посаді, свою кадрову політику, соціальну та політичну 
ситуацію в регіоні тощо977. Також у журналі наявні дописи 
керівників районів і міст про очолювані ними адміністративно-
територіальні одиниці: М. Подоляна (Крижопільска РДА), А. Пав-
ліченка (Бершадська РДА), М. Хитрика (Жмеринська РДА), 
Є. Фолюшняк (Тульчинська РДА), М. Матієнка (Немирівська 
РДА), В. Рябоконя (м. Жмеринка), В. Коломєйцева (м. Ладижин), 
О. Домбровського (м. Вінниця)978. 

                                                            

974 Хто Ви, Олександр Домбровський? : [Інтерв’ю з канд. на посаду мера 
м. Вінниці]. [Б.м.] : [б. в.], 2002. 16 с. 

975 Чесне генеральське / автор тексту, упор. і ред.: В. Д. Пустіва [Б.м.], ФОП 
Родіонов В. В., [2012]. 32 с. 

976 [Заболотний Г.]. Професія – допомагати людям. URL: http://www. 
zabolotniy.vinnitsa.com/broshura_zabolotniy/broshura_zabolotniy.pdf 

977 Віктор Коцемир, голова Вінницької облдержадміністрації: «Поділля – 
Прекрасне. Як і його люди – мудрі, одержимі в праці, високі духом». Губернатор. 
2002. № 12. С. 26–53. 

978 Губернатор. 2002. № 12. С. 54–61. 
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Отже, у процесі дослідження здійснено критичний аналіз та 
узагальнення джерел, необхідних для вивчення регіональних 
політичних еліт Вінниччини, внаслідок чого їх було класифіковано 
на такі групи: інтернет-сайти; публікації у ЗМІ; архівні документи, 
видання довідкового характеру; спогади. До труднощів роботи з 
джерельною базою для вивчення регіональних політичних еліт 
Вінниччини належать розпорошеність і важка географічна 
доступність архівів райдержадміністрацій, районних та міських 
рад; відсутність у бібліотеках м. Києва значної кількості 
примірників обласних, міських і районних газет Вінниччини, 
особливо 1990-х рр.; брак інформації про місцеві вибори 1990–
2006 рр. на сайті ЦВК; відсутність видань довідкового характеру, 
що містять узагальнену інформацію про регіональну еліту 
Вінниччини за тривалий проміжок часу (наприклад, часів 
незалежності) тощо. Незважаючи на це, наявна джерельна база 
репрезентативна, різноманітна і масштабна, охоплює різні сфери 
знання і є достатньою для результативного дослідження 
регіональної політичної еліти Вінницької області. 

 

 
в) ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 

 
Вивчення регіональних політичних еліт в Україні потребує 

використання комплексу джерел, у яких відображено політичні 
процеси макрорівня (історичний контекст, політичний інституціо-
нальний дизайн у кростемпоральній динаміці, варіативність / 
сталість суспільних настроїв) та мікрорівня, що вказують та 
конкретні соціально-демографічні, ресурсні, ціннісні, структурні та 
функціональні характеристики політичної еліти саме у Чернівець-
кій області. Зважаючи на те, що макро- та мікрорівні дослідження 
регіональних політичних еліт тісно взаємопов’язані, виникає 
необхідність залучення широкого та достатньо варіативного кола 
джерел, за допомогою яких можна з’ясувати, яким чином 
соціальні, інституціональні та власне політичні зміни в Україні 
впливають на профілі та функціональні характеристики регіональ-
них політичних еліт. На нашу думку, об’єктивне та всебічне 
вивчення регіональної політичної еліти Чернівецької області може 
бути забезпечене шляхом залучення таких груп джерел: 
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По-перше, це група джерел, у яких відображено процеси 
інкорпорації в чернівецьку регіональну політичну еліту та процеси 
мобільності регіонального сегмента політичної еліти в структурі 
національної політичної еліти. Достатньо повно процеси динаміки 
регіональної політичної еліти відображені у документах електо-
ральної статистики, зібраних Центральною виборчою комісією 
України. Доволі вагома її частина збережена на офіційному веб-
сервері ЦВК979, зокрема, у рубриках, що акумулюють статистичну 
інформацію про процедуру та результати виборів до Верховної 
Ради України 2006 та 2012 рр., позачергових виборів до Верховної 
Ради України 2007, 2014 та 2019 рр. та виборів до місцевих органів 
влади 2010 р. та 2011 р. Зауважимо, що на офіційному веб-сервері 
ЦВК відсутня систематизована інформація про вибори в об’єдна-
них територіальних громадах, що ускладнює процес дослідження 
елітогенезу та трафіку еліт на локальному рівні в нових 
політичних умовах децентралізації влади. Важлива роль у 
джерельному забезпеченні дослідження чернівецької регіональної 
політичної еліти належить інформаційно-довідниковим виданням 
ЦВК, які стосуються виборів до Верховної Ради України. Першим 
серед них було видання, присвячене процедурі, процесам та 
результатам виборів народних депутатів України у 2002 р.980. 
Звернення до цього видання дозволяє не тільки достатньо повно 
визначити і систематизувати соціально-демографічні та політичні 
характеристики чернівецької політичної еліти, але й визначити час 
та особливості «спливання кандидатів» у народні депутати, їхні 
політичні кар’єри у регіональному, субрегіональному та 
макрорегіональному вимірах. 

У інформаційно-аналітичному виданні про вибори до Верхов-
ної Ради України 2006 р.981 значну увагу приділено блоку 
інформації, який містить відомості про рахунки виборчих фондів 

                                                            

979 Центральна виборча комісія. Офіційний веб-сервер. URL: 
https://www.cvk.gov.ua/ 

980 Вибори до Верховної Ради України 2002 року: Інформаційно-аналітичне 
видання / за ред. М. М. Рябця. Київ: Центральна виборча комісія, 2002. 676 с. 

981 Вибори до Верховної Ради України 2006 року: Інформаційно-
аналітичний збірник. У двох книгах / за ред. Я. В. Давидовича. Київ: Атіка, 2006. 
Кн. 1. 624 с.; Кн. 2. 328 с. 
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політичних партій, виборчих блоків політичних партій; про 
розпорядників коштів рахунків виборчих фондів політичних 
партій, виборчих блоків політичних партій; зведені відомості про 
надходження коштів на поточні рахунки виборчих фондів 
політичних партій, виборчих блоків політичних партій та напрями 
їх використання; зведені відомості про розміри виборчих фондів 
політичних партій, виборчих блоків політичних партій та 
використання цих коштів та відомості про використання коштів 
виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних 
партій з розрахунку на одного виборця. Також у цьому виданні 
вперше наведено відомості щодо рейтингу політичних партій, 
виборчих блоків політичних партій, які набрали три і більше 
відсотків голосів виборців у територіальних виборчих округах та 
аналітичні відомості про народних депутатів України, обраних 
26 березня 2006 р. Звернення до цих відомостей дозволяє визна-
чити особливості елітного трафіку у Чернівецькій області та 
встановити особливості міжсегментної взаємодії регіональної та 
національної політичних еліт. 

Інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали ЦВК про 
позачергові вибори народних депутатів до Верховної Ради України 
2007 р.982 структуровані довкола політичних партій та виборчих 
блоків політичних партій як суб’єктів політичного процесу та 
меншою мірою прив’язані до адміністративно-територіальних 
одиниць України і статусів народних депутатів України: інформа-
ція про них надто стисла та часом не дозволяє встановити повного 
комплексу формальних ознак політика та його політичного шляху.  

Але структура інформаційного видання ЦВК, присвяченого 
черговим, проміжним та повторним виборам народних депутатів 
України 2012–2013 рр.983, була побудована вже з урахуванням 
досвіду підготовки попередніх аналогічних збірників і мала більш 
оптимальний характер, адже всі відомості систематизовані 
тематично. Особливо важливим для дослідження виборів як 

                                                            

982 Позачергові вибори народних депутатів України 2007 року: 
Інформаційно-довідкове видання. Київ: Фенікс, 2008. 704 с. 

983 Чергові, проміжні, повторні вибори народних депутатів України 2012–
2013 років. Інформаційно-аналітичний збірник. Київ, 2014. 1056 с. 
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механізму формування регіональних політичних еліт у 
Чернівецькій області є відомості кростемпорального характеру. 
Зокрема, процес територіальної організації виборів містить не 
тільки відомості про кількість одномандатних виборчих округів, 
утворених на постійній основі, опис їх меж та центрів, а також про 
кількість звичайних і спеціальних виборчих дільниць, утворених у 
межах цих округів на виборах до Верховної Ради України 2012 р, 
але й відомості про кількість дільниць під час організації та 
проведення виборів у період з 1994 р. до 2012 р. На увагу 
заслуговує й офіційна інформація про порядок та особливості 
висування і реєстрації кандидатів у народні депутати України у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в 
одномандатних виборчих округах Чернівецької області, проведен-
ня передвиборчої агітації політичними партіями – суб’єктами 
виборчого процесу і кандидатами у народні депутати в одноман-
датних виборчих округах за рахунок коштів Державного бюджету 
України, аналіз даних щодо виборчих фондів політичних партій і 
кандидатів у народні депутати в одномандатних округах 
Чернівецької області. 

Інформаційне видання ЦВК про чергові вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 р., окрім уже 
традиційних відомостей, містить суттєвий блок інформації, який 
дозволяє встановити «передвиборчу інфраструктуру» регіональної 
політичної еліти, інституціоналізовану через систему виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення чергових вибо-
рів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 р.984. 
Зокрема, відомості щодо кількості кандидатур, поданих до складу 
територіальних виборчих комісій; перелік політичних партій, 
місцеві організації яких подали кандидатури для включення до 
складу територіальних виборчих комісій із застосуванням проце-
дури жеребкування; відомості щодо кількості кандидатур, 

                                                            

984 Чергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року: 
Інформаційне видання. Київ: Фенікс, 2011. 840 с. 
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включених до складу територіальних виборчих комісій, сформо-
ваних Центральною виборчою комісією, від кожної з місцевих 
організацій партій; відомості щодо кількості кандидатур, яким 
відмовлено у включенні до складу територіальних виборчих 
комісій; відомості щодо керівного складу територіальних вибор-
чих комісій, сформованих Центральною виборчою комісією, та 
аналітичні відомості про членів територіальних виборчих комісій, 
сформованих Центральною виборчою комісією в межах регіонів 
України, дозволяють встановити характер розвитку місцевих 
осередків політичних партій як механізму рекрутування 
політичної еліти у Чернівецькому регіоні та вплив національних 
політичних трендів на регіональний елітогенез. 

Структура ще одного видання ЦВК, присвяченого процесу 
організації, проведення та результатам чергових виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів, дозволяє отримати вичерпну 
інформацію про систему виборчих комісій, що здійснюють 
підготовку та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів у Чернівецькій області. 
Наявні відомості щодо (1) кількості кандидатур, поданих до 
складу територіальних виборчих комісій, що формувалися 
Центральною виборчою комісією; (2) переліку політичних партій, 
місцеві організації яких подали кандидатури для включення до 
складу територіальних виборчих комісій; (3) кількості кандидатур, 
включених до складу територіальних виборчих комісій, сформо-
ваних Центральною виборчою комісією, від кожної з місцевих 
організацій партій; (4) кількості кандидатур, яким відмовлено у 
включенні до складу територіальних виборчих комісій; (5) керів-
ного складу територіальних виборчих комісій, сформованих 
Центральною виборчою комісією; (6) аналітичні відомості про 
членів територіальних виборчих комісій у Чернівецькій області 
дозволяють встановити особливості використання виборчих 
комісій як інструменту в системі доступних механізмів інкорпо-
рації в регіональну політичну еліту. Водночас, наведені відомості 
щодо кількості рад та депутатів, які обираються в багатомандатних 
виборчих округах до Чернівецької обласної ради, районних, 
міських рад, кількості місцевих організацій політичних партій, які 
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висунули кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих 
округах, та кількості кандидатів у виборчих списках в контексті 
результатів виборів дозволяють встановити членство представ-
ників чернівецької регіональної політичної еліти у політичних 
партіях та зв’язок між локальними елітами та партійними групами. 
Не менш важливою інформацією, яка міститься у цьому виданні, є 
й відомості про участь офіційних спостерігачів від всеукраїнських 
громадських організацій, іноземних держав, міжнародних органі-
зацій у спостереженні за виборами депутатів до Чернівецької 
обласної ради, районних, міських рад. Особливо цінною вона є для 
встановлення зв’язку в трикутнику представник регіональної 
політичної еліти – політична партія – громадська організація985. 

Для глибшого розуміння електоральних та виборчих процесів 
як механізмів інкорпорації політичної еліти в Україні кінця 1990-х – 
початку 2000-х рр. існує необхідність звернення до комплексу 
архівних джерел, які є першоджерелом для вивчення чернівецької 
регіональної політичної еліти у період виборчих кампаній. 
Зокрема, значна кількість джерел зосереджена у фондах архівного 
відділу Чернівецької міської ради (до 1993 р. – Чернівецького 
міського архіву). На увагу та ретельне вивчення заслуговують 
документи фонду 563 «Документи виборчих комісій з виборів 
депутатів місцевих рад та міського голови», які відображають 
зміст електоральних процесів у м. Чернівці під час виборів мера 
міста та Чернівецької міської ради, процедуру встановлення меж 
виборчих округів по виборах депутатів Чернівецької міської ради 
ХХІІ скликання (оп. 1, спр. 1986); передвиборчі програми канди-
датів на посаду голови Чернівецької міської ради: М. Федорука987, 

                                                            

985 Вибори до місцевих органів влади / за заг. ред. В. М. Шаповала; 
Центральна виборча комісія. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 280 с. 

986 Встановлення меж виборчих округів по виборах депутатів Чернівецької 
міської ради ХХІІ скликання; програма. Архівний відділ Чернівецької міської 
ради. Ф. 563. Оп. 1. Спр. 1. 212 арк. 

987 Кандидат на посаду голови Чернівецької міської ради Микола Федорук. 
Передвиборча програма. Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Оп. 1. Спр. 1. Протоколи №№ 1–10 засідання комісії та матеріали до них. 6 квітня 
1994 р. – 31 травня 1994 р. Арк. 101. 
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Я. Дутка988, Л. Гончарука989, Ю. Гаврилюка990, В. Павлюка991; 
протоколи засідань територіальної виборчої комісії про результати 
виборів голови Чернівецької міської ради (оп. 1, спр. 3)992, облікові 
картки кандидатів на посаду голови Чернівецької міської ради, 
протоколи територіальної виборчої комісії про реєстрацію 
кандидатів на посаду голови, декларації про доходи кандидатів у 
депутати і кандидатів на посаду голови Чернівецької міської ради 
та про наявність у їх власності нерухомого майна (оп. 1, спр. 6993, 
8994, 10995, 12996, 15997), рішення територіальної виборчої комісії 
щодо виборів депутатів і голови Чернівецької міської ради про 

                                                            

988 Кандидат на посаду голови Чернівецької міської ради Ярослав Васильович 
Дутко. Передвиборча платформа. Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Оп. 1. Спр. 1. Протоколи №№ 1–10 засідання комісії та матеріали до них. 6 квітня 
1994 р. – 31 травня 1994 р. Арк. 102. 

989 Кандидат на посаду голови Чернівецької міської ради Леонід Іванович 
Гончарук. Основні тези передвиборчої програми. Архівний відділ Чернівецької 
міської ради. Ф. 563. Оп. 1. Спр. 1. Протоколи №№ 1–10 засідання комісії та матеріали 
до них. 6 квітня 1994 р. – 31 травня 1994 р. Арк. 103. 

990 Кандидат на посаду голови Чернівецької міської ради Юрій Іванович 
Гаврилюк. Передвиборча платформа. Архівний відділ Чернівецької міської ради. 
Ф. 563. Оп. 1. Спр. 1. Протоколи №№ 1–10 засідання комісії та матеріали до них. 
6 квітня 1994 р. – 31 травня 1994 р. Арк. 104. 

991Кандидат на посаду голови Чернівецької міської ради Віктор Ігорович 
Павлюк. Передвиборча програма. Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Оп. 1. Спр. 1. Протоколи №№ 1–10 засідання комісії та матеріали до них. 6 квітня 
1994 р. – 31 травня 1994 р. Арк. 105. 

992 Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів голови 
Чернівецької міської ради. Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. Оп. 1. 
Спр. 3. Арк. 2. 

993 Протокол територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на 
посаду голови Чернівецької міської ради від 21.05.1994 р. Федорук М. Т.. Архівний 
відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 3. 

994 Протокол територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на 
посаду голови Чернівецької міської ради від 21.05.1994 р. Павлюк В. І.. Архівний 
відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 2. 

995 Протокол територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на 
посаду голови Чернівецької міської ради від 21.05.1994 р. Дутко Я. В.. Архівний 
відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 2. 

996 Протокол територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на 
посаду голови Чернівецької міської ради від 21.05.1994 р. Гончарук Л. І.. Архівний 
відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 2. 

997 Протокол територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на 
посаду голови Чернівецької міської ради від 21.05.1994 р. Гаврилюк Ю. І.. 
Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 2. 



              Регіональні політичні еліти в Україні 220

результати виборів (оп. 1, спр. 3998, 4999, 241000, 741001), протоколи 
загальних зборів трудових колективів про висування кандидатів у 
депутати Чернівецької міської ради; протоколи окружних вибор-
чих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати міської ради; 
заяви про згоду балотуватися (оп. 1, спр. 441002, 451003, 461004, 481005, 

                                                            

998 Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів голови 
Чернівецької міської Ради. Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Оп. 1. Спр. 3. Арк. 2. 

999 Графік видачі бюлетенів по виборах голови міської ради дільничним 
виборчим комісіям. Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. Оп. 1. 
Спр. 4. Арк. 51. 

1000 Підсумкова таблиця про результати виборів голови Чернівецької міської 
ради в місті Чернівці. Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. Оп. 1. 
Спр. 24. Протокол територіальної виборчої комісії по результатах голосування по 
виборах у міську раду народних депутатів та голови міської ради. 26 червня 
1994 р. Арк. 16. 

1001 Результати виборів міського голови 1998 р.. Архівний відділ 
Чернівецької міської ради. Ф. 563. Оп. 1. Спр. 72. Арк. 1. 

1002 Протоколи загальних зборів трудових колективів по висуванню 
кандидатів у депутати міської ради; протоколи окружних виборчих комісій про 
реєстрацію кандидатів у депутати міської ради; заяви про згоду балотуватися 
(виборчі округи № 13–14). Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Документи виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та міського голови. 
Оп. 1. Спр. 44. Арк. 2–7, 140. 

1003 Протоколи загальних зборів трудових колективів по висуванню 
кандидатів у депутати міської ради; протоколи окружних виборчих комісій про 
реєстрацію кандидатів у депутати міської ради; заяви про згоду балотуватися 
(виборчі округи № 15–16). Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Документи виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та міського голови. 
Оп. 1. Спр. 45. Арк. 17–23, 42, 52, 103, 112. 

1004 Протоколи загальних зборів трудових колективів по висуванню 
кандидатів у депутати міської ради; протоколи окружних виборчих комісій про 
реєстрацію кандидатів у депутати міської ради; заяви про згоду балотуватися 
(виборчі округи № 17–18). Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Документи виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та міського голови. 
Оп. 1. Спр. 46. Арк. 15, 27, 38, 78, 110, 116. 

1005 Протоколи загальних зборів трудових колективів по висуванню 
кандидатів у депутати міської ради; протоколи окружних виборчих комісій про 
реєстрацію кандидатів у депутати міської ради; заяви про згоду балотуватися 
(виборчий округ № 21). Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Документи виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та міського голови. 
Оп. 1. Спр. 48. Арк. 41, 100, 109, 118, 141. 
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491006, 501007, 511008, 521009, 531010, 541011), які є єдиним видом 
документів, що дозволяє визначити кількість членів міських 
осередків політичних партій у м. Чернівці у 1994–1998 рр., заяви 

                                                            

1006 Протоколи загальних зборів трудових колективів по висуванню 
кандидатів у депутати міської ради; протоколи окружних виборчих комісій про 
реєстрацію кандидатів у депутати міської ради; заяви про згоду балотуватися 
(виборчі округи № 22–23). Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Оп. 1. Спр. 49. Арк. 20. 58, 94. 

1007 Протоколи загальних зборів трудових колективів по висуванню 
кандидатів у депутати міської ради; протоколи окружних виборчих комісій про 
реєстрацію кандидатів у депутати міської ради; заяви про згоду балотуватися 
(виборчі округи № 24–25). Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Документи виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та міського голови. 
Оп. 1. Спр. 50. Арк. 29, 41–41 зв. 

1008 Протоколи загальних зборів трудових колективів по висуванню 
кандидатів у депутати міської ради; протоколи окружних виборчих комісій про 
реєстрацію кандидатів у депутати міської ради; заяви про згоду балотуватися 
(виборчі округи № 22–27). Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Документи виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та міського голови. 
Оп. 1. Спр. 51. Арк. 13–18. 

1009 Протоколи загальних зборів трудових колективів по висуванню 
кандидатів у депутати міської ради; протоколи окружних виборчих комісій про 
реєстрацію кандидатів у депутати міської ради; заяви про згоду балотуватися 
(виборчі округи № 28–29). Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Документи виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та міського голови. 
Оп. 1. Спр. 52. Арк. 118, 175. 

1010 Протоколи загальних зборів трудових колективів по висуванню 
кандидатів у депутати міської ради; протоколи окружних виборчих комісій про 
реєстрацію кандидатів у депутати міської ради; заяви про згоду балотуватися 
(виборчі округи № 30). Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Документи виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та міського голови. 
Оп. 1. Спр. 53. Арк. 86–86 зв. 

1011 Протоколи загальних зборів трудових колективів по висуванню 
кандидатів у депутати міської ради; протоколи окружних виборчих комісій про 
реєстрацію кандидатів у депутати міської ради; заяви про згоду балотуватися 
(виборчі округи № 31). Архівний відділ Чернівецької міської ради. Ф. 563. 
Документи виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та міського голови. 
Оп. 1. Спр. 54. Арк. 86. 
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та звернення суб’єктів виборчого процесу до територіальної 
виборчої комісії для розв’язання конфліктних ситуацій. 

Важливими для дослідження є документи Державного архіву 
Чернівецької області, що відображають основні характеристики 
виборчих процесів на території Чернівецької області (фонд Р-2997 
«Територіальна виборча комісія Чернівецького виборчого округу 
№ 25 по виборах Президента України Державного архіву 
Чернівецької області» (оп. 1, спр. 11012); фонд Р-2926 «Місцевий 
референдум “Чи згідні Ви з тим, що Чернівецькій області потрібен 
статус території найбільшого сприяння зовнішньоекономічної 
діяльності?”» (оп. 1, спр. 11013); фонд 2923 «Обласна комісія з 
всеукраїнського референдуму» (оп. 2, спр. 11014). Звернення до них 
дозволяє глибше вивчити ресурси регіональної політичної еліти на 
етапі її інкорпорації за допомогою механізму виборів до органів 
місцевого самоврядування та Верховної Ради України. 

Друга група джерел акумулює документи, у яких відображено 
функціональні характеристики чернівецької регіональної політич-
ної еліти. Насамперед, це документи, що зберігаються у Фонді 
2896 «Чернівецька обласна державна адміністрація» Державного 
архіву Чернівецької області. Вивчення звернень та заяв міських і 
обласних осередків політичних партій до органів влади та органів 
                                                            

1012 Територіальна виборча комісія Чернівецького виборчого округу № 25 по 
виборах Президента України. Державний архів Чернівецької області (далі – 
ДАЧО). Ф. Р-2927. Оп. 1. Спр. 1. 

1013 Місцевий референдум «Чи згідні Ви з тим, що Чернівецькій області 
потрібен статус території найбільшого сприяння зовнішньоекономічної 
діяльності? ДАЧО. Ф. Р-2926. Оп. 1. Спр. 1. 

1014 Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року. Протокол Ленінської 
районної в місті Чернівці комісії з Всеукраїнського референдуму (Чернівецька 
область, Україна) про результати підрахунку голосів. ДАЧО. Ф. 2923. Обласна 
комісія з Всеукраїнського референдуму. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 2; Всеукраїнський 
референдум 1 грудня 1991 року. Протокол Першотравневої районної в місті 
Чернівці комісії з Всеукраїнського референдуму (Чернівецька область, Україна) 
про результати підрахунку голосів. ДАЧО. Ф. 2923. Обласна комісія з 
Всеукраїнського референдуму. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 108;  Всеукраїнський референ-
дум 1 грудня 1991 року. Протокол Садгірської районної в місті Чернівці комісії з 
Всеукраїнського референдуму (Чернівецька область, Україна) про результати 
підрахунку голосів. ДАЧО. Ф. 2923. Обласна комісія з Всеукраїнського 
референдуму. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 146. 
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місцевого самоврядування (оп. 1, спр. 1411015; оп. 2, спр. 4941016, 
7361017, 7371018, 7391019, 7411020); інформації про релігійні та між-
конфесійні відносини (оп. 1, спр. 531021, 541022, 2321023; оп. 2, 
спр. 181024); звітів Чернівецької обласної адміністрації про 
формування інформаційного простору у Чернівецькій області та 
інформування населення про діяльність органів виконавчої влади 

                                                            

1015 Дані про обласні організації політичних партій та громадсько-політичних 
об’єднань, надісланих в Адміністрацію Президента України 8.12.1992 р. ДАЧО. 
Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 4–6. 

1016 Заява конференції Чернівецької обласної організації Соцпартії України 
від 28 листопада 1998 року «Про засоби масової інформації Л. Додонова. ДАЧО. 
Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 494. Арк. 104. 

1017 Звернення Чернівецької обласної організації Української Республікан-
ської партії до голови Чернівецької облдержадміністрації п. Теофіла Бауера та 
голови Чернівецької обласної ради п. Івана Шелепицького І. Бибик, 5 квітня 
1999 р. № 14. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. 
Оп. 2. Спр. 736. Арк. 91. 

1018 Заява Українського Національного Об’єднання Чернівецької області 
«Про ставлення до чергової провокації румунських реваншистських кіл – візиту 
на Буковину колишнього короля Румунії Михая» 27 травня 1999 р.. ДАЧО. 
Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 737. Арк. 61. 

1019 Лист голові Чернівецької обласної державної адміністрації Теофілу 
Йосиповичу Бауеру серпень 1999 р.. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна 
державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 739. Арк. 50. 

1020 Звернення оглядача з питань культури громадсько-політичної газети 
Чернівецької області «Буковина» Людмили Чередарик до Голови обласної 
держадміністрації Теофіла Бауера [12.11.1999]. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька 
обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 741. Арк. 75. 

1021 Інформаційний звіт про релігійну обстановку в області і стан контролю за 
виконанням Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» за 1992 р. 
ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 4. 

1022 Інформація начальника відділу у справах релігії О. Я. Приходнюка від 
25.08.1992. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 1. 
Спр. 54. Арк. 62. 

1023 Інформаційний звіт про релігійну обстановку в області і стан контролю 
за виконанням Закону України «Про свободу совісті та релігійної організації» за 
1993 р. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 1. 
Спр. 232. Арк. 9. 

1024 Голові облдержадміністрації І. М. Гнатишину. Експрес інформація 
станом на 07 серпня 1995 р. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна 
адміністрація. Оп. 2. Спр. 18. Інформації, довідки, доповідні з питань 
організаційно-масової роботи. Арк. 32. 
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стосовно реалізації соціально-економічної політики (оп. 2, 
спр. 1651025, 1661026, 4921027, 4951028, 7351029, 7371030, 7401031, 7411032); 
звітів про перебування офіційних румунських делегацій у 
Чернівецькій області (оп. 1, спр. 441033, 1411034; оп. 2, спр. 1661035, 

                                                            

1025 Про стан справ із виконанням Закону про мови в Чернівецькій міській раді та 
виконкомі 1.06.1993, В. Косяченко. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна 
адміністрація. Оп. 1. Спр. 165. Арк. 38. 

1026 Пропозиції щодо пункту і висновку Мінфіну України, вміщеному в листі від 
24.05.1996 р. № 12-02/8-2459 «Про питання друкованих засобів масової інформації». Чер-
нівецька обласна державна адміністрація 01.07.1996 № 07.37-6/1881. ДАЧО. Ф. 2896. 
Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 166. Арк. 79. Арк. 79–80. 

1027 Довідка про висвітлення аудіовізуальними та друкованими ЗМІ діяльності 
Верховної Ради України, органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування голові комітету з питань свободи слова та інформації Верховної Ради 
України п. І. Чижу на № 06-22 10-107 від 28.08.1998.  ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька 
обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 492. Арк. 47. 

1028 Інформація про суспільно-політичну ситуацію в області в грудні 
К. Нікітович. Чернівеьцка обласна державна адміністрація 05.01.1999. ДАЧО. 
Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 748. Арк. 2. 

1029 Інформація про виконання доручення щодо поліпшення інформування 
широких верств населення про діяльність органів виконавчої влади стосовно реалізації 
соціально-економічної політики К. Нікітович. Чернівецька обласна державна 
адміністрація 04.01.00 № 07-37-6/621. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна 
адміністрація. Оп. 2. Спр. 735. Арк. 41. 

1030 Довідка щодо роботи обласної державної телерадіокомпанії [І. Вергун]. 
Комітет інформації Чернівецької обласної державної адміністрації [5.05.1999 № 06-115]. 
ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 737. Арк. 5. 

1031 Інформація про деякі аспекти мовлення Чернівецької обласної державної 
телерадіокомпанії [М. Березовський]. Чернівецька обласна державна адміністрація 
[10.11.1999 № 3037-6/4434]. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна 
адміністрація. Оп. 2. Спр. 740. Арк. 109. 

1032 Кількість примірників газети «Урядовий кур’єр», доведених для передплати в 
районах області [М. Березовскький]. Чернівецька обласна державна адміністрація [1999]. 
ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 741. Арк. 113. 

1033 Звіт Представника Президента України по Чернівецькій області І. Гнатишина 
про перебування офіційної румунської делегації в Чернівецькій області з 26 по 
28 листопада 1992 р. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. 
Оп. 1. Спр. 44. Арк. 79. 

1034 Інформація про зустріч делегації Парламенту Румунії з представниками 
культурологічних товариств Чернівецької області 16.04.1993. ДАЧО. Ф. 2896. 
Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 65–66. 

1035 Довідка про функціонування проводового радіомовлення у населених 
пунктах Чернівецької області [А. Г. Казімірський]. Чернівецька обласна державна 
адміністрація [12.07.1993]. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна 
адміністрація. Оп. 2. Спр. 166. Арк. 193. 
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7361036); інформації про діяльність національно-культурних 
товариств та забезпечення прав національних меншин на території 
міста та області (оп. 1, спр. 441037, 1411038, 2261039, 2331040; оп. 2, 
спр. 1651041, 7411042); інформації про реалізацію мовної політики на 
території Чернівецької області (оп. 1, спр. 601043, 1651044; оп. 2, 

                                                            

1036 Звернення Чернівецького обласного товариства румунської культури 
ім. Міхая Емінеску до Голови Чернівецької обласної державної адміністрації 
п. Бауера Т. Й. 5 квітня 1999, № 19-01. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна 
державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 736. Арк. 61. 

1037 Аналіз основних направлень матеріалів газети «Плай роминеск» № 22 
від 24.11.1992 р. ЧОДА. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. 
Оп. 1. Спр. 44. Арк. 87. 

1038 Інформація про зустріч делегації Парламенту Румунії з представниками 
культурологічних товариств Чернівецької області 16.04.1993. ДАЧО. Ф. 2896. 
Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 65–66. 

1039 Інформація про окремі аспекти діяльності національно-культурних 
товариств [4 січня – 29 червня 1994 р.]. ЧОДА. Ф. 2896. Чернівецька обласна 
державна адміністрація. Оп. 1. Спр. 226. Арк. 103. 

1040 Довідка про виконання Закону «Про національні меншини в Україні» у 
Чернівецькій області 27 травня 1994 р.. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна 
державна адміністрація. Оп. 1. Спр. 233. Арк. 5–6. 

1041 Про стан справ із виконанням Закону про мови в Чернівецькій міській 
раді та виконкомі 1.06.1993, В. Косяченко. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна 
державна адміністрація. Оп. 1. Спр. 165. Арк. 38. 

1042 Рішення колегії Чернівецької обласної ради «Про стан та заходи щодо 
подальшого задоволення національно-культурних потреб різних етнічних груп 
населення Чернівецької області» № 18-15/09 від 22 грудня 1999 р. ДАЧО. Ф. 2896. 
Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 741. Арк. 198–199. 

1043 Довідка про стан реалізації заходів по виконанню Закону «Про мови в 
Україні» в дошкільних установах м. Чернівці 17.06.1992, обласна комісія по 
координації роботи та контролю за виконанням програми розвитку української 
мови та інших національних мов в області. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна 
державна адміністрація. Оп. 1. Спр. 60. Арк. 47–51. 

1044 Лист начальнику головного управління засобів масової інформації 
мінпресінформу п. Бойку І. Г. голови облкомпресінформу І. П. Вергуна 5.01.1996 
№ 01-05. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 2. 
Спр. 165. Арк. 38. 
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спр. 4901045); інформації про діяльність політичних партій та 
суспільно-політичну ситуацію в м. Чернівці та Чернівецькій 
області (оп. 1, спр. 1411046; оп. 2. спр. 181047, 4941048, 4951049, 7481050) 
дозволяють визначити особливості та ефективність функціо-
нування регіональної політичної еліти у Чернівецькій області. 

Деталізація процесу та процедур ухвалення рішень, взаємодія 
з інститутами громадянського суспільства, агрегування регіональних 
інтересів, процедура позиціонування у регіональному, національному 
та транскордонному просторах чернівецькою регіональною 
політичною елітою може бути здійснена за допомогою джерел, які 
сконцентровані на офіційних сайтах Чернівецької обласної державної 
адміністрації1051, Чернівецької обласної ради1052, Чернівецької міської 
ради1053, Новодністровської міської ради1054, районних державних 
адміністрацій районів Чернівецької області (Вижницької1055, 

                                                            

1045 Резолюція науково-методичної конференції освіти з румунською мовою 
викладання в Україні від 21 березня 1998 р., м. Чернівці. ДАЧО. Ф. 2896. 
Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 490. Арк. 18–19. 

1046 Дані про обласні організації політичних партій та громадсько-політичних 
об’єднань, надіслані в Адміністрацію Президента України 8.12.1992 р. ДАЧО. 
Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 4–5. 

1047 Голові облдержадміністрації І. М. Гнатишину. Експрес-інформація 
станом на 28 липня 1995 р. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна державна 
адміністрація. Оп. 2. Спр. 18. Арк. 26. 

1048 Чернівецька обласна державна адміністрація. Лист від 05.01.1999 
№ 07.37-30/4233 на № 30/4233 від 04.12.1998. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька 
обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 494. Арк. 101. 

1049 Інформація про суспільно-політичну ситуацію, що склалася у 
Чернівецькій області впродовж 1997 р. П. Гасюк. Чернівецька обласна державна 
адміністрація 12.01.1998 № 07.37/1-55. ДАЧО. Ф. 2896. Чернівецька обласна 
державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 495. Арк. 11. 

1050 Інформація про суспільно-політичну ситуацію в області в грудні 
К. Нікітович. Чернівецька обласна державна адміністрація 05.01.1999. ДАЧО. 
Ф. 2896. Чернівецька обласна державна адміністрація. Оп. 2. Спр. 748. Арк. 2. 

1051 Чернівецька обласна державна адміністрація. URL: https://bukoda.gov.ua/ 
1052 Чернівецька обласна рада. URL: http://oblrada.cv.ua/ 
1053 Чернівецька міська рада. URL: http://chernivtsy.eu/portal/ 
1054 Новодністровська міська рада. URL: https://miska-rada.com.ua/ 
1055 Вижницька районна державна адміністрація. URL: https://vyzhnytsia. 

bukoda.gov.ua 
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Герцаївської1056, Глибоцької1057, Заставнівської1058, Кельменецької1059, 
Кіцманської1060, Новоселицької1061, Путильської1062, Сокирянської1063, 
Сторожинецької1064, Хотинської1065) та районних рад Чернівецької 
області (Вижницької1066, Глибоцької1067, Кельменецької1068). 

Особливо важливим джерелом для дослідження процесу 
вироблення регіональної політики на рівні Чернівецької обласної 
ради є документи, у яких відображено: (1) рішення, прийняті на 
всіх сесіях, починаючи з 10 травня 2002 р. (IV скликання), та роз-
порядження1069; (2) результати поіменного голосування депутатів 
Чернівецької обласної ради1070; (3) регіональні програми1071; 
(4) бюджети1072 та (5) звіти голови1073. 

                                                            

1056 Герцаївська районна державна адміністрація. URL: https://hertza.bukoda. 
gov.ua/ 

1057 Глибоцька районна державна адміністрація. URL: http://rda-gl.gov.ua/ 
1058 Заставнівська районна державна адміністрація. URL: https://zastavna. 

bukoda.gov.ua/ 
1059 Кельменецька районна державна адміністрація. URL: https://kelmentsi. 

bukoda.gov.ua/ 
1060 Кіцманська районна державна адміністрація. URL: https://kitsman. 

bukoda.gov.ua/ 
1061 Новоселицька районна державна адміністрація. URL: https://novoselitsa. 

bukoda.gov.ua/ 
1062 Путильська районна державна адміністрація. URL: https://putyla. 

bukoda.gov.ua/ 
1063 Сокирянська районна державна адміністрація. URL: https://sokyriany. 

bukoda.gov.ua/ 
1064 Сторожинецька районна державна адміністрація. URL: 

http://storozhinecka-rda.gov.ua/ 
1065 Хотинська районна державна адміністрація. URL: https://khotyn. bukoda.gov.ua/ 
1066 Вижницька районна рада. URL: http://rayradavn.gov.ua/ 
1067 Глибоцька районна рада. URL: http://gl-rayrada.gov.ua 
1068 Кельменецька районна рада. URL: http://www.rr-kelm.cv.ua/ 
1069 Чернівецька обласна рада. Документи ради. URL: 

http://oblrada.cv.ua/documents/ 
1070 Чернівецька обласна рада. Документи ради. Результати голосування. 

URL: http://oblrada.cv.ua/document/list/section/99/ 
1071 Чернівецька обласна рада. Документи ради. Регіональні програми. URL: 

http://oblrada.cv.ua/document/regional_program/ 
1072 Чернівецька обласна рада. Документи ради. Бюджети. URL: 

http://oblrada.cv.ua/document/list/section/13/ 
1073 Чернівецька обласна рада. Документи ради. Звіти голови. URL: 

http://oblrada.cv.ua/document/list/section/29/ http://oblrada.cv.ua/document/list/section/29/ 
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Зазначимо, що з 11 районів Чернівецької області власні сайти 
мають тільки 3 районні ради – Вижницька, Глибоцька та Кельме-
нецька. Інші для висвітлення власної діяльності використовують 
онлайн платформу, створену Чернівецькою обласною радою – 
Територіальні громади Чернівецької області1074. Районні ради 
Герцаївського, Заставнівського та Хотинського, Кіцманського, 
Новоселицького, Путильського, Сокирянського та Сторожинець-
кого районів використали платформу «Територіальні громади 
Чернівецької області» для розміщення інформації про склад ради, 
сесії районної ради, проекти рішень сесії, поіменне голосування, 
очищення влади, бюджети, висновки та рекомендації постійних 
комісій, графіки прийому громадян, доступ до публічної 
інформації, запити депутатів районної ради, запобігання та 
протидію корупції, звернення депутатів районної ради, звернення 
до вищих органів державної влади, звіти голови районної ради, 
звіти по зверненнях громадян, оголошення про аукціони та 
конкурси, протоколи засідань конкурсних комісій, робочих груп, 
постійних комісій, президії, сесій, районні програми, регламенти, 
рішення Координаційної ради, розпорядження районної ради, 
спільні розпорядження голів райдержадміністрації та районної 
ради, статути комунальних підприємств та установ. Функціонують 
рубрики «Публічна інформація» та «Online-приймальня»1075. Такий 
набір систематично обновлюваної інформації дозволяє визначити 
функціональні характеристики Чернівецької регіональної політич-
ної еліти у розрізі районів. 

Варто наголосити, що із розгортанням процесів децентралі-
зації влади в Україні адміністративний поділ Чернівецької області 
суттєво змінюється. Відповідно до існуючих та вже оприлюднених 
проектів з 11 районів області буде створено тільки 3 з 
орієнтовними центрами – Чернівці, Хотин та Сторожинець (Див. 
рис. 11076) 
                                                            

1074 Територіальні громади Чернівецької області. URL: http://gromady.cv.ua 
1075 Новоселицька районна рада. URL: http://gromady.cv.ua/ns/rada/279/ 
1076 Замість одинадцяти районів Чернівецької області – три. URL: 

https://www.0372.ua/news/2451974/zamist-odinadcati-rajoniv-cerniveckoi-oblasti-tri 
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Рис. 1. Госпітальні округи та проектування районів на 
території Чернівецької області, 2019 

 
Дані рисунку 1 вказують на те, що до проектованих 

(1) Чернівецького, (2) Сторожинецького та (3) Хотинського 
районів увійдуть, відповідно, (1) Заставнівський, Кіцманський, 
Новоселицький, Герцаївський та Глибоцький райони, (2) Сторожи-
нецький, Вижницький і Путильський, (3) Сокирянський, Кельме-
нецький, Хотинський та м. Новодністровськ. Зміни територіально-
адміністративного поділу суттєво вплинуть, насамперед, на трафік 
локальних еліт у межах нових районів та чернівецького регіону в 
цілому. Але дослідження цього процесу можливе, на нашу думку, 
тільки після проведення перших місцевих виборів в умовах нового 
територіально-адміністративного поділу Чернівецької області. 
Сьогодні ж відбувається активне формування локальних 
політичних еліт на рівні об’єднаних територіальних громад, які 
почуваються у політичному просторі самодостатніми, але не 
завжди є достатньо компетентними в сфері політичної стилістики, 
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що безумовно впливає і впливатиме на їх взаємодію із політичною 
елітою районного та регіонального рівнів. 

У третій групі джерел сконцентровані матеріали, які 
дозволяють вивчати суспільні реакції на формування та функціо-
нування регіональної еліти у Чернівецькій області. Достатньо 
достовірними слід вважати результати численних соціологічних 
досліджень, якими оперують належні до регіональної політичної 
еліти політики. Однак їх використання обмежене певними 
застереженнями: (1) результати таких соціологічних досліджень не 
завжди оприлюднюються у вигляді, придатному для наукового 
опрацювання; (2) соціологічні дослідження, ініційовані на регіо-
нальному рівні, переважно мають «закритий» для науковців 
характер; (3) результати соціологічних досліджень, які щорічно 
проводяться студентами кафедри політології та державного управ-
ління Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, через їх навчальний характер, не має можливості 
вважати достовірними. 

Відповідно, на більшу увагу заслуговують матеріали черні-
вецького регіонального медіа-простору, зокрема, (1) друкованих 
періодичних видань, у яких відображено як офіційний, так і 
громадський зріз процесу формування, функціонування та дина-
міки чернівецької регіональної політичної еліти: «Чернівці» 
(друкований орган Чернівецької міської ради»)1077; «Буковинське 
віче» (друкований орган Чернівецької обласної ради)1078; «Буко-
вина»1079; «Молодий буковинець» (є інформативним центром 
інформаційного порталу «Молодий буковинець»)1080; «Час»1081, 

                                                            

1077 Чернівці. URL: https://ru-ru.facebook.com/pages/category/Media-News-
Company/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%A7% 
D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-633180836788456/ 

1078 Буковинське віче. URL: https://www.facebook.com/%D0%91%D1%83% 
D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%
B5-%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%B5-170029370106164 

1079 Буковина. URL: http://bukovina.co.ua/ 
1080 Молодий буковинець. URL: https://molbuk.ua/ 
1081 Час. URL: https://chas.cv.ua/ 
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«Погляд» (електронна версія дублюється російською мовою)1082; 
«Версії»1083, «Плай роминеск» (румунською мовою, друкована 
версія); (2) випуски теленовин і телепередач місцевих телеканалів 
ТРК «Чернівці»1084, «ТВА»1085, «Чернівецький промінь»1086, сус-
пільного телебачення UA: Буковина1087; (3) публікації в Інтернет-
виданнях «БукІнфо»1088, «BukNews»1089, «The Chernivtsi Times»1090; 
(4) інформаційних ресурсів районів Чернівецької області, до яких 
належать офіційний веб-сайт Вижницького району1091, районна 
газета «Вижницькі обрії», комунальне підприємство «Редакція 
районного радіомовлення “Радіо «Хвилі Черемошу»” Вижницької 
районної ради»1092; «Районний тижневик» та «Герцаївський віс-
ник»1093; газети «Новий день» та «Моніторул де Глібока»1094; 
«Голов Краю»1095; «Рідне слово»1096; «Вільне життя»1097; Новосели-
цька районна газета «Слово правди»1098; районна газета 

                                                            

1082 Погляд. URL: https://pogliad.ua/ 
1083 Версії. URL: http://versii.cv.ua/ 
1084 Телеканал «Чернівці». URL: http://mtrk.com.ua/ 
1085 ТВА. Нове телебачення старого міста. URL: https://tva.ua/ 
1086 Чернівецький промінь. URL: https://promin.cv.ua/ 
1087 UA: Буковина. URL: https://cv.suspilne.media/ 
1088 БукІнфо. Чернівецька незалежна інформаційна агенція. URL: 

https://www.bukinfo.com.ua/ 
1089 BukNews. URL: http://buknews.com.ua/ 
1090 The Chernivtsi Times. URL: https://times.cv.ua/ 
1091 Офіційний веб-сайт Вижницького району. URL: http://vdc.cv.ua 
1092 Вижницький район. Комунальні ЗМІ. URL: http://gromady.cv.ua/vn/mass_media 
1093 Герцаївський район. Комунальні ЗМІ. URL: http://gromady.cv.ua/gr/mass_media 
1094 Глибоцький район. Комунальні ЗМІ. URL: http://gromady.cv.ua/gl/ 

mass_media 
1095 Заставнівський район. Комунальні ЗМІ. URL: http://gromady.cv.ua/zt/ 

mass_media 
1096 Кельменецький район. Комунальні ЗМІ. URL: http://gromady.cv.ua/kl/ 

mass_media 
1097 Кіцманський район. Комунальні ЗМІ. URL: http://gromady.cv.ua/kl/mass_media 
1098 Новоселицький район. Комунальні ЗМІ. URL: http://gromady.cv.ua/ 

ns/mass_media 



              Регіональні політичні еліти в Україні 232

«Карпати»1099; Телерадіоорганізація «Сокиряни» та друковані ЗМІ 
«Дністрові зорі», «Сокиряни – сім днів»1100; «Рідний край», «Сто-
рожинець» та Сторожинецьке районне радіомовлення1101. Особ-
ливістю інформаційних ресурсів районів Чернівецької області є те, 
що більшість друкованих ЗМІ є недоступними у електронному 
вигляді. 

Більшість суб’єктів регіонального простору, окрім офіційних, 
зосереджені на висвітленні гучних та резонансних справ, 
пов’язаних з конкретними представниками політичної еліти 
Чернівеччини. Регулярно така інформація поширюється в програ-
мах «Наскрізь. Журналістські розслідування»1102 та «Політика. Все 
про політику, все довкола політики»1103 (телеканал «ТВА»); «Чия 
правда?»1104, «Без емоцій»1105, «Чорним по білому»1106 та «Репліка 
Вишинського»1107 (телеканал «Чернівецький промінь»); «Вибор-
чий округ»1108 та «Звіти наживо» (телеканал «UA: Буковина»)1109. 
Остання є результатом спільної діяльності всеукраїнського медіа-
проекту «UA: Суспільне мовлення» та громадського руху ЧЕСНО. 

                                                            

1099 Путильський район. Комунальні ЗМІ. URL: http://gromady. 
cv.ua/pt/mass_media 

1100 Сокирянський район. Комунальні ЗМІ. URL: http://gromady.cv.ua/ 
sk/mass_media 

1101 Сторожинецький район. Комунальні ЗМІ. URL: http://gromady.cv.ua/ 
st/mass_media 

1102 Наскрізь. Журналістські розслідування. URL: https://tva.ua/tv_schedule/ 
naskriz/ 

1103 Політика. Все про політику, все довкола політики. URL: 
https://tva.ua/tv_schedule/polityka/ 

1104 Чия правда? URL: https://promin.cv.ua/2019/07/25/sohodni-u-chyii-pravdi-
obhovoriat-zaborhovanist-iz-zarplat-pered-teplovykamy.html 

1105 Без емоцій. № 7. Григорій Тіміш. URL: https://www.youtube.com/ 
watch?v=Yz05Za7Gs5w&list=PL23qCrY-zbXehSdteAOwZ3_s7-66b7caR&index= 
16&t=0s 

1106 Чорним по білому. На що піде влада, аби зірвати – вибори секретаря? URL: 
https://promin.cv.ua/2017/11/24/na-shcho-pide-vlada-aby-zirvaty-vybory-sekretaria.html 

1107 Репліка Вишинського. Каспруку в Чернівцях доведеться триматися за 
мерське крісло. URL: https://promin.cv.ua/2019/05/30/kaspruku-v-chernivtsiakh-
dovedetsia-trymatysia-za-merske-krislo.html 

1108 Виборчий округ. URL: https://cv.suspilne.media/programs/322 
1109 Звіти наживо. URL: https://cv.suspilne.media/programs/134 
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Дотримуючись політичної нейтральності, у ній упродовж 
52 хвилин про результати своєї діяльності звітують перед гро-
мадою та відповідають на питання у прямому ефірі голови 
бюджетних комісій рад, керівники департаментів культури, освіти, 
охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та голови 
ОТГ. 

Зауважимо, що дослідження регіональних політичних еліт 
потребує вивчення внутрішніх архівів політичних партій. 
Особливо важливими вони є для встановлення соціально-
демографічних та статусних ознак регіональної політичної еліти, і 
не стільки у вимірі статі, віку, освіти, скільки у вимірі освітньої 
траєкторії, оцінки власної сфери зайнятості, професії та статусу на 
момент політичного старту («спливання кандидата»). Останні 
параметри відображені у автобіографіях політиків (а не у 
офіційних біографіях), які мають зберігатися у партійних архівах 
та часто є недосяжними для науковців. Як правило, регіональні 
осередки політичних партій не мають повного комплекту 
біографічних довідок щодо своїх членів чи кандидатів, які 
висуваються партією на парламентських виборах або на виборах 
до органів місцевого самоврядування. Звернення до офіційних 
біографій представників чернівецької регіональної політичної 
еліти завжди вказувало на соціальний і політичний контекст їх 
створення та зв’язок з певними (переважно актуальними на 
момент виборів) подіями. 

Не менш важливою проблемою джерельного забезпечення 
процесу вивчення чернівецької регіональної політичної еліти є 
відсутність офіційно підтвердженої інформації про її неформальну 
структуру (клани, клієнтели, обойми), яка, з одного боку, домінує 
над формальною структурою, з іншого – визначає процес та 
процедуру ухвалення рішень на регіональному рівні та позицію 
щодо політики національного рівня. Окремі елементи такої 
інформації відображені у журналістських розслідуваннях, однак 
вони не мають офіційного статусу.  

Зважаючи на наведені вище характеристики основних груп 
джерел з джерельного забезпечення дослідження регіональної 
політичної еліти у Чернівецькій області, вважаємо необхідним 
проведення експертного дослідження, предметом якого мають 
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стати питання формування, динаміки, якості регіональної еліти, її 
ціннісних характеристик та функціональної ефективності. Нами 
планується проведення експертного опитування методом анкету-
вання у всіх районах Чернівецької області та м. Чернівці (загальна 
кількість опитаних – 35 осіб). 

Проведення експертного дослідження у вигляді анкетування 
має здійснюватися із залученням таких відкритих питань, як:  

– Яке Ваше ставлення до наукової позиції, що сучасні 
регіональні політичні еліти в Україні за рівнем професіоналізму та 
функціональної спрямованості є квазіелітами – елітами лише за 
своїм статусом і владними повноваженнями? 

– На основі яких принципів та за допомогою яких механізмів 
відбувався / відбувається процес формування чернівецької 
регіональної політичної еліти? 

– Опираючись на власні спостереження, як Ви оцінюєте 
динаміку якісних змін у сучасній чернівецькій регіональній 
політичній еліті? 

– Які ціннісні установки та мотиви є основою діяльності 
регіональної політичної еліти у Чернівецькій області? 

– Які позитивні характеристики політичної еліти частіше за 
все простежуються в діях чернівецької регіональної політичної 
еліти? 

– Які фактори та чинники, на Вашу думку, знижують 
ефективність дій чернівецької регіональної політичної еліти? 

– Які чинники / характеристики визначають стабільне 
перебування в статусі представника чернівецької регіональної 
політичної еліти? 

– Яким чином можна покращити якісні характеристики 
чернівецької регіональної політичної еліти? 

– Чи можна змінити систему латентно-тіньових взаємин між 
окремими сегментами регіональної політичної еліти та між елітою 
і бізнесом, елітою і громадянським суспільством? 

– Яким чином змінюватиметься формування, функціонування 
та роль регіональної політичної еліти із поглибленням / 
завершеннями процесів децентралізації влади? 

Результати експертного опитування за визначеними вище 
напрямами в сукупності з доступним колом джерел щодо 
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характеристик та діяльності чернівецької регіональної політичної 
еліти можуть поглибити сформований комплекс наукового знання 
про соціально-демографічний та соціально-економічний профілі 
чернівецької регіональної політичної еліти та поглибити розуміння 
її (1) ставлення до базових рис демократії та її основних інститутів 
і цінностей; (2) взаємодії з національними і локальними елітами, 
бізнесом та інститутами громадянського суспільства; (3) визна-
чення стратегічних пріоритетів та тактичних прийомів політичної 
діяльності. Водночас, джерельно незабезпеченим залишатиметься 
вивчення мотивації політичної діяльності представників черні-
вецької регіональної політичної еліти в частині міжпартійної 
міграції, зміни ціннісних пріоритетів та артикуляції власних 
бізнес-інтересів. 

 
 
 

г) ПОЛТАВЩИНИ 

Сучасна політична еліта Полтавщини є багатоскладовим 
феноменом. З одного боку, її каркас утворюють високопосадовці, 
що є офіційними репрезентантами регіону в органах влади на 
загальнодержавному та локальному рівнях. З іншого боку, 
політична еліта Полтавщини включає низку тіньових гравців 
політичного поля, зокрема, представників великого фінансового 
капіталу, які прагнуть впливати на розподіл влади в регіоні та 
ведуть боротьбу за контроль над символічним капіталом – 
громадською думкою, електоральними симпатіями та політичною 
поведінкою мешканців області. Крім цього, до політичної еліти 
Полтавщини належить низка представників формальних та 
неформальних інституцій, які залучені у процес прийняття та 
впровадження політичних рішень на локальному рівні.  

Аналіз політичної еліти Полтавщини, зокрема її цінностей, 
ідентичностей, специфіки політичної поведінки, має базуватися на 
низці важливих джерел. Передовсім, це – офіційні документи 
Верховної Ради України: постанови та розпорядження, що 
регулюють низку важливих питань суспільно-політичного змісту, 
зокрема таких, як: призначення позачергових виборів на 
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місцевому рівні1110, зміни категорії поселень області1111, 
відзначення локальних свят1112, формування територій громад1113, 
перейменування населених пунктів області1114 тощо. Також 
цінними для дослідження локальної політичної еліти Полтавщини 
є укази та розпорядження Президента України про призначення та 
звільнення голів обласної та районних державних адміністра-
цій1115, про нагородження місцевих суспільно-політичних діячів 
вищими відзнаками за заслуги1116, про призначення суддів1117 та ін. 
Джерела, до яких належать документи Верховної Ради України та 
Президента України, надають важливу інформацію про специфіку 
ротації місцевих еліт, швидкість та глибину її оновлення, 
періодичність відзначення кращих з-поміж регіональних управлін-
ців. Також, саме ці джерела представляють офіційний дискурс, в 
якому акцентуються пріоритети у знаково-символічному просторі 
життя локальних громад, зокрема такі, як локальні свята, нові 
урбаноніми тощо. 
                                                            

1110 Про призначення позачергових виборів Дейманівського сільського 
голови (Дейманівська сільська рада Пирятинського району Полтавської області). 
Постанова Верховної Ради України від 22.09.2016 № 1567-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1567-19 

1111 Про віднесення селища міського типу Решетилівка Решетилівського 
району Полтавської області до категорії міст районного значення. Постанова 
Верховної Ради України від 07.11.2017 № 2185-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2185-viii  

1112 Про відзначення 1025-річчя заснування міста Лубен Полтавської 
області. Постанова Верховної Ради України від 16.05.2013 № 266-VII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-vii?lang=ru  

1113 Про внесення змін до перспективного плану формування територій 
громад Полтавської області. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
19.06.2019 № 476-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994-2015-р 

1114 Про перейменування села Падалки Полтавського району Полтавської 
області. Постанова Верховної Ради України від 13.03.2018 № 2332-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2332-19  

1115 Про тимчасове виконання обов'язків голови Полтавської обласної 
державної адміністрації. Указ Президента України від 14.06.2019 № 413/2019. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413/2019  

1116 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня 
Конституції України. Указ Президента України від 27.06.2019 № 470/2019. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470/2019  

1117 Про призначення суддів. Указ Президента України від 17.05.2019 
№ 267/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/267/2019  
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Важливий пласт аналітичних даних містить сайт Центральної 
виборчої комісії України1118 щодо виборчих кампаній різних років: 
президентські (починаючи з 2004 р.), парламентські (з 2006 р.), 
місцеві вибори (з 2010 р.). Разом із тим, на сайті ЦВК відсутня 
інформація про вибори до 2000-х років, що ускладнює аналітичну 
роботу дослідника політичних еліт Полтавщини. Однак є розділ 
«Доступ до публічної інформації», який ознайомлює відвідувачів 
сайта із можливістю доступу до даних ЦВК, що становлять 
суспільний інтерес та знаходяться у володінні суб’єктів владних 
повноважень. Загалом, сайт ЦВК постає цінним джерелом для 
вивчення регіональної політичної еліти Полтавщини, оскільки є 
найбільш повним інформаційним ресурсом щодо офіційних 
результатів виборчих кампаній різних років, що презентує дані не 
тільки про переможців, але і про аутсайдерів політичного процесу 
в регіоні – осіб, що з тих чи інших причин «випадали» та 
«з’являлися» на політичній мапі Полтавщини в різних статусних 
позиціях у різні роки.  

Інформативно насиченим джерелом для вивчення суспільно-
політичних процесів в області та визначення специфіки функціо-
нування локальної політичної еліти є єдиний реєстр громадьких 
формувань, представлений на сайті Міністерства юстиції 
України1119. Саме цей Інтернет-ресурс надає інформацію про 
політичні партії, громадські організації, торгово-промислові 
палати, місцеві громадські формування області та їх символіку. 
Також багатогалузеву інформацію у регіональному зрізі надає 
Державна служба статистики. Зокрема, щодо Полтавщини пред-
ставлена демографічна та соціальна статистика (населення та 
міграція, ринок праці, доходи населення), економічна статистика 
(валовий регіональний продукт, інформація щодо діяльності 
підприємств області, показники внутрішньої торгівлі, капітальних 
інвестицій, зовнішньої торгівлі)1120 тощо. Більш специфіковану 

                                                            

1118 Центральна виборча комісія України. URL: https://www.cvk.gov.ua  
1119 Єдиний реєстр громадських формувань. URL: https://minjust. 

gov.ua/unitarylist  
1120 Багатогалузева статистична інформація. Державна служба статистики. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua  
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інформацію подає сайт Головного управління статистики у 
Полтавській області1121, на якому розміщено дані про соціально-
економічне становище області, міст та районів Полтавщини, 
каталог офіційних статистичних публікацій у 2019 та попередніх 
роках, експрес- та прес-випуски, метаописи держстатспостере-
жень. Відомості державних організацій статистично унаочнюють 
середовище, в якому функціонують еліти. Крім цього, вони 
розкривають базові вектори розвитку та/або занепаду локальних 
громад, що прямо чи опосередковано є наслідком управлінських 
рішень представників політичної еліти. Таким чином, саме офіцій-
ні дані державних статистичних органів становлять непересічний 
інтерес, адже саме вони надають характеристику соціальному 
полю, в якому функціонують еліти, і разом із тим є інструментом 
оцінки політичних портретів місцевих високопасадовців, зокрема їх 
внеску у покращення життя громад – не тільки зі слів (наприклад, у 
програмних документах та виступах, що рясніють спекулятивними 
цифрами), але і щодо справ, що може бути підтверджено 
відповідними офіційними показниками розвитку регіону.  

Пріоритетні напрями соціально-політичного поступу Полтав-
щини зафіксовано в локальних офіційних документах, серед яких, 
зокрема: «Програма економічного і соціального розвитку Полтав-
ської області на 2019 рік»1122, «Стратегія розвитку Полтавської 
області до 2020 року»1123, «Програма сприяння залученню 
інвестицій, розвитку економічного співробітництва та формування 
позитивного іміджу Полтавської області на 2017–2020 роки»1124, 
«Комплексна програма розвитку малого і середнього під-
                                                            

1121 Головне управління статистики у Полтавській області. URL: 
http://pl.ukrstat.gov.ua  

1122 Програма економічного і соціального розвитку Полтавської області на 
2019 рік. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-programu-ekonomichnogo-i-
socialnogo-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-na-2019-rik  

1123 Стратегія розвитку Полтавської області до 2020 року. URL: 
http://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-do-2020-roku-0  

1124 Програма сприяння залученню інвестицій, розвитку економічного 
співробітництва та формування позитивного іміджу Полтавської області на 2017–
2020 роки. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-programu-spriyannya-
zaluchennyu-investiciy-rozvitku-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-formuv  



                                                    Аналіз емпіричної бази дослідження...    239

приємництва у Полтавській області на 2017–2020 роки»1125, 
«Обласна програма «Бюджет участі Полтавської області на 2017–
2020 роки»1126, «Програма розвитку та підтримки аграрного 
комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період 
до 2020 року»1127, «Обласна програма забезпечення молоді житлом 
на 2018–2022 роки»1128, «Обласна програма розвитку туризму і 
курортів на 2016–2020 роки»1129, «Міська програма охорони 
культурної спадщини і збереження історичного середовища міста 
Полтава на 2018–2022 роки»1130, «Полтава 2030. Концепція 
інтегрованого розвитку міста»1131 та інші. Цінними джерелами для 
дослідження також є офіційні документи, що формували образ 
локального «Ми», зокрема, Статути територіальних громад 
Полтавської області. Вивчаючи їх, дослідник локальної політичної 
еліти Полтавщини може почерпнути важливу інформацію щодо 
стратегічних орієнтирів розвитку локальних спільнот, її пріори-
тетів та здобутків, а також специфіки позиціонування очільників 
Полтавщини у їх взаємовідносинах із мешканцями області, як вони 
формують та ретранслюють у часі конвенційні погляди та оцінки, 
що регулюють певний порядок колективного співжиття. 

                                                            

1125 Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у 
Полтавській області на 2017 – 2020 роки. URL: http://www.adm-
pl.gov.ua/sites/default/files/programa_malogo_pidpriiemnictva.pdf  

1126 Обласна програма «Бюджет участі Полтавської області на 2017–2020 
роки. URL:  http://rada-ns.gov.ua/updfiles/file/budget_uchasti/obl_progr.pdf  

1127 Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за 
пріоритетними напрямками на період до 2020 року. URL: http://apk.adm-
pl.gov.ua/storinka/programa-rozvitku-ta-pidtrimki-agrarnogo-kompleksu-poltavshchini-
za-prioritetnimi  

1128 Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018 – 2022 роки. 
URL: http://www.adm-pl.gov.ua/sites/default/files/oblasna_programa_zabezpechen-
nya_molodi_zhitlo_m_2018-2022.pdf  

1129 Обласна програма розвитку туризму і курортів на 2016–2020 роки. URL: 
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/10/220.pdf  

1130 Міська програма охорони культурної спадщини і збереження 
історичного середовища міста Полтава на 2018–2022 роки. URL: 
http://www.dc.rada-poltava.gov.ua/docs/?sort=-filename&page=322  

1131Полтава 2030. Концепція інтегрованого розвитку міста. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1Rzf_AaUJ29PNKfNoDts2Ar4BF7Z7Nt1D/view  
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Важливими джерелами для аналізу локальної політичної еліти 
Полтавщини є сайти органів державної влади та місцевого само-
врядування, зокрема, обласної державної адміністрації, обласної 
ради, міських рад у Полтавській області. Офіційні дані щодо 
виконавчої влади в Полтавській області містить сайт Полтавської 
обласної державної адміністрації1132 (далі – ОДА). Тут, зокрема, 
розміщено інформацію щодо керівництва, колегії ОДА, розміщено 
звіти її голови, інтернет-сторінки 25 районних державних 
адміністрацій1133, на яких представлено інформацію щодо 
актуального стану розвитку окремих районів Полтавщини. У 
розділі «Нормативна база» розміщено базу даних, що включає 
накази керівника апарату ОДА, проекти рішень обласної ради, 
проекти розпоряджень та розпорядження голови ОДА1134. На 
сторінці «Діяльність Полтавської обласної державної адміністра-
ції» подано поточний план заходів адміністрації, інформацію щодо 
виконання бюджету, а також обласних комплексних цільових 
програм тощо1135. Разом із тим, деталізований аналіз окремих 
рубрик сайта показав, що інформація щодо публічної діяльності 
Полтавської ОДА станом на липень 2019 р. в окремих розділах 
сайта є застарілою. Про це свідчить, зокрема, наповнення у 
рубриці «Публічна адміністрація» – «Пряма мова», останнє 
оновлення якого датоване 2016 р. Разом із тим, на сайті регулярно 
публікуються дані про проведення консультацій з громадськістю, 
плани роботи Полтавської ОДА та квартальні звіти про їх 
виконання – за 2015, 2016, 2017, 2018 роки1136. Також на сайті 
міститься цікава рубрика – «Реагування на критику», де, зокрема, 

                                                            

1132Полтавська обласна державна адміністрація. URL: http://www.adm-
pl.gov.ua/page/publichna-administraciya  

1133 Районні державні адміністрації. URL: http://www.adm-
pl.gov.ua/page/rayonni-derzhavni-administraciyi-1  

1134 Нормативна база. Полтавська обласна державна адміністрація. URL: 
http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/5  

1135 Діяльність Полтавської обласної державної адміністрації. URL: 
http://www.adm-pl.gov.ua/page/diyalnist-poltavskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-
administraciyi  

1136 Плани роботи Полтавської обласної державної адміністрації та звіти про 
їх виконання. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/page/plani-roboti-poltavskoyi-
oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi-ta-zviti-pro-yih-vikonannya  
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зазначено, що «організація, яка не реагує на розумні вислов-
лювання на свою адресу, відповідно, не помічає своїх помилок і 
оман і, врешті-решт, повторює ті ж помилки»1137. Вказані відомості 
є суттєвими для розуміння ідентичності політичної еліти 
Полтавщини – як вона позиціонується у відкритих джерелах, які 
саме ціннісні орієнтири та пріоритети впроваджує на локальному 
рівні, як висвітлює свої статусні позиції у політичному полі.  

Сайт Полтавської обласної ради1138 надає інформацію щодо 
органів місцевого самоврядування області, містить офіційні 
документи, статистичну інформацію, представляє керівництво 
обласної ради, зокрема, біографічні дані про її голову, заступників, 
депутатів VII скликання, а також фракції та постійні комісії. 
Репрезентативною щодо еліт Полтавщини є база документів 
обласної ради, зокрема, навігація у рубриці «Документи обласної 
ради», завдяки якій у загальному доступі відвідувачів сайта є 
рішення сесій V, VI, VII скликань, розпорядження голови з 2015 до 
2019 р., рекомендації та протоколи постійних комісій, обласні 
програми та звіти про використання бюджетних коштів. Це 
безпосередньо дає змогу оцінити контекст, в якому здійснюється 
влада на місцях – якими є першочергові завдання та виклики 
розвитку територій для локальних високопосадовців, як вони 
бачать майбутнє Полтавщини та яку роль відводять у цих процесах 
громадам. 

Однак, незважаючи на великий обсяг інформації, змістовне 
наповнення персональних сторінок депутатів Полтавської обласної 
ради VII скликання станом на липень 2019 р. є вкрай обмеженим. 
Так, наприклад, загальний формуляр, в якому депутати мають 
зазначити свої рік народження, партійність, місце роботи та 
посаду, e-mail, телефон, Facebook сторінку, прізвище та ім’я 
помічника-консультанта, більшість народних обранців залишили 
заповненими наполовину, вказуючи лише загальні відмості про 
себе. Дані про зворотний зв’язок із депутатом – через e-mail, 
телефон, Facebook сторінку часто взагалі відсутні. Проаналізу-

                                                            

1137 Реагування на критику. Полтавська обласна державна адміністрація. 
URL: http://www.adm-pl.gov.ua/page/reaguvannya-na-kritiku#  

1138 Полтавська обласна рада. URL: http://www.oblrada.pl.ua  
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вавши сторінки депутатів Полтавської обласної ради VII скли-
кання за результатами місцевих виборів 2015 р. із врахуванням 
ротацій, що відбулися1139, бачимо, що з 84 депутатів 19 не надали 
жодної інформації про можливість зворотного зв’язку із ними – 
рубрика e-mail, телефон, Facebook сторінка, прізвище та ім’я 
помічника-консультанта у цих депутатів лишилися порожніми. 
Таким чином, аналітичний огляд сайта Полтавської обласної ради 
дає змогу зрозуміти, якими є поведінкові стратегії високо-
посадовців області під час здійснення своїх повноважень, якою є 
міра їх відкритості та доступності для громадян. 

Інформативно розмаїтим джерелом є сайти міських рад 
області. Так, офіційна Інтернет сторінка Полтавської міської ради 
та виконавчого комітету пропонує відвідувачам дані щодо роботи 
міської влади: документи виконавчих органів, результати 
поіменного голосування, бюджет міста, розпорядження міського 
голови, рішення міськвиконкому, рішення ради, діючі програми 
міської ради, паспорти бюджетних програм, публічні звіти тощо. 
Для швидкої навігації в архіві документів на сайті передбачена 
пошукова система1140. Окремо на сайті наголошено на можли-
востях партиципаторного бюджетування в Полтаві, тим самим для 
городян формально відкрито можливості для безпосередньої 
участі у розбудові рідного міста. Окремим важливим ресурсом для 
аналізу роботи сучасної політичної еліти Полтавщини є веб-
портали «Відкриті дані Полтавської міської ради»1141, «Полтава 
2030. Інтегрований розвиток міста»1142. На сайті Кременчуцької 
міської ради1143 та виконавчого комітету, зокрема, міститься 

                                                            

1139 Список депутатів Полтавської обласної ради сьомого скликання за 
результатами місцевих виборів 2015 р. із врахуванням ротацій, що відбулися. 
URL: http://www.oblrada.pl.ua/index.php/oblrada/deputati-poltavskoyi-oblasnoyi-radi-
vii-sklikannja  

1140 Полтавська міська рада та виконавчий комітет. Публічна інформація. 
URL: http://www.rada-poltava.gov.ua/documents/diyuchi_programi_miskoi_radi/  

1141 Діючі програми міської ради. URL: http://www.rada-
poltava.gov.ua/documents/diyuchi_programi_miskoi_radi/  

1142 Полтава 2030. Інтегрований розвиток міста: веб-сайт. URL: 
http://www.2030.poltava.ua/ua/  

1143 Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради та виконавчого 
комітету. URL: https://www.kremen.gov.ua  
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інформація про депутатів міської ради, прийняті рішення міської 
ради, прийняті рішення виконавчого комітету, розпорядження 
міського голови, дані щодо голосування у міській раді, а також 
громадський бюджет міста. Прикметним є також акцентування 
унікальності міста як «міста розвиненого експортоорієнтованого 
бізнесу», «енергоефективне та безпечне місто», «креативний та 
гуманітарний простір розвитку людини»1144. Горішньоплавнівська 
міська рада Полтавської області також представлена у мережі 
Інтернет на окремій сторінці1145. Рубрикатор сайта містить такі 
підрозділи, як «міська влада», «прозора влада», «інформаційний 
портал», на яких представлено дані про міського голову, 
виконавчий комітет, міську раду, органи самоорганізації населен-
ня, виконавчі органи, громадську раду. Окремо акцентовано 
процеси очищення владних інституцій на відповідних сторінках 
«очищення влади» та «антикорупційна політика», а також 
оприлюднено міські програми розвитку та інвестиційні можли-
вості ведення бізнесу. Загалом, офіційні сайти органів державної 
влади та місцевого самоврядування у Полтавській області є 
вагомим джерелом для вивчення офіційного владного дискурсу: 
програмних документів регіонального та місцевого розвитку, 
відкритих даних щодо біографій місцевих високопосадовців, а 
також систематичності, відкритості, ціннісних пріоритетів їх 
роботи.  

Прикметно, що політичні діячі сучасної Полтавщини не 
мають власних персональних сайтів – серед них, зокрема, 
О. Мамай, О. Матковський, О. Пругло, С. Каплін та інші. Окремі 
політичні діячі ведуть Facebook сторінки. Так, активною є Facebook 
сторінка О. Кулініча1146 – тричі депутата Полтавської обласної 
ради (2002, 2006, 2010 рр.), народного депутата України VII, VIII 
скликань. На сторінці політика презентовано короткі біографічні 
відомості, наявна інформація про зворотний зв’язок, а також низка 
публікацій щодо ініціатив депутата, зокрема, про ремонт доріг, 
                                                            

1144 Панель міста Кременчук: основні показники. URL: 
http://misto.kremen.gov.ua/index.php?view=datasets&division=strategy  

1145 Горішньоплавнівська міська рада. URL: http://www.hp-rada.gov.ua  
1146 О. Кулініч. Facebook сторінка. URL: https://www.facebook.com/ 

OlehKulinich/  



              Регіональні політичні еліти в Україні 244

проведення молодіжних спортивних турнірів, численні зустрічі із 
виборцями тощо. Також на сторінці розміщено звернення депутата 
з нагоди різноманітних свят, відеозаписи його інтерв’ю та виступів 
у Верховній Раді України. Активним у мережі Facebook є також 
діючий голова Полтавської обласної ради О. Біленький1147. 
Основна увага у дописах на його сторінці приділена зверненням із 
вітальним словом з нагоди свят, ініціативам, впровадженим Пол-
тавською обласною радою, та інформуванням про робочі візити на 
Полтавщину вищого керівництва держави тощо. Разом із тим, на 
Facebook сторінках вищезгаданих політичних діячів Полтавщини 
практично не представлена інформація щодо позицій політиків з 
основних суспільно-політичних питань, відсутні їх коментарі та 
реакції на ті чи інші події в регіоні, Україні, світі. Загалом, 
персональні Інтернет сторінки високопосадовців дають уявлення 
передовсім про їх самопозиціонування у інформаційному просторі, 
світоглядні пріоритети у повсякденних практиках здійснення 
влади, про швидкість та змістовність у реакціях щодо проблемних 
точкових питань розвитку місцевих громад та області загалом.  

Довідкові видання, що розкривають палітру політичної еліти 
Полтавщини, є численними. Серед найбільш репрезентативних – 
довідники «Хто є хто в Україні»1148, «Міста України»1149, «Полтав-
щина: енциклопедичний довідник»1150, «Регіони України»1151 та 
інші. Для вивчення регіональної політичної еліти вони мають 
непересічну цінність, зокрема, тому, що висвітлюють хронологію 
змін у середовищі локальної політичної еліти, а також основні 
показники продуктивності її роботи на благо локального соціуму 
та/або окремих персон, актуалізуючи тему ангажованості та/або 
корумпованості високопосадовців області. 

                                                            

1147 О. Біленький. Facebook сторінка.  URL: https://www.facebook. 
com/o.bilenkyi/  

1148 Хто є хто в Україні. URL: http://www.whoiswho.in.ua  
1149 Іванченко А. Міста України: Довідник. Київ: НВП «Картографія», 1999.  
1150 Полтавщина: енциклопед. довідник / за ред. А. В. Кудрицького. Київ: 

УЕ, 1992.  
1151 Регіони України. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/ 

Arch_reg.htm  
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Важлива інформація щодо позиціонування представників 
локальної політичної еліти Полтавщини міститься у місцевих ЗМІ, 
як друкованих, так і електронних. Перипетії політичного життя на 
Полтавщині на початку 1990-х років висвітлено у численних 
публікаціях у форматі прямої мови, звернень керманичів області з 
тих чи інших питань. Серед найбільш репрезентативних щодо 
політичних еліт є тексти інтерв’ю «Інтелігенція Полтави: бранці 
страху чи лицарі духу?»1152, звернення суспільно-політичних 
діячів, зокрема В. Яворівського1153, О. Ткаченка1154, Л. Лук’яненка, 
В. Гриньова1155 та багатьох інших. Середина 1990-х років симво-
лічно може бути охарактеризована назвою статті «Боротьба двох 
підходів до життя»1156, а початок 2000-х «заграванням» місцевої 
еліти зі Центральною владою в Києві1157 та подальшим розігруван-
ням сценарію «розколу України»1158.  

Генезис і особливості регіональної політичної еліти 
репрезентують друковані ЗМІ Полтавщини: «Зоря Полтавщини» – 
всеукраїнська громадсько-політична газета (бере свій початок від 
«Полтавських губернських відомостей» (1838), з листопада 1917 р. 
виходила за назвою «Молот», на початку 1920-х років стала 
газетою «Известия» та «Вісті-Известия», «Голос труда», «Більшо-
вик Полтавщини», з 1943 р. набула назву, актуальну до сьогодні – 
«Зоря Полтавщини»; «Молода громада» – молодіжна обласна 
газета (виходила з 1991 до 2002 р.); «Полтавська думка – 2000» 
(бере початок від газети «Полтавська думка», 1994 р., з 1999 р. 
газета переіменована на «Полтавська думка – 2000») – обласна 
незалежна газета, що у 2009 р. була визнана кращою в Україні в 

                                                            

1152 Інтелігенція Полтави: бранці страху чи лицарі духу? // Полтавський 
вісник. 1991. 4–10 жовтня.  

1153 Полтавський вісник.1991. 18–24 жовтня.  
1154 Полтавський вісник.1991. 15–21 листопада. 
1155 Полтавський вісник.1991. 22–28 листопада. 
1156 Боротьба двох підходів до життя // Полтавський вісник. 1994. 8–14 липня. 
1157 У Полтаві Віктору Януковичу пообіцяли підтримку на виборах і 

запропонували... стати почесним президентом ФК «Ворскла» // Вечірня Полтава. 
2003. 21 жовтня. 

1158 Не допустити розколу суспільства // Вечірня Полтава. 2003. 25 
листопада. 
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жанрі журналістських розслідувань1159; «Полтавський вісник» (бере 
початок від щотижневика «Полтавскій весникъ» 1902 р.) – видання 
Полтавської міської ради; «Вечірня Полтава» – загальнодержавне 
інформаційно-політичне видання, виходить з 1995 р.; «Коло» – 
виходить друком з 2002 р. та вирізняється гострим характером 
публікацій та репутацією одного зі скандальних видань регіону. 
Серед найбільш впливових видань у м. Кременчуці – «Кремен-
чуцький Телеграф», «Вісник Кременчуга», «Кременчуцька 
панорама» (медійний майданчик місцевого осередку політичної 
партії «Рідне місто»), «Панорама плюс», «Автограф». У м. Горішні 
Плавні виходить газета «ТелеЕкспрес», що була заснована як 
додаток до ТРК «ГОК-ТБ» – місцевого телеканалу, створеного 
Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, а також газети 
«Громадська думка» та «Вікенд». У м. Лубни попитом корис-
тується газета «Вісник» (Лубни). Також на території Полтавської 
області функціонує Державна телерадіокомпанія «Лтава», яка 
охоплює 85% населення області та висвітлює найбільш важливі 
події регіону та діяльність муніципальної влади. Так, зокрема, 
тележурналісти пропонують своїм глядачам у 2019 р. телепроект 
«Виборчий округ», основним завданням якого є налагодження 
якісного діалогу між народними депутатами та їх виборцями, а 
також висвітлення професійної діяльності депутатів. Саме з 
вищезгаданих ресурсів можна отримати інформацію про цінності, 
ідентичності, політичну поведінку політичної еліти Полтавщини у 
форматі звернень, інтерв’ю, коментарів тощо. 

Разом із тим, в останні роки на Полтавщині спостерігається 
тенденція до міграції аудиторії традиційних ЗМІ у мережу 
Інтернет. Саме тому сьогодні особливий інтерес як джерело знань 
про політичну еліту Полтавщини викликають веб-сайти, як, 
наприклад: «Vpoltave.info», «Коло», «Репортер», «Полтавщина», 
«0532.ua», «Poltava.info», «vechirka.pl.ua», «poltavanews.com.ua», 
«vestnik.in.ua», «tribuna.pl.ua», де можна знайти численні інтерв’ю1160 

                                                            

1159 Степаненко М. Періодичні видання Полтавщини. URL: 
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5764/1/Stepanenko1.pdf  

1160 Інтерв’ю з Валерієм Головком. URL: https://tribuna.pl.ua/media/intervyu-z-
valeriyem-golovkom/   
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та пряму мову1161 перших осіб області, в яких представлено їх 
оцінки щодо суспільно важливих питань, а також роздуми про 
власні перемоги та поразки в політиці, «больові точки» сучасного 
розвитку Полтавщини. 

Загалом, у медіапросторі області широко висвітлено роль і 
місце регіональної еліти у процесах розбудови незалежної 
України, а також зафіксовано найважливіші тенденції у ротації 
еліт регіону, їх позиціонування на Полтавщині та у відносинах із 
центральною владою в Києві. Переважна більшість комунальних 
ЗМІ у своїй роботі впливає на формування політичних префе-
ренцій громадян у контексті їх стримування від небажаних для 
муніципальної влади виявів соціального протесту. Основні 
меседжі цих ЗМІ спрямовані на блокування неконтрольованих 
громадських ініціатив, що можуть підірвати основи соціальної 
стратифікації та розподілу сфер впливу у області. Характер 
власності при цьому є визначальним критерієм, що задає тональ-
ність інформаційним повідомленням про суспільно-політичних 
лідерів Полтавської області.  

У цілому, вивчення комплексу джерел, що висвітлюють 
особливості регіональної політичної еліти Полтавщини, дає цінний 
емпіричний матеріал для аналітичної оцінки її поточного стану та 
перспектив розвитку, зокрема в таких аспектах, як: виначення ролі 
і місця регіональної політичної еліти Полтавщини у процесах 
державотворення; виявлення специфіки рекрутування та інститу-
ціоналізації регіональної політичної еліти з її подальшою 
партійною структуризацією та/або інтеграцією у загальнодержавні 
управлінські структури; впливу регіональної політичної еліти 
Полтавщини на електоральні симпатії та ціннісні орієнтири 
мешканців Полтавської області, що формують образ локального 
«Ми», визначають специфіку маркування території та соціальної 
сегментації на Полтавщині, легітимізують технології 
впровадження політичного «спадкоємства» та визначення «Cвоїх» 
та «Чужих» у процедурах поділу влади на локальному рівні. 

                                                            

1161 Олександр Шамота про минуле і теперішнє. URL: 
https://zmist.pl.ua/news/oleksandr-shamota-pro-minule-i-teperishnje-intervyu-z-vo-
poltavskogo-miskogo-golovi  
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д) ЛЬВІВЩИНИ 
 

Регіональна політична еліта Львівщини, будучи досить 
складним і багатогранним явищем, вимагає комплексного підходу 
до процесу дослідження. Окреслити та дослідити усі аспекти 
діяльності політичної еліти регіону можливо лише за умови 
ґрунтовного аналізу як аналітичного матеріалу, так і емпіричної 
бази. Існує цілий комплекс джерел, які відображають особливості 
становлення та функціонування політичної еліти у Львівській 
області, взаємодію на вертикальному та горизонтальному рівнях 
влади, особистісні та професійні характеристики основних її 
представників. Такі джерела дозволяють ґрунтовно дослідити 
поведінку, ідентичності та цінності регіональної політичної еліти 
Львівщини. 

На сайті Львівської обласної ради1162 регулярно оновлюється 
новинний розділ, міститься докладна інформація про раду, зокрема 
про її структуру (членів президії, основні дані про депутатів, 
біографії керівництва ради та їхні електронні декларації про 
доходи), депутатську діяльність, пленарні засідання, проекти рішень, 
результати голосування, участь депутатів у сесіях Львівської 
обласної ради тощо. На сайті можна знайти уніфіковану базу 
рішень ІІІ–VII скликань облради, інформацію щодо нормативно-
правових актів та звітів, громадських ініціатив, запобігання 
проявам корупції, люстрації, графік прийому громадян. Окремим 
розділом виділено архів, де міститься корисна для дослідження 
інформація за попередні роки. Ця інформація є досить цінною для 
аналізу політичної діяльності чиновників Львівщини. Зокрема, 
звідси можна довідатися про конкретних осіб та про їхню роботу в 
облраді, прослідкувати, звідки особа прийшла в політику, якими 
цінностями керується, взаємодію з політиками вищого рангу тощо. 

Портал Львівської обласної державної адміністрації1163 дає 
можливість ознайомитися із загальною інформацією про область, у 
тому числі про природні ресурси, заповідники, адміністративно-

                                                            

1162 Сайт Львівської обласної ради.URL: https://lvivoblrada.gov.ua/ 
1163 Сайт Львівської обласної державної адміністрації. URL: 

https://loda.gov.ua  
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територіальні одиниці, промисловість, земельний фонд, соціальну 
сферу, освіту, охорону здоров’я, культуру тощо. У розділі 
«Адміністрація» представлена основна інформація про чинне 
керівництво (біографічні довідки та декларації про доходи), а 
також декларації про доходи звільнених голів облдержадміністра-
ції та їх заступників. На сайті облдержадміністрації представлені 
обласні цільові програми на 2018–2019 рр., інформація про їх 
виконання. На особливу увагу заслуговують «Стратегія розвитку 
Львівщини на період до 2020 року»1164 та розпорядження голови 
ЛОДА «Про розроблення проектів Стратегії розвитку Львівської 
області на період до 2027 року та Планів заходів з її реалізації на 
2021–2023 роки»1165, які відображають бачення регіональною 
елітою шляхів розвитку регіону у середньостроковій перспективі. 

Окремими розділами на сайті представлено: «Державні 
закупівлі», «Децентралізація влади», «Бюджет», «Вибори», «Євро-
інтеграція». Виходячи з інформації, яка міститься у цих розділах, 
можна дійти певних висновків про поведінку основних 
представників регіональної політичної еліти регіону. Зокрема, 
проаналізувати активність, політичні інтереси та пропозиції щодо 
того чи іншого курсу. Економічна політика регіону відображена в 
проектах регіонального розвитку, аналізі рейтингових позицій, 
державних інвестиційних проектах. Особливий інтерес у контексті 
дослідження регіональної політичної еліти викликає рейтинг 
районів та міст обласного значення1166. Варто відзначити, що 
досить корисною є функція перенаправлення на офіційні сайти 
кожної із двадцяти районних державних адміністрацій (РДА), де 

                                                            

1164 Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року. URL: 
https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/Strategiya%20rozvYtku%20L_vivs_k
oi%20oblasti%20na%20period%20do%202020%20roku(1).pdf  

1165 Про розроблення проектів Стратегії розвитку Львівської області на 
період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2021–2023 роки. URL: 
https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/Rozp_%20Pro%20Rozroblennia%20P
roektiv%20Stratehii%20Rozvytku%20Lvivskoi%20Oblasti%20Na%20Period%20Do%
202027%20Roku%20Ta%20Planu%20Zakhodiv%20Z%20Yii%20Realizatsii.pdf  

1166 Рейтинг районів та міст обласного значення. URL: 
https://loda.gov.ua/reytynh  
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можна безпосередньо ознайомитися з діяльністю чиновників 
Львівщини районного рівня. 

Офіційні сайти РДА мають деякі відмінності у структурі 
наповнення, однак переважно вони досить інформативні та містять 
розділи, що торкаються усіх сфер життя громад. Здебільшого на 
офіційних інтернет-сторінках РДА можна знайти біографії 
очільників районних державних адміністрацій, інформацію про 
їхню партійність та трудову діяльність. Практично на всіх сайтах є 
відомості про структурні підрозділи РДА, співпрацю з громад-
ськістю, нормативно-правові документи районного значення, 
розпорядження голови РДА, представлені бюджети районів. На 
сайтах деяких РДА окремі розділи присвячено молодіжній 
політиці1167, функціонуванню громадянського суспільства1168, наве-
дено інформацію для виборців1169 тощо. Однак у процесі вивчення 
сайтів ми зіткнулися з проблемою несвоєчасного оновлення 
інтернет-порталів, зокрема, на багатьох із них відсутні актуальні 
декларації про доходи голови та заступників голови РДА. На 
більшості сайтів районних державних адміністрацій оновлення цієї 
інформації датується 2017 р. 

Формат офіційного порталу Львівської міської ради1170 є 
оптимально зручним для пошуку інформації для дослідження. 
Сайт містить багато корисної інформації про керівництво міста, 
списки депутатів Львівської міської ради та їх поділ на фракції та 
групи, що дозволяє скласти певне уявлення про представників 
регіональної політичної еліти. Окремо наведено дані про депутатів 
попереднього скликання та депутатів, що склали повноваження. 
На сайті представлені також рішення, розпорядження та ухвали 

                                                            

1167 Офіційний сайт  Дрогобицької районної державної адміністрації. URL: 
http://drohobych-rda.gov.ua/14/  

1168 Сайт Мостиської районної державної адміністрації. URL: 
https://mostyska.loda.gov.ua/gromadyanske-suspilstvo/finansova-pidtrimka-proektiv-
institutiv-gromadyanskogo-suspilstva/  

1169 Офіційний сайт Перемишлянської районної державної адміністрації. 
URL: http://www.peremrda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category& 
layout=blog&id=31&Itemid=123  

1170 Сайт Львівської міської ради. URL: https://city-adm.lviv.ua  
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міської ради у хронологічному порядку. Уся ця інформація сприяє 
розкриттю питання регіональних політичних еліт Львівщини. 

Про діяльність депутатів районних рад можна дізнатися з 
сайтів райрад. Так, на сайті Городоцької міської ради, окрім 
іншого, містяться відео матеріали із сесій міської ради VII скли-
кання, відеозвіти міського голови Городка Р. Кущака1171. Також на 
вебресурсі міської ради створено розділ «Е-місто», у якому 
представлено бюджетну мапу міста, проект «Відкрите місто». 

Інформаційно насиченим є сайт Перемишлянської районної 
ради1172, на якому доступні дані про керівний склад ради, проекти 
та архіви рішень ради, результати поіменного голосування, мікро-
проекти місцевого розвитку, план роботи профільних комісій. 

Сайти регіональних осередків політичних партій дають 
можливість проаналізувати специфіку регіональної еліти, відсте-
жити політичну діяльність та активність її представників від 
конкретної політичної сили. Зокрема, на сайті Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»1173 розміщені детальна інформація про 
партію та історію її виникнення, програма партії, біографія лідера 
політичної сили, довідка про керівництво партії тощо. 

На порталі Львівської обласної організації ВО «Батьківщи-
на»1174 знаходимо інформацію про голову територіальної партійної 
організації М. Цимбалюка, перелік депутатів від політичної сили у 
Львівській обласній раді та у міських радах Львівщини, 
повідомлення про діяльність представників партії в регіоні. 

Про львівську територіальну організацію ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»1175 можна дізнатися з 
сайта політичної сили, однак представлена інформація досить 

                                                            

1171 Сайт Городоцької міської ради. URL: http://horodok-
rada.gov.ua/video?page=1  

1172 Сайт Перемишлянської районної ради. URL: https://www. 
peremyshrada.gov.ua/  

1173 Сайт Всеукраїнського об’єднання «Свобода». URL: http://svoboda.lviv.ua/ 
?fbclid=IwAR0IJwo9-1AVpt_UlDQOWQu6nsBwj2DlHrWz5bybs-akqc5iZd0eJryffD8  

1174 Сайт територіальної організації ВО «Батьківщина». Батьківщина 
Львівщини. URL: http://www.batkivshchyna.lviv.ua/  

1175 Сайт Львівської територіальної організації ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». URL: http://lviv.solydarnist.org/?page_id=6 
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обмежена. На вебсторінці зазначено лише дані про керівника 
секретаріату територіальної організації Т. Ситника та адреси 
львівських районних громадських приймалень1176. Решту контенту 
становлять інформаційні повідомлення про візити П. Порошенка 
та політичну діяльність у регіоні народних депутатів.  

Загалом, варто зазначити, що більшість сайтів регіональних 
представництв політичних партій досить подібні між собою за 
інформаційним наповненням, тому їх аналіз дозволяє скласти 
загальне уявлення про діяльність партійного осередку в регіоні та 
відстежувати новини щодо тієї чи іншої події за участю 
конкретних політиків. 

Щодо персональних сайтів львівських політиків та їх сторінок 
у соціальних мережах відзначимо наступне. Досить цікавим є 
формат офіційного сайта міського голови Львова (2006 – до тепер) 
та кандидата у Президенти України 2019 р. А. Садового. 
Інформаційний ресурс містить біографічні дані політика, пред-
ставлені у формі автобіографічної розповіді, програму кандидата у 
Президенти України, відео-звернення до громадян, замітки про 
діяльність та проекти політика1177. Досить активно А. Садовий 
веде свою сторінку у Facebook1178, де можна знайти інформацію 
про те, як він реагує на політичні події в країні, прийняті 
законопроекти, а також відеозаписи спілкування А. Садового з 
громадськістю та про його участь у культурному житті міста. 
Водночас зауважимо, що більш повна колекція відео-звітів 
міського голови доступна на його YouTube каналі1179. А. Садовий 
також активно вів власний блог на порталі Zaxid.net, де порушував 
актуальні питання, пов’язані з українським телепростором1180, 

                                                            

1176 Сайт Львівської територіальної організації ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». URL: http://lviv.solydarnist.org/?page_id=6 

1177 Персональний сайт Андрія Садового. URL:  https://sadovyi2019.win  
1178 Акаунт Андрія Садового у Facebook. URL: https://www. 

facebook.com/andriy.sadovyi/  
1179Youtube канал Андрія Садового. URL: https://www.youtube.  

com/channel/UCXLml7SHmnKLWCS_Yud45jg/videos?disable_polymer=1  
1180 Ситуація в українському телепросторі вимагає негайних дій. URL: 

https://zaxid.net/situatsiya_v_ukrayinskomu_teleprostori_vimagaye_negaynih_diy_n14
84890  
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політичною ситуацією напередодні дострокових парламентських 
виборів 2019 р.1181, дискутував з приводу доцільності референдуму 
щодо надання «особливого статусу» окупованим частинам 
Донбасу1182 тощо.  

Голова Львівської обласної ради (2015 – до тепер) О. Ганущин 
вів власні блоги на порталі LB.ua1183 та Zaxid.net1184. Із дописів 
політика дізнаємося про його ставлення до процесів, що відбу-
ваються в державі, про співпрацю області з іншими регіонами 
України та транскордонне співробітництво. Також О. Ганущин 
активно вів власну Facebook-сторінку1185, де публікував інформа-
цію не лише публічного характеру, але й періодично ділився з 
читачами подіями з особистого життя. Інформація, що міститься 
на персональних сайтах, є свого роду першоджерелом, а отже, 
дозволяє глибше проаналізувати погляди, цінності, реакції 
регіональних чиновників тощо. 

Активність народного депутата України VIII скликання від 
партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» М. Хміля (тоді голови Львівської 
обласної партійної організації «НАРОДНОГО ФРОНТУ») теж 
можна прослідкувати у Facebook1186. Політик досить активний як у 
висвітленні різноманітних подій, так і в комунікації зі своїми 
підписниками. Регулярно з’являлися пости про участь М. Хміля у 
благодійних чи іншого роду акціях. Аналогічну комунікацію із 
громадськістю підтримують Б. та Я. Дубневичі, народні депутати-

                                                            

1181 «Самопоміч» і «Голос» не можуть конкурувати, коли в опонентах такі 
місцеві феодали як Дубневич. URL: https://zaxid.net/samopomich_i_golos_ne_ 
mozhut_konkuruvati_koli_v_oponentah_taki_mistsevi_feodali_yak_dubnevich_ 
n1483448  

1182 Про референдум. URL: https://zaxid.net/pro_referendum_n1482021  
1183Блог голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. URL: 

https://lb.ua/blog/oleksandr_ganushchyn  
1184Львівський «Vox populi» Президента Зеленського. URL: https://zaxid. 

net/lvivskiy_vox_populi_prezidenta_zelenskogo_n1483501;  Проти закритих вибор-
чих списків! URL: https://zaxid.net/proti_ zakritih_viborchih_spiskiv_n1481928  

1185 Акаунт Олександра Ганущина у Facebook. URL: https://www.facebook. 
com/ganushchyn  

1186 Акаунт Михайла Хміля у Facebook. URL: https://www.facebook. 
com/m.khmil  
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мажоритарники, представники ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». Політики не мають персональних 
сайтів, однак є активними користувачами мережі Facebook1187, де 
можна почерпнути багато інформації про діяльність політиків як 
на регіональному, так і загальнодержавному рівнях. 

Біографічні дані низки народних депутатів України від 
Львівщини, відомості про їхню роботу у парламенті (переходи у 
фракціях, займані посади впродовж скликання, законотворчу 
діяльність), декларації про доходи розміщені на офіційному веб-
порталі Верховної Ради України1188. 

Такі джерела достатньо інформативні, тут подаються най-
більш актуальні дані, оскільки сайти швидко оновлюються, що 
забезпечує можливість отримувати свіжу інформацію безпо-
середньо від її продуцента. 

Далі розлянемо друковані та електронні ЗМІ. Особливість цих 
джерел полягає в тому, що актуальність друкованих ЗМІ з 
початком ХХІ ст. почала помітно знижуватися, а натомість зросла 
популярність нових інформаційних інтернет-ресурсів або ж 
інтернет-версій уже відомих газет та журналів. Тому аналізувати 
регіональну політичну еліту Львівщини періоду 1991 – поч. 2000 
рр. доцільно на основі матеріалів друкованих ЗМІ, а після 2000 р. – 
базуючись на інформації, розміщеній у мережі Інтернет.  

Найбільш тиражними газетами Львівщини є «Високий 
Замок», «За вільну Україну», «Експрес», «Молода Галичина», 
«Поступ», «Український шлях». До популярних та впливових 
онлайн-ресурсів, де висвітлюються новини Львівщини, зокрема, і 
політичного характеру, розміщуються різні аналітичні матеріали, 
дописи громадських діячів, належать: Інформаційне агентство 
«Західна інформаційна корпорація»1189, незалежне інформаційно-

                                                            

1187Акаунт Богдана Дубневича у Facebook. URL: https://www.facebook. 
com/Dubnevych.Bogdan; Акаунт Ярослава Дубневича у Facebook. URL: 
https://www.facebook.com/Dubnevych 

1188 Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Народні депутати 
України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list  

1189 Сайт Zik.ua. URL: http://zik.com.ua  
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аналітичне Інтернет-видання «Zaxid.net»1190, видання «Львівська 
газета»1191, он-лайн версія газети «Поступ»1192 та он-лайн версія 
всеукраїнської газети «Експрес»1193, сайти: видання «Вголос – про 
політику та економіку»1194 та інформаційного агентства «Прес-
тайм»1195, радіо «Львівська хвиля»1196, першої незалежної 
радіостанції м. Львова «Незалежність»1197, газети «За вільну 
Україну плюс»1198 та ін. Матеріали статтей, новинні публікації 
містять багато згадок про регіональну політичну еліту Львівщини, 
що є важливою емпіричою базою для дослідження її поведінки, 
ідентичностей та цінностей. 

Регіональна політична еліта є невід’ємною частиною 
виборчих процесів. Досить часто передвиборча та виборча тема-
тика фігурувала в новинному розділі на порталі інформаційного 
агентства «Західна інформаційна корпорація»1199. Так, напередодні 
виборів на сайті розміщувалися новини агітаційного характеру на 
кшталт: «Топові люди Львівщини закликали пам’ятати про 
Порошенка, який під час війни реформує Україну: Коней на 
переправі не міняють» (28. 03. 2019), «Дрогобицькі депутати 
закликали виборців відповідально обирати Президента України» 
(29.03.2019), «Допомога чи підкуп виборців: фракції Львівської 
облради поскаржилися на дії поліції Луценку» (29.03.2019), 
«Українська галицька партія в ЛМР закликала колег об’єднатися і 
підтримати Порошенка. Садовий мовчить» (04.04.2019). 

                                                            

1190 Сайт незалежного інформаційно-аналітичного Інтернет-видання 
«Zaxid.net». URL: http://www.zaxid.net  

1191 Сайт видання «Львівська газета». URL: http://www.gazeta.lviv.ua  
1192 Сайт газети «Поступ». URL: http://postup.brama.com  
1193 Сайт всеукраїнської газети «Експрес». URL: http://www.expres.ua  
1194 Сайт видання «Вголос – про політику та економіку». URL: 

http://vgolos.com.ua 
1195 Сайт інформаційного агентства «Прес-тайм». URL: http://www. 

presstime.com.ua  
1196 Сайт радіо «Львівська хвиля». URL: http://www.lwr.com.ua  
1197 Сайт першої незалежної львівської радіостанції «Незалежність». URL: 

http://www.radio-n.com  
1198 Сайт газети «За вільну Україну плюс». URL: http://www.zvukraine. 

lviv.mobi 
1199 Сайт Zik.ua. URL: http://zik.com.ua  
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На згаданих інтернет-ресурсах доволі часто публікувалися 
дописи, що висвітлювали діяльність чиновників міської ради та 
обласної державної адміністрації, зокрема: «Львівська міськрада 
компенсовуватиме місцевому бізнесу частину відсотків за 
кредитами» (04.04.2019); «Львівська ОДА звернулась в СБУ щодо 
Проекту рекультивації Грибовицького сміттєзвалища» (04.04.2019); 
«Посадовців Львівської облради звинуватили у приховуванні 
інформації про розподіл бюджету» (17.05.2019); «Перетасування 
чи перефарбування: Що відбувається у Львівській облраді» 
(22.05.2019). У низці публікацій висвітлено події на локальному 
рівні, зокрема, діяльність районних державних адміністрацій: «У 
Жидачівській РДА обговорили реалізацію 35 проектів місцевого 
розвитку» (10.04.2019); «У Перемишлянській райраді – три нових 
депутати» (18.04.2019); «На Сокальщині планують передбачити у 
районному бюджеті 1,9 млн на співфінансування мікропроектів» 
(18.04.2019). Деякі публікації стосувалися очільника Львівської 
обласної державної адміністрації О. Синютки («Голова ЛОДА 
Олег Синютка йде з посади» (22.04.2019) та «Олег Синютка: 
Найгірше, що може зробити нова влада – почати опиратися на 
перебіжчиків» (23.04.2019). Перераховані публікації є важливим 
джерелом для оцінки регіональної політичної еліти Львівщини, 
визначення її політичних та економічних пріоритетів.  

Однак чи не найбільше новин у регіональних ЗМІ пов’язані з 
особою львівського міського голови А. Садового. Серед усього 
переліку ми виокремили найновіші: «Садовий визнав, що мстить 
облраді з приміщенням на Короленка» (05.04.2019); «Друзі 
Садового часів «Галицьких інвестицій» збудують у Львові 
багатоповерхівку та офісний центр» (12.04.2019); «Садовий 
отримає п’ятого заступника, який відповідатиме за безпеку міста» 
(25.04.2019); «Садового присоромили за відсутність позиції перед 
виборами, він – порадив Луценку написати заяву» (25.04.2019); 
«Наступ на Садового: дві фракції вимагають відставки мера 
Львова» (27.05.2019); «Ігри з відставкою Садового: реальні наміри 
чи «договорняки»?» (29.05.2019). Такі публікації розкривають 
особливості взаємовідносин міського голови з місцевою владою, 
бізнес-структурами, а також з представниками апарату державного 
управління загальноукраїнського рівня. 
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Значна частина матеріалів, представлених на порталі Zik. ua, 
присвячена процесам децентралізації в регіоні, реакції на них 
місцевої еліти та управлінців державного рівня, зокрема, про це 
йдеться у таких статтях: «Уряд може забрати в Львівщини право 
затверджувати перспективний план, – експерт»1200 (02.11.2018), 
«Голови ОТГ Львівщини: Реформу децентралізації вже не 
зупинити, навіть, у разі зміни влади»1201 (26.12.2018), «Труднощі, 
«зради», невдачі: В ОТГ Запоріжжя та Львівщини вперше 
розповіли правду»1202 (16.03.2019). 

На порталі інформаційно-аналітичного Інтернет-видання 
Zaxid.net теж розміщено великий масив інформації про регіо-
нальну політичну еліту Львівщини. Так, про «Штаб порятунку 
Львова», «типовий феодальний бунт бояр у Львові» та вимогу 
активістів відставки А. Садового писав у своєму блозі А. Дрозд1203. 
Про статки народних депутатів Б. та Я. Дубневичів зазначалося в 
статті «Брати Дубневичі задекларували на двох понад 700 млн 
готівкою»1204. У низці статей порушувалися питання про 
корупційну складову діяльності політиків і чиновників регіону1205, 
що є досить рідкісним явищем для львівських ЗМІ. 

                                                            

1200 Уряд може забрати в Львівщини право затверджувати перспективний 
план, – експерт. URL: https://zik.ua/news/2018/11/02/uryad_mozhe_zabraty_ 
v_lvivshchyny_pravo_zatverdzhuvaty_perspektyvnyy_plan__1439979  

1201 Голови ОТГ Львівщини: Реформу децентралізації вже не зупинити, 
навіть, у разі зміни влади. URL: https://zik.ua/news/2018/12/26/golovy_ 
otg_lvivshchyny_reformu_detsentralizatsii_vzhe_ne_zupynyty_navit_u_1477373  

1202 Труднощі, «зради», невдачі: В ОТГ Запоріжжя та Львівщини вперше 
розповіли правду. URL:  https://zik.ua/news/2019/03/16/trudnoshchi_ 
zrady_nevdachi_v_otg_zaporizhzhya_ta_lvivshchyny_vpershe_rozpovily_1530015  

1203 Бунт бояр проти Садового. URL:  https://zaxid.net/bunt_boyar_ 
proti_sadovogo_n1482524  

1204 Брати Дубневичі задекларували на двох понад 700 млн готівкою. URL: 
https://zaxid.net/brati_dubnevichi_zadeklaruvali_na_dvoh_ponad_700_mln_gotivkoyu
_n1408088  

1205 У Львові на хабарі 8 тис. грн затримали інспектора Офісу великих 
платників податків ДФС. URL: https://zaxid.net/u_lvovi_dbr_zatrimala_ 
inspektora_ofisu_velikih_platnikiv_podatkiv_dfs_na_habari_n1478360 Екс-посадовця 
Львівської міськради оштрафували на 850 грн за $7 тис. хабара. URL: 
https://zaxid.net/posadovtsya_lvivskoyi_miskradi_oshtrafuvali_ 
na_850_grn_za_vimagannya_7_tis_dolariv_habara_n1479232 
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Інформація про представників львівської регіональної еліти 
неодноразово з’являлася не лише у регіональних ЗМІ, але й у 
таких відомих газетах, як «Дзеркало тижня», «Тиждень» тощо. 
Так, у статті «Сало – сила, Львів – могила?»1206 йдеться про 
діяльність колишнього голову Львівської обласної державної 
адміністрації (31 жовтня 2013 – 2 березня 2014) О. Сала, зокрема, 
про його конфлікт з місцевою елітою, що виявився у неприязній 
зустрічі новопризначеного очільника регіону у сесійному залі 
облради, про темні сторінки у біографії посадовця, кримінальні 
справи, що пізніше були закриті Печерським судом м. Києва у 
зв’язку з «відсутністю складу злочину», внесення чиновника у 
чорний список оголошених у міжнародний розшук та його 
співпрацю із «Народною опозицією» Н. Вітренко тощо. Інша 
стаття цієї газети під назвою «Фракція Партії регіонів у Львівській 
міськраді припинила існування» (01.11.2013) присвячена політич-
ним змінам у регіоні періоду президентства В. Януковича1207. Тут 
містилася інформація про реакцію львівських «регіоналів» на події 
Євромайдану, що виявились у їхньому виході із фракції у 
міськраді. 

Низка публікацій про А. Садового наявна на сайті «Німецька 
хвиля». Зокрема, вони присвячені його участі у виборах 
Президента України 2019 р.1208, можливості висунення його канди-
датури на посаду міського голови Львова1209, участі очолюваної 
                                                            

1206 Сало – сила. Львів – могила? URL: https://dt.ua/internal/salo-sila-lviv-
mogila-_.html  

1207 Фракція Партії регіонів у Львівській міськраді припинила існування. 
URL: https://dt.ua/POLITICS/frakciya-partiyi-regioniv-u-lvivskiy-miskradi-pripinila-
isnuvannya-133693_.html  

1208 Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка. URL: 
https://www.dw.com/uk/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%
D0%B9-%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1% 
8E-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82% 
D1%83%D1%80%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0% 
BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80% 
D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0% 
B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/a-47739497   

1209 Садовий не переобиратиметься на посаду мера Львова. URL: 
https://www.dw.com/uk/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%
D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE% 
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А. Садовим політичної партії «Самопоміч» у парламентських 
виборах 2019 р. 1210 та ін. 

У часописі «Тиждень» була опублікована стаття про недба-
лість чиновників львівської міськради, що призвела до збитків на 
40 млн грн1211 (29. 03. 2017). За фактом зловживання службовим 
становищем було відкрито кримінальне провадження. У статті 
зазначалося, що ще у 2007 р. Львівська міська рада, за відсутності 
на те повноважень, ухвалила рішення, на підставі якого уклала 
договір купівлі-продажу права оренди земельних ділянок та 
об’єкта комунальної власності на одній із вулиць м. Львова. 

Мемуарна література (спогади, мемуари), листи, виступи, 
інтерв’ю, в яких ведеться огляд подій від першої особи, автор 
знайомить зі своїм оточенням, розповідає про власне ставлення до 
конкретних подій, представляє своїх близьких, є ще однією 
групою джерел. Особливу увагу привернуло багатотомне видання 
В. Чорновола. Для нашого дослідження найбільш доцільно було 
використати «Твори в 10 томах. Том 7: статті, виступи, інтерв’ю 
1990 – 1992 рр.»1212, де уміщено його виступи, статті та інтерв’ю 
початку його державотворчої діяльності від весни 1990 р. до 
грудня 1992 р. включно. Саме в той час відомий політик був 
депутатом Верховної Ради України, депутатом і головою Львів-

                                                                                                                                   

D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8
2%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81% 
D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D1% 
8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/a-48699123  

1210 Самопоміч» та «Сила і честь» оголосили списки кандидатів на 
парламентські вибори. URL: https://www.dw.com/uk/%D1%81%D0%B0%D0% 
BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%81% 
D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0% 
B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1
%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB% 
D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%9
6-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/a-49113281  

1211 Чиновників Львівської міськради викрили в недбалості, що призвела до 
збитків на 40 млн грн.  URL: https://tyzhden.ua/News/188786  

1212 Чорновіл В. Твори: У 10 т.  Т. 7. Статті, виступи, інтерв’ю (березень 1990 – 
грудень 1992) /  упоряд. Валентина Чорновіл.  Київ: Смолоскип, 2011. 1080 с.  
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ської обласної ради, кандидатом на пост Президента України 
тощо. В книзі вдало пов’язані матеріали як про політичну діяль-
ність В. Чорновола, так і про розбудову незалежної Української 
держави. Інший том з вищезгаданої колекції «Твори в 10 томах. 
Том 8: статті, виступи, інтерв’ю 1993–1995 рр.»1213 містить цінні 
документи дещо пізнішого періоду, коли боротьба за незалежність 
України перейшла в інший вимір: законотворчу діяльність у 
парламенті та відстоювання інтересів народу в діяльності 
Народного Руху України. 

Мемуари екс-міського голови Л. Буняка «Не зрадь себе: 
спогади мера» (К., 2010)1214 змушують читача замислитися над 
болісними питаннями державного буття. У книзі автор порушує 
досить провокативні теми, торкаючись державної судової системи 
загалом та справедливості львівської Феміди зокрема, вислов-
люється з приводу місцевих чиновників та того, кому вигідні 
руйнація, корупція та хаос. У спогадах Л. Буняк детально описав 
зустрічі з керівним складом міськради, облради та чиновниками з 
обласної адміністрації, автор неодноразово згадував про пережиті 
емоції під час прийняття рішень, часто досить непростих.  

Певну цінність для нашого дослідження становить також й 
інша праця Л. Буняка «Не зрадити ідеї: промови, доповіді, статті, 
інтерв'ю» (К., 2012)1215, де міститься низка матеріалів, що 
відображають переконання колишнього очільника м. Львова, його 
позицію, наміри та активну діяльність, боротьбу з депутатським 
корпусом та ставлення до змін, які переживало місто. 

Увагу привертають інтерв’ю, які Л. Буняк періодично давав 
різним виданням. Зокрема, йдеться про публікацію на Львівському 
порталі – «Любомир Буняк: «Я нікого в житті ніколи не слухав. 
Тільки вислуховував»1216 (23.03.2006) та інтерв’ю, яке екс-очіль-
ник дав виданню «Вголос» – «Любомир Буняк: Я казав депутатам: 

                                                            

1213 Чорновіл В. Твори: У 10 т.  Т. 8. Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1993 – 
грудень 1995) / упоряд. Валентина Чорновіл. Київ: Смолоскип, 2012. 1088 с. 

1214 Буняк Л. Не зрадь себе: спогади мера. Київ: Ярославів Вал, 2010. 479 с. 
1215 Буняк Л. Не зрадити ідеї: промови, доп., ст., інтерв'ю. Київ: Ярославів 

Вал, 2012. 366. 
1216 Любомир Буняк: «Я нікого в житті ніколи не слухав. Тільки 

вислуховував». URL: https://portal.lviv.ua/article/2006/03/23/112407  
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після ЄВРО 2012 ви на «Арені Львів» будете кіз випасати…»1217 
(18.03.2013). В першому інтерв’ю йшлося про перемогу на виборах 
мера 2002 р., виборчу кампанію, діяльність на посаді голови 
міської ради, несподівану відставку та взаємовідносини посеред 
міського політикуму. Друге ж – мало оціночний характер. 
Оскільки Л. Буняк тривалий час активно не займається політикою, 
в розмові він виступив у ролі критика діяльності сучасної місцевої 
влади, висловив власне бачення розв’язання деяких проблем. 

Ще один колишній очільник Львівщини М. Горинь розповів в 
інтерв’ю «Високому Замку», чому не пише мемуарів («Не пишу 
мемуарів, щоб не кривити душею: забагато негативу пам’ятаю 
…»1218 (29.01.2015)). В ньому М. Горинь торкнувся особистого 
життя, відносини з В. Чорноволом, ідеології, яку підтримував, 
теми політичних уподобань, місцевого самоврядування та управ-
ління областю. 

Знаходимо низку інтерв’ю також і з іншими представниками 
регіональної політичної еліти Львівщини. Про взаємовідносини 
голови Державної податкової адміністрації у Львівській області 
С. Медведчука з керівним складом Львівської облради (зокрема, з 
її головою – М. Сендаком) ідеться в публікації «Медведчук – 
Сендак: нам не жить друг без друга»1219 (30.01.2004). В інтерв’ю 
містяться звинувачення щодо непрофесійності облради, зокрема, 
йдеться про порушення кворуму під час ухвалення рішень, а з 
іншого боку – інформація щодо втручання органів державної 
влади в діяльність органів місцевого самоврядування. 

Олег Синютка (Голова Львівської облдержадміністрації 
26 грудня 2014 – 11 червня 2019) розповів про своє призначення на 

                                                            

1217 Любомир Буняк: Я казав депутатам: після ЄВРО 2012 ви на «Арені 
Львів» будете кіз випасати…». URL: https://vgolos.com.ua/articles/lyubomyr-
bunyak-quot-ya-kazav-deputatam-pislya-yevro-2012-vy-na-quot-areni-lviv-quot-
budete-kiz-vypasaty-hellip-quot_106969.html  

1218 Микола Горинь: «Не пишу мемуарів, щоб не кривити душею: забагато 
негативу пам’ятаю...». URL: https://wz.lviv.ua/interview/130160-ne-pyshu-
memuariv-shchob-ne-kryvyty-dusheiu-zabahato-nehatyvu-pam-iataiu  

1219 Медведчук – Сендак: нам не жить друг без друга. URL: 
https://zn.ua/POLITICS/medvedchuk__sendak_nam_ne_zhit_drug_bez_druga.html?fbc
lid=IwAR1mnoxSSiV433q5ezeViHuOoYPAwctJ7rmBYum7yjqSUaiiTEFOra4A7xE 
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посаду голови Львівської ОДА, роботу в команді міського голови 
А. Садового та про реакцію останнього на призначення його 
(О. Синютки) на керівну посаду, про розстановку сил, зв’язки та 
взаємини представників регіональної політичної еліти на 
Львівщині, про вплив на Львівську облраду головного фінансиста 
«Свободи» І. Кривецького, значення та роль у регіоні бізнесменів-
братів Дубневичів в інтерв’ю К. Пешко «Голова Львівської ОДА 
Олег Синютка: “Наш край” – зборище есдеків, а Дубневичі – 
хороші»1220. 

Про роботу з виборцями та основні проблеми, з якими 
звертаються громадяни, події Майдану та зміни, які відбулися 
після нього, зокрема і в Львівській області, знищення 
передвиборчої агітації, основні пункти передвиборчої програми 
українського політика, голови Львівської обласної організації 
політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», депутата 
Львівської обласної ради VI скликання, голови фракції ВО 
«Свобода» у Львівській облраді І. Сех ішлося в інтерв’ю «Ірина 
Сех про громадську діяльність та “злі язики”… (відео)»1221. 

Інтерв’ю з наймолодшим очільником Львівської обласної 
державної адміністрації М. Мальським представлено на порталі 
Zaxid.net. Про призначення, нагальні проблеми регіону, ефектив-
ність роботи державних службовців, громадські ради йшлося в 
інтерв’ю з новопризначеним головою за назвою «Я з іншого 
покоління, мені грошей вже досить»1222.  

Про реакцію А. Садового на нову владу в 2014 р., події 
Майдану, роль місцевого самоврядування у стабілізації ситуації в 
країні йшлося у розмові Т. Козирєвої з міським головою Львова: 

                                                            

1220 Пешко К. Голова Львівської ОДА Олег Синютка: «Наш край» – зборище 
есдеків, а Дубневичі – хороші». URL: http://postup.brama.com/dinamic/i_pub/ 
usual.php?what=80965&fbclid=IwAR12TEkjiwFDpZo_UPVZ6brxBxCIZL5-
fvrKtkqW4FljzYKSrLjY-rHd_9o  

1221 Інтерв’ю: «Ірина Сех про громадську діяльність та “злі язики”… (відео)». 
URL: https://zolochiv.net/interv-iu-iryna-sekh-pro-hromads-ku-diial-nist-ta-zli-iazyky-
video/?fbclid=IwAR0h5u2QMb36XeuFvX2vXjpJ_srM0HHs4qyrugt2St4jA8XSYxtY
KPgLflc  

1222 М. Мальський: «Я з іншого покоління, мені грошей вже досить». URL: 
https://zaxid.net/ya_z_inshogo_pokolinnya_meni_groshey_vzhe_dosit_n1485171 
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«Андрій Садовий: “Нікому нічого не треба передовіряти„»1223 
(28.02. 2014). 

Таким чином, проаналізувавши джерельну базу, ми дійшли 
таких висновків. Емпірична база дослідження регіональної полі-
тичної еліти Львівщини є достатньо репрезентативною, дозволяє 
проаналізувати поведінку представників політичної еліти Львів-
ської області, розкриває особливості їх професійної діяльності та 
взаємозв’язків з громадськістю, представниками бізнес-структур 
та центральної влади, дає змогу прослідкувати їх партійну 
належність, політичні орієнтації, політичну поведінку, цінності 
тощо. Однак разом із позитивними характеристиками джерельної 
бази варто виокремити також і негативні. У випадку зі сайтами 
центральних і місцевих органів влади, осередків політичних партій 
та персональних сайтів і сторінок у соціальних медіа окремих 
політиків не завжди представлена актуальна інформація, деякі 
сайти оновлювалися досить давно. Також не всі аспекти 
функціонування регіональної політичної еліти Львівщини широко 
висвітлені в пресі, зокрема, йдеться про питання корупції, 
недобросовісності, бездіяльності чиновників тощо. 

 
 
 

 

                                                            

1223 Андрій Садовий: «Нікому нічого не треба передовіряти». URL: 
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/andriy-sadoviy-nikomu-nichogo-ne-treba-
peredoviryati 



              Регіональні політичні еліти в Україні 264

Наукове видання 
 
 

РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ: 
АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМПІРИЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 
ФЕНОМЕНУ (КІНЕЦЬ 1991–2018 РР.) 

 

Монографія 

 

Літературний редактор: С. І. Носова 
Комп’ютерна верстка та макетування – Н. М. Лисенко 

 
_______________________________________________________________ 

Підписано до друку 04.11.2019 р. Формат 60х84/16.  
Папір офсетний. Гарнітура Times.  

Ум. друк арк. 15,35. Обл.-вид. арк. 9,4.  
Тираж 300 прим. Зам. № 1756 

_______________________________________________________________________________ 

 
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: milanik@land.ru  

http://vidavec-lisenko.wix.com/milanik 
 
 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру  
видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  

серія ДК № 2776 від 26.02.2007 р. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c043704430439044204350020044d044204380020043f043004400430043c043504420440044b0020043f0440043800200441043e043704340430043d0438043800200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f043504470430044204380020043104380437043d04350441002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e00200421043e043704340430043d043d044b043500200434043e043a0443043c0435043d0442044b00200050004400460020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b0442044c002c002004380441043f043e043b044c04370443044f0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043b04380431043e00200438044500200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804350020043204350440044104380438002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0412044B0441043E043A043E043500200440043004370440043504480435043D04380435005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [420.945 595.276]
>> setpagedevice


