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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Взаємодія влади та опозиції є одним із 

ключових моментів у функціонуванні національних політичних систем. У 

політичній науці різних країн світу даному питанню присвячено широку 

літературу. В Україні воно певною мірою розглянуто на 

загальнонаціональному рівні, але до питання взаємодії влади та опозиції в 

регіонах України дослідницька увага приділяється епізодично і фрагментарно. 

Заявлена тема винятково актуальна також із практичного погляду. Оскільки 

упродовж усього періоду української незалежності взаємовідносини влади та 

опозиції в Україні так і не набули такого характеру, щоб їх результатом стали 

узгоджені дії з розвитку суспільства. 

Вироблення консенсусної моделі взаємодії, перехід опозиції до 

конструктивної співпраці з владою є основним завданням сучасної української 

політики та політичної науки. Адже функціонування системної політичної 

опозиції є однією з найважливіших характеристик демократичного 

політичного процесу, оскільки на неї покладається завдання акумулювати 

альтернативне владному бачення політичного курсу і транслювати його в 

конвенціональну площину політичних відносин.  

Визначення регіональних аспектів проблеми особливо актуалізується із 

започаткуванням проведення виборів до органів місцевого самоврядування за 

партійними списками та реформи децентралізації влади, у тому числі, і в 

напрямі аналізу глибинних проблем, що повстають у процесі взаємодії, 

вироблення конкретних моделей та форматів співпраці опозиції та більшості в 

представницьких органах влади, позапарламентської опозиції зі структурами 

державної влади в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в рамках комплексної науково-

дослідницької теми «Євроінтеграційний вибір України: історія, політика, 
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перспективи» (державний реєстраційний номер 0109U001413)» кафедри 

політології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є аналіз механізмів 

взаємодії політичної опозиції та державної влади, виявлення її особливостей, 

вироблення конкретних моделей та форм співпраці її учасників на 

регіональному рівні. 

Досягнення мети дослідження потребувало розв’язання таких завдань: 

– узагальнити теоретико-концептуальні та методологічні підходи до 

явища взаємодії політичної опозиції та державної влади, застосувати їх для 

вивчення піднятої теми; 

– виявити особливості формування та проаналізувати вплив історико-

культурних, нормативно-правових, соціально-політичних чинників на процес 

становлення та еволюцію політичної опозиції як суспільного інституту; 

– проаналізувати особливості діяльності опозиційних та провладних 

політичних партій в західних областях України, чинники що впливають на 

ефективність співпраці, розкрити їх характер та наслідки; 

– встановити механізм функціонування української політичної опозиції та 

влади на регіональному рівні, розкрити його характер та наслідки; 

– виробити рекомендації щодо формування нової конструктивної моделі 

співпраці політичної опозиції і влади на регіональному і центральному рівнях. 

Об’єкт дослідження – механізми взаємодії влади та політичної опозиції 

в України. 

Предмет дослідження – функціонування механізмів взаємодії влади та 

політичної опозиції у західних областях України. 

Хронологічні рамки дослідження визначено в часовому проміжку між 

1990 і 2015 рр., який збігається з проведенням місцевих виборчих кампаній 

1990, 1994, 1998, 2006, 2010 та 2015 рр. в Україні.  

Територіальні межі дослідження охоплюють сім областей, які 

розташовані у західній частині території України – Львівську, Івано-Франківську, 



    6 

 

Тернопільську, Волинську, Рівненську, Закарпатську та Чернівецьку і мають 

певні особливості в історичній традиції, політичній свідомості і політичній 

культурі. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів, які відповідають меті та завданням. 

Порівняльно-історичний метод дав змогу дослідити виникнення, 

формування та розвиток взаємодії опозиції та влади у хронологічній 

послідовності з метою виявлення регіональних особливостей, 

закономірностей та суперечностей. Компаративний – можливість вивчити 

особливості формування опозиції в європейських державах та виявити 

особливості діяльності української опозиції, сформувати критерії 

ефективності діяльності політичної опозиції в умовах демократичного 

транзиту. Функціональний підхід дозволив визначити функції, які виконує 

інститут політичної опозиції в процесі взаємодії з владою щодо вироблення 

альтернативних питань розвитку держави, здійснення контролю над 

рішеннями влади та якістю їх виконання, інформування суспільства загалом 

та територіальної громади зокрема. Прогностичний метод був застосований 

при обґрунтуванні механізмів взаємодії влади та опозиції. Метод логічного 

аналізу дав змогу об’єднати різні аспекти проблеми в структуроване знання. У 

роботі також використано системний, гносеологічний та аксіологічний 

підходи, термінологічний, діалектичний методи, опитування та моделювання, 

що уможливило визначення моделі функціональної взаємодії влади та 

опозиції в Україні.  

Наукова новизна одержаних результатів: 

вперше: 

– встановлено, що політична взаємодія включає в себе увесь спектр 

відносин – від конструктивних елементів, таких як співпраця і партнерство, до 

деструктивних – протистояння та конфронтації. Основними механізмами 

взаємодії є: співпраця, ситуативна (обмежена) взаємодія, латентна співпраця, 

ігнорування, конфронтація, однополярна та конформістська взаємодія; 



    7 

 

– систематизовано традиційні та специфічні напрями діяльності опозиції і 

встановлено дві її основні форми: 1) як суспільний протест, де за сферами 

життя виділено опозицію політичну, економічну, соціальну, духовно-

культурну; 2) як політичний інститут, коли опозиція ділиться на 

парламентську або представницьких органів влади (режимну) та 

позапарламентську (громадянську). Тип опозиції залежить і від того 

політичного поля, де вона перебуває; 

– розкрито характер взаємодії політичної опозиції та державної влади на 

прикладі західних областей України, виявлено спільні та відмінні тенденції у 

всеукраїнському та загальноєвропейському масштабі;  

– обґрунтовано необхідність закріплення у статутах територіальних 

громад механізмів діяльності та прав опозиційних політичних сил; 

удосконалено: 

– визначення поняття «політична опозиція» згідно інституціонального 

підходу, за яким політична опозиція – це партії та рухи, що не підтримують 

рішення діючої влади, не належать до більшості в представницьких органах, 

здійснюють контроль та критику, прагнуть змінити владу мирним шляхом; 

– періодизація основних етапів еволюції форми державного правління в 

Україні, що суттєво вплинули та визначили процес розвитку політичної 

опозиції; 

– сучасну модель взаємодії влади та опозиції, яку визначено як 

ситуативно-консенсусну, або модель умовного консенсусу; 

– групи чинників, що детермінують регіональні особливості діяльності 

влади та опозиції, серед яких виділено: 1) культурно-історичні; 2) 

національно-етнічні; 3) структурно-організаційні; 

отримали подальший розвиток: 

– розмежування функцій опозиції як політичного інституту і форми 

суспільного протесту. У першому випадку завданням є довгостроковий 

контроль над владою, тоді як другий варіант має переважно тимчасовий 

протестний характер;  



    8 

 

– дослідження процесу формування консенсусного типу взаємодії влади і 

опозиції, який можливий за умов зміни виборчого законодавства та 

Конституції, розвитку рівня політичної культури та громадянського 

суспільства, оновлення політичних еліт, залучення опозиції до вироблення та 

реалізації владних рішень. 

Теоретичне та практичне значення роботи полягає в теоретико-

методологічному обґрунтуванні та практичному визначенні характеру, 

особливостей, результатів функціонування механізмів взаємодії влади та 

політичної опозиції, у виробленні конкретних моделей цієї взаємодії та 

напрямів її удосконалення з урахуванням тенденцій розвитку сучасної 

політичної системи України. Результати дисертаційного дослідження можуть 

бути використані для подальших наукових розробок, пов’язаних із 

проблематикою вивчення інститутів політичної опозиції та державної влади, 

механізмів, форм та моделей їх взаємодії, для проведення спільних 

комунікативних заходів з керівниками органів державної влади, лідерами 

політичної опозиції, науковцями; для удосконалення вітчизняного виборчого 

законодавства, регламенту Верховної Ради України, а також законопроекту 

«Про політичну опозицію» із урахуванням культурно-історичних і соціально-

економічних особливостей розвитку України та її регіонів; державних 

службовців для моделювання та прогнозування тенденцій у зміні характеру й 

рівня впливу української політичної опозиції на реалізацію окремих напрямів 

внутрішньої політики в Україні. Основні положення дисертації також можна 

використати під час розробки навчальних курсів. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було 

представлено на дев’яти конференціях: ІІІ Міжнародній Великій академічній 

конференції з політології «Східна Європа в системі координат (Північ, 

Південь, Захід, Схід) (Львів, 25–26 жовтня 2012 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку суспільних наук у ХХІ 

ст.» (м. Одеса, 28–29 вересня 2012 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток політичної науки: Європейські практики та 
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національні перспективи» (Чернівці, 1 березня 2012 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні 

читання» (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.); VІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 

досліджень» (Луцьк, 15 травня 2012 р.); ХV Всеукраїнській науковій 

конференції для студентів і молодих науковців «Людина в силовому полі 

влади та ідеологій» (Львів, 27–28 квітня 2012 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Дні науки філософського факультету» (Київ, 16–17 квітня 2013 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Національна консолідація 

та європейська інтеграція України» (Івано-Франківськ, 31 жовтня 2013 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Регіональна політика в 

контексті європейської інтеграції України» (м. Івано-Франківськ, 12 вересня 

2014 р.).  

Публікації. Основні ідеї та результати дослідження було викладено в 13 

публікаціях, з них 6 в українських фахових виданнях, 1 в зарубіжному 

(польському) виданні з політологічної тематики та 6 у збірках матеріалів 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури (313 найменувань на 32 сторінках) 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 248 сторінок, із них 

основного тексту – 204 сторінки, додатки –12 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ ТА ВЛАДИ 

 

 

1.1. Методологічні принципи дослідження взаємодії політичної 

опозиції з інститутами державної влади 

 

 

Взаємодія влади та опозиції виникає в умовах демократичного політичного 

режиму, коли опозиція наділена якостями системності, конструктивізму та є 

інституційним елементом політичної системи держави. Як ми зазначали раніше, 

існують визначення опозиції як в широкому (універсальному), так і у вузькому 

(конкретному) сенсі, де виникають питання як термінологічного, так і 

методологічного характеру. Для окреслення цих двох якостей сутності опозиції 

застосовують етимологічний та інституційний підходи. 

Етимологічний підхід, запропонований Г. Гавриловим, визначає опозицію в 

широкому сенсі, акцентуючи на діяльнісному аспекті, та розглядає її як просте 

протистояння однієї політики іншій політиці, виступ проти думки більшості або 

пануючої думки [44, с.35–37]. Але в такому випадку поза увагою дослідження 

залишається політичний аспект діяльності. Опозиція виступає тут як політичний 

процес без прив’язки до певних політичних суб’єктів. Даний підхід можна 

застосувати в умовах переходу від авторитарного режиму до демократичного, 

коли опозиція формується з суспільно-політичних рухів, громадських організацій, 

відсутні легальні політичні партії, не відбуваються вільні демократичні вибори і 

т.д. Проте з появою багатопартійності, стабільною роботою демократичних 

інститутів етимологічний підхід не дає можливості виокремити політичні партії як 

важливий суб’єкт опозиції, який здійснює боротьбу за владний ресурс поряд з 

провладною партією. При дослідженні політичної опозиції в перехідних умовах 

ми беремо за основу інституційний підхід, що дозволяє звузити розуміння 

опозиції до політичного інституту.  
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Україна здійснює шлях від радянської авторитарної системи до побудови 

національної демократичної політичної системи, де вже де-факто наявні елементи 

політичного плюралізму, існує конкурентна міжпартійна боротьба, сформована 

партійна система з виробленими правилами політичної конкуренції. За роки 

незалежності сформувалася багатопартійна система, що дає підстави говорити про 

політичну опозицію у формі парламентської та позапарламентської опозиції як 

однієї з розвинутих представницьких форм політичної боротьби.  

Так, Т. Ткаченко зазначає, що опозиція може існувати у формі суспільного 

протесту, а також як політичний інститут. При цьому «опозиція як форма 

суспільного протесту є детермінантою опозиції як політичного інституту» [276, с. 

41]. Відомий науковець С. Рябов вважав, що якщо розуміти опозицію як лише 

політичне аутсайдерство, то в Україні до її числа доведеться віднести понад сто 

партій, що існують формально, але у своїй більшості не відіграють жодної ролі в 

політичному житті, бо створені як «технологічні» винаходи режисерів «великої» 

політики або амбітні проекти девіантних особистостей. Чи можна їх вважати 

політичною опозицією, і чи варто їх в цій якості аналізувати? Вони є частиною 

політичної системи, проте не є суб’єктом владних відносин у суспільстві. 

«Опозиційність як поразка безпосередньо межує з позасистемною політичною 

діяльністю, такими її формами, як опір чинній державній владі, антиурядові 

виступи, недотримання угод, порушення законів, протидія уповноваженим 

органам та їх представникам тощо. Парадигма боротьби проти режиму, замішана 

на ідеології поразки, залишає в арсеналі суб’єкта політики тільки крайні, 

радикальні форми діяльності» [252, с. 12].  

Узагальнюючи сказане, зазначимо, що політичну опозицію характеризує те, 

що її зусилля спрямовані не проти влади, а на її здійснення та забезпечення 

сталого розвитку держави. Безперечно, існують різні види опозиції, так само як і 

критерії, за якими здійснюється розмежування: в науці розрізняють опозицію 

системну (лояльну) і позасистемну (принципову), парламентську і 

непарламентську, конструктивну і деструктивну, жорстку і помірну та ін. Критерії 

розмежування видів опозиції поділяються за внутрішніми та зовнішніми 
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факторами: внутрішні – стосуються її сутності, а зовнішні – обумовлені 

середовищем і стосуються суспільно-політичних умов існування. На нашу думку, 

визначення опозиції методологічно можливе лише крізь призму категорії влади.  

Влада є постійною та невід’ємною рисою будь-якого суспільства та однією з 

основних умовою його існування. У великому тлумачному словнику сучасної 

української мови «влада» визначається як «право керувати державою, політичне 

панування» [34]. М. Вебер, Дж. Френч, Б. Рейвен, П. Блау, Д. Ронг та ін. давали 

визначення поняття «влада» як пануюче становище окремих соціальних груп у 

суспільстві («володіння владою»). Е. Кеплен, Г. Саймон, Р. Даль, Н. Полсбі та ін. 

визначали поняття «влада» як засіб чи інструмент, що використовується певними 

соціальними одиницями суспільства для досягнення власних цілей 

(«використання влади»). Власне сучасна наука виходить з розуміння влади, яке 

запропонував німецький соціолог М. Вебер , за яким «влада» постає як здатність 

окремої людини або групи людей утверджувати у сфері соціальних відносин 

власну волю, незважаючи на опір. Влада виникає в процесі суспільних відносин в 

тому числі і в державі, також державна влада є різновидом політичної влади. 

Узагальнена сутність влади полягає у відносинах керівництва, владарювання і 

підкорення. В якості суб’єктів влади можуть виступати держава та її окремі 

інститути. [33, с. 24–26]. Т. Парсонс розглядає владу, з одного боку, як здатність 

колективно формулювати й ухвалювати припустимі й легітимні для суспільства 

рішення, з іншого, – як символічно узагальнений засіб, функціонування якого 

можливо тільки в комунікативному акті. Влада також розглядається як 

інформаційне повідомлення вищої ланки нижній ланці свого рішення, що сприяє 

появі руху всієї системи відносин і поведінки індивідів у політичному процесі. 

Тому «прийняття політичних рішень або інші складні комунікативні процеси 

можуть ефективно діяти тільки за умови жорсткого управлінського контролю, що 

здійснюється інституціональними структурами» [183, с. 152].  

Так, в узагальненому вигляді «влада – це здатність і можливість регулювати 

діяльність людей, здійснюючи вплив на їхні інтереси». Залежно від об’єкта 

регулювання владу можна переділити на політичну, економічну, ідеологічну; 
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залежно від суб’єкта реалізації влади – на державну владу та самоврядування; від 

механізму реалізації та організації – на демократичну та диктатуру; за сферою 

застосування – на економічну, церковну, державну тощо [165, с. 27, 28]. Щодо 

визначення політичної влади, Т. Парсонс дає наступне: «вона (влада) є здатність 

мобілізувати ресурси суспільства для реалізації цілей, що припускають прийняття 

суспільних зобов’язань» [182, с. 12]. Таким чином, поняття «влада» у 

парсонівській концепції прямо зв’язується з поняттям «ресурси». Таким чином, 

згідно з Т. Парсонсом, політична влада – це не тільки здатність конструювати 

рішення, засновані на колективності, але й такий спосіб соціальної дії індивідів, 

який обов’язково зумовлюється наявністю публічного інтересу [182, с. 12].   

Як зазначає Ф. Рудич поняття «політична влада» ширше за змістом, ніж 

державна влада, бо порівняно самостійне значення мають стосунки влади з 

громадськими об’єднаннями, політичними партіями, зокрема, під час виборів чи 

інших масових акцій. Політична влада – це здатність і можливість однієї особи, 

групи людей здійснювати відповідний вплив на політичну діяльність і поведінку 

громадян та їхніх об’єднань за допомогою різноманітних засобів: волі, авторитету, 

права, насильства. Суть політичної влади визначають її функції: формування 

політичної системи суспільства; управління справами суспільства й держави; 

створення відповідного типу правління, режиму й, зрештою, державно-

політичного устрою країни. Важливим компонентом політичної влади є культура 

влади – форма соціальних відносин, які полягають у обмеженні примусу й 

переході до застосування в управлінні авторитету та традицій. Культура влади 

ґрунтується на законі й авторитеті, на правовій ідеї [251, с. 6].   

Звідси виходить і сутність державної влади. В. Погорілко вважає, що 

державна влада – це «організація і здійснення політичної влади в Україні 

державою, її органами і посадовими особами у межах і порядку, передбачених 

Конституцією і законами України» [195, с.6]. Категорія «державна влада» 

виходить з ширшого явища  «політична влада», вони також функціонують 

паралельно одна з одною.  
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Влада для опозиції є об’єктом, на який спрямований її спільний інтерес: 

активним, наділеним широкими повноваженнями у визначенні правил політичної 

гри суб’єктом політики, що постає в результаті інституціонального втілення у 

формі органів державної влади. Як наслідок, ми відокремлюємо поняття 

«політична опозиція» від опозиції суспільної, так і від парламентської меншості, 

вважаючи, що політична опозиція, як суб’єкт у системі владних відносин 

характеризується наявністю ряду специфічних якостей: організованості, претензії 

на владу та ін. [276, c. 40]. Взаємовідносини з владою мають бути визначені до 

зовнішніх критеріїв, оскільки середовище має тут безпосередній вплив і влада 

виступає в якості тих політичних умов, що впливають на опозицію. Пов’язаними з 

взаємовідносинами опозиції та влади є такі дихотомії типів опозиції як системна 

та персональна, конструктивна та деструктивна, інституційна та позаінституційна. 

Вони створені на основі таких критеріїв, як характер вимог; сприйняття влади і 

провладної більшості; ставлення до системи влади, тобто владу вони тим чи 

іншим шляхом визнають. Проте ці критерії, як не дивно, є не зовнішніми, а 

внутрішніми, оскільки береться до уваги тут не середовище та суспільні і 

політичні умови, що впливають на опозицію, а її сутність. Адже, коли критерієм є 

ставлення до влади, сприйняття влади, вимоги до влади, то влада не є умовою для 

опозиції, вона є її об’єктом. Наприклад, при розрізненні системної та 

позасистемної типів опозиції зазначають, що головна відмінність між ними 

полягає в тому, що для системної опозиції характерне сприйняття влади і 

провладної більшості як конкурента, а значить стан конструктивного опонування 

владі, тоді як для позасистемної – як ворога, і стан протистояння. У даній ситуації, 

опираючись на внутрішні установки опозиції, визначається її характер та природа 

взаємовідносин з владою, і остання виступає фактично в ролі об’єкта. При 

визначенні опозиції та її дослідженні слід виходити з того, що відносини влади та 

опозиції носять суб’єкт-суб’єктний характер [265, с. 4].  

Отже, взаємодія – досить складне та обширне поняття. Це обумовлений 

процес впливу одних суб’єктів на інші, а також керований процес реалізації 

зв’язків, який будується на основі загального та специфічного в діяльності сторін, 



    15 

 

що взаємодіють, з метою досягнення нового якісного рівня. Вище зазначене 

поняття можна трактувати як об’єднання зусиль сторін, що взаємодіють, для 

вирішення того чи іншого питання, організацію спільних дій. Взаємодією може 

бути процес узгодження та взаємного врахування різних соціальних інтересів [95, 

с. 205–206]. Взаємодію органів державної влади та політичних інститутів 

визначають як систему їх цілеспрямованої діяльності, яка сформувалася у 

суспільстві на певному етапі його розвитку та здійснюється на основі конкретних 

принципів і засад з метою забезпечення оптимального функціонування й розвитку 

економічних і соціальних відносин [154, с. 19]. У контексті нашої проблематики 

представляється більш точним поняття взаємодії як форми соціальної комунікації 

або спілкування окремих суб’єктів, коли між ними відбувається взаємний 

систематичний вплив [154, с. 18]. Взаємодія – це той елемент комунікації, що 

фіксує як обмін інформацією, так і організацію спільних дій. Влада організовує 

реалізацію проекту русла, а опозиція організаційно забезпечує розробку проекту 

альтернативного русла. Відсутність опозиції означає відсутність публічно 

висловленої альтернативної оцінки ефективності політичного керівництва та 

державного управління, без якої неможлива реальна об’єктивна оцінка цих 

процесів [159].  

Політична взаємодія – це тип відносин між суб’єктами політики, при якому 

вони мають взаємний вплив одне на одного, відбувається визначення і 

перевизначення символічних значень учасників процесу. Політична взаємодія, 

виражена в таких термінах, як «актор», «маска», «сценарій», є умовою реалізації 

функцій політичної системи, характеру її розвитку і прогресу. Акт політичної 

взаємодії виражається відносно інтересів і цілей політичних суб’єктів, включених 

в багаторівневу систему соціально-політичних відносин і розподілу політичних 

сил, а управління політичною взаємодією виражається в управління політичною 

системою загалом. Мікропроцеси політичної взаємодії дозволяють осмислити 

розстановку політичних сил, їх позиції, мотиви, цілі, ідеологію, програми і 

сценарії політичної поведінки. У сукупності акти політичної взаємодії, формуючи 

образ значущих символічних об’єктів, дозволяють зрозуміти механізми 
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функціонування і розвитку політичного співтовариства, що складається. 

Політична взаємодія представлена як в симетричних відносинах (консенсус, 

угода, союз, блок, співпраця), так і в несиметричних відносинах між їх 

учасниками (гегемонія, нейтралізація, конфлікт, конфронтація, боротьба, 

панування, управління). Основна мета актів політичної взаємодії в 

демократичному суспільстві – досягнення оптимального співвідношення між 

інтересами різних політичних сил, консенсусу і співпраці між ними, адекватне 

вираження потреб всього суспільства, збереження і підвищення соціальної 

стабільності [256, с. 8].  

На думку Л. Кочубей політична взаємодія є взаємообумовленим процесом 

впливу одних суб’єктів на інші, а також керованим процесом реалізації зв’язків. 

Виходячи з того, що взаємодія – це той елемент комунікації, який фіксує як обмін 

інформацією, так і організацію спільних дій. Також взаємодія з опозицією 

потребує від влади лояльності, готовності до діалогу з проблем корегування курсу 

реформ і реалізації конструктивних альтернатив йому [126,с.60]. 

Політична взаємодія існує у двох основних формах:1) неформальній (без 

участі певних політичних інституцій – передусім між особами, групами);                 

2) формальній (через політичні інститути – формальні структури або за їх 

допомогою). У процесі формальної взаємодії громадяни делегують свою 

політичну волю, думки з того чи іншого питання з метою їх виконання. У 

демократичних суспільствах відносини влади і опозиції мають конструктивний 

партнерський характер, не переходячи рамки політичного суперництва. Влада 

враховує думку опозиції не тільки з політичних питань, а й з інших сфер 

суспільного життя. Навіть в умовах конфронтаційних періодів взаємодія не 

набуває деструктивного руйнівного характеру. 

Українська дослідниця Л. Червона вважає, що  характер відносин між 

владою і опозицією може формуватися за різними схемами. Навіть у 

демократичних країнах він може носити конструктивний або неконструктивний 

характер. В основі конструктивної схеми їх взаємовідносин – визнання владою 

опозиції як політичної реальності і налагодження співробітництва з нею у певних 
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межах. Така схема спрацьовує у країнах зі сталою демократичною традицією. 

Класичним прикладом є Великобританія, а також країни з «вестмінстерською» 

моделлю парламентаризму [292, с. 111]. Наявність конструктивної опозиції 

передбачає публічність політики та робить можливими багатоваріантність, 

альтернативність, чіткішу аргументованість у прийнятті рішень органами влади, 

формування оптимальної політики. Контроль з боку опозиції примушує владу 

діяти ефективніше, обмежує зловживання владою та порушення громадянських і 

політичних прав і свобод населення, запобігає різкому коливанню політичного 

курсу уряду, а отже, сприяє підтриманню соціальної стабільності. 

Неконструктивна схема взаємовідносин між владою і опозицією, як зазначає 

вчена, формується за умови, при якій влада ігнорує опозицію та використовує 

силові методи тиску на неї. Такий характер притаманний суспільствам із 

нерозвиненими формами демократії та суспільств перехідного типу, у яких 

відбувається становлення демократії. Неконструктивна схема відносин у 

результаті несе негативні наслідки самій владі: 1) зростає рівень громадської 

підтримки і посилюється легітимність опозиції; 2) відбувається консолідація 

опозиції (утворюються нові опозиційні групи, що об’єднуються з її ядром); 3) 

зростає вплив опозиції на політичний процес, зокрема, через поширення 

опозиційних настроїв у суспільстві; 4) опозиція радикалізується, крайнім виявом 

чого може стати її перехід у нелегальний стан [292, с. 112]. Л. Червона 

підкреслює, що спільним для обох схем взаємовідносин є визнання існування 

опозиції як об’єктивної реальності. Сама постановка питання про взаємодію влади 

та опозиції вже вказує на існування опозиції як елемента в структурі сучасної 

демократії, незалежно від характеру цих відносин [292, с.112].  

Про різні аспекти взаємодії політичної опозиції з владними структурами, 

умови та шляхи досягнення згоди в суспільстві йдеться у працях зарубіжних та 

вітчизняних вчених, зокрема О. Кіркхаймера, Р. Даля, Т. Парсонса, 

Г. Оберройтера, X. Лінца, Л. Степана, Г. Гаврилова, З. Зотової, Г. Семигіна, 

Д. Зеркіна, М. Михальченка, В. Якушика, І. Варзара, Т. Ткаченко, Ф. Рудича, 

Г. Зеленько, С. Рябова, Н. Вінничук, Л. Кочубей, О. Совгирі, Л. Червоної, 
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С. Бондар, І. Павленка, О. Кукуруз та ін. На думку багатьох українських та 

зарубіжних дослідників, політична взаємодія є складовою суспільної взаємодії і 

охоплює різні види діяльності суб’єктів політичного процесу.  

Успіх політичної взаємодії значною мірою залежить від цінностей і норм 

суб’єктів політичних дій, особливо лідерів, їхнього вміння правильно оцінити 

історичну ситуацію та відповідно до неї реалізувати суспільну мету [109, с. 47–

49]. Аналізуючи функції опозиції як політичного інституту і форми суспільного 

протесту, слід зазначити, що ці дві її форми мають дещо різні завдання. Завданням 

опозиції як політичного інституту є довгостроковий контроль над владою, тоді як 

опозиція в форматі суспільного протесту має переважно тимчасовий характер – 

задовольнивши свої вимоги, вона згасає. 

Носіями функцій політичної опозиції в країнах Заходу виступають політичні 

партії, групи інтересів та групи тиску, громадські організації, окремі громадяни. 

Проте основними акторами виступають політичні партії та їхні фракції у вищому 

законодавчому органі. [198, с. 21–29]. У парламенті на опозицію покладаються 

такі функції, як законотворча, функція контролю та рекрутування. Обсяг їх 

виконання залежить від традицій політичної практики, проте для демократичних 

країн Заходу притаманне звуження повноважень до виконання контрольної 

діяльності. Форми та засоби контролю є дуже різноманітними, зокрема, брати 

участь у роботі комітетів та спеціальних комісій, ставити усні та письмові 

питання, використовувати блоковане голосування, висловлювати вотум довіри 

(недовіри), накладати вето на законодавчі акти, оголошувати імпічмент.  

Сучасні парламентські опозиції здійснюють такі основні функції, як: 

контролювання діяльності уряду, його критика, висування альтернатив, 

формування кадрів для виконування власних програм розвитку в разі приходу до 

влади. Функціонування парламентської більшості передбачає гуртування й тих 

політичних сил, які не увійшли до її складу. Неофіційною функцією 

парламентської опозиції є лобістська, яка покликана відстоювати інтереси 

політичних, фінансових та промислових груп непов’язаних з проурядовими 

центрами впливу. 
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Загалом ці сили, що по суті з’являються меншістю, за умови ситуаційного 

поєднання з метою перемоги в наступних виборах, розробляють програми дій 

щодо їх діяльності при владі і представляють політичну опозицію. Конкуренція 

політичних проектів сприяє ефективній динаміці управління та розвитку держави 

[198 c. 23]. Функціонування інститутів парламентської більшості і опозиції 

залежить від ряду чинників: особливостей політичної структури суспільства, рівня 

розвитку політичної системи, форми державного правління, партійної та виборчої 

систем, традицій парламентаризму та ін. Статус і обсяг прав парламентської 

опозиції в різних країнах є неоднаковим і обумовлюється специфікою певної 

моделі взаємодії опозиції та влади. Непарламентська опозиція виконує дві основні 

функції: 1) піддає сумніву та заперечує легітимність парламенту і його здатність 

здійснювати політичні зміни; 2) артикулює, поєднує спірні питання, проблеми, які 

були проігноровані, знехтувані парламентською опозицією та різними партіями 

[205].  

Т. Парсонс, визначаючи суспільство як взаємодію чотирьох підсистем, на 

основі цього виокремлює чотири зовнішні функції опозиції, які тотожні функціям 

влади і виконуються ними разом: 1) соціальні функції: забезпечення інтеграції та 

консолідації суспільства, зняття громадянського невдоволення, мобілізації 

суспільства, сигнально-артикуляційна тощо; 2) політичні функції: підтримки 

розвитку демократичної моделі політичної системи, політичної стабілізації, 

представницька, протиставлення одних політичних поглядів та ідей іншим, 

блокування прийняття політичних рішень, наступництва влади, впливу на 

ефективність державних структур, критики урядових рішень та ін.; 3) економічні 

функції: перенесення соціально-економічних вимог у політичну систему, 

лобіювання економічних інтересів та ін.; 4) культурні функції: комунікативна, 

інформування, адаптації тощо. Функції вирішення конфліктів, соціалізації, 

оціночна функція залишаються спільними для всіх сфер упровадження [258, с. 

44]. До функцій опозиції також відносять: змагальну, яка діє з метою здобуття та 

утримання влади; соціалізації, що базується на принципах набуття певних 

політичних традицій, норм та цінностей, тобто на процесі входження в політику; 



    20 

 

легітимізації – у процесі проведення і за результатами політичних виборів 

відбувається поділ політичних сил на владу і опозицію, процес визнання влади 

(більшості) опозицією в представницькому органі легітимізує ту саму владу в 

очах громадян. 

Відмінною постає позиція Д. Зеркіна щодо варіантів взаємодії опозиції та 

влади. Дослідник розглядає ці відносини крізь призму ситуації конфлікту, в якому 

обов’язково перебувають ці дві сторони. Адже умовою існування політичної 

опозиції обов’язково є конфлікт. Він виокремлює наступні схеми взаємовідносин 

цих елементів: 1) визнання опозиції як політичної реальності; 2) її повне 

відсторонення як ворожої для політичної системи течії; 3) заперечення опозиції 

внаслідок її ототожнення з різнобічностями, що виникли на ґрунті помилкових 

думок і омани опонентів; 4) приписування ознак опозиції суб’єктам, які не є в 

даній ситуації опозиційними [94, с. 99].  

Отже, на основі систематизації та узагальнення підходів науковців щодо 

визначення переліку функцій парламентської опозиції можна виділити сім 

основних блоків. До них належать функції: 1) опору (протиборство, протидія 

певній політиці, протистояння певній політичній силі, інституту, рішенню);  

2) репрезентації інтересів (формулювання, висловлення та узагальнення 

інтересів соціальних груп, що залишились поза увагою уряду); 3) інформаційно-

комунікативна (посередницький процес між опозицією, владою та суспільством, 

надає інформацію владі про зміну громадських настроїв, а з іншого боку 

забезпечує громадськість альтернативною інформацією про рішення та дії влади, 

процес інформування виборців про свою діяльність); 4) критики та формування 

альтернатив у політиці (організована, конструктивна критика владних інститутів, 

систематична критика урядової програми, внесення альтернативи офіційній 

політиці, підготовка альтернативних лідерів, добір здібних політиків, їх 

презентація у парламенті); 5) контролю (контроль над діяльністю влади, 

здійснення контролю над урядом і керованими ним органами управління 

(міністерств, комітетів, відомств); 6) зняття громадського невдоволення 

(мобілізація на свій бік громадської думки, спрямування існуючого в суспільстві 
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невдоволення владою в демократичні, цивілізовані, легітимні форми замість 

деструктивних, руйнівних дій); 7) вирішення конфліктів (вирішення конфліктів 

між групами інтересів та стримання розвитку конфлікту в межах політичної 

системи). 

В українському політичному просторі відбувається поступове збільшення 

ролі інституту політичної опозиції у суспільному житті, наприклад часткове 

перебирання ним функції контролю сприяє переходу державної влади від закритої 

системи прийняття рішень до відкритої прозорої системи, що узгоджує свою 

думку з суспільством. Проте, як свідчить досвід, створення парламентських 

коаліцій у 2006 – 2008 рр., партії, що мають спільні позиції в мовному питанні чи 

в зовнішньополітичній сфері, скоріше утворювали коаліції між собою, ніж з 

партіями, що мають подібні підходи у сфері економіки. Зокрема, цей чинник 

послідовно ставав на перешкоді створенню коаліції за участю Партії регіонів і 

«Нашої України» чи БЮТ. Вплив блокового формату партійної системи 

відображається на нестійкості парламентських фракцій – блоків, схильності їх 

партійних складових до ситуативної поведінки, незалежно від перебування у 

більшості чи в опозиції [265]. Існування різних підстав для опозиційності у 

поєднанні зі згаданими особливостями партійної системи України відкривають 

можливості для існування різних «опозицій» як в Парламенті, так і за його 

межами. При цьому, конфігурації таких опозицій можуть бути різними. Зокрема, 

можуть існувати ідеологічно різнорідні коаліції. За таких умов опозиційність не 

залежить від ідеологічних чинників, оскільки між опозиційними і провладними 

силами різних ідеологічних спрямувань можуть складатися ситуативні союзи, 

зумовлені тимчасовим збігом тактичних цілей та бізнесових чи політичних 

інтересів. 

Саме цим можна пояснити існування в Україні таких явищ, як «вибіркова», 

«тактична», «персональна», «конструктивна» опозиція, які в різні періоди 

використовувалися для характеристики політичної поведінки тих чи інших 

політичних сил [168]. Зазначимо, що проведений нами аналіз дає підстави 

виділити п’ять основних критеріїв опозиційності на основі ставлення до: 
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1) президента; 2) уряду; 3) парламентської більшості; 4) фінансово-промислових 

груп; 5) ідеологічно-світоглядних цінностей. На основі виділення п’яти критеріїв 

опозиційності можна стверджувати, що на даний час головним визначальним 

критерієм є ставлення до політики Президента в різних сферах, включаючи 

підконтрольні йому органи влади (парламентську більшість, Уряд, певною мірою 

судову систему та органи нагляду). 

В умовах такого диспаритету (співіснування представників партій, що 

конкурують у центральних і регіональних державних органах) певна політична 

сила, яка уособлює в парламенті політичну опозицію, здійснює на місцевому рівні 

функції влади [121]. Таким прикладом слугує діяльність у 2010–2013 рр. 

політичних партій ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», «Наша Україна», УДАР та 

«Фронт Змін», що отримали владу переважно в західних і деяких центральних 

областях України (див. Додаток Д, Рисунок Д.1) [149]. Як вже зазначалося вище, 

все це призводить до процесу втрати монополії влади на прийняття та реалізацю 

владних рішень і переходу від класичних для нашої держави суб’єктно-об’єктних 

відносин до суб’єкт-суб’єктних відносин між владою і опозицією [265, с. 3–5]. У 

таких умовах політична опозиція отримує владні повноваження, – набір 

інструментів, за допомогою яких може реалізовувати свої рішення. 

На сучасному етапі модернізації політичної системи України одними з 

головних питань постає проблема ефективності реалізації владою своїх рішень, 

наближення влади до громадянина як за допомогою інструменту децентралізації 

так і в процесі врахування нагальних суспільних вимог та настроїв. В цих умовах 

саме політична опозиція виступає зв’язною ланкою між громадськістю та владаю. 

Інфотруючи громадськість, опозиція підвищує ефективність та якість роботи 

влади. 

Власне теорія модернізації є одним з основних інструментів 

девелопменталізму. Слід зауважити, що з середини 80-х рр. ХХ ст. 

девелопменталісти звертають свою увагу при дослідженні проблем 

демократичного транзиту на країни соціалістичного блоку, а саме на Центрально-

Східну Європу. Аналіз проблем демократичного транзиту в країнах Центральної 
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та Східної Європи виявив конкуренцію двох методологічних напрямів, один з 

яких пов’язаний з девелопменталізмом, другий – з неоінституціоналізмом. 

Перший підхід виходить з того, що результати політичних трансформацій 

залежать перш за все від сприятливих передумов переходу, а обставини самого 

процесу переходу не наскільки важливі. Теорії даного підходу називають 

теоріями «історично обумовленого шляху». Зокрема, до нього належить 

концепція демократизації С. Хантінгтона [288] та «політико-економічний 

девелопменталізм» Г. Кітчельта [262]. Порівняння стану функціонування місцевої 

демократії як соціально-політичної системи, в рамках якої на рівні громад 

відбувається взаємодія різних політико-владних суб’єктів (держави, регіональних 

владних інститутів, наднаціональних структур) і місцевих соціально-політичних 

акторів (місцевого самоврядування, громадянського суспільства, політичної 

опозиції, груп інтересів) з метою вироблення спільних політичних рішень у різних 

національних середовищах, зокрема тих, які знаходяться в «перехідному» стані, 

так само викликає ряд методологічних проблем для дослідника. Це, зокрема, 

питання, який саме методологічний підхід слід використовувати для аналізу 

взаємодії влади та опозиції на місцевому та національному рівнях політичного 

процесу [105, с.7–12]. Таким чином, становлення політичної опозиції в межах 

суспільства, яке трансформується, передбачає наступні етапи: 1) етап формування 

соціальної опозиційності; 2) етап концентрації соціальної опозиційності та її 

трансформації у політико-організаційні форми протистояння владі до 

утвердження формалізованих основ їх діяльності, загалом цей етап 

характеризується існуванням організованої неформальної опозиції; 3) етап 

легалізації організованої опозиції без формалізації правових можливостей та 

інституційних гарантій її діяльності; цей етап визначається існуванням 

організованої формальної опозиції; 4) етап чергових поступок влади та створення 

правових і інституційних основ діяльності організованої формальної опозиції у 

межах представницького органу; характеризується появою політичної опозиції як 

формалізованого політичного інституту, який виступає елементом політичної 

системи суспільства – парламентської опозиції [36, с. 35].  
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На нашу думку вивчення зв’язків між різними просторовими рівнями 

взаємодії влади та опозиції доцільно здійснювати на основі неоінституційного 

підходу в компаративістиці. Адже в політичній науці досить давно досягнуто 

консенсусу стосовно комплементарності культурологічного та інституційного 

підходів в питаннях дослідження політичних змін, процесу переходу до 

демократичного політичного режиму, зокрема, в регіоні Центрально-Східної 

Європи (Г. Алмонд та С. Верба, Л. Даймонд) [3, c. 122–135; 56, c. 882– 942]. 

Власне проведення політичного дослідження неможливе без застосування 

порівняльного методу, що дозволяє співставити дані, підтвердити отримані 

висновки про об’єкт дослідження. Порівняльний метод є надзвичайно вдалим для 

співставлення політичних систем, режимів, інститутів таких, як досліджувані 

нами інститути політичної опозиції, державної влади та механізми їх взаємодії.  

Найсучаснішими підходами, які на нашу думку слід застосувати при 

дослідженні є девелопменталізм та неоінституціоналізм, формування яких 

відбулося у 1980-ті та1990-ті роки. З другої половини 1980-х років значний вплив 

на політичні дослідження здійснює неоінституціональний підхід. Проте 

представники даного підходу  (Д. Ростоу, С. Ліпсет, А Пржеворскі, Д. Норт та ін.), 

на відміну від девелопменталістів, приділяють дещо менше уваги дослідженню 

взаємодії опозиції та влади. Даний підхід орієнтується переважно на вивчення 

впливу демократії як на процес розвитку суспільства, соціальних протестів та на 

розвиток парламентаризму. У сучасній демократії опозиція нерідко набирає 

форму інституту. Тому Д. Норт поняття «інститут» визначає як набір правил, 

процедуру відповідностей, моральну й етичну поведінку індивідів в інтересах 

максималізації багатства [55].  Науковим підходом, в межах якого з’явилися 

ґрунтовні роботи з дослідження політичної опозиції, є девелопменталізм (теорія 

розвитку). Зокрема, відомими представниками девелопменталізму з аналізу 

проблеми опозиції є А. Степан та Х. Лінц [137, с. 9]. Дослідженнями процесів 

політичного транзиту від демократичних до авторитарних режимів і навпаки; від 

авторитаризму до демократії чи її керованих форм, займалися також Д. Ростоу, 

Е. Ептер, С. Хантінгтон, Д. Шер, С. Мейнуорінг. Науковці з’ясовували питання 
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щодо ролі та стратегії діяльності в них політичної опозиції і влади, характер їхньої 

взаємодії та взаємовпливу. 

Девелопменталізм (від англ. development – розвиток; англ. theory of 

development ) –  уявлення про розвиток як про безперервний прогресивний рух до 

все більш досконалих форм. Це також концепція модернізації, що служить 

обґрунтуванням перетворення традиційно слабко розвинених країн у розвинені 

країни з ринковими економіками [156]. Відомий західний дослідник Д. Аптер 

зазначає, що історичний емпіризм привів порівняльну політологію до 

виокремлення девелопменталізму, об’єктом дослідження якого стало вивчення 

проблем росту і розвитку. Девелопменталізм акцентує свою увагу не на 

управлінні державою, а на аналізі процесів соціальних змін [4, с. 361]. 

Дослідження представниками теорії розвитку проблем політичної опозиції 

спричинили суттєве зміщення акцентів порівняно із плюралістичним напрямом. 

Плюралісти розглядають опозицію як складну частину демократичного режиму, а 

також визначають її місце в ньому, національні моделі опозиції, фактори 

формування моделей. С. Сергєєв зауважує, що прибічників теорії розвитку 

здебільшого цікавить роль політичної опозиції в процесі транзиту. На передній 

план виходять питання структурної диференціації політичної опозиції, динаміка 

трансформації політичного режиму, стратегія дії опозиції [257, с. 38]. Як відзначає 

Ф. Кирилюк, така диференціація в розумінні перспективних шляхів 

демократизації країн, що розвиваються, відображається в рамках 

девелопменталізму у двох альтернативних підходах. Один з них –  теорія 

модернізації (Modernization theories), другий – теорія обумовленості (Dependency 

theories). У теорії модернізації втілилися традиції М. Вебера. До цього напряму 

Д. Аптер відносить таких дослідників, як Г. Алмонд, С. Хантінгтон, Л. Пай, 

М. Вайнер, Л. Біндер, Е. Шилс, Т. Парсонс та ін. Теорія обумовленості, що мала, 

як вважає Аптер, загальні корені з ідеями К. Маркса, об’єднала теоретиків різного 

наукового профілю: економістів П. Бейрона й  А. Франка, істориків П. Андерсона 

і Е. Хобсбаума, представників політичної науки Г. Кітчінга, К. Лейса, 

Б. Андерсона та ін.  
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Вивчення механізмів взаємодії політичної опозиції та державної влади на 

даний час також неможливе без застосування методології локальних політичних 

досліджень, особливо коли мова йде про регіональний та місцевий рівень. В кінці 

1970-х рр. ХХ ст. в західній науці виокремлюється новий напрямок – «локальні 

політичні дослідження». В їх рамках американські вчені опиралися на емпіричні 

дослідження політичної урбаністики (вивчення проблем міста), однак в Європі ці 

дослідження мали більш теоретичний аспект [136, c. 73]. Локальні політичні 

дослідження дистанціюються від вивчення інституту місцевого самоврядування, 

уникаючи використання цього терміна, оскільки він асоціюються лише з 

правовими аспектами функціонування влади. Політичний характер рішень, що 

приймають на локальному рівні, вивчається в рамках «комунальної 

(муніципальної) політики». Згідно з цим підходом громада розглядається як 

політична одиниця, що діє в межах загальнодержавної політичної системи. 

Місцеве самоврядування тут визначається як політичне управління, оскільки, його 

сутність полягає в узгодженні інтересів різних соціальних груп у межах однієї 

спільноти [136, c. 74–76]. Політика на місцевому рівні в західній науці 

розглядається у двох основних аспектах: 1) дослідження місцевих політичних 

процесів в рамках національної політико-правової системи та моделі місцевого 

самоврядування; 2) дослідження розвитку місцевої демократії, її форм та 

застосування демократичних норм в соціальному та політичному середовищі. 

Британський вчений Дж. Стокер зазначає, що сучасні порівняльні 

дослідження місцевого самоврядування розвиваються в трьох напрямах: перший – 

зосереджується на визначенні загальних відмінностей між системами місцевого 

самоврядування; другий – робить наголос на поясненні встановлених 

розбіжностей, третій – приділяє увагу пошукові спільних тенденцій у розвитку, 

що в кінці ХХ ст. привело формування складних систем врядування замість 

формальних інститутів місцевого управління [312].  

Різноманітність інституційних форм і особливості функціонування місцевого 

самоврядування (навіть в межах однієї країни), що сформувалися в результаті 

національного інституційного устрою через об’єктивні місцеві умови або ж 
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внаслідок локального інституційного вибору, створюють для дослідників основні 

проблеми при проведенні порівняльних досліджень. Російський вчений 

В. Гельман вважає, що федеративна побудова в Росії зумовлює розмаїття 

формально-інституційних характеристик систем місцевого самоврядування, а 

також інші аспекти, важливі для функціонування місцевої демократії, зокрема 

неформальні інституційні практики. Ці виклики зумовлюють вибір чітко 

визначених аспектів для порівняння, правових (інституційних) рамок систем 

місцевого самоврядування, складовими яких є статус та обсяг компетенції 

місцевого самоврядування, система формування місцевих органів влади та 

правове поле функціонування прямих форм місцевого самоврядування [47, с.6]. У 

процесі локальної нормотворчості на рівні місцевого самоврядування зростає 

значення форм безпосередньої демократії, за допомогою яких члени громади 

можуть висловити думку про проект нормативного акту, їм гарантується рівна 

можливість різних форм позитивної поведінки – обговорення, переговори, 

компроміси, – які приведуть до рішення, що задовольнить більшість громади. 

Реалізація форм безпосередньої демократії у сфері місцевого самоврядування веде 

до реального підвищення моральної відповідальності кожного індивіда-члена 

територіальної громади. Місцеве самоврядування, як і інші види самоврядування, 

є могутнім засобом активізації політичної системи, демократичних інститутів, 

громадян, боротьби з бюрократизмом і формалізмом у роботі органів управління. 

Тому у визначенні його природи звертає увагу виражена демократична сутність. 

Незважаючи на те, що локальна демократія опікується проблемами місцевого 

значення, її діяльність завжди розглядалася як важливий складник реалізації 

загальнодержавної політики. Локальна демократія здебільшого залежить від 

устрою держави, форми правління й політичного режиму. Локальна демократія – 

це втілення влади і свободи, що вимагає оптимального поєднання в господарсько-

економічному житті публічних та приватних інтересів [24]. Дослідження 

локальних політичних процесів в Україні тільки набуває свого становлення. 

Вивченням політичної регіоналістики та проблем управління містом займаються 

такі вчені як О. Яцунська, Ю. Продан, С. Сахненко та ін. [307, 218, 255].  
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Також під час проведення дисертаційного дослідження нами використано 

низку методів, принципів та підходів, які стали науково-теоретичним 

інструментарієм під час вирішення конкретних дослідницьких завдань. 

Загальнонаукова методологія включає ряд теоретико-філософських методів, серед 

яких: порівняльно-історичний, термінологічний, структурно-функціональний, 

компаративний, діалектичний, синтезу, сходження від абстрактного до 

конкретного, нормативно-юридичний та метод узагальнення. Застосована нами 

спеціальна методологія включає методи опитування, прогнозування та 

моделювання. 

Порівняльно-історичний метод дав змогу виокремити схожі та відмінні риси 

при розгляді теоретичних праць зарубіжних та українських дослідників, що 

займалися питаннями вивчення політичної опозиції, державної влади та 

процесами їх взаємодії. Термінологічний метод дозволив нам проаналізувати 

численні підходи щодо визначення термінології «політична опозиція», «державна 

влада», «політична взаємодія». За допомогою структурно-функціонального 

методу вдалося визначити функції, які виконує інститут політичної опозиції в 

процесі взаємодії з владою. Насамперед, політична опозиція формує та пропонує 

альтернативу в політиці та альтернативу чинній владі, виконуючи функцію 

інформування суспільства загалом та територіальної громади зокрема. Поряд з 

цим опозиція в місцевих представницьких органах безпосередньо здійснює владні 

функції, контролює виконавчу владу та якість виконання її повноважень. За 

допомогою структурно-функціонального методу були досліджені основні моделі 

взаємодії опозиції та влади, визначені їх переваги та недоліки. Також даний метод 

було використано для аналізу особливостей політизації регіональних детермінант 

діяльності влади та опозиції. 

Компаративний метод дав змогу з’ясувати багатоманітність політичного 

досвіду досліджуваного західного регіону України, результати діяльності 

опозиційних і провладних політичних партій, виконавчих органів влади. Завдяки 

одному з основних напрямків порівняльної методології – девелопменталізму ми 

визначили, за яких умов інструментами створення держави, що проходить етап 
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модернізації, можуть стати інструменти демократії. Компаративний метод 

підтвердив положення про те, що вдало впроваджені реформи в межах однієї 

країни не можуть бути повністю скопійовані і застосовані в межах іншої так, щоб 

це автоматично означало позитивний результат. Методологія локальних 

політичних досліджень як частина компаративістики вдало пояснює процеси 

взаємодії політичної опозиції та державної влади, особливо коли мова йде про 

регіональний та місцевий рівень. 

За допомогою системного підходу ми визначили, що зовнішнім середовищем 

політичної опозиції є система владних відносин, тоді як до внутрішнього можна 

віднести структури представницьких органів влади, середовище «вуличної» та 

«мітингової» демократії, групи впливу, діяльність малих політичних партій, тобто 

всю ту діяльність, що здійснюється поза стінами парламенту, рад регіонального та 

місцевого рівнів. Згідно з інституційним підходом явище політичної опозиції 

автором розглядається в трьох основних значеннях: 1) політична опозиція 

ототожнюється із парламентською; 2) політична опозиція включає діяльність 

організованих політичних і громадських сил; 3) політична опозиція охоплює лише 

діяльність політичних сил. Також він дав змогу акцентувати увагу на дослідженні 

чинників, які детермінують регіональні особливості діяльності влади та опозиції, 

вивчити, яким чином тип політичної культури, історичні традиції, форма 

правління впливають на рівень інституціоналізації опозиції та на процеси 

формування консенсусних моделей її взаємодії з владою. Діалектичний метод 

використаний нами як основний науковий принцип дослідження суперечливості 

та багатоплановості регіонального і загальнонаціонального політичного життя, 

вивчення опозиції як явища суспільної дійсності. Методи синтезу та сходження 

від абстрактного до конкретного були використані автором у процесі вивчення 

політичної взаємодії влади та опозиції на окремих електоральних етапах, що дало 

змогу виявити тенденції та закономірності розвитку особливостей електорального 

процесу західного регіону України. Завдяки методу узагальнення визначено 

чинники та механізми, що детермінують регіональні особливості взаємодії 

опозиції та влади, їх наслідки. Нормативно-юридичний метод використано для 
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аналізу конституційно-правових процесів, законодавчих актів та проектів, для 

визначення правового статусу політичної опозиції в Україні. 

За допомогою одного з найпоширеніших методів збору політичної 

інформації – опитування проведено соціологічне дослідження, яке репрезентує 

зріз громадської думки характерної для досліджуваної територіальної громади 

зокрема та регіону західної України загалом. Метод індивідуального 

стандартизованого інтерв’ю за місцем проживання із використанням карток з 

варіантами відповідей до запитань дозволив виявити стан суспільної думки  з 

питань, пов’язаних з діяльністю політичної опозиції та її взаємодію з владою. 

Тема опитування – «Відносини влади та опозиції: характеристика 

громадської думки м. Яремче та околиць». Польовий етап: опитування 

проведено з 03.10.2015 по 23.10.2015. Обсяг вибірки і географія дослідження: 

загалом опитано 400 респондентів (постійні мешканці Івано-Франківської 

області). Опитування проводили у 7 населених пунктах на території 

Яремчанської міської ради (м. Яремче, смт. Ворохта, с. Микуличин, с. Поляниця, 

с. Татарів, Яблуницька сільська рада – с. Яблуниця та с. Вороненко). Тип 

вибірки: квотна, репрезентативна для дорослого населення області (18-75 років). 

Кількість досліджуваних показників стану громадської думки – 21 (питання 

анкети). (див. Додаток І, Анкета І. 1) Метод: індивідуальне стандартизоване 

інтерв’ю за місцем проживання із використанням карток з варіантами відповідей 

до запитань. Стандартна похибка вибірки: при довірчій ймовірності (р) = 0,95 

похибка складає +/- 4,9 %. 

За допомогою політичного прогнозування було з’ясовано, що консенсусна 

модель взаємодії влади та опозиції може бути реалізована за допомогою 

формалізації державою політичної участі, що скорочує дистанцію між 

суспільством, опозицією та владою, підвищує політичну компетентність 

громадян, місцевих осередків політичних партій, раціоналізує та виробляє 

конструктивні політичні відносини. Метод моделювання застосовано для 

визначення моделі функціональної взаємодії влади та опозиції в Україні. Також 

ми уніфікували основні положення сукупності характеристик політичного життя 
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та визначили умови, за яких конфронтаційно-інертні типи взаємодії можуть бути 

замінені консенсусними конструктивними типами. 

 

 

1.2 Поняття «політична опозиція» в системі дослідницького 

інструментарію сучасної політичної науки 

 

 

Політична опозиція як політичний інститут, суб’єкт політичної та 

громадської діяльності бере свій початок ще з часів Стародавньої Греції. Античні 

мислителі Арістотель та Платон визнавали потребу в існуванні плюралізму думок 

для досягнення певних консенсусів в управлінні державою та суспільством. На 

відміну від полісної демократії Греції, в Римський імперії ставлення до опозиції 

було негативним. Подібне ми можемо спостерігати і на подальших етапах 

розвитку людства: в добу Середньовіччя та в епоху Ренесансу, коли вважалося, 

що влада надається Богом і не може піддаватися будь-якій критиці. 

Дані прояви продовжувалися упродовж тривалого часу, і тільки в епоху 

Просвітництва в працях Г. Болінброка, Дж. Локка. А. Шефстбері знову 

з’являється розуміння опозиції як позитивного феномену в суспільно-політичних 

процесах. У міру того, як відбувалося становлення демократичних інституцій, 

громадянського суспільства та перехід від абсолютних монархій до 

конституційних, або до республік, у суспільстві поширювалось значення цього 

феномену як необхідної складової демократичності [189, с.88]. Згодом аналіз 

поняття «політична опозиція» отримав відображення у роботах таких вчених, як 

Т. Джефферсон, Ш-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Гізо та ін. 

Загальновизнаною датою появи опозиції прийнято вважати 1826 рік, коли в 

англійському парламенті виникає група депутатів, що висловлюють офіційну 

незгоду з рішеннями й діями правлячої більшості [135, с. 109]. Процес 

інституціалізації опозиції завершився у Західній Європі в другій половині ХІХ ст., 

коли сформувалося ліберально-демократичне уявлення про політичну опозицію 
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як про інтегральний елемент процесу реалізації народної волі, такий же 

необхідний як влада і парламентська більшість [178, с. 8]. Одним з перших 

дослідників поняття «опозиція» був англійський лорд Г. С. Дж. Болінгброк , який 

у своїй праці «Дисертація про партії» («Dissertation on parties» 1749 р.) дав 

визначення політичної опозиції як партії, що програла на виборах до парламенту 

[135, с. 109]. Г.Болінгброк також вперше сформулював три основні функції 

опозиції: критика, контроль, альтернатива, що передбачало такі дії опозиції, як: 

1) вказівки на помилки й недоліки діяльності уряду; 2) оцінки відповідності дій 

влади морально-етичним принципам, прийнятим у певному суспільстві, а також 

проголошеним під час виборів обіцянкам; 3) пропозиції альтернативного 

вирішення проблем з метою стабілізації системи державного управління [196, с. 

82].  

Відомий англійський філософ Дж. Ст. Мілль особливу увагу приділяв таким 

функціям опозиції, як контроль та критика, вважаючи парламент і парламентську 

опозицію засобами залучення всього народу певною мірою до участі в управлінні 

державою [144, с. 9; 145, с. 104–106]. Також значний внесок у розвиток теорії 

політичної опозиції зробив представник французької школи лібералізму початку 

XIX століття, історик і державний діяч Франсуа П’єр Гійом Гізо. Його основною 

ідеєю є обґрунтування необхідності участі опозиції в процесі здійснення 

державної влади. Науковець виокремлює два типи опозиції: слабку та сильну. 

Перший тип володіє лише таким засобом впливу, як сила слова і виявляється на 

трибуні. Другий тип володіє реальними засобами у сфері самої влади, бере участь 

у муніципальному управлінні, засіданні судів, виконує частину соціальних 

функцій [48, c. 473–506]. На думку Ф. Гізо, в умовах малопродуктивної діяльності 

традиційного державного апарату зробити управління суспільством ефективним, 

зберігати при цьому свободу та основні правові гарантії громадян, можливо лише 

за участі політичної опозиції [160, с.311–312].  

Українська дослідниця С. Бондар вважає, що політична опозиція з самого 

початку формується як інститут представництва і відстоювання інтересів 

громадян, який виражається переважно в сукупності організаційних форм, не бере 
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участі у формуванні вищих виконавчих органів влади, здійснює системну критику 

правлячого режиму, має власні принципи та базові положення, які відстоює усіма 

можливими засобами, формує альтернативну до задекларованої владою програму 

розвитку суспільства [19, c. 344].  

Термін опозиція походить від лат. opposition – протиставлення одних 

політичних поглядів чи дій відносно інших; партія або група, що виступає в розріз 

з думкою більшості або з панівною думкою і висуває альтернативну політику; 

інший спосіб вирішення проблем [245, c. 178]. У працях, які розкривають сутність 

опозиції, існує як мінімум два підходи: соціологічний (широкий) та інституційний 

(вузький). Соціологічний (широкий) підхід базується на врахуванні ролі 

недержавних політичних акторів (наприклад, соціальних груп, груп тиску, 

суспільних страт тощо) у функціонуванні політичної системи та визначає 

опозицію як протестну поведінку будь-якого з цих суб’єктів. Інституціональний 

(вузький) підхід зводить розуміння опозиції до конкретних політико-правових 

форм її існування – політичних партій та парламентських фракцій [167, c. 2]. Слід 

зазначити, що поняття «опозиційність», «політична опозиція» не є тотожними. У 

загальному сприйнятті опозиційність визначається як неприйняття політичного 

курсу, що проводиться діючою владою. Явище «опозиційності» є одвічним 

проявом людських стосунків. Воно виникає на тлі розбіжностей суспільних 

інтересів та потреб, постійного дефіциту матеріальних ресурсів та завдяки тому 

очевидному факту, що всяка публічна влада є носієм певних соціально-

економічних пріоритетів, а значить функціонування влади завжди 

супроводжується ущемленням чиїхось інтересів, прав та амбіцій. Саме тому 

протидія владним структурам, пануючим ідеям та орієнтаціям прослідковується 

протягом всієї історії людства, але вплив опозиційності на соціальний прогрес, як 

відзначає Г. Постригань, завжди був вельми суперечливим [203, c. 172].  

Поряд з цим поняття «опозиції» та «опозиційності» є близькими за 

значенням. Перше поняття певною мірою є похідним від другого. По суті, вони 

розкривають з різних сторін внутрішній механізм сучасних демократій. Якщо 

опозиція є інституційною характеристикою демократичної політичної системи, то 
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опозиційність розкриває зміст усього демократичного суспільно-політичного 

устрою [203, c. 173]. Опозицію як форму суспільного протесту можна поділити за 

сферами життя на політичну, економічну, соціальну, духовно-культурну та ін. 

Підсумовуючи вищевказане, відзначимо, що термін «опозиція» найчастіше 

розглядається у двох значеннях: 1) як форма суспільного протесту; 2) як 

політичний інститут.  

Опозиція як політичний інститут – це організована політична сила, яка 

контролює і піддає критиці дії влади, пропонує альтернативний політичний курс, 

а також може мати на меті завоювання влади і зміну політичного режиму [98, с. 

48]. При розгляді явища «політична опозиція» в сучасній політологічній науці 

можна використати три основні підходи: 1) політична опозиція ототожнюється із 

парламентською; 2) політична опозиція включає діяльність організованих 

політичних і громадських сил; 3) політична опозиція охоплює лише діяльність 

політичних сил. 

Так, даючи визначення поняттю «політична опозиція» О. Совгиря розглядає 

її як: «добровільне об’єднання депутатів парламенту, що здійснюється на основі 

права гарантованого конституцією, законодавством, або закріпленого у 

конституційних звичаях; які не підтримують офіційного політичного курсу глави 

держави або уряду і які, як правило, не є членами політичної партії, що висунула 

кандидатуру чинного глави держави на виборах глави держави; здебільшого, не 

представлені у складі уряду та можуть провадити діяльність, спрямовану на зміну 

офіційного політичного курсу глави держави або уряду, та на легальне усунення з 

посади глави держави або окремих членів уряду, або його відставку загалом, 

здійснюють контроль за діяльністю глави держави та уряду» [259, с. 5]. У свою 

чергу, дослідник Г. Федоренко під політичною опозицією в Україні розуміє 

парламентські фракції, групи, які не згодні з політичним курсом Президента 

України, Кабінету Міністрів України і не представлені у складі уряду, їх права, 

обов’язки та гарантії діяльності у Верховній Раді України [286, с. 13]. Подібний 

зміст у поняття парламентської опозиції вкладає С. Бігазієва, яка у своїх працях 

зазначає, що парламентську опозицію складають групи депутатів (фракції), 
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утворені з членів опозиційних партій, які за допомогою конструктивної критики 

обмежують прагнення до розширення влади, контролюють її дії на предмет їх 

відповідності загальному благу і, беручи участь у законотворчому процесі, 

пропонують альтернативні рішення, коригують політику влади в цілому і готові 

самі змінити її [14, с. 101]. Отже, парламентська опозиція існує переважно в 

стабільних демократичних державах, де утворилась двопартійна система. У 

багатопартійних системах, державах, де відбувається трансформація політичної 

системи, де тільки встановлюються нові демократичні правила поведінки, 

опозиція існує як в парламентських, так і позапарламентська формах. 

Інший підхід до визначення опозиції подають автори збірника «Статус 

опозиції: вітчизняний та зарубіжний досвід, рекомендації», де політична опозиція 

визначається як зіставлення, протидія позиції чи поглядам влади, або групам 

владних еліт, а в окремих випадках – думці більшості населення. У політичній 

теорії опозиція визначається як політичні рухи, які відстоюють альтернативні 

щодо правлячої політичної сили ідейні й політичні принципи та моделі розвитку 

[265, с.19]. Деталізоване визначення опозиції пропонує Г. Саєнко: «це 

організована частина суспільства, сукупність політичних партій, рухів та 

організацій, які виражають інтереси тих соціальних груп чи прошарків, які 

виступають повністю або частково проти політико-економічного курсу, який 

проваджує правляча партія, уряд чи політичний режим в цілому, відсторонені в 

тому чи іншому ступені від можливості приймати участь у випрацювані важливих 

для суспільства та населення країни рішень та прагнучих до організації інтересів 

своєї соціальної бази шляхом завоювання державної влади чи участі в ній» [253, с. 

174–175]. У Малій енциклопедії конституційного права опозиція розглядається як 

політична діяльність партій, груп, рухів, які не погоджуються з урядовим курсом, 

методами його реалізації та ведуть з урядом і політичними силами, які його 

представляють, боротьбу за державну владу [6, с. 263]. На думку вітчизняної 

дослідниці Т. Ткаченко, опозиція як політичний інститут та як форма суспільного 

протесту відрізняються суттю, природою, суспільними функціями, метою 

діяльності, тривалістю існування, політико-правовим статусом, правовим 
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забезпеченням. Враховуючи ці відмінності, політичну опозицію як інститут 

політичної системи можна трактувати як легальну форму протистояння й протидії 

офіційному політичному курсові, що передбачає можливість і здатність 

здійснювати контроль, висловлювати позиції й впроваджувати альтернативні 

пропозиції [276, с. 43]. Третій підхід у визначенні даного явища міститься в 

дослідженні В. Якушика. Він визначає політичну опозицію як комплекс 

політичних сил (не лише  інституціоналізованих, добре структурованих, 

легалізованих, але й також аморфних), які протистоять силам, що контролюють 

політичну владу [305, с. 51–58]. 

На думку іншого українського дослідника У. Кірієнка, «політична опозиція – 

це сукупність політичних сил, які протиставляють себе владі і беруть на себе 

функцію опонувати, критикувати, заперечувати існуючий політичний режим» 

[106, с. 77]. Н. Винничук розглядає політичну опозицію як організовану політичну 

силу, яка контролює і піддає критиці дії влади, пропонує альтернативний 

політичний курс, а також може мати на меті завоювання влади і зміну політичного 

режиму [42, с. 51]. На думку С. Бондар, поняття політичної опозиції потрібно 

відокремлювати як від опозиції суспільної, так і від парламентської меншості, бо 

політична опозиція як суб’єкт у системі владних відносин характеризується 

наявністю певних специфічних якостей: організаційної структури, претензій на 

владу тощо. Дослідниця подає визначення, згідно з яким політична опозиція – це 

інститут представництва і відстоювання інтересів громадян, який виражається 

переважно в сукупності організаційних форм, що не бере участі у формуванні 

вищих органів влади, здійснює системну критику правлячого режиму, має власні 

принципи та базові положення, які відстоює усіма можливими засобами, 

формулює альтернативу до задекларованої владою програми розвитку суспільства 

[18, с. 8]. Інший український дослідник С. Рябов виділяє щонайменше три головні 

складові поняття опозиція: а) стан, в якому опиняється політична сила внаслідок 

політичної поразки, перебування в меншості або й взагалі поза межами «поля» 

впливової політичної взаємодії; б) політичне суперництво, протиборство 

політичної сили з іншим, рівнозначним їй суперником; в) незгода з урядовим 
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курсом правлячої політичної сили, критика її, заперечення і висування 

альтернатив [252, c. 2]. Відомі зарубіжні вчені Є. Вятр і А. Пржеворскій, 

вважають, що опозиція зазвичай ідентифікується контролем над урядом тих, ким 

правлять. Вони виокремлюють три основні характеристики опозиції: 1) вона є 

політичною; 2) вона інституціоналізована у форму партії або партій; 3) вона є 

відповідальною [313, c. 227–239]. Польський науковець С. Божик, визначаючи 

поняття «політична опозиція», насамперед, враховує: 1) суб’єкти, які утворюють 

політичну опозицію, і їх місце в політичній системі; 2) відношення опозиційних 

угруповань до урядової команди й політики, яку вона проводить; 3) діапазон 

схвалення політичною опозицією існуючої у даній державі політичної і суспільно-

господарської системи; 4) методи і форми політичної діяльності що їх 

використовує опозиція; 5) основоположні цілі, які політична опозиція має намір 

реалізувати у своїй діяльності [308, с. 25–35].  

Виділенням типів опозиції, які б дозволили класифікувати певну політичну 

силу за спеціальними характеристиками (цілями, моральними цінностями, 

ставленням до влади) займалися такі відомі західні дослідники, як Р. Даль, 

Дж. Сарторі, Х. Лінц та ін. 

Відомий американський політолог Р. Даль запропонував типологію 

політичної опозиції за її цілями, які вона ставить перед собою протягом 

політичної діяльності: 1) структурна опозиція – це опозиція, яка прагне змінити 

або попередити зміни у головних сферах функціонування держави: політичний 

курс уряду, тип політичної системи, тип політичного режиму, соціально-

економічна структура. Вона не поділяє з урядом позицій щодо майбутнього 

політичного розвитку. Її ще називають режимною, принциповою або 

ідеологічною опозицією; 2) неструктурна опозиція – опозиція, що прагне 

здійснити деякі зміни або запобігти їм у політичному курсі чи складі уряду. Вона 

може підтримувати конструктивні відносини з владою, залишаючись лояльною до 

існуючого політичного режиму, типу політичної системи, обраного політичного 

курсу та соціально-економічної структури держави. Цей тип опозиції ще 

називають нормальною, обмеженою, прагматичною опозицією або 
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напівопозицією [309, с. 167]. Типологію Р. Даля деталізував Р. Паннет, який 

виокремлює підвиди структурної і не структурної опозиції. На його думку, не 

структурна опозиція буває: 1) кар’єристською, діяльність якої спрямована, в 

першу чергу, на захоплення влади (честолюбна опозиція); 2) політично 

зацікавленою, головною метою якої є прагнення впливати на політику 

(нечестолюбна опозиція); 3) опозицією, що поєднує ознаки попередніх. 

У межах структурної опозиції існує насильницький (революційний, 

радикальний) тип, а також реформістський (нереволюційний) тип. Критерієм їх 

розрізнення є  методи діяльності. Головна перевага реформістської опозиції 

полягає в тому, що вона має легальне право виконувати свою роль в політичній 

системі, тоді як насильницька опозиція не може розраховувати на це. Значною 

вадою другого типу опозиції вважається абсолютна лояльність системі, внаслідок 

чого вона стає недієздатною при необхідності запровадження фундаментальних 

змін. 

 Отже, революційна опозиція є більш дієвою і значимою, але використовує у 

своїй діяльності не лише офіційно визнані засоби досягнення мети [311, с. 9–13]. 

Німецький дослідник Г. Оберройтер розділяє політичну опозицію за трьома 

напрямками: до першого відносить ті політичні партії, які опікуються здебільшого 

вирішенням конкретних проблем, до другого – партії, які базуються на досягненні 

компромісу у відносинах з владою, до третього – політичні сили, які 

дотримуються курсу на конфронтацію з владою [139, с. 6–10]. Дж. Сарторі 

запропонував свою типологію опозиції, виділивши відповідальну, 

невідповідальну та частково відповідальну політичну опозицію, беручи за основу 

моральні цінності, якими в політичній боротьбі керуються опозиційні сили [254]. 

Відповідальна опозиція у своїй політичній діяльності керується такими якостями, 

як прагматичність та поміркованість, за яких вона не вдається до популізму 

(нереалістичних вимог і обіцянок), проте, займається конструктивною критикою, 

виробляє альтернативні рішення щодо дій влади, має можливість впливати на 

процеси управління й готова взяти на себе відповідальність, тобто звітувати за 

виконання передвиборчих обіцянок. Політичні сили, що належать до 
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відповідальної опозиції ведуть боротьбу згідно з «правилами політичної гри», 

усвідомлюючи тимчасовість перебування як при владі, так і в опозиції. Така 

опозиція, критикуючи дії влади, не підриває політичних засад самої системи. 

Опозиція, невідповідальна в прагненні скинути уряд, використовує всі засоби без 

правових, а часом і без моральних обмежень, вдаючись до політичного популізму 

та спекулюючи на темах, що викликають дискусію серед широких суспільних мас 

(питання мови, релігії, історичного минулого, геополітики та ін.). Функціонування 

невідповідальної опозиції характеризується прагненням змінити уряд та 

передбачає застосування будь-яких засобів без обмежень [254]. Частково 

відповідальна – це ті політичні угруповання, що, незалежно від ситуації, можуть 

наближатися до першої чи другої групи. 

Американський вчений Х. Дж. Лінц виводив типи опозиції за рівнем їх 

лояльності відносно політики уряду: а) лояльна опозиція – це опозиція, за якої 

основна частина опозиційних партій і рухів у межах політичної системи є 

терпимими щодо уряду; б) напівлояльна опозиція виступає проти радикальних 

реформ у суспільстві; в) нелояльна опозиція – це опозиція, до якої належать партії, 

рухи чи організації, котрі чітко заперечують існуючу політичну систему [37]. У 

політичній науці також виділяють режимну та громадянську політичну опозицію. 

Перша – це частина системи прийняття політичних рішень, вона є елементом 

влади, але знаходиться в опозиції до неї. Це може бути опозиція всередині 

політичної фракції, яка входить до правлячої більшості. Другий тип – опозиція 

громадянська – є частиною структури громадянського суспільства; це діяльність 

профспілок, організаційних та інших об’єднань, які здатні впливати на певну 

частину виборців. 

Стосовно системи влади, а також за формами дій, вітчизняні вчені виділяють: 

системну опозицію (лояльну); позасистемну опозицію (структурну, принципову) 

[166, с. 4; 146, с.3–4; 87, с. 125]. За відношенням опозиції до представницької 

установи (за місцем дії): парламентська опозиція; непарламентська опозиція 

(політична, позапарламентська) [87, с. 124; 166, с.4–5]. За змістовною 

спрямованістю опозиція буває конструктивною та деструктивною [245, с. 179]. За 
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характером організації – інституціоналізована та ситуативна. За територіальною 

ознакою – національного, регіонального, місцевого рівнів. За місцем у спектрі 

політичних сил виокремлюють – праву, ліву та центристську опозицію [166, с.4].  

Проаналізувавши підходи зарубіжних та українських авторів щодо визначень 

поняття «опозиція», можна стверджувати, що існує певна відмінність у змісті 

даного поняття та у підборі базових критеріїв, згідно якими відбувається 

класифікація. У більшості західних авторів головний критерій опозиційності – 

ставлення до виконавчої гілки влади, що пов’язане з особливостями традицій 

парламентаризму, поширеності парламентсько-президентської форми правління, 

як наслідок тісної взаємозалежності уряду та парламентської більшості, спільній 

політичній відповідальності тощо. Українські науковці при виділенні критеріїв 

опозиційності акцентують увагу на відносинах певної політичної партії чи 

громадського руху до політики глави держави, сприйняття чи несприйняття влади 

в цілому та правлячих владних еліт.   

 

 

1.3 Аналіз джерельної бази дослідження 

 

 

Передумови до виникнення концепції політичної опозиції були закладені у 

працях давньогрецьких мислителів Аристотеля та Платона, а пізніше, в добу 

Просвітництва. у працях Т. Гоббса, П. А. Гольбаха, Дж. Локка, Ш-Л. Монтеск’є, 

Б. Спінози, Д. Юма. 

На початку ХVІІІ століття концепція парламентської опозиції почала 

обґрунтовуватися у працях Е. Берка, Г. Болінбрука, І. Канта, Ж. О. Ламетрі. Поряд 

з розробкою концепції «парламентська опозиція», було введено в науковий обіг 

поняття «парламентська меншість» у працях таких мислителів, як Г. Єллінек, 

С. Мілль, Р. Моль, А. де Токвіль, Г. Спенсера та ін. 

Давньогрецький філософ Платон у працях «Держава» та «Закони» не 

визнавав примусу і «придушення» ефективними методами, що здатні підтримати 
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встановлений порядок, а наполягав на необхідності обмеження деспотичної влади 

через контроль її здійснення у формі щорічної звітності будь-якого правителя 

перед народом. Він негативно ставився до репресивних дій з боку правителів по 

відношенню до «противників» влади [191, с. 214; 192, с.113].  

Арістотель у працях «Політика» та «Афінська політія» зазначав, що 

опозиційним можна вважати і протистояння між «партією знаті» і «партією 

народу». Крім того, давньогрецький філософ аналізував причини конфліктів у 

державі, провідною з яких визначає наявність опозиції усередині правлячого 

класу. Також однією з причин є демагогія, за допомогою якої одна особа може 

зосередити всю владу у своїх руках і стати тираном. А вже тиранія виключає 

функціонування відкритих форм опозиції. Арістотель, який у розвитку 

державотворення вбачав переважання еволюційного шляху, а не революційного, 

відкидав можливість зміни влади внаслідок політичної боротьби опонентів. 

Мислитель вважав, що найкращою виявляється така держава, яка має 

конституційний уряд і всі громадяни якої отримують доступ щонайменше до 

деяких посад, і таким чином «вони правлять і ними правлять навзамін» [5, с. 118].  

Б. Спіноза, визнає право кожного говорити і навчати кожного тому, що він 

думає, піднімає важливе питання про межу, до якої ця свобода повинна даватися 

кожному без шкоди для спокою в державі й без порушення права верховної влади. 

Дане питання він вирішує таким чином: оскільки кожен поступився на користь 

верховної влади діяти за власним рішенням, але не поступився правом міркувати і 

судити, за ним залишено дане право, яким він може користуватися без обмежень, 

але при цьому, не порушуючи права й авторитету верховної влади, тобто не 

порушуючи миру в державі [273, с. 216]. Т. Гоббс обстоював ідею доцільності 

окремим членам протестувати проти постанов представницьких зборів і 

примушувати вносити в протокол або так чи інакше засвідчувати їх незгоду. 

Разом із тим Т. Гоббс повністю заперечує можливість протесту щодо відношення 

до верховної влади (суверена), оскільки той, хто протестує, таким чином 

заперечує верховну владу і такий протест не може мати місця, оскільки те, що 

повеліває верховна влада є виправданим цим велінням, бо відповідальним за таке 
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веління є кожний підданий [49, с. 19]. Натомість, Дж. Локк обґрунтовує доктрину 

законності опору головній посадовій особі, якщо ця особа не є священною і мають 

місце незаконні прояви її влади [139, с. 382]. Ш.-Л. Монтеск’є, вважаючи 

монархічну форму правління найбільш вдалою, відзначає, що, якщо злочин 

образи величності не визначено, то цього вже достатньо, щоб правління 

виродилося у деспотизм, і започатковує таким чином ідею про необхідність 

законодавчого визначення межі між тим, що є «образою» для влади, і тим, до чого 

влада повинна ставитися із розумінням [151 , с 323]. Д. Юм у праці «Трактат про 

людську природу» закликає обережно ставитися до застосування на практиці 

доктрини про опір владі. Опір законній владі слід чинити у випадку крайньої 

тиранії, крайнього пригнічення [303, с. 592].  

Отже, аналіз філософських та  політичних ідей від доби Античності і 

принаймні до завершення доби Просвітництва (кін. ХVII ст.) дає підстави 

стверджувати про відсутність політичної та правової концепції політичної 

опозиції в тогочасній світовій політичній думці. Проте в даних поглядах можна 

простежити ідею «легітимного» опору владі у разі крайньої необхідності в 

протистоянні зі свавіллям держави та тиранією, поділ на три гілки влади, правове 

обмеження абсолютної влади монарха та ін. Аналіз політико-правової думки з 

початку XVIII ст. свідчить про зародження концепції політичної, а також 

парламентської опозиції.  

Відомий німецький вчений та філософ І. Кант розрізняв активний опір, що 

може бути вчинений проти монарха, і який, на думку І. Канта, заслуговує на 

критику, оскільки проти монарха недопустимі ні обурення, ні повстання. Разом із 

тим, він вважає можливим законний пасивний опір, який може виходити не від 

народу, а тільки від його представників у парламенті. При цьому, такий опір, на 

думку вказаного автора, є навіть необхідним, оскільки, якщо б народ завжди 

поступався вимогам виконавчої влади, то це було б вірною ознакою того, що він 

зіпсований, його представники продажні, голова уряду діє як деспот через свого 

міністра, а цей сам зраджує народу [103, с. 362]. П. Гольбах відзначав, що 

боротьба політичних партій є необхідною для політичного організму, оскільки він 
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вимагає рухів і вправ для збереження сил і підтримання життєдіяльності [52, с. 

367]. Розробкою і обґрунтуванням концепції лояльної опозиції займався 

англійський вчений Е. Берк. За його вченням, існування багатопартійності 

допускається на принципах лояльної опозиції, завдання якої полягало в тому, щоб, 

змагаючись за владу, шукати способів зміцнення держави, яка існує у формі 

парламентської монархії, і покращення суспільних відносин, заснованих на 

приватній власності. Організаційно це мало бути закріплено шляхом 

розмежування функцій правлячої партії або уряду з одного боку та функцій 

провідної партії меншості або, офіційно, Найбільш Лояльної Опозиції її 

Королівської Величності з іншого [114, с. 144–145]. Відомий науковець Г. Єллінек 

виділяв ряд дослідників, які присвятили свої роботи питанням того, чи існує 

опозиційна меншість, яка за своєю природою має претензії на визнання її прав. 

Серед них, зокрема: Д.С. Мілль, Г. Спенсер, Г.С. Мен, Б. Констан, Г. Гізо, 

А. Токвіль, Ш.Б. Дюпон-Уайта. У своїй праці «Право меншості» Г.Єллінек 

зазначає, що вказані вчені виходять з того, що існують межі для волі більшості, 

що чисте панування більшості означає ніщо інше, як загарбання і тиранію. На 

питання про межі панування більшості, багато з них відповідає положенням: 

право меншості йде також далеко, як і право особистості [71, с. 26].  

Уперше сутність поняття опозиційної партії сформулював англійський лорд 

Генрі Сент-Джон Болінбрук у роботі «Дисертація про партії» (Dissertation on 

parties 1749 р. ). До завдань партій, які програли під час виборів, зазначав він, 

входить: по-перше, систематична критика діяльності уряду зі вказівкою на його 

помилки й недоліки; по-друге, контроль дії влади з точки зору їх відповідності до 

конституції, до проголошених під час виборів обіцянок та морально-етичних 

принципів, прийнятих у даному суспільстві; по-третє, пропонування 

альтернативного вирішення проблем, що виникають. Саме Г. Болінбрук 

обґрунтував принцип, що визначає сферу лояльної діяльності опозиції. Зміст 

цього принципу полягає у постійному забезпеченні балансу гілок влади, контролі і 

критиці з боку опозиції дій уряду, внесенні пропозицій, спрямованих на 

реформування державних інститутів [135, с.109].  
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В іншій політичній праці «Про засоби правління та опозиції в сучасній 

Франції» представник французького лібералізму Франсуа П’єр Гійом Гізо вперше 

класифікував політичну опозицію, розподіляючи її на слабку та сильну. Дослідник 

вважав, що представницька система сприяє залученню опозиції до здійснення 

впливу на владу, навіть відправлення останньої за умов доступу до всіх інститутів 

влади та за незалежності суду. В умовах демократичного режиму партія, що не 

отримала влади, має задовольнятися служінням суспільству, примушуючи партію 

яка домінує, утримуватися в певних межах. Він виокремлює слабку та сильну 

опозицію. Перший тип володіє лише таким засобом впливу, як сила слова, і 

проявляється на трибуні. Другий тип керує реальними засобами у сфері самої 

влади, бере участь у муніципальному управлінні, засіданні судів, виконує частину 

соціальних функцій [48, c. 473–490]. Ф. Гізо наділяв опозицію правом створювати 

альтернативу уряду, при цьому не повалюючи його. За словами Гізо, «великим 

засобом правління є взаємодія з масами», а на другому місці – «взаємодія з 

індивідами». Дослідник одним з перших застосовує концепцію комунікативного 

підходу до розуміння понять «влада» і «опозиція» – підходу, який набуде 

популярності в процесі розвитку інформаційного суспільства аж з другої пол. ХХ 

ст. [48, с. 343–345]. Погляди Ф. Гізо наприкінці ХІХ ст. знайшли свій розвиток в  

концепції М. Вебера, який обґрунтовував, що влада не походить виключно від 

індивідів, а існує у взаєминах між ними [29, с. 645]. Подібні концепції влади у 

ХХ ст. простежуються в роботах Б. Расселла, Х. Лассуелла,  Й. Шумпетера, 

Р. Міхельса, Д. Растоу, Дж. Шарпа, Р. Даля та ін. 

Й. Шумпетер – один з найвидатніших економістів, соціологів та політичних 

вчених XX ст. – у своїй праці «Капіталізм, соціалізм та демократія» зазначає, що 

ініціатива у висуванні питань на парламентське обговорення, як правило, 

належить урядові або ж тіньовому кабінету опозиції, а не окремим депутатам. Ця 

думка свідчить про надання опозиції інституціональної форми тіньового уряду та 

про неминучу участь опозиції у прийнятті державних рішень. У той же час вчений 

вважає, що іноді «політична машина не може сприйняти певні проблеми, так як 

явище керівництва уряду та опозиційних сил не вбачає в них політичної цінності 
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або ж ця цінність насправді сумнівна. Такі питання беруть собі аутсайдери, які 

віддають перевагу індивідуальній боротьбі за владу замість служіння в лавах 

однієї з існуючих партій» [301, с.238–239]. Німецький політолог Р. Міхельс у 

праці «Соціологія політичної партії в  умовах демократії» розглянув феномен 

опозиційної партії і прийшов до висновку, що «всі сили опозиційної партії 

спрямовані на витіснення правлячої партії, аби посісти її місце, іншими словами, 

замінити одне угрупування правлячого класу іншим та рано чи пізно конкурентна 

боротьба між окремими угрупуваннями правлячих класів закінчується 

перемир’ям, несвідомий мотив якого. – збереження таким чином панування над 

масами або ж його розділення...» [147, с. 91]. У роботі Р. Міхельса простежується 

ідея конструктивності політичної опозиції, яка для автора не є носієм 

альтернативних шляхів розвитку держави, натомість, вона виконує функцію 

заміщення кланової влади [147, с. 92]. 

Американський політолог, один із засновників транзитології як аналізу та 

моделювання переходів від диктатури до демократії Д. Растоу у праці «Переходи 

до демократії: спроба динамічної моделі» приділив увагу ролі опозиції у процесі 

демократичного транзиту. «Довіра до демократії буде зростати особливо 

динамічно, якщо в перші ж десятиріччя існування нового режиму в управлінні 

державними справами зможе брати участь широкий спектр політичних течій, або 

шляхом об’єднання в різного роду коаліції, чи почергово змінюючись у ролі уряду 

та опозиції...» [239, с.8–9]. Вчений повторює твердження Р. Даля: «Узаконена 

партійна опозиція – це випадковий винахід сучасності». Растоу вбачає користь в 

існуванні інституту політичної опозиції, бо вона є засобом втілення демократії в 

процесі подолання відчутних передумов для суспільного невдоволення, оскільки, 

слабка політична система з своїми владними інститутами неспроможна 

конструктивно протистояти кризовим викликам, тому в таких ситуаціях опозиція 

потрібна як допоміжний стабілізуючий елемент політичної системи. 

Опозиція завжди підсвідомо асоціювалася зі спротивом і протистоянням, 

певним чином поступалася у конструктивності владної діяльності. Але у 

політичній теорії XX століття було приділено увагу методам ненасильницької 
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діяльності, а англійський вчений Дж. Шарп нарахував їх 198 [298]. Такий 

політичний арсенал безумовно стане у нагоді конструктивній політичній опозиції. 

Серед зазначених автором засобів зустрічаємо: політичне втручання 

(громадянська непокора «нейтральним законам», робота без співробітництва, 

подвійний суверенітет та створення паралельного уряду), соціальне втручання 

(створення альтернативних соціальних структур та систем комунікацій), 

політичний траур, офіційні заяви тощо [298]. Запропоновані Дж. Шарпом методи 

ненасильницької діяльності охоплюють різні рівні: особистий, родинний, 

локальний, регіональний, загальнодержавний, глобалізований, віртуальний тощо. 

Автор пропонує пристосувати побутову діяльність до інструментарію 

вистоювання політичних позицій, зазначаючи, що таким чином людині набагато 

простіше донести свою ідеологічну позицію до членів групи спротиву [298]. 

Відомий представник американської політичної науки Р. Даль у праці 

«Політичні опозиції у західних демократіях» сформулював критерії, що 

забезпечують демократичний характер політичних систем, відповідно створюють 

умови існування політичної опозиції: 1) свобода думки та висловлювань, у тому 

числі можливість доведення відмінних позицій меншості до відома інших 

громадян і керівних інститутів держави; 2) можливість брати участь у 

політичному житті; 3) у випадку політичного конфлікту – контроль більшості 

громадян, виборців і обраних посадових осіб над рішеннями уряду; 

4) раціональність у політичному обговоренні й ухваленні рішень, розуміння 

громадянами та лідерами держави висунутих ідей і відповідних засобів їх 

досягнення; 5) згода під час прийняття політичних рішень про необхідність 

мінімізації кількості та рівня обурення і примусу стосовно переможеної меншості 

та максимізація кількості громадян, які вважають, що прийняті рішення 

відповідають їх цілям; 6) мирний спосіб розв’язання конфліктів і мінімізація 

політичного насилля; 7) вирішення термінових питань політики, коли уряд звертає 

увагу на будь-яке питання, розцінене значною кількістю громадян або лідерів як 

термінове, важливе, і приймає рішення, що задовольняють найбільшу кількість 

громадян; 8) широка довіра і лояльність до Конституції та демократичних 
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процедур у державі [60, с.112–118]. У середині XX століття Р. Даль запропонував 

типологію політичної опозиції. У своїй класифікації він спирався на критерій 

визначення цілей опозиції. Вчений виокремлював структурну опозицію (прагне 

змінити або запобігти змінам у головних сферах функціонування держави: 

політичний курс уряду, тип політичної системи, тип політичного режиму, 

соціально-економічна структура) та неструктуровану опозицію (прагматична 

опозиція або напівопозиція) [309, с.167]. В іншій роботі відомого вченого 

«Поліархія. Участь та опозиція» Даль пропонує нове поняття – «поліархія», 

інтерпретуючи її як особливий тип режиму правління в сучасному суспільстві. 

Основною відмінністю «поліархії» від інших політичних режимів, на думку 

Р. Даля, є поєднання двох характеристик: високої терпимості до опозиції, тобто до 

тих, хто протидіє уряду, та широких можливостей участі у впливі на поведінку 

уряду та навіть у змішенні мирним шляхом офіційних осіб держави [59, с. 14].  

Значну увагу теоретики і практики в галузі політології приділяли  розподілу 

повноважень між опозицією та урядом. М. Дюверже, аналізуючи політичні реалії 

та уточнюючи поняття законодавчої і виконавчої влади, зазначає, що «різниця між 

законодавчою і виконавчою владою не має значення, адже у багатьох випадках 

лідер партії парламентської більшості володіє тією та іншою, оскільки керує 

урядом і контролює цю більшість. Тому говорити, що ці влади розмежовані – 

фікція, а справжній поділ влади має місце між урядом і опозицією» [67, с.473]. 

Відомий німецький дослідник Г. Оберройтер визначає критерії системності 

опозиції та вважає, що не всякий опір можна назвати сьогодні політичною 

опозицією, а тільки політичну протидію, де функціонують добре організовані 

суб’єкти з конкретними політичними вимогами або навіть альтернативні 

програмами, спрямовані проти політики діючої влади. Про цивілізовану опозицію 

можна говорити тільки тоді, коли суперечності між більшістю та меншістю 

ґрунтуються на фундаментальній єдності по один і другий бік альтернативи і не 

ставлять під загрозу основи конституції політичної та правової систем. Також із 

права випливає свобода існування опозиції. Противага офіційному уряду має бути 

часткою системи. Опозиція повинна мати можливість висловлювати свою думку і 



    48 

 

діяти відповідно до неї (навіть можливість брати участь в управлінні країною). 

Уже завдяки цьому відбувається розподіл влади [139, с. 7,8].  

Серед західних вчених першої половини ХХ ст. дослідженнями, пов’язаними 

з особливостями взаємодії опозиції з владними структурами, займалися також 

К. Маркс, Г. Лассуелл, П. Бурд’є, Т. Парсонс, Ю. Хабермас. Сутність та 

функціонування опозиційних партій вивчали також М. Острогорський, 

Дж. Сарторі та ін. 

На відміну від політичної науки Заходу, проблема політичної опозиції почала 

досліджуватися українськими вченими наприкінці 1990-х років. 

Умови діяльності опозиції в Україні досліджуються в роботах 

М. Михальченка, Ф. Рудича, В. Цвиха, Ф. Кирилюка. Питання типології, 

організаційної побудови опозиції, її ідеологічного забезпечення, лідерського 

потенціалу досліджуються в працях Ю. Бадзьо, Г. Щедрової, О. Чемшита, 

Ю. Сурміна, М. Примуша, Д. Видріна, В. Горбатенка, С. Рябова, О. Гриніва, 

Ю. Розенфельда, У. Кірієнка, В. Журавського, А. Колодій, В. Крисаченка, 

І Кураса, З. Самчука, В.  Танчера, М. Нагорняка, Л. Угрина, Ю. Шведи, 

А. Романюка. Методології дослідження опозиції в українських умовах присвячені 

роботи Н. Винничук, В. Мадіссона, В. Якушика, Г. Постригань. 

Предметом аналізу більшості українських дослідників (В. Якушик, І. Варзар, 

Ю. Розенфельд, А. Саприкін, Г. Зеленько, В. Судаков, М. Лукашевич, 

Н. Вінничук, С. Наумкіна, Л. Кочубей, С. Бондар, Н. Піскарьова, В. Звірковська, 

О. Кукуруз, О. Совгиря, Т. Ткаченко, Л. Червона, Р. Павленко, В. Веренько, 

Ю. Шведа, А. Романюк ін.) став вплив політичної опозиції на державну владу, 

моделі взаємодії політичної опозиції з владними структурами. У працях цих 

науковців розглядаються проблеми формування політичної опозиції в Україні, 

етапи її становлення, специфічні риси і характер взаємозв’язків у контексті «влада 

– опозиція» та «опозиція – суспільство», особливості опозиційної діяльності з 

виникненням та вирішенням політичних конфліктів у суспільстві, соціальну базу 

політичної опозиції і т.д. Саме ці дослідження сприяли зародженню власної 

школи вивчення української політичної опозиції.  
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С. Рябов у науковій статті «Опозиція як джерело альтернативної політики» 

обґрунтовував думку про те, що її сутність зумовлено протистоянням суспільства 

та державної влади. При цьому детермінантою функціонування опозиції має бути 

не партійна конкуренція і боротьба за владу, а вираження множини суспільних 

інтересів, їх представництво і захист перед лицем влади, забезпечення діалогу з 

приводу їх реалізації, домагання певного курсу у здійсненні влади, генерування, в 

разі необхідності, політики, альтернативної щодо урядової. Проблему політичної 

опозиції в Україні він бачить у невизначеності поняття опозиції, оскільки на 

практиці це призводить до того, що окремі політичні сили і громадські діячі час 

від часу проголошують себе опозицією. Втім, з дивовижною легкістю вони 

відмовляються від цього статусу як тільки влада наближає їх до себе або ж 

призначає на яку-небудь керівну посаду. Вчений був впевнений, що це наслідок 

того, що опозиційність сприймається як поразка, яка межує з позасистемною 

політичною діяльністю, такими її формами, як опір чинній державній владі, 

антиурядові виступи, недодержання угод, порушення законів, протидія 

уповноваженим органам та їх представникам тощо. Парадигма боротьби проти 

режиму, замішана на ідеології поразки, залишає в арсеналі суб’єкта політики 

тільки крайні, радикальні форми діяльності. Натомість справжню опозицію 

характеризує те, що зусилля її представників спрямовані не проти влади, а за її 

здійснення. Іншими словами, об’єктом дії опозиції, тим, до чого вона прагне бути 

причетною, на що впливати, постає влада не як політична сила, а як комплекс 

державних регламентів та урядових програм, певний спосіб їх упровадження, як 

політика розв’язання суспільних проблем [252, с. 9–14].  

У результаті проведеного аналізу С. Рябов приходив до висновку, що 

справжня опозиція – це політичне суперництво і протиборство, але протиборство 

не будь-яке, суперництво не з ким завгодно, а тільки з партією влади, з 

політичною силою, що формує і здійснює урядову політику. Це оспорювання 

діяльності політика чи партії, критика влади, втіленої у діяльності конкретної 

партії. Культура ж опозиції полягає у тому, аби вміти бачити партію влади (чи 

владу в руках якоїсь партії) не тільки як суперника в боротьбі за право керувати 
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державою, а як носія певної політики, курсу, соціальних заходів і програм, які 

власне і викликають незгоду, стають предметом заперечення [252, с. 10–20]. 

Подальший розвиток комплексного підходу до аналізу сутності політичної 

опозиції знайшов своє відображення в роботі Н. Вінничук. Автор пропонує 

розглядати політичну опозицію не тільки у широкому значенні як вияв 

суспільного інакомислення та невдоволення існуючим режимом, а й у вузькому – 

як інститут політичної системи. На думку дослідниці, основними функціями 

опозиції у демократичній політичній системі виступають: 1) репрезентація 

інтересів; 2) комунікативна функція; 3) критика та формування альтернатив у 

політиці; 4) зняття громадського невдоволення; 5) участь у вирішенні конфліктів. 

Н. Вінничук вдалося на новому теоретичному рівні комплексно дослідити моделі 

інституціоналізації політичної опозиції в демократичних системах Великої 

Британії, Німеччини, Франції, США та Швейцарії, а також розкрити їхні спільні 

риси і особливості. Показово, що основним типом політичної опозиції у цих 

країнах є парламентський тип. Дослідниця обґрунтувала функції опозиції у 

вищому законодавчому органі, а саме: законотворчу, функцію контролю та 

рекрутування. Виокремила головні чинники інституціоналізації політичної 

опозиції: 1) форма державного правління; 2) партійна система; 3) виборча 

система; 4) структура вищого законодавчого органу; 5) політична культура 

суспільства [42, с. 3–16]. На думку вченої, найважливішу роль у процесі 

становлення інституту політичної опозиції в Україні відіграють: 1) відсутність 

консенсусу в політиці; 2) слабкість опозиційного лідерства; 3) недостатній 

кадровий потенціал професійних чиновників вищого рангу; 4) недоліки 

політичної реформи; 5) невизначеність суб’єктів опозиції; 6) відсутність 

фінансового забезпечення парламентських партій опозиції; 7) відсутність 

законодавчого регулювання опозиційної діяльності; 8) низький рівень 

демократичної політичної культури суспільства [268, с. 41-43].  

Проблематика законодавчого закріплення статусу опозиції та її 

функціонування є об’єктом дослідження іншого українського науковця                    

М. Примуша. Автор розглядає демократичну та політичну опозицію як важливий 
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елемент стабільності політичної системи суспільства. На його думку, 

«демократична опозиція» – це сукупність політичних партій, не представлених в 

парламенті. Друге, очевидно, застосовується до всіх опозиційних партій, 

незалежно від їхнього представництва в парламенті. Крім того, у деяких країнах 

парламентські фракції опозиційних партій одержують додаткову матеріальну 

підтримку держави (Німеччина, Швеція, Чехія) [206, с.86–88]. 

Досліджуючи політичну опозицію як інститут та суб’єкт політичного 

процесу сучасного українського суспільства, С. Наумкіна встановлює 

взаємозв’язок між процесом демократизації і діяльністю політичної опозиції. 

Тобто наявність опозиційності як однієї із закономірностей розвитку суспільства 

проявляється через зазначення певної політичної орієнтації, форми політичної 

діяльності, взаємодії опозиції із суспільством та владою. Це в свою чергу 

позитивно впливає на формування родючого ґрунту для появи й успішного 

функціонування повноздатної політичної опозиції. Дослідниця робить висновок 

про те, що основною характеристикою української опозиції є її розмитість, 

невизначеність цього терміну в контексті українського політичного процесу. До 

основних чинників, що заважають в Україні сформувати цивілізовані відносини 

між офіційною владою й опозицією, є нерозвиненість громадського суспільства, 

відчуження основної маси населення від політичної і суспільної участі, 

відсутність у політичних сил стійкої соціальної бази, наявність у більшості 

українців невизначеності в розумінні не тільки віддалених, а й найближчих 

перспектив розвитку країни і свого життя зокрема. Незважаючи на все це, 

політична опозиція на сьогодні стала реальним учасником політичного процесу. 

Головним позитивним результатом її діяльності, на думку С. Наумкіної, є 

визнання права на існування та її реальну участь у політичному процесі. Тому, аби 

політична опозиція в Україні набула реального впливу, їй необхідно надати 

законодавчого статусу суб’єкта політичного процесу та інституту демократизації. 

У цьому процесі велике значення мають воля всіх суб’єктів політики та рівень 

політичної культури соціуму в цілому [155, c. 5–16].  
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Інша українська дослідниця С. Бондар, паралельно вивчаючи можливості та 

перспективи української політичної опозиції в системі владних відносин, довела, 

що політична опозиція тоді має місце у системі владних відносин, коли для її 

позицій характерним є те, що вона може мати владу без її актуалізації, без 

наявності її маніфестованих проявів. Натомість опозиційні групи, які потребують 

інтенсивних екстремальних форм діяльності, визначаються як такі, що не мають 

місця в системі владних відносин, або ж займають слабкі позиції, а ресурси влади 

з’являються в їх розпорядженні лише в процесі діяльності. Тобто їх влада 

нерозривно пов’язана з її актуалізацією. Авторка виділяє чотири типи владних 

ресурсів: 1) потенціал до влади; 2) владу як потенціал, або потенціальну владу; 

3) латентну владу; 4) безпосередньо актуалізацію влади. Якщо владні ресурси є 

об’єктивними та структурними передумовами розвитку опозиції і формуються під 

впливом системних, інституційних та нормативних чинників, то можливості є 

суб’єктивними, що формуються у відповідності до «внутрішніх якостей» опозиції. 

Визначено, що попередній розвиток політичної опозиції в Україні відбувався 

завдяки зростанню її можливостей на тлі практично повної відсутності динаміки її 

владних ресурсів, за винятком появи «потенціалу до влади». Тому головним 

напрямком розвитку політичної опозиції в Україні слід уважати збільшення її 

владних ресурсів [18, c. 5–17]. Головними ж критеріями опозиційності, на думку 

С. Бондар, є протидія, опір урядовій політиці, яка може виражатися або в 

представленні альтернативних шляхів розвитку суспільства, або у виступах проти 

існуючої системи влади взагалі, виступах проти конституції, політичної системи в 

цілому. В її рамках можна виділяти два напрямки – протидію змісту політики і 

протидію методам її здійснення. До трьох основних груп критеріїв опозиційності 

належать, по-перше, структурні критерії опозиційності. По-друге, важливою є 

група критеріїв, яку можна віднести до функціональних. Ці критерії мають 

показувати, чи виконують сили, що претендують на статус опозиційних, певні 

очікувані від них функції. Третьою групою критеріїв, дуже важливою для 

України, є програмні. Саме від відмінностей у програмі, стратегії розвитку країни, 

яку пропонують різні політичні сили, можна очікувати найбільш чітких та 
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зрозумілих підстав для розрізнення опозиційних та неопозиційних сил. Наявність 

саме такого типу критеріїв опозиційності в Україні ускладнює законодавче 

визначення статусу опозиції в Україні. Реалізація необхідних для ефективної 

діяльності опозиції прав може бути забезпечена декількома способами: через 

включення відповідних норм до конституції і парламентського регламенту; лише 

до регламенту; через прийняття закону про парламентську опозицію або без 

правового унормування – силою політичної традиції [18, c. 5–17]. Підняті в 

дослідженнях С. Бондар та С. Наумкіної проблеми законодавчого врегулювання 

статусу опозиції в Україні, як політичної, так і парламентської, потребують свого 

подальшого розвитку. 

Окремої уваги заслуговують праці, в яких досліджується діяльність опозиції 

в інших державах. Так, аналізуючи засади діяльності політичної опозиції в Україні 

та Польщі, О. Кукуруз констатує, що в штучно розділеному парламенті окремим 

законом неможливо врегулювати статус опозиції. Натомість потрібно зафіксувати 

права і обов’язки парламентської меншості у Верховній Раді. Дослідження 

науковця спростовують поширену думку про те, що польська еліта більш 

цивілізовано вирішує конфліктні питання. Для прикладу вона порівнює 

формування парламентської більшості і парламентської опозиції в 2006 р. в 

Україні та у 2005 р. у Польщі. Як наслідок, знаходяться однакові причини 

проведення дострокових парламентських виборів у 2007 р., а саме: особисті 

амбіції політиків при вирішенні загальнонаціональних питань, переважання 

особистих інтересів над інтересами суспільства, компроміс політичних сил на 

основі поділу посад, зникнення програмних розбіжностей, якщо передбачається 

вигода для конкретних осіб від певних домовленостей, і їх поява, якщо не 

враховані інтереси основних представників тощо [131, c. 5–18]. Про необхідність 

правового врегулювання взаємодії влади й опозиції пише і О. Совгиря, 

стверджуючи, що проведення конституційно-правової реформи має призвести до 

встановлення парламентсько-президентської держави, в якій права президента, 

уряду та парламенту будуть чітко регламентовані, а права та обов’язки опозиції – 

регламентовані в спеціальному законодавчому акті [259, c. 4–18].  
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Проблемі становлення та ефективності діяльності опозиції в Україні 

присвятила свої дослідження І. Зарицька. Задля ефективного виконання опозицією 

своїх функцій І. Зарицька пропонує, щоб опозиція мала контроль над комітетами 

бюджету, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, регламенту та 

депутатської етики, з питань свободи слова та інформації, прав людини тощо. На 

сьогодні взаємодія влади та опозиції в Україні поки що не відповідає принципам 

демократичної політичної системи. Влада розглядає опозицію як політичного 

ворога, а не як політичного опонента, а це призводить до розпорошення сил влади, 

відволікає її від вирішення першочергових завдань та спонукає владні структури 

використовувати і без того обмежені ресурси. Тому задля повноцінної 

цивілізованої діяльності опозиції, на думку дослідниці, потрібні, по-перше, зміна 

політичного режиму, тобто зміна засобів і методів здійснення державної влади; 

по-друге, проведення масштабної державно-політичної реформи; по-третє, 

збалансування повноважень у трикутнику «Президент – Парламент – Уряд»; по-

четверте, перехід до парламентсько-президентської форми правління [87, с.640–

643].  

Досліджуючи проблеми становлення та розвитку інституту політичної 

опозиції в Україні, В. Веренько вивчає концепції теоретичного обґрунтування 

необхідності існування політичної опозиції як інституту стримування й 

обмеження влади та доходить висновку про те, що Українська держава, 

переживаючи майже однакові етапи у взаєминах влади й опозиції, має 

перспективу формування справжньої цивілізованої опозиції. Він аналізує два 

методологічні підходи до визначення поняття «опозиція» (політологічний і 

соціологічний). Як результат, автор під політичною опозицією пропонує розуміти 

концентровану опозиційність, формалізовану в межах політичних інститутів. 

Виходячи з того, що в Україні політична опозиція фактично зводиться до 

парламентської, то парламентська опозиція – це політичні сили, які не ввійшли до 

складу правлячої більшості і ведуть активну боротьбу (блокуючи трибуну, 

рішення більшості, використовують інші засоби, звертаючись навіть до «вуличної 

демократії» тощо) з метою одержання влади і втілення в життя своєї політичної 
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лінії. З-поміж цього автор доводить, що на відміну від держав першої та другої 

хвилі демократизації, які надали опозиції спеціальні права, опозиція в Україні не 

має спеціального статусу, а є лише непряма легітимність, як у політичних партій. 

У багатьох демократичних державах, де політична опозиція інституціоналізована 

як легальна політична сила і володіє певними правами, спеціально закріпленими у 

законодавстві держави, зникає деструктивна конфліктність і створюються умови 

для повноцінного діалогу влади та опозиції. Виходячи з аналізу світового досвіду, 

В. Веренько вважає надійним засобом усунення негативних явищ, які виникають 

під час організації та функціонування державної влади, конструктивну опозицію, 

через діяльність якої відбувається взаємоузгодження різних інтересів та 

оптимізація функціонування політичної системи [35, c. 19].  

Інша українська дослідниця політичної опозиції Н. Піскарьова відзначає 

складність та суперечливість формування інституту опозиції в Україні. Головним 

позитивним результатом опозиційної діяльності, на думку авторки, є визнання її 

прав на існування та реальну участь у політичному житті країни. Проте факт 

появи політичної опозиції в Україні не дає підстав уважати, що її вплив є дійсно 

відчутним. Погіршує ситуацію і нерозвиненість громадянського суспільства. Аби 

прискорити розвиток інститутів громадянського суспільства, І. Піскарьова 

пропонує нормативно й інституційно закріпити статус опозиції у таких питаннях, 

як участь у виборах, доступ до керівних посад у представницьких органах влади, 

рівність доступу до засобів масової інформації, можливість вільно пропагувати 

власні погляди серед населення, свобода проведення демонстрацій, мітингів, 

зборів тощо, доступ до інформації органів державної влади. Для реалізації цих 

положень необхідно ухвалити закон про опозицію. Однак у процесі становлення 

цивілізованої опозиції велике значення мають воля усіх суб’єктів політичного 

процесу, особливо влади, та загальний рівень політичної культури суспільства 

[190, c. 5–15].  

Поряд з цим упродовж останніх 10–15 років все більшої популярності 

набувають регіональні політичні дослідження, з’явились центри вивчення 

проблем регіональних процесів (Київ, Харків, Ужгород, Львів, Чернівці). Уваги 
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заслуговують дослідження науковців Інституту політичних та етнонаціональних 

досліджень імені акад. І. Ф. Кураса НАНУ. Серед університетських 

політологічних осередків привертають увагу пошуки дослідників із Харківською 

національного університету імені В. Каразіна (Т. Панченко, О. Бірюкова) [133, 

с.182– 184]. В Західному регіоні це дослідження Львівського національного 

університету імені І. Франка (Ю. Сліпецька, Л. Скочиляс, В. Мельник, 

А. Романюк, Ю. Шведа). Головним напрямом діяльності яких став аналіз 

регіонального політичного процесу. Зокрема, були реалізовані такі дослідницькі 

проекти, як «Попередні президентські вибори 99 м. Трускавець» (1999); «Школа 

молодого виборця» (1999); «Динаміка розвитку партійних організацій Львівщини 

і Донеччини» (1998-1999); «Адміністративний ресурс у виборчій кампанії 2004 

року»; «Аналітична підтримка розвитку публічної політики у Львівській області» 

(2005); «Місцеві вибори 2006: моніторинг готовності партій Львівщини» (2005); 

«Дотримання демократичних стандартів у парламентських виборах 2006 на 

регіональному рівні»; «Забезпечення прозорості та підзвітності місцевого 

депутатського корпусу» (2006); «Забезпечення усвідомленого вибору та вільного 

волевиявлення під час дострокових виборів до Верховної Ради у 2007 р. у 

Львівській області». Здобуті результати в процесі реалізації проектів були 

представлені в аналітичних доповідях, які дозволяли краще розуміти особливості 

певних політичних подій, що мали місце в регіоні [199; 250; 249; 247].  

Основними напрямами наукової та практичної діяльності Ужгородського 

національного університету (Ю. Остапець, М. Лендьел, В. Керецман) були 

дослідження проблем української та регіональної політичної історії, 

трансформаційних політичних процесів у країнах Центральної та Східної Європи, 

особливостей політичної життєдіяльності в поліетнічних регіонах, виявлення та 

аналіз етнополітичних конфліктів у межах Карпатського регіону, в тому числі в 

суміжних із Закарпаттям регіонах [277, с. 4-5]. Одним з успішних результатів 

роботи науковців стало виконання міждержавного проекту спільно з Інститутом 

етнонаціональних досліджень Угорської академії наук, в якому досліджено 

взаємопов’язані проблеми історико-політичного розвитку Закарпаття в XX – на 
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початку XXI ст. з акцентом на взаємну історичну спадщину українського й 

угорського місцевого населення регіону, а також видання одночасно двома 

мовами (українською та угорською) комплексної наукової монографії «Закарпаття 

1919-2009 років: історія, політика, культура» [77]. В Ужгородському 

національному університеті започатковано видавничу серію «Studia 

Regionalistica», яка передбачає видання монографій історико-політичиого змісту з 

найбільш актуальних проблем регіональної політичної історії та сучасних 

міжрегіональних, політичних, етнічних і конфесійних процесів у Закарпатті й 

суміжних з ним регіонах [10; 69; 172]. Ще одним наслідком дослідницької роботи 

стало виконання упродовж 2012-2014 pp. договору про науково-дослідну 

співпрацю з колегами Науково-дослідного інституту європейської інтеграції та 

регіональних досліджень і кафедри політології та державного управління 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича й видання 

колективної монографії «Електоральні процеси України в регіональному вимірі: 

Буковини і Закарпаття», де здійснено детальний порівняльний аналіз політичного 

розвитку двох українських регіонів [70]. Вагоме місце в дослідницькому полі 

викладачів кафедри політології та державного управління Чернівецького 

національного університету імені Ю. Федьковича (А. Круглашов, Н. Ротар, 

В. Бурдяк та ін.) посіли проблеми регіонального розвитку в локальному 

(Чернівецька область), регіональному (Західний регіон України) та 

макрорегіональному (регіони Південно-Східної та Центрально-Східної Європи) 

вимірах. Предметом дослідницької уваги були переважно особливості 

етнонаціональних відносин на локальному, регіональному та макрорегіональному 

рівнях та механізми транскордонної співпраці між Україною, Румунією та 

Молдовою, зокрема в рамках новоутвореного Єврорегіону «Верхній Прут». 

Здійснені викладачами кафедри дослідження у сфері політичної регіоналістики 

[25; 26; 27] вказують на сформований баланс між вивченням регіональних 

політичних процесів у європейських країнах та Україні з традиційним 

акцентуванням дослідницької уваги на проблемах етнополітичного розвитку [45; 

310].  
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Власне амплітуда розвитку напрямків цих досліджень є достатньо широкою 

– від теоретико-методологічних аспектів політичної регіоналістики до прикладних 

досліджень здійснення державної регіональної політики та вироблення науково-

практичних рекомендацій. Важливим моментом є те, що українські науковці 

активно вивчають закордонний досвід регіонального розвитку і потім його 

позитивні моменти намагаються адаптувати до українських реалій [133, с.182–

184]. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

Вивчення філософської та політичної спадщини доби Античності і 

Просвітництва дає підстави стверджувати про відсутність концепції політичної 

опозиції в тогочасній світовій політичній думці. Проте, в політичних поглядах 

Платона та Аристотеля, а пізніше – у працях Т. Гоббса, П. А. Гольбаха, Дж. Локка, 

Ш-Л. Монтеск’є, Б. Спінози, Д. Юма простежується ідея «легітимного» опору 

владі у разі крайньої необхідності в протистоянні зі свавіллям держави та 

тиранією, поділ на три гілки влади, правове обмеження абсолютної влади монарха 

та ін. Однак, з початку XVIII ст. у працях таких відомих мислителів, як Е. Берк, 

Г. Болінбрук, І. Кант, Ж. О. Ламетрі відбувається зародження концепції 

політичної, а також парламентської опозиції. Поряд з розробкою концепції 

«парламентська опозиція» у працях Г. Єллінека, С. Мілля, Р. Моля, А. де Токвіля, 

Г. Спенсера та ін. в науковий обіг було введено поняття «парламентська 

меншість». Одним з перших дослідників поняття «опозиція» був англійський лорд 

Г. Болінгброк. Інший дослідник Ф. Гізо вважав необхідністю участь опозиції у 

процесі здійснення державної влади. Науковець виокремлює два типи опозиції: 

слабку та сильну. 

Серед західних вчених першої половини ХХ ст. дослідженнями, пов’язаними 

з особливостями взаємодії опозиції з владними структурами, займалися також 
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К. Маркс, М. Вебер, Г. Лассуелл, П. Бурд’є, Т. Парсонс, Ю. Хабермас, 

М. Острогорський, Р. Міхельс. Сутність та функціонування опозиційних партій 

вивчали Р. Даль, Т. Парсонс, Х. Лінц, Р. Паннет, Дж. Сарторі, М. Дюверже 

Г. Оберройтер та ін. 

На відміну від політичної науки Заходу проблема політичної опозиції в 

Україні почала досліджуватися вітчизняними вченими наприкінці 1990-х років. 

Процеси демократизації сприяли появі праць теоретичного характеру, в яких 

розглядалися б концептуальні, методологічні аспекти аналізу політичної опозиції. 

Серед цих робіт варто відзначити дослідження С. Рябова, М. Примуша, І. Варзара, 

М. Михальченка, Ф. Рудича, Н. Вінничук, Г. Зеленько, С. Наумкіної, С. Бондар, 

Н. Піскарьової, О. Кукуруз, Л. Кочубей, О. Совгирі, Т. Ткаченко, Л. Червоної, 

І. Зарицької, І. Павленка, В. Веренька, Ю.Шведи, А. Романюка та ін. 

Упродовж останніх 10 –15 років в Україні сформувалися центри вивчення 

проблем регіональних процесів (Київ, Харків, Ужгород, Львів, Чернівці). Уваги 

заслуговують дослідження науковців Інституту політичних та етнонаціональних 

досліджень імені акад. І. Ф. Кураса НАНУ. Серед університетських 

політологічних осередків привертають увагу пошуки дослідників із Харківською 

національного університету імені В. Каразіна (Т. Панченко, О. Бірюкова), 

Львівською національного університету імені І. Франка (Ю. Сліпецька, 

Л. Скочиляс, В. Мельник, Ю.Шведа, А. Романюк), Ужгородського національного 

університету (М. Лендьєл, В. Керецман, Ю.Остапець), Чернівецькою 

національного університету імені Ю. Федьковича (А. Круглашов, Н. Ротар, 

В. Бурдяк та ін.).  

Проаналізувавши підходи зарубіжних та українських авторів щодо визначень 

поняття «опозиція», можна стверджувати, що існує певна відмінність у змісті 

даного поняття та у підборі базових критеріїв, згідно з яким відбувається 

класифікація. Щодо західних дослідників, то головним критерієм опозиційності є 

ставлення до виконавчої гілки влади. Такий підхід пов’язаний з особливостями 

традицій парламентаризму та тісною взаємозалежністю і політичною 

відповідальністю уряду та парламентської більшості. Українські науковці при 



    60 

 

виділенні критеріїв опозиційності акцентують увагу на відносинах певної 

політичної партії чи громадського руху до політики глави держави, сприйняття чи 

не сприйняття влади в цілому та правлячих владних еліт. Підсумовуючи підходи 

політологів до визначення терміна «опозиція», підкреслимо, що найчастіше воно 

розглядається у двох значеннях: 1) як форма суспільного протесту; 2) як 

політичний інститут. У першому значенні опозиція розподіляється за сферами 

життя на політичну, економічну, соціальну, духовно-культурну та ін. У другому 

значенні в суть поняття «опозиція» вкладають парламентські фракції, або 

політичні партії, які не підтримують політику більшості. Аналізуючи функції 

опозиції як політичного інституту і форми суспільного протесту, слід зазначити, 

що ці дві її форми мають дещо різні завдання. Завданням опозиції як політичного 

інституту є довгостроковий контроль над владою, тоді як опозиція в форматі 

суспільного протесту має переважно тимчасовий характер: задовольнивши свої 

вимоги, вона згасає. Непарламентська опозиція виконує дві основні функції: 1) 

піддає сумніву та заперечує легітимність парламенту і його здатність здійснювати 

політичні зміни; 2) артикулює, поєднує спірні питання, проблеми, які були 

проігноровані, знехтувані парламентською опозицією та різними партіями.  

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що політична опозиція тільки 

в парламентській формі існує переважно в стабільних демократичних державах, 

де закріпилася двопартійна система. У багатопартійних системах, державах, де 

відбувається трансформація політичної системи та тільки встановлюються нові 

демократичні правила поведінки, опозиція існує в парламентських та 

позапарламентська формах.  

На нашу думку, інститут політичної опозиції слід розглядати ширше у 

взаємозв’язку з процесами вдосконалення суспільства, обмеження абсолютної 

влади правовими рамками, поділом влади на три основні її складові гілки та 

розвитком ідей парламентаризму. Відповідно до цього, політичну опозицію слід 

розглядати, як інститут політичної системи, це партії та рухи, що не підтримують 

рішення діючої влади, не належать до більшості в представницьких органах, 

здійснюють контроль та критику, прагнуть змінити владу мирним шляхом. 
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Важливим елементом у взаєминах влади і опозиції виступає політична взаємодія. 

Вона включає в себе увесь спектр відносин – від конструктивних елементів, таких, 

як співпраця і партнерство, до деструктивних – протистояння, конфронтації. В 

умовах, коли відносини влади і опозиції набувають антагоністичного характеру, а 

боротьба переноситься зі стін парламенту чи регіональних представницьких 

органів на вулицю, виникають процеси політичної кризи, що призвело до 

соціальних потрясінь в період 2004 –2014 рр. 

Проведений нами аналіз взаємодії опозиції та влади дає підстави виділити 

п’ять основних критеріїв опозиційності на основі ставлення до: 1) президента;                 

2) уряду; 3) парламентської більшості 4) фінансово-промислових груп тиску;                   

5) ідеологічно-світоглядних цінностей. На основі виділення п’яти критеріїв 

опозиційності можна стверджувати, що на даний час головним, визначальним 

критерієм є ставлення до політики Президента в різних сферах, включаючи 

підконтрольні йому органи влади (парламентську більшість, уряд, певною мірою 

судову систему та органи нагляду). 

Під час проведення дисертаційного дослідження нами використано низку 

методів, принципів та підходів, які стали науково-теоретичним інструментарієм в 

процесі вирішення конкретних дослідницьких завдань. Загальнонаукова 

методологія включає ряд теоретико-філософських методів та підходів серед яких: 

історичний, термінологічний, структурно-функціональний, компаративний, 

системний, діалектичний, синтезу, сходження від абстрактного до конкретного, 

нормативно-юридичний та метод узагальнення. Застосована нами спеціальна 

методологія включає аксіологічний, методи опитування, прогнозування та 

моделювання. 

На основі компаративістики сформовані критерії ефективності діяльності 

політичної опозиції в умовах демократичного транзиту та в межах 

девелопментілізму як основного підходу порівняльної методології. 

Компаративний метод підтвердив положення про те, що вдало впроваджені 

реформи в межах однієї країни не можуть бути повністю скопійовані і застосовані 

в межах іншої так, щоб це автоматично означало позитивний результат. За 
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допомогою методу опитування – проведено соціологічне дослідження, яке 

репрезентує зріз громадської думки характерної для досліджуваної територіальної 

громади зокрема та регіону західної України загалом. Метод індивідуального 

стандартизованого інтерв’ю за місцем проживання із використанням карток з 

варіантами відповідей до запитань дозволив виявити стан суспільної думки з 

питань пов’язаних з діяльністю політичної опозиції та її взаємодією з владою. 

Метод моделювання застосовано для визначення моделі функціональної взаємодії 

влади та опозиції в Україні. Також ми уніфікували основні положення сукупності 

характеристик політичного життя та визначили умови, за яких конфронтаційно-

інертні типи взаємодії можуть бути замінені консенсусними конструктивними 

типами. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ 

ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1 Основні етапи формування інституту політичної опозиції в Україні 

 

 

В кінці 80-х рр. ХХ ст. в СРСР розпочалися складні процеси перебудови, 

пов’язані перш за все з кризою політичної та економічної системи. Зміна курсу на 

гласність та демократизацію призвели до становлення партійної системи, що 

зумовило кардинальні перетворення в політичній системі. Важливою подією на 

цьому шляху стало проведення виборів народних депутатів СРСР 1989 року. 

Радянське керівництво, яке раніше принципово відкидало будь-які ідеї 

парламентаризму, вперше дозволило проведення виборів на конкурентній основі. 

Завдяки процесам перебудови закон «Про вибори народних депутатів Української 

РСР» від 27 жовтня 1989 року містив вже деякі елементи демократичної виборчої 

системи, зокрема не передбачалося прямого обрання депутатів від громадських 

організацій, закріплювався принцип обов’язкової альтернативності, було 

відмінено систему зборів громадян для попереднього затвердження кандидатів та 

ін. [2]. Даний закон докорінно змінив політичну систему та форму державного 

правління. Політична реформа передбачала перебудову владних інститутів СРСР 

на демократичний лад та повинна була започаткувати нові процеси зародження 

громадянського суспільства, політичної опозиції та громадських рухів. 

У період з 1987 по 1990 р. відбувся цілий ряд подій в суспільно-політичному 

житті країни. Так, у 1987 р. пленум ЦК КПРС поклав початок новому етапові 

перебудови. На перший план було висунуто завдання демократизації суспільного 

життя. У цьому ж році створено Український культурологічний клуб (Київ), 

«Товариство Лева» (Львів), «Народний союз сприяння перебудові» (Одеса), 

«Комітет підтримки перебудови» (Ворошиловоград) та ін. Ці організації 

засуджували існуючий режим, створювали незалежну пресу, організовували 
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мітинги, страйки і демонстрації. Поступово серед неформальних антисистемних 

організацій появилася ідея створення масової громадсько-політичної організації 

республіканського масштабу на зразок народних фронтів у республіках Балтії. Під 

час багатотисячних мітингів у червні-липні 1988 р. у Львові така ідея отримала 

масову підтримку, але сформувати тоді Демократичний фронт не вдалося. Цьому 

завадила жорстка протидія місцевого та республіканського партійного 

керівництва. Проте в червні 1989 р. в Україні діяло вже більш ніж 47 тис. 

неформальних громадських об’єднань. Найактивнішими були суспільно-

політичні, культурно-історичні та екологічні громадські формування, які поклали 

в основу своєї діяльності вирішення важливих суспільних питань: утвердження 

ідей демократизму, формування національної свідомості, висунення 

альтернативних лідерів, проектів та програм [203, с. 178]. Своєю діяльністю 

громадські об’єднання суттєво розширили базу демократичного руху, надали 

йому національного спрямування та вперше почали ефективно протистояти 

КПРС. Саме на цій основі й постав феномен Народного руху України. 

У вересні 1989 р. відбувся установчий з’їзд Народного Руху України (НРУ). 

Делегати, що там зібралися, репрезентували майже 280 тис. громадян України. А з 

іншого боку і в КПУ почали відбуватися процеси розпаду. Ще на початку 1990 р. 

у КПУ виникають осередки «Демократичної платформи». Перша конференція її 

прихильників відбулася 1 березня 1990 р. у Києві. Основну мету нове об’єднання 

вбачало в «демократизації КПУ зсередини» (відміна демократичного централізму, 

перетворення КПУ на парламентську партію тощо). Після того, як зникли останні 

ілюзії щодо демократизації компартії, прихильники Демплатформи вийшли з неї. 

Частина їх у грудні 1990 р. утворила Партію демократичного відродження 

України (ПДВУ) [100, с. 178]. В таких умовах наростала поляризація і 

конфронтація політичних сил у республіці. Так 1 жовтня представниками 

страйкових та профспілкових комітетів було проведено Всеукраїнський 

попереджувальний одноденний політичний страйк, а 30 вересня в Києві відбулася 

організована опозицією політична маніфестація, в якій взяло участь біля 100 тис. 

осіб. З 2 до 17 жовтня 1990 р. в Києві тривало голодування 158 студентів з 24 міст 
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України. Вони вимагали відставки уряду, затвердження Декларації про державний 

суверенітет, оголошення нових виборів до Верховної Ради на багатопартійній 

основі, заборони відбування військової служби громадянами України за її 

межами, націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ на території УРСР [21, с. 178]. 

Також важливим кроком у процесі модернізації політичної системи стало 

запровадження інституту парламентаризму. Було ліквідовано орган радянської 

представницької влади – З’їзд народних депутатів (осінь 1989 р.), скасовано 6 

статтю Конституції СРСР (березень 1990 р.) і Конституції УРСР (жовтень 1990 

р.), які проголошували керівну роль КПРС у житті країни [100]. Політикою 

перебудови запроваджувався інститут президентства. Ним став Горбачов М. С. За 

новим виборчим законодавством у березні-травні 1990 р. відбулося обрання 

депутатів Верховної Ради УРСР, що спричинило зміну форми правління та 

встановлення парламентської республіки. Верховна Рада УРСР набула нової 

якості і почала працювати в режимі парламенту. Кардинальні зміни в політичній 

системі суспільства, його демократизація, поява нових партій, призвели до 

виникнення парламентської опозиції [91]. У 1990 р. у Верховній Раді створено 

першу парламентську більшість (група 239) та парламентську опозицію – Народна 

Рада (125 депутатів) [66, с. 123]. А вже в кінці строку повноважень парламенту 

з’явилися перші політичні групи, які стали прототипами майбутніх 

парламентських фракцій. В Раді створювалися також об’єднання депутатів за 

регіональними, професійними, галузевими ознаками, відповідно до 

співробітництва з іноземними державами, тощо. 

Отже, в проміжку 1987–1990 рр. відбувся процес легалізації та 

структурування парламентської політичної опозиції, яку згуртувала ідея 

державного суверенітету України та не сприйняття комуністичної ідеології. Також 

відбулося обрання депутатів Верховної Ради УРСР, що спричинило зміну форми 

правління та встановлення парламентської республіки. На нашу думку, саме 

період з березня по листопад 1990 р. можна вважати першим етапом у процесі 

еволюції форми державного правління в Україні. 
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Після проголошення Незалежності процеси, пов’язані із запровадженням 

інституту президентства, активізувалися. Це зумовлювалося тим, що на той час в 

суспільстві та політичному середовищі поширилися настрої створення нового для 

України інституту глави держави з метою зміцнення влади, дезорганізованої після 

розпаду СРСР. Вважалося, що сильна президентська влада спроможна 

прискорити темпи трансформації соціально-економічних відносин і створити дієві 

системи державного механізму [130, с.12]. Ще під час існування СРСР 

19.06.1991р. Верховна Рада ухвалила концепцію нової Конституції України. 

Характерним для цього періоду була боротьба між прихильниками 

президентської та парламентської (за радянським зразком) республік. В той час 

концепція конституції передбачала створення принципово нової системи 

виконавчої влади, яка має здійснюватися Президентом, Віце-президентом 

Республіки, Кабінетом Міністрів і державною адміністрацією [202].  

Посада ж президента була запроваджена змінами до Конституції УРСР 1978 

р. від 5 липня 1991р. Згідно з ними, Президент був главою виконавчої влади, 

пропонував для затвердження Верховною Радою кандидатуру прем’єр-міністра, 

організовував та ліквідовував міністерства, скасовував акти кабінету міністрів, 

міністерств, надавав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету, 

призначав голову фонду держмайна, призначав представників президента в 

області, які були головами обласних державних адміністрацій, хоча ще тоді 

представники президента не мали таких повноважень як теперішні голови 

обласних державних адміністрацій, оскільки вся влада в областях до прийняття 

законів «Про місцеве самоврядування» та «Місцеві державні адміністрації» 

концентрувалася в руках обласних рад та відповідно їх виконавчих комітетів 

[215]. Проте в діючій на той час Конституції від 1978 року визначальним 

залишалося положення, за яким народ здійснює державну владу через Ради 

народних депутатів, які становлять політичну основу України, а всі інші державні 

органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів. Закріплені в 

Конституції такі владні відносини свідчили про тяжіння радянської республіки у 

бік парламентської. Також у цей період зростала вага політичних партій, 
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парламентаризму і, як наслідок, значущості опозиційних сил, а з другого боку 

державна влада в УРСР через механізм реформ починала розділюватися на три 

повноцінні гілки влади, активно обговорювалося запровадження інституту 

президентства з його подальшим впливом на виконавчу гілку влади та низкою 

інших широких повноважень [100]. У першому проекті нової Конституції 

України, що був підготовлений робочою групою Конституційної комісії в 

листопаді 1991 р., передбачалося, що Президент мав мати повноваження глави 

держави і уряду. Він також повинен мати виключні повноваження в процесі 

формування Кабінету Міністрів. Таким чином, уряд формується без участі 

парламенту, оскільки розробники проекту брали за основу президентську модель 

організації державної влади. Але це були тільки перші спроби створення нової 

Конституції вже незалежної України. 

Другий етап в еволюції форми правління (грудень 1991 – червень 1996 р.) 

характеризувався політичним протистоянням між прихильниками запровадження 

в Україні парламентської і президентської форм правлення. Причому, 

скориставшись втратою Верховною Радою статусу єдиного всевладного органу, 

виконавча влада на чолі з новообраним Президентом Л. Кравчуком (1.12.1991 р.) 

спробувала посилити свої позиції. Так, у лютому 1992 р. Л. Кравчуком створено 

Державну думу України, яка мала виконувати консультативні функції при 

Президенті [99, с. 438]. У подальшому з’явилися наміри не обмежуватися тільки 

сферою виконавчої влади, а через Державну думу взяти на себе частину 

повноважень Верховної Ради. Парламент відповів жорсткою опозицією і 

Президент змушений був розпустити Державну думу [99, с.438]. Водночас із 

впровадженням Державної Думи Президентом була здійснена спроба зміцнення 

виконавчої вертикалі влади. У березні 1992 р. за поданням Л. Кравчука Верховна 

Рада України прийняла закон про запровадження посади представника 

Президента. Інститут представників Президента зміцнив виконавчу вертикаль 

влади, але взаємовідносини між представниками Президента і головами обласних 

та районних рад не були чітко визначені та регламентовані [214]. Установлення 

інституту Представника Президента України (за законом глави місцевої 
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державної адміністрації) підпорядкувало систему органів місцевої виконавчої 

влади безпосередньо Президентові України.  

Посилення виконавчої вертикалі змінило спрямованість опозиції з взагалі 

антивладної на антипрезидентську. Разом з тим відсутність механізму 

формування уряду парламентською більшістю не давала підстав для повноцінного 

функціонування політичної опозиції. Закон України «Про об’єднання громадян» 

(червень 1992 р.) став першою правовою підставою для функціонування 

політичної опозиції. Низка партій відкрито проголосила про опозиційний статус 

щодо діяльності Президента: Народний Рух України (березень 1992 р.), 

Комуністична партія України (КПУ) (червень 1993 р.); Соціалістична партія 

України (СПУ) (грудень 1993 р.) – остання оголосила ще й про свою антиурядову 

спрямованість [278,с. 22-27].  

Конституційно невизначеними залишалися й взаємовідносини найвищих 

посадових осіб всередині виконавчої гілки влади, передусім Президента і 

Прем’єр-міністра. Безсумнівною була лише підпорядкованість останнього 

Президенту. Це ще раз підтверджувалося у проекті Конституції України в редакції 

від 1.07.1992 р., де статус Президента визначався як глави держави і глави 

виконавчої влади. В проекті від 27.05.1993 р. спостерігалися вже риси, притаманні 

змішаній республіці – Президент визнавався лише главою держави (ст. 142 

проекту), йому підпорядковувався Кабінет Міністрів, який водночас був 

відповідальний перед парламентом (ст. 155 проекту). Такий стан речей не міг 

задовольнити чинного на той час Президента України Л. Кравчука, що здійснив 

чергову спробу очолити виконавчу владу. Восени 1993 р. Л. Кравчук, згідно 

підписаним 27.09.1993 р. Указом «Про керівництво Кабінетом Міністрів 

України», прийняв на себе обов’язки глави виконавчої влади [81]. Проте намір 

надати українській республіці президентського змісту не увінчався успіхом 

23.06.1994 р. зазначений указ було скасовано [81].  

Послаблення централізації влади через скасування інституту представника 

Президента в умовах економічної кризи не зменшило тиску на неї 

позапарламентської опозиції, яка також почала вимагала розпуску Верховної Ради 
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України та проведення дострокових виборів Президента України. Незважаючи на 

те, що опозиція в Україні у 1994 р. була сильнішою за уряд, вона програла 

дострокові вибори, не зумівши замінити стару політико-управлінську еліту [278, с. 

25–27]. Такому розвитку подій передував ряд причин, адже  виборчий закон 1993 

р. зберіг мажоритарну виборчу систему, яка вже на тай час не відповідала реаліям 

української політики, що в свою чергу не дало можливості структурувати 

парламент та утворити більшість і опозицію у Верховній Раді України ІІ-го 

демократичного скликання (1994 – 1998 рр.). Оскільки у Законі України «Про 

статус народного депутата України» (1993 р.) та Регламенті Верховної Ради 

України (1994 р.) не були чітко визначені процедури, спрямовані на гарантування 

прав опозиційної меншості, невизначеність тогочасного статусу політичної 

опозиції позначилася на процесі формування фракцій та депутатських комітетів. 

Не бралася і до уваги чисельність депутатів певної партії при обранні президії 

Верховної Ради. Так, опозиційна КПУ, яка створила найчисельнішу фракцію в 

парламенті (86 депутатів), не отримала жодного місця ні в президії ВР, ні в 

ключових парламентських комітетах [ 68, с. 62].  

Наступні зміни в системі організації та розподілу повноважень між гілками 

влади ще більше погіршили умови діяльності політичної опозиції. Після 

президентських виборів 10.07.1994 р., замість Л. Кравчука Президентом України 

було обрано Л. Кучму. Новообраний президент опублікував заяву (спільно з 

головою Верховної ради О. Морозом та прем’єр-міністром В. Масолом), в якій 

проголосив про готовність дотримуватися діючої конституції та змінювати її 

положення тільки за взаємної згоди всіх сторін. Але попри таку заяву ключове 

питання про межі  повноважень між гілками влади та главою держави так і не 

було вирішено [267]. Наприкінці 1994 р. Л. Кучма вніс на розгляд Верховної Ради 

проект закону про владу. У ньому містилися конкретні пропозиції щодо 

розмежування влади в законодавчій і виконавчій гілках. Даний законопроект 

передбачав обмеження повноважень парламенту функціями опрацювання і 

прийняття законів. Така ініціатива була не сприйнята перш за все опозиційними 

силами парламенту, які вже на тай час набули ознак чіткої поляризації (КПУ, 
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Селянська та Соціалістична партії з одного боку та НРУ, КУН, УРП «Собор» з 

іншого). Проте 18.05.1995 р. простою більшістю голосів український парламент 

прийняв закон «Про державну владу й місцеве самоврядування». Згідно з ним, 

Президент ставав одноосібним главою уряду, склад якого він мав формувати та 

призначати сам без узгоджень і затверджень з Верховною Радою [278, с. 25–27].  

З прийняттям даного закону був зроблений ще один крок на шляху 

законодавчого закріплення президентських ознак в український республіці, але до 

конституціоналізації та впровадження в політичну практику цих норм справа не 

дійшла. Для введення  цього закону була потрібною кваліфікована більшість 

голосів, тобто дві третини. Але існуючий на той час розклад сил в парламенті 

робив це практично неможливим. У тодішніх умовах, що склалися, залишався 

тільки один вихід врегулювання конфлікту: підписання угоди між Президентом і 

Верховною Радою України [134, с.102,103]. Переговори про конституційну угоду 

у Верховній Раді були надзвичайно складними і в тій ситуації, Л. Кучма 

(31.05.1995 р.) видав указ про проведення опитування громадської думки з питань 

довіри громадян України Президентові та Верховній Ради, однак до опитування 

справа так і не дійшла. 08.06.1995 р. Л. Кучма і О. Мороз підписали 

Конституційний Договір «Про основні засади організації та функціонування 

державної влади і місцевого самоврядування на період до прийняття нової 

Конституції України». Щодо форми правління, то Договір по суті 

«законсервував» закріплені до тих пір у конституційному законодавстві 

безсистемні риси парламентської та президентської республік з домінуванням 

елементів останньої. Але у практичній площині політична боротьба не 

припинилася аж до прийняття нової конституції, що наклало свій відбиток на 

зміст Основного закону в цілому й у тій його частині, де мова йде про модель 

республіканської форми правління в державі [122].  

Наступний третій етап в еволюції форми державного правління (червень 

1996 – січень 2006 рр.) призвів до остаточної її конституціоналізації. Нова 

Конституція України від 28.06.1996 р. закріпила в державі змішану 

президентсько-парламентську форму правління, яка поєднувала в собі риси 
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президентської республіки (позапарламентський метод обрання президента і 

формування уряду; відповідальність уряду перед президентом, широкі 

конституційні повноваження глави держави; можливість його усунення від влади 

в порядку імпічменту), так і риси парламентської республіки (наявність окремого 

органу виконавчої влади – кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром; 

підзвітність і підконтрольність кабінету міністрів парламенту; широкі 

повноваження парламенту в законодавчій та інших, визначених Конституцією, 

сферах; можливість розпуску парламенту президентом) [72]. Одночасно певною 

мірою зменшилися повноваження як президента, так і парламенту. Так, президент 

переставав бути главою виконавчої влади, а призначав зі згоди Верховної Ради 

Прем’єр-міністра України, за поданням прем’єр-міністра призначав членів 

Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої 

влади, голів місцевих державних адміністрацій та ін. Президент міг призначати 

позачергові вибори до Верховної Ради України, а також припиняти її 

повноваження (ст. 106). Вплив Верховної Ради на Президента визначався 

можливістю ухвалювати закони, в тому числі і зміни до конституції, які 

визначають межі повноважень глави держави. Проте, Верховна Рада майже не 

мала впливу на Кабінет Міністрів України [123]. 

Конституція України 1996 року гарантувала можливість опозиційної 

діяльності, проте ні політична, ні парламентська опозиція не були визначені як 

окремий суб’єкт політичних відносин. Були спроби здійснити часткову 

децентралізацію влади на місцях, запровадити місцеве самоврядування (Закон 

«Про місцеве самоврядування» 1997 р.), також прийняте рішення про зміну 

виборчого законодавства і запровадження змішаної виборчої системи на виборах 

до Верховної Ради  1998 р. [278, с. 25–27]. В свою чергу перераховані заходи 

призвели до збільшення ролі опозиції в політичному процесі України. З іншого 

боку деструктивна діяльність найбільшої тогочасної опозиційної фракції КПУ у 

Верховній Раді ІІІ-го скликання унеможливлювала прийняття урядових рішень 

щодо розвитку країни на ринкових засадах. Також разом з лівою комуністичною 

більшістю в парламенті виникла ліберальна опозиція (фракції «Громади», партії 
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«Реформи і порядок», Народно-демократичної партії України (НДП). На той час 

більшість фракцій парламенту знаходилися в опозиції до президента і не 

підтримували голосуванням його пропозиції, а парламентська пропрезидентська 

більшість так і не змогла сформуватися. 

На нашу думку, тогочасна конституйована модель побудови влади була 

достатньо вдало збалансованою системою, яка була здатна забезпечити 

оптимальну рівновагу між гілками влади для вирішення відповідних завдань. Але 

на практиці форма правління української держави відійшла від своєї теоретичної 

моделі. Такий відхід був зумовлений реаліями тогочасного політичного життя, 

протистоянням між гілками влади, політичною поляризацією суспільства, 

погіршенням соціальних умов та ін.  

Протистояння двох гілок влади ще більше посилило прийняття закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» (квітень 1999 р.), який закріпив 

підпорядкованість виконавчої вертикалі влади главі держави. В умовах 

розширення президентських повноважень та централізації державного управління 

урядовці не могли дійти згоди з Верховною Радою в питаннях затвердження 

державного бюджету та налагодити конструктивну роботу між урядом і 

парламентом. Президентські вибори 1999 р. не змінили колишньої політичної 

еліти та напрямку державної політики. В умовах централізації державної влади 

відбуваються і негативні процеси –  ігнорування прав опозиції. Мали місце спроби 

штучно, за допомогою адмінресурсу, створити пропрезидентську більшість [2]. 

Так, першим кроком до цього стало формування коаліційного уряду через 

залучення до Кабінету Міністрів Прем’єр-міністром України В. Ющенком (з 

грудня 1999 р.) представників різних парламентських фракцій та спроби 

створення проурядової більшості в парламенті. На другому етапі відбулося 

підписання Меморандуму про співпрацю та політичну відповідальність 

парламенту і уряду. Вперше за історію незалежної України «зверху» було 

утворено проурядову парламентську більшість, готову взяти на себе політичну 

відповідальність за здійснення проголошеного Президентом України курсу 

реформ, у т. ч. економічних [66, с. 129–130].  
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У лютому 2000 р. більшість на чолі із фракцією Соціал-демократичної партії 

України (об’єднаної) (СДПУ(о)) у революційний спосіб здійснила так звану 

«оксамитову революцію» в парламенті, тим самим позбавивши ліву опозицію всіх 

важелів впливу на процеси реформування української економіки [54, с. 127–129]. 

За таких умов серед опозиційних депутатів і політичних експертів все гостріше 

поставало питання про законодавче визначення статусу політичної опозиції. До 

лютого 2002 р. на розгляд парламенту було подано п’ять відповідних 

законопроектів (перша спроба була здійснена у 1998 р. депутатами 

Ю. Тимошенко і О. Єльяшкевичем) [112]. Але жоден з них, навіть президентський 

проект, не був ухвалений. Проведення Всеукраїнського референдуму в квітні 2000 

р. мало на меті посилити президентську владу (через механізм права розпуску 

парламенту). На ньому  ставилися питання про довіру Верховній Раді України, а 

також було здійснено спробу скасувати депутатську недоторканість, що на 

практиці означало значно збільшити тиск на політичну опозицію. Виникала 

реальна небезпека політичних переслідувань та репресій. Проте, з певних причин 

результати референдуму не були імплементовані. Такий наступ на права опозиції 

ще більше активізував її діяльність. Сподівання на конструктивну роботу 

законодавчої і виконавчої гілок влади не виправдали себе. На практиці змішана 

форма правління призвела до взаємного блокування дій. Президент всіляко 

намагався позбавити Верховну Раду реальних важелів впливу на Кабінет 

Міністрів України. Відсутність можливостей використання цивілізованих форм 

взаємодії парламентської опозиції з органами виконавчої влади змусила частину 

антипрезидентськи налаштованих парламентських фракцій вдатися до мітингової 

демократії. Почався новий етап розвитку політичної опозиції в Україні. 

Він характеризувався виникненням руху «Україна без Кучми» (листопад 

2000 р.), очолюваним СПУ, приєднанням до нього Всеукраїнського політичного 

об’єднання «Батьківщина» (лютий 2001 р.), створенням масової опозиційної 

політичної структури «Громадська ініціатива «Форум Національного Порятунку» 

(ФНП), що перетворилася на осередок об’єднання майже всіх антипрезидентських 

сил. Тогочасна позапарламентська антипрезидентська опозиція вимагала 
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відсторонення від влади Л. Кучми, зміни системи влади, перетворення України на 

парламентську республіку. Спробою унормувати дії позапарламентської опозиції 

можна вважати Закон України «Про політичні партії в Україні» (травень 2001 р.), 

який гарантував свободу опозиційної діяльності політичним партіям. Це була 

легалізація функціонування політичної опозиції без уточнення її суб’єктно-

об’єктного складу [83, с.12].  

Зміни в законодавстві сприяли посиленню ролі та статусу політичної 

опозиції. Так наприклад за результатами виборів 2002 р. до Верховної Ради 

України ІV скликання парламентські фракції політичних сил Блоку «Наша 

Україна», КПУ, СПУ та Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ) переважали в кількісному 

відношенні (57,74 %) за пропорційною складовою провладній фракції Блоку «За 

єдину Україну» та СДПУ(о). Проте подальші події шляхом політичних торгів і 

маніпуляцій відтягнули значну частину депутатів-мажоритарників та перетворили 

партії, що фактично виграли вибори, в парламентську опозиційну меншість. 

Партії КПУ, СПУ та БЮТ приєдналися до Меморандуму фракції «Наша 

Україна», в якому були висунуті пропозиції проведення політичної реформи та 

переходу до парламентської республіки. 

Під час звернення до українського народу з нагоди 11-ої річниці 

проголошення незалежності України Президент України Л. Кучма заявив про 

необхідність переходу від президентсько-парламентської до парламентсько-

президентської республіки, випередивши цим самим ініціативи політичної 

опозиції. Після низки перемовин у рамках проголошеної Президентом України 

конституційної реформи була створена нова парламентська більшість, яка в  

листопаді 2002 р. сформувала коаліційний уряд на чолі з Прем’єр-міністром 

В. Януковичем [8, с. 297]. На Всеукраїнському з’їзді депутатів всіх рівнів від 

опозиції було прийнято «Декларацію єдності опозиційних сил» (3 березня 2003 р.) 

[274, с. 186], де були сформульовані вимоги опозиції щодо проведення політичної 

реформи, здійснення децентралізації, проведення виборів до рад усіх рівнів за 

пропорційною системою. Проте, протягом наступних двох років так і не вдалося 

прийняти зазначені конституційні зміни. Сприятлива ситуація для цього з’явилася 
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під час «Помаранчевої революції», коли після другого туру голосування на 

виборах Президента України (21.11.2004 р.) Верховна Рада України (8.12.2004 р.) 

у пакеті прийняла кілька законів, спрямованих на нормалізацію кризової 

політичної ситуації, що склалася. Серед цих законів головним був Закон України 

«Про внесення змін до Конституції України» № 2222-ІV [171,с 84-90], який надав 

формі правління в Українській республіці нової конфігурації. Слід також 

зазначити, що в той час представники різних політичних сил, в тому числі і 

опозиційних, подавали на розгляд Верховної Ради ряд законопроектів «Про 

внесення змін до Конституції України» (№№ 4105, 3207-1, 4180), що мали 

змінити форму правління з президентсько-парламентської на парламентсько-

президентську республіку. Але вибір був зроблений шляхом компромісного 

голосування на користь законопроекту від влади. 

Активна тогочасна протестна діяльність парламентської опозиції через 

масові фальсифікації виборів Президента України 2004 р. сприяла перемозі 

опозиційного лідера В. Ющенка. Відбулася зміна тогочасної політико-

управлінської еліти на центральному та регіональному рівнях (керівники ОДА). 

Вперше в Україні склалася ситуація диспаритету – знаходження на 

центральному та регіональному рівнях влади представників конкуруючих 

партій. Оскільки парламентські партії СДПУ(о), Партії регіонів та КПУ 

перейшли в опозицію, але при цьому зберігали владу на рівні обласних рад та 

місцевого самоврядування в більшості областей України [278, с. 28].  

Таким чином, політична опозиція в Україні очолила процес модернізації 

системи влади, розпочатий Помаранчевою революцією. У січні 2006 р. у 

результаті здійснення конституційної реформи Україна перетворилася на 

парламентсько-президентську республіку. Отож, можна виділити третій етап 

еволюції форми правління в Україні, який досить добре співставляється з етапом 

розвитку політичної опозиції (2000 – 2005 рр.) та характеризується як процес 

інституціоналізації, висунення та реалізації політичних вимог.  

Зміни в системі владних відносин, зміна форми правління зі вступом у дію 

конституційної реформи (з січня 2006 р.) обумовили нові можливості та якість 
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політичної опозиції, що визначило початок наступного четвертого етапу її 

розвитку. Проведення парламентських виборів 2006 р. за пропорційною 

системою сприяло співробітництву опозиційних партій з правлячою коаліцією, 

також залученню опозиції до керівництва державою. Так у наслідок політичного 

протистояння тогочасного президента В. Ющенка з прем’єр-міністром 

Ю.Тимошенко відбулася відставка уряду. Після низки політичних 

домовленостей в Верховній Раді України V-го скликання (06.07.2006 р.) 

сформувалася парламентська більшість – «антикризова» коаліція переважно з 

політичних сил, що знаходилися нещодавно в опозиції до уряду та Президента 

України. Фракції «Регіони України» СПУ та КПУ вийшли з опозиції і стали 

проурядовими. Лідер Партії регіонів В. Янукович став Прем’єр-міністром 

України. В опозиції опинилися фракції БЮТ (вересень 2006 р.) та «Наша 

Україна» (жовтень 2006 р.) [16].  

Слід також зауважити, що з січня 2006 р. по жовтень 2010 р. відбувається 

черговий (четвертий) етап еволюції форми правління в Україні. Нова 

конституйована форма правління стала визначатися як змішана парламентсько-

президентська республіка. Парламентські елементи стали домінувати над 

президентськими. Це проявилося в закріпленні конституційної норми, за якою 

повноваження президента щодо формування уряду були обмежені, адже подання 

кандидатури Прем’єр-міністра України здійснювалося коаліцією депутатських 

фракцій. Президент подавав кандидатури Міністра оборони України та Міністра 

закордонних справ України (ст.114 Конституції 2004 р.). Хоча й нова редакція 

Конституції передбачала відповідальність Кабінету Міністрів України перед 

Президентом України і Верховною Радою України, на практиці президент втратив 

право відправляти уряд (за винятком двох міністрів оборони України та 

закордонних) у відставку, адже відставка уряду відносилася до повноважень 

парламенту. Таким чином, у відносинах «Кабінет Міністрів України – Верховна 

Рада України» встановилася характерна для парламентської форми правління 

залежність уряду від парламенту. 
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Ситуація коабітації (розділеного правління), яка виникла після виборів 2006 

р. в умовах несформованої демократичної політичної культури, містила значний 

конфліктогенний потенціал з високою ймовірністю переростання в гостру 

політичну кризу. Зміни до Конституції України, посиливши роль політичних 

партій, закріпили неповний збіг політичних ролей Президента України й Кабінету 

Міністрів України у частині розробки й подання політичних ініціатив [143, с. 59]. 

Одночасно з вищезазначеними процесами відбулася зміна регіональної влади. За 

результатами виборів 2006 р. до органів місцевого самоврядування потрапили 

опозиційні до уряду партії БЮТ і «Наша Україна», що отримали абсолютну або 

відносну більшість місць у 15 з 24 обласних рад України [38]. Узгодивши свої дії 

(Угода від 19 лютого 2007 р. про спільні дії в місцевих радах), опозиційні сили 

здобули регіональну та місцеву владу. Відбулося розширення функцій інституту 

політичної опозиції, оскільки одна і та ж політична сила, виконуючи в 

законодавчому органі держави роль опозиції, на обласному рівні уособлювала 

державну владу та здійснювала управління на місцях [143, с. 60]. 

В умовах «двовладдя» в парламенті виникла ситуація створення двох 

політичних опозицій – антиурядової парламентської меншості та 

антипрезидентської парламентської більшості. Протистояння між 

парламентською більшістю, Урядом та Президентом викликало тотальне 

перетягування владного ресурсу обома політичними середовищами» [7, с. 46]. У 

той же час фракція ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, використавши слабкість партійної 

дисципліни політичних опонентів, провела переговори з частиною представників 

опозиційних фракцій про перехід останніх до парламентської коаліції з метою 

створення конституційної більшості для подолання президентського вето. Проте 

спроби змінити статус-кво з боку ПАРТІЇ РЕГІОНІВ були успішно блоковані 

президентською стороною. Ці дії також призвели до розпуску Верховної Ради 

України та проведення позачергових виборів 2007 р. [184]. В умовах політичної 

кризи Президент підтримав вимоги антиурядової політичної опозиції щодо 

проведення  позачергових парламентських виборів, що спричинило зростання 

впливу останньої на політичну систему. Позачергові вибори до Верховної Ради 
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України VI-го скликання відбулися 30 вересня 2007 р. в результаті яких перемогу 

отримали опозиційні антиурядові сили. Парламентська «демократична коаліція» 

утворилася з нещодавно опозиційних фракцій (БЮТ і Блоку «Наша Україна – 

Народна Самооборона» (НУНС). Більшістю в 226 голосів було призначено 

Прем’єр-міністром Ю. Тимошенко. В опозиції опинилася ПАРТІЯ РЕГІОНІВ та 

КПУ [185]. Особливістю виборів було те, що у Верховній Раді, крім 

парламентської більшості та парламентської опозиції, вперше з’явилася 

неопозиційна парламентська меншість, яку представляли фракція Блоку Литвина. 

В умовах протистояння між президентом та прем’єр-міністром саме підтримка 

цієї меншості однієї з протиборствуючих сторін могла змінювати рішення 

державної влади.  

На відміну від парламенту попереднього скликання, політична опозиція 

отримала більше можливостей щодо контролю за діями влади, увійшовши до 

керівництва п’ятьох парламентських комітетів, яким належить дана функція. Так, 

представники опозиції стали головами комітетів свободи слова, інформації та 

регламентного комітету, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної 

Ради України. Комітети з питань бюджету та прав людини, національних меншин 

і міжнаціональних відносин очолили представники парламентської меншості. З 

опозиційних депутатів було обрано першого заступника комітету з питань 

бюджету; голову одного з підкомітетів, комітету з правової політики та секретарів 

комітетів з питань бюджету та свободи слова та інформації [116]. Незважаючи на 

відсутність правового врегулювання статусу парламентської опозиції, 21 грудня 

2007 р. регіонали втілили ідею «тіньового уряду» (у 1998 році в Україні з’явився 

перший тіньовий Кабмін, який створила Ю. Тимошенко). У 2001 р. естафету 

спробувала перейняти Н. Вітренко; у березні 2005 р. – В. Янукович очолював 

«суспільний Кабінет Міністрів» У вересні 2006 р. лідер БЮТ Ю. Тимошенко 

заявила про створення опозиційного уряду за умови приєднання до опозиції блоку 

«Наша Україна») [32]. ПАРТІЯ РЕГІОНІВ розглядала опозиційний уряд не як 

паралельну структуру державної влади, а як механізм парламентського контролю 

за діяльністю влади і спосіб розробки альтернативної політики на основі партійної 
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стратегії, та для більш фахової критики дій влади [119]. Одночасно з цим 

негативно позначалася відсутність правового врегулювання діяльності тіньового 

уряду, а також брак досвіду перебування у статусі конструктивної, відповідальної 

опозиції. Так, більшість його пропозицій носили декларативний та популістський 

характер. Проте, слід відзначити й позитивні сторони діяльності тіньового уряду, 

оскільки, це стало новою формою діяльності української політичної опозиції. 

Вона почала набувати реальних можливостей виконувати функції контролю, 

критики, альтернативних змін. Внаслідок цього відбулося виникнення постійного 

діалогу між Кабінетом Міністрів та інститутом політичної опозиції, що свідчить 

про якісні зміни у політичному процесі України. 

У грудні 2008 р. розпалася «демократична коаліція», що мало б спричинити 

зміни і в парламентській опозиції. Відбулася спроба створення «широкої коаліції» 

у форматі БЮТ та ПАРТІЇ РЕГІОНІВ [184]. Проте не всі представники даних 

політичних сил були готові до такої взаємодії. Входження до «демократичної 

коаліції» фракції не опозиційної меншості – «Блоку Литвина» – привело до 

створення парламентської більшості (9 грудня 2008 р.) у складі трьох фракцій – 

БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина. Формат парламентської опозиції залишився 

незмінним через незмінність у складі уряду. 

Загроза політичної кризи (навесні 2009 р.) підштовхнула до переговорів 

парламентську опозицію (ПАРТІЮ РЕГІОНІВ) з представниками правлячої 

коаліції (БЮТ) щодо змін до Конституції. Предметом обговорення став проект 

Конституції (запропонований БЮТ) щодо перетворення України на чисто 

парламентську республіку [184]. У світлі тих подій і перманентної політичної 

кризи можна прийти до висновку, що поспіхом прийнята політична реформа в 

2004 р. стала причиною розбалансування системи влади. Часті парламентські 

кризи 2006–2009 рр. призвели до невизначеності позиції політичної опозиції. 

Подальша політична практика показала, що Президент України В. Ющенко, 

як і його попередники, не зміг змиритися з таким станом речей. Характерна для 

усього періоду незалежності конфронтаційна обстановка між Президентом з 

одного боку та парламентом з іншого, при його «правлінні» ще більше 
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загострилася. Це призвело зокрема до того, що на чергових президентських 

виборах у січні 2010 р. В. Ющенко програв своєму колишньому опонентові В. 

Януковичу. Останній, вступивши на посаду здійснив ряд заходів щодо зміцнення 

своєї влади відносно уряду та парламенту. Результатом цього стало рішення 

Конституційного суду України від 30.09.2010 р., згідно з яким Закон України 

«Про внесення змін до Конституції України» в редакції від 8.12.2004 р. № 2222-IV 

було визнано неконституційним – таким, що втрачає чинність, а всі нормативно-

правові акти мали бути приведені у відповідність до Конституції України від 

28.06.1996 р. [244].  

З листопада 2010 р. по лютий 2014 р. тривав п’ятий етап в розвитку форми 

державного правління в Україні. Після уведення у дію положень Конституції 

України в редакції від 28.06.1996 р., а також Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України від 7.10.2010 р. [82]. Даний період закінчився трагедією для 

українського народу,– революцією Гідності, втечею з країни В. Януковича та 

початком російсько-українського збройного конфлікту в АР Крим та Донбасі. 22 

лютого 2014 р. парламент ухвалив постанову «Про текст Конституції України в 

редакції 28 червня 1996 року зі змінами і доповненнями, внесеними законами 

України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 

19 вересня 2013 року № 586-VII», тим самим повернувши в дію політичну 

реформу розпочату 2004 року [208]. Можна стверджувати, що на цьому етапі 

модель форми правління набула максимально можливого «президентсько-

парламентського змісту», а її політична модель – президентського змісту. Україна, 

рухаючись у бік парламентської республіки, зробила радикальний крок у 

зворотному напрямку, тобто на користь зміцнення президентської влади. 

Протягом 2004–2014рр. в Україні відбувалися суттєві зміни в конституційно-

правовому полі держави, політичній і партійній системах, характері політичного 

режиму в цілому. Ці зміни, з одного боку, були наслідком діяльності опозиційних 

сил, з іншого – впливали на їх дії та визначали конфігурацію опозиції в цілому. З 

точки зору критеріїв визначення опозиції, найважливішу роль відіграли зміни до 

Конституції України від 12 грудня 2004р. та повернення до Конституції в редакції 
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1996 р. згідно з рішенням Конституційного Суду у вересні 2010 р. У період до 

набуття чинності змін до Конституції в повному обсязі продовжував діяти 

критерій опозиційності на підставі ставлення до політики Президента України. 

Після парламентських виборів 2006 р. в Україні застосовувався характерний для 

більшості європейських країн критерій визначення парламентської опозиції на 

підставі її не входження до коаліції більшості. Проте в цей період зберігалася 

можливість існування й опозиційності до Президента України, який мав значні 

повноваження з визначення політичного курсу держави та вплив на Кабінет 

Міністрів [119, c. 7]. 

Після президентських виборів 2010 р., відновлення дії Конституції 1996 р. та 

розширення повноважень Президента В. Януковича опозиційність знову може 

визначатися за ставленням до політики глави держави. За період з 2006–2010 рр. 

розстановка провідних політичних сил у відношенні «влада-опозиція» 

неодноразово змінювалася. У парламентах двох скликань було створено коаліції у 

п’яти різних форматах (коаліція демократичних сил Блоку Юлії Тимошенко, 

Блоку «Наша Україна» та Соціалістичної партії України (2006), антикризова 

коаліція –  Партії регіонів, Соціалістичної партії України та Комуністичної партії 

України (2006 – 2007), короткий час звалася Коаліцією Національної Єдності; 

коаліція демократичних сил – Блоку Юлії Тимошенко та Блоку «Наша Україна – 

Народна самооборона» (2007 – 2008); коаліція національного розвитку, 

стабільності та порядку – коаліція Блоку Юлії Тимошенко, Блоку «Наша Україна 

– Народна самооборона» та Блоку Литвина (2008 – 2010); коаліція стабільності та 

реформ – коаліція ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, Комуністичної партії, Блоку Литвина та 

окремих депутатів (з 2010 р.). 

31 жовтня 2010 р. відбулися чергові місцеві вибори за новим законом «Про 

вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів» (від 10.07.2010). На них запроваджувалася 

змішана мажоритарно – пропорційна виборча система. Даний закон про місцеві  

вибори був вигідний перш за все представникам провладних партій (ПР, КПУ, 

«Сильна Україна»), оскільки змішана система дозволяла максимально ефективно 
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застосовувати методи адмінресурсу на округах, тим самим забезпечуючи перевагу 

провладному кандидату над опозиційним. Стратегічною метою тих виборів було 

усунення диспропорції, так званого «розділеного правління» між центральною і 

регіональною владаю, яка після місцевих виборів 2006 р. знаходилася в руках 

опозиційних партій.  

Так, за результатами виборів частка депутатів від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ у складі 

обласних рад становила більше 50% від загальної їх кількості в 13 обласних 

центрах, від 45 до 25% – в інших 9 областях України [149]. На практиці це 

означало непідконтрольність обласних рад політиці ПАРТІЇ РЕГІОНІВ тільки у 

Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Таким чином, 

скориставшись зі слабкості опозиції і роз’єднаності в її рядах, група провладних 

партій на чолі з ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ здійснила нейтралізацію опозиційних НУ-

НСу та «Батьківщини» в переважаючій більшості областей України. 

Слід сказати, що з початку 2010 р. тиск на опозиційні партії значно 

посилився. Починаючи з травня 2010 року, було відкрито ряд справ проти Ю. 

Тимошенко, Ю. Луценка, проти посадовців «Другого уряду Тимошенко». В 

основному їм було висунуто звинувачення в перевищенні службових 

повноважень. Загалом протягом 2010–2011 рр. порушуються кримінальні справи 

стосовно 14 колишніх працівників уряду, найскандальнішими з яких стали 

ув’язнення лідерів опозиційних партій Ю. Тимошенко (11 жовтня 2011 р. 

терміном на 7 років ) та Ю. Луценка (27 лютого 2012 р. терміном на 4 роки.) [168]. 

Після винесення даних вироків світове співтовариство заговорило про 

запровадження політичних репресій в Україні стосовно політичної опозиції та її 

лідерів.  

5 серпня 2011 року з ініціативи найбільших опозиційних партій та їх лідерів 

був утворений Комітет опору диктатурі (КОД) – політичне об’єднання, до складу 

якого увійшли парламентські й опозиційні на той час політичні партії «За 

Україну!», Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Громадянська позиція», 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Фронт Змін», Партія захисників 

Вітчизни, Європейська партія України, КУН, Народний Рух України, УСДП, 
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«Наша Україна», «Народна самооборона», УРП, УНП, «Пора», ПРП, РХП, 

Українська партія та громадські об’єднання «Жінки за майбутнє», «Пам’ять 

Народу» та інші, що підписали Меморандум про узгодження спільних 

опозиційних дій і недопущення політичних репресій в Україні [169].  

У квітні 2012 року лідер «Фронту змін» А. Яценюк і ув’язнена лідер 

«Батьківщини» Юлія Тимошенко оголосили про формування спільного списку 

для участі у парламентських виборах. У червні 2012 року А. Яценюк був обраний 

головою ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина». Впродовж травня-липня 2012 

р. відбулися форуми опозиційних сил в усіх регіонах України, на яких було 

розглянуто та доповнено проект програми дій Об’єднаної опозиції. 26 липня ВО 

«Батьківщина» і ВО «Свобода» прийняли рішення про висунення в кожному 

одномандатному виборчому окрузі єдиного узгодженого кандидата. Так, від 

«Батьківщини» в округах балатувалося 190 кандидатів у народні депутати, від 

«Свободи» – 35 кандидатів, переважна більшість яких отримала перемогу саме в 

західних областях. У той же час в Україні на парламентських виборах 28 жовтня 

2012 року не було масштабних фальсифікацій, що дозволило трьом партіям (ВО 

«Батьківщина», «Фронт змін», ВО «Свобода» та партії УДАР В. Кличка) 

отримати значне представництво у Верховній Раді (177 депутатів). Лідерами 

трьох опозиційних фракцій в Верховній Раді України – А. Яценюком, 

О. Тягнибоком та В. Кличком було прийнято рішення про створення Ради 

опозиції, головним завданням якої визначено: розробку та внесення на 

голосування спільних законопроектів, контроль за дотриманням процедури 

голосування, контроль за діями уряду та ін. За підсумками парламентських 

виборів 2012 року в «Комітет опору диктатурі» увійшла більшість політичних 

партій, які позиціонували себе як опозиційні. Проте  рішення і тактика 

опозиційної коаліції часто суперечили тактиці окремих осередків політичних сил. 

Це пояснюється тим, що партійна ідентичність Об’єднаної опозиції не була 

заснована на усвідомленні і близькості ідеології партій. Відсутність чіткої 

ідеологічної платформи призвела до пошуку принципово іншої політичної 

ідентифікації, яка якісно відрізняється від ідентифікації ідеологічної. Відмінності 
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між партіями в умовах слабкої реальної диференціації мали багато у чому не 

інституційний, а швидше умовний, суто знаковий, штучний характер. Основними 

мотивами, які визначили підтримку Об’єднаної опозиції у парламентських 

виборах 2012 року, була негативна, протестна ідентичність і особистісна партійна 

ідентичність [200, c. 122]. Власне ці чинники сприяли виникненню протистояння 

всередині опозиційного об’єднання, що і визначило розвиток подій на 

опозиційному полі в кінці 2012 р. – на початку 2013 рр. Результатом цього стала 

боротьба між лідерами «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи». Вони, боячись 

втратити стратегічну ініціативу, протидіяли А. Яценюку і всіляко прагнули 

нівелювати його лідерський статус [170, c. 11].  

Характерною ознакою діяльності парламентської опозиції в 2012–2013 роках 

було негативне ставлення до політики президента та уряду. Опозиція 

звинувачувала владу в неспроможності реалізації своєї ж політики в економічній, 

соціальній та гуманітарній сферах. Так, «Батьківщина» критикувала «злочинну» 

владу, «УДАР» виступав захисником підприємницького середовища, «Свобода» 

поряд із націоналістичною риторикою говорила про важливість впровадження 

соціальних та антиолігархічних заходів. Однак, головне завдання політичних 

опонентів полягало в тому, щоб таки знайти спільний знаменник виходу з кризи й 

протистояти зовнішнім і внутрішнім викликам. Заради збереження влади 

правляча політична сила могла використати два варіанти розвитку подій – вдатися 

до подальшого обмеження діяльності опозиції чи розпочати діалог із 

налагодження цивілізованих відносин із опозицією. За ініціативою Президента 

України 19 червня 2013 року відбулася зустріч із лідерами парламентських 

фракцій, на якій обговорювалася низка принципових питань. На зустрічі з 

Президентом опозиційні фракції представляв А. Яценюк із загальними вимогами 

трьох лідерів опозиції. Три опозиційні парламентські фракції визначили широке 

коло проблем: від економічних труднощів і корупції до виборів у спірних округах, 

долі вітчизняної ГТС і звільнення Юлії Тимошенко. Проте, ця зустріч носила 

здебільшого декларативний характер про наміри спільних дій влади і опозиції. 
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Говорячи про практичну діяльність влади та опозиції в 2013 року, мітинги і 

виступи були відносно ефективними на той час.  

Починаючи з березня 2013 р. у всіх обласних центрах проведено серію 

політичних мітингів під назвою «Вставай, Україно!», щоб продемонструвати силу 

Об’єднаної опозиції, підвести риску під результатами кампанії й окреслити 

подальші дії опозиції на період літо 2013 – осінь 2014 років (початкову й базову 

фазу передвиборчої кампанії 2015 року). Опозиції тоді вдалося зібрати досить 

велику кількість людей, однак мітинги не призвели до виникнення революційної 

ситуації. Число протестувальників та мирний характер акцій не були тим вагомим 

аргументом для влади, щоб змусити переглянути свої політичні рішення, а тим 

більше не могли похитнути основи тогочасного режиму. Проте опозиції вдалося 

показати, що вона здатна змінити свою тактику й стратегію з парламентської на 

позапарламентську, тобто вулично-майданну [104]. У силу цілого ряду причин 

політичні мітинги не переросли в акцію громадянського спротиву. Більше того, у 

ході їх проведення так і не виокремився явний лідер опозиції, як це було у 2002 – 

2004 роках перед «Помаранчевою революцією». О. Тягнибок, А. Яценюк і 

В. Кличко – лідери парламентського типу другого ешелону, на відміну від 

Ю. Тимошенко та В. Януковича, що і вплинуло на ситуацію, коли в кінці 2013 

року в опозиційному середовищі не було політика, якого б підтримувала значна 

частина громадян України.  

Як доречно відзначав політолог К. Бондаренко, опозиція 2013 року мала ряд 

суттєвих недоліків: недооцінювала свого політичного суперника – В.Януковича і 

Партію регіонів, мала недостатню віру у власні сили, надмірну надію на бренд ВО 

«Батьківщина». Лідери опозиції не мислили себе руйнівниками системи, 

акцентували увагу на другорядних речах, страждали на взаємну недовіру і 

вождизм, категоричність суджень і неспрйиняття критики [20]. У 2013 році 

Український незалежний центр політичних досліджень, аналізуючи діяльність 

української опозиції, прийшов до висновку, що формування коаліцій, як 

ситуативних, так і сталих, їх стабільність, напряму залежить від ідеологічного 

позиціонування, де визначаються кордони «політично можливого» для цих 
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політичних сил або компромісів, до яких можуть вдатися учасники таких коаліцій, 

не порушуючи такі кордони. Коли політичні партії мають слабку ідеологічну 

ідентичність, у них є більш широкий простір для політичного маневру, проте це у 

перспективі може обернутися проблемами в електоральному плані, наприклад, 

привести до розмивання бази підтримки на користь більш сильно ідентифікованої 

партії. Тоді як брак ідеологічного компонента буде заміщуватися додатковими 

факторами, такими, як позиціонування лідера чи підведення під передвиборчу 

пропозицію популістичної основи [97].  

Період 2010 р. – поч. 2014 р. характеризувався надмірною централізованістю 

системи державної влади, значним посиленням ролі президента у процесі 

формування рішень виконавчої влади. В. Янукович проводив активну політику 

побудови домінантної політичної партії, а також забезпечував особисту політичну 

підтримку в парламенті через домовленості з окремими коаліційними партнерами. 

Цей період можна назвати часом жорсткої конфронтації між опозицією та владою 

з тотальним політичним домінування останньої. Після президентських виборів 

2010 року та формування пропрезидентської більшості парламентська опозиція 

практично була позбавлена можливостей впливу на законодавчий процес. Значні 

обмеження були і щодо реалізації контрольної та інших функцій Верховної Ради. 

Вибори депутатів Верховної Ради України в 2012 році лише посилили можливості 

виконавчої вертикалі влади, що призвело до нівелювання ролі опозиції у 

центральних органах влади. Дані процеси ознаменували відкат хвилі 

демократизації періоду 2004–2010 рр., що є досить типовим для пострадянських 

політичних систем. В подальшому це спричинило катастрофічні наслідки для 

політичної системи держави, її економіки та населення. 
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2.2 Особливості створення нормативно-правового поля діяльності 

політичної опозиції в Україні 

 

 

При аналізі моделі парламентської опозиції в Україні, слід відзначити, що на 

даному етапі немає чітко визначеного законодавством правового статусу та 

повноважень. Проте від часу проголошення незалежності України відбуваються 

складні процеси творення національної моделі парламентської опозиції, зумовлені 

нестабільною політичною системою держави, неконсолідованим демократичним 

режимом, наявністю в партійній системі України великої кількості 

короткострокових політичних проектів. Значний вплив на формування моделі 

опозиції має не лише динаміка розстановки політичних сил у парламенті, а й зміна 

політичної системи, проведення конституційних реформ, кількаразове 

переміщення важелів впливу в системі державної влади від президента до 

прем’єр-міністра та навпаки. Відповідно, це зміщує акценти у протистоянні 

опозиції та влади в площину «парламент – уряд». Фактично на сучасному етапі 

відбулася тільки часткова інституалізація політичної опозиції в Україні, тобто її 

організаційне закріплення у Верховній Раді. 

У Конституції України визначені деякі правові норми, що створюють 

підґрунтя для діяльності опозиції, зокрема у статті 1 наголошується, що Україна є 

суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. 

Наявність таких норм як демократичність і правовий характер створює підґрунтя 

для функціонування і законодавчого впровадження правового статусу 

парламентської опозиції [123]. У статті 15 закріплено положення про політичну, 

економічну та ідеологічну багатоманітність суспільного життя гарантом яких 

виступає держава [123]. Можливість здійснення парламентської та 

позапарламентської опозиційної діяльності забезпечується закріпленням 

Конституцією України прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань, збір, зберігання, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб (стаття 34); на свободу об’єднання 
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в політичні партії та громадські організації (стаття 36); на участь в управлінні 

державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної 

влади (стаття 38); збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації (стаття 39) [123]. Гарантіями реалізації права на здійснення 

парламентської опозиційної діяльності можна назвати встановлені у статті 80 

Конституції України положення про депутатську недоторканість [123]. 

Здійснення опозиційної діяльності в парламенті закріплена у тих нормах, які 

передбачають можливість скликання позачергової сесії не менше як третиною 

народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України (стаття 

83) [123]. Відповідно до пункту 34 статті 85 прийняття рішення про направлення 

запиту до Президента України здійснюється на вимогу народного депутата 

України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, 

попередньо підтриманого не менш як однією третиною від конституційного 

складу Верховної Ради України [123]. У статті 87, зазначено, що розгляд питання 

про відповідальність Кабінету Міністрів України може відбутися за пропозицією 

не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного 

складу Верховної Ради України. Можливість здійснення парламентської 

опозиційної діяльності її суб’єктами опосередковано закріплена також у абзаці 2 

пункту 1 статті 150, яка передбачає право не менш як сорока п’яти народних 

депутатів України на звернення до Конституційного Суду України; у статті 154, 

яка визначає, що законопроект про внесення змін до Конституції України може 

бути поданий до Верховної Ради, у тому числі, не менш як третиною народних 

депутатів від конституційного складу Верховної Ради України [123]. 

В Україні необхідність визначення правового статусу опозиції вже давно 

обговорюється в колах політиків і експертів. У період з 1998 року до середини 

2015 року на розгляд Верховної Ради подано 19 законопроектів (№ 1635, № 5101, 

№ 5101-1, № 6329, № 7469, № 8240, № 2007, № 2214, № 2214-1, № 2214-2, № 

2214-3, № 1011, № 1011-1, №2885, № 4494, № 0948, № 3061, № 3061-1 та 3061-2). 

Перший законопроект про опозицію №1635 був внесений 9 лютого 1998 року 

депутатами Ю. Тимошенко і О. Єльяшкевичем. У ньому головною ознакою 
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опозиційності визначалася публічна незгода з державною політикою, 

спрямованість на зміну офіційного політичного курсу або на кадрові зміни у 

складі органів державної влади [112]. Наступними стали проекти закону «Про 

парламентську опозицію» за № 5101 від 16 лютого 2000 року депутата В. Філенка 

[234] та «Про політичну опозицію у Верховній Раді України» (№ 5101-1) від 28 

лютого депутатів В. Коваля, О. Карпова і В. Медведчука [235]. У цих проектах 

позапарламентські політичні сили практично позбавлялися статусу опозиційних. 

Таким чином, політична опозиція фактично виводиться з системи владних 

відносин. 

У 2001 році було внесено три законопроекти: «Про парламентську більшість 

та парламентську опозицію» (реєстр. № 6329 від 10.01.2001) – проект Президента 

України [226]; «Про політичну опозицію» (реєстр. № 7469 від 06.07.2001) – 

проект депутатів В. Понеділка, С. Гуренка, В. Сіренка, Г. Крючкова [236]; «Про 

парламентську більшість та парламентську опозицію» (реєстр. № 8240 від 

08.11.2001) – депутата Р. Зварича [227]. Після парламентських виборів 2002 року 

депутатами від фракції КПУ С. Гуренко та Г. Крючковим 16 липня повторно був 

внесений законопроект під № 2007 «Про політичну опозицію» [265]. Так само 

повторив свою спробу і депутат від «Нашої України» Р. Зварич (Законопроект під 

№ 2214) [266]. У 2003 році були внесені ще два законопроекти: № 2214-1 від 3 

лютого 2003 р. «Про парламентську більшість і парламентську опозицію у 

Верховній Раді України» від депутатів С. Гавриша, О. Карпова та К. Ващук [267] 

та за № 2214-2 від 20 лютого 2003 р. «Про парламентську опозицію» депутата 

С. Правденка [268]. 11 лютого 2004 р. депутат В. Філенко вніс черговий 

законопроект за № 2214-3 «Про парламентську опозицію» [269]. 

У проектах під №№6329, 2214, 2214-1, № 2214-2 парламентською опозицією 

визначається фракція або група фракцій, які не увійшли до складу парламентської 

більшості й уклали угоду про парламентську опозицію, яку підписали не менше 

двох третин депутатів так званої парламентської меншості. У проекті за № 2214-3 

зазначалося, що рішення фракції про перехід в опозицію має затверджуватися ще 

й вищим представницьким статутним органом партії (з’їздом, зборами тощо). 
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Основними критеріями парламентської опозиції є проголошення власної незгоди з 

політичним курсом Президента України та/або Кабінету Міністрів України, 

відсутність представників опозиційних партій у складі Кабінету Міністрів 

України та на посадах керівників центральних і місцевих органів виконавчої 

влади України, у Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Також не 

заперечується можливість існування кількох опозиційних фракцій чи їх блоків у 

Верховній Раді [269]. Формальна процедура опозиційності була закладена у 

проекті закону «Про політичну опозицію» депутатів від фракції КПУ, авторами 

якого є В. Понеділок, С. Гуренко, В. Сіренко, Г. Крючкова та (№7469), в якому 

зазначалося, що фракції або групі фракцій достатньо проголосити про свою 

опозиційність до офіційного політичного курсу виконавчої влади [236]. 

На нашу думку, можна виокремити два основні підходи у вирішенні даного 

питання. Перший − репрезентований проектами народних депутатів від фракції 

КПУ (№7469 та №2007).У них питання розглядається широко. Йдеться не тільки 

про парламентську опозицію, але й про політичну опозицію в країні взагалі. Було 

здійснено спробу прописати права і повноваження так званої «публічної 

громадянської опозиції», до якої віднесли політичні партії, їх коаліції (блоки), 

громадські організації та їх об’єднання, групи громадян і взагалі окремих 

громадян, засоби масової інформації, а також права «місцевої представницької» 

опозиції, яка складається з депутатських фракцій, груп та їх об’єднань у 

Верховній Раді Автономної Республіки Крим і місцевих радах. 

Наступні законопроекти внесені народними депутатами Р. Богатирьовою, 

М. Комаром, Т. Чорноволом, В. Бевзенком (реєстр. № 1011 від 25.05.2006 р.) та 

проект Закону «Про парламентську опозицію», внесений народним депутатом 

Ю. Тимошенко (реєстр. № 1011-1 від 4.09.2006). [225, 230]. Ці законопроекти 

суттєво відрізняються один від одного. Так, законопроект № 1011 регламентує як 

парламентську, так і позапарламентську опозиційну діяльність, тоді як 

законопроект, поданий Ю.Тимошенко, – лише діяльність парламентської опозиції. 

Законопроект № 1011 має рамковий характер і через це його прийняття практично 

не вплине на засади взаємодії парламентської коаліції з тією частиною 



    91 

 

депутатського корпусу, яка не приєдналася до неї. Натомість положення 

законопроекту № 1011-1 є більш конкретизованими, хоча таку конкретизацію 

далеко не завжди можна розглядати як позитив – у ряді випадків законопроект 

Ю.Тимошенко залишав без вирішення ті ж проблеми, що і законопроект, 

внесений Р. Богатирьовою, Т. Чорноволом та іншими народними депутатами.  

В останньому з них парламентська опозиція визначалася як об’єднання 

депутатських фракцій та (або) народних депутатів України, що не увійшли до 

парламентської більшості, подали заяви про перехід в опозицію і які не 

погоджуються з офіційним політичним курсом парламентської більшості і 

Кабінету Міністрів України та (або) способом його реалізації, критикують 

діяльність парламентської більшості і Кабінету Міністрів України, пропонують 

альтернативну програму розвитку України та шляхи її реалізації [225].  

Зазначене стосується, зокрема, невідповідності окремих положень 

законопроекту Конституції (в частині закріплення за опозицією права вето на 

рішення Кабінету Міністрів, виключного права на заміщення керівних посад в 

окремих центральних органах виконавчої влади, посади Голови Рахункової 

палати – незалежного органу парламентського контролю тощо; підпорядкування 

КРУ Рахунковій палаті) нерівність прав фракцій, які входять до парламентської 

більшості (опозиції) та фракцій, які не приєдналися ні до опозиції, ні до 

парламентської більшості; «формальність» статусу опозиції (для набуття 

відповідного статусу достатньо лише заяви про перехід в опозицію); закріплення 

за опозицією широкого переліку прав, через реалізацію яких опозиція може прямо 

втручатися в діяльність органів виконавчої влади; специфіка фінансування 

діяльності опозиції (на відміну від парламентської коаліції, фінансування 

діяльності опозиції здійснюється окремим рядком з Державного бюджету 

України) [264]. 

У Законопроекті № 1011 визначалося право парламентської меншості 

утворювати альтернативний (опозиційний, «тіньовий») Кабінет Міністрів, що, на 

нашу думку, історично є виправданим та ефективним в умовах вестмінстерської 

моделі взаємодії влади і опозиції та не може бути перенесено в умови 
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багатопартійної системи сучасної України. Також, характерним є те, що в обох 

законопроектах  – йшлося лише про опозицію в рамках парламенту. Такий підхід 

може мати наслідком зникнення з правового поля опозиції на регіональному рівні, 

що є неприпустимим для розвитку демократичної політичної системи [225].  

Наступний законопроект «Про парламентську опозицію» був зареєстрований 

12.01.2007р. (№ 2885)  авторства В. Коваля, М. Комара, Ю. Тимошенко [233]. 

Ухваленню цього Закону в першому читанні передувала довготривала дискусія. 

За його прийняття проголосувало 362 депутати V скликання. У ньому окремо 

визначено поняття парламентської опозиції та опозиційної діяльності. 

Парламентська опозиція – добровільне депутатське об’єднання депутатських 

фракцій (депутатської фракції) у Верховній Раді України та (або) народних 

депутатів України, що не увійшли до парламентської більшості, подали заяви про 

перехід в опозицію і які не погоджуються з офіційним політичним курсом 

парламентської більшості і Кабінету Міністрів України та (або) способом його 

реалізації, здійснюють контроль за діяльністю парламентської більшості і 

Кабінету Міністрів України, критикують їх діяльність і пропонують 

альтернативну програму розвитку України та шляхи її реалізації. Опозиційна 

діяльність – діяльність парламентської опозиції у Верховній Раді України, 

спрямована на контроль за діяльністю парламентської більшості і Кабінету 

Міністрів України, критику їх діяльності, пропонування і реалізацію програми 

розвитку України та шляхів її реалізації [233]. 

Парламентська опозиція вважається утвореною з моменту офіційного 

оголошення заяв депутатської фракції, народного депутата України та на підставі 

письмової заяви про перехід в парламентську опозицію. Законопроектом № 2885 

передбачалося надання парламентській опозиції права утворювати опозиційний 

уряд. Його кількісний та персональний склад визначався учасниками 

парламентської опозиції. Основними завданнями такого уряду є моніторинг дії 

виконавчих органів, контроль за розробкою держбюджету та складання 

альтернативних документів щодо діяльності парламентської опозиції [233]. 
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На четвертій сесії VII демократичного скликання Верховної Ради України 

був прийнятий до розгляду проект Закону «Про парламентську опозицію» № 4494 

від 19.03.2014 р. авторства представників ПАРТІЇ РЕГІОНІВ В. Новинського, 

Є. Гєллера та В. Писаренка [274]. Даний законопроект багато в чому збігається з 

попереднім № 2885 у трактуванні понять «опозиційна діяльність», 

«парламентська більшість» та, власне, копіювання поняття «парламентська 

опозиція». Зокрема, визначалося, що парламентська опозиція має право на: 

представництво, згідно зі статтею 11 цього Закону, у керівництві Верховної Ради 

та її органів; участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю 

парламентської більшості, Кабінету Міністрів, органів державної влади (крім 

судів), їх посадових осіб, а також на щорічну доповідь про результати здійснення 

парламентського контролю, яка оприлюднюється в порядку, встановленому 

частиною третьою статті 12 цього Закону; подання пропозицій до проекту закону 

про державний бюджет; утворення опозиційного уряду, інших власних 

допоміжних органів у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону. 

Парламентська опозиція згідно із законопроектом №4494 отримувала право на 

пленарному засіданні Верховної Ради: на виступ з питання порядку денного 

пленарного засідання ВР ( так званий «день опозиції»); на заяву; на формування 

порядку денного ВР; на співдоповідь при розгляді Верховною Радою питань, 

визначених статтею 18 цього Закону. Автори законопроекту також пропонували 

створити додатковий орган у структурі парламенту – секретаріат опозиції, який 

мав фінансуватися з бюджету Верховної Ради України [224].  

Наступний проект Закону «Про парламентську опозицію» під № 0948 від 

27.11.2014 р. був прийнятий до розгляду вже на 1 сесії VIII скликання. Варто 

зазначити, що в першому читанні законопроект №4494 Верховна Рада прийняла 

ще попереднього, VII скликання, але внаслідок дострокових виборів розглянути 

документ у другому читанні парламент вже не встиг. Автори законопроекту 

(В. Новинський, Є. Гєллер та В. Писаренко) пропонували закріпити за опозицією 

посаду першого заступника Голови Верховної Ради, а також право на керівництво 

комітетами: свободи слова й інформації; законодавчого забезпечення 
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правоохоронної діяльності; прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин; бюджету; регламенту, депутатської етики та 

забезпечення діяльності Верховної Ради України; правової політики; 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики; соціальної політики 

та праці; паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; 

аграрної політики і земельних відносин; охорони здоров'я, науки та освіти. 

Парламентська опозиція також отримувала право висувати кандидатури у 

керівництво низки держорганів, формувати опозиційний уряд, який мав 

проводити постійний моніторинг діяльності Кабінету Міністрів. Втім, 

незважаючи на те, що в першому читанні законопроект отримав підтримку, до 

другого читання профільний комітет Верховної Ради України рекомендував його 

взагалі відхилити [275].  

Проект Закону «Про парламентську опозицію» №3061 від 09.09.2015 

(автори Ю. Бойко, В. Новинський, М. Папієв, Ю. Іоффе) був достатньо 

інноваційним та передбачав максимально можливий перелік прав майбутньої 

парламентської опозиції: посади Першого заступника Голови Верховної Ради 

України та Голови Рахункової палати України, рівне з парламентською 

більшістю представництво парламенту у деяких державних органах та 

фінансування діяльності парламентської опозиції за рахунок коштів державного 

бюджету. Згідно з даним проектом парламентською опозицією вважається 

депутатська фракція або добровільне об’єднання депутатських фракцій (груп) та 

народних депутатів України, що не увійшли до коаліції депутатських фракцій, 

які не погоджуються з політичним курсом коаліції та сформованого нею 

Кабінету Міністрів України і створена в порядку визначеним цим Законом. Не 

допускається опозиційна діяльність, яка має на меті ліквідацію незалежності 

України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 

суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне 

захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи 

людини, здоров’я населення, а також на створення воєнізованих формувань. 
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Депутатська фракція, яка налічує найбільший за чисельністю склад народних 

депутатів України, із фракцій, які не увійшли до складу коаліції депутатських 

фракцій, та голова чи заступник голови якої на пленарному засіданні Верховної 

Ради України оголосив заяву про опозиційність до політичного курсу коаліції 

депутатських фракцій та сформованого нею Кабінету Міністрів України, є 

опозиційною депутатською фракцією, яка може ініціювати створення 

парламентської опозиції. Депутатські фракції (групи) та позафракційні народні 

депутати України, що не увійшли до складу коаліції депутатських фракцій та не 

заявили про входження до парламентської опозиції не визнаються учасниками 

опозиційної діяльності. Порядок внутрішньої організаційної діяльності 

парламентської опозиції визначається нею самостійно. Парламентська опозиція 

має право на: 1) представництво у керівництві Верховної Ради України та її 

органів; 2) участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю коаліції 

депутатських фракцій, Кабінету Міністрів України, інших органів державної 

виконавчої влади, їх посадових осіб, а також на щорічну доповідь про результати 

здійснення парламентського контролю; 3) подання пропозицій до проекту закону 

про Державний бюджет України; 4) утворення парламентського опозиційного 

уряду, інших допоміжних органів. Парламентська опозиція на пленарному 

засіданні Верховної Ради України має право: 1) на виступ з питання порядку 

денного пленарного засідання Верховної Ради України; 2) на заяву; 3) на 

внесення пропозицій щодо формування порядку денного Верховної Ради 

України; 4) на співдоповідь при розгляді Верховною Радою України питань, 

визначених статтею 18 даного законопроекту [219]. 

Парламентській опозиції надавалося право на заміщення народними 

депутатами України, що входять до її складу, посад голів комітетів, їх 

заступників та гарантується право на заміщення народним депутатом України, 

який входить до її складу, посади Першого заступника Голови Верховної Ради 

України та гарантувалося право на заміщення народним депутатом України, 

який входить до її складу, посади Першого заступника Голови Верховної Ради 

України. Голова опозиційного уряду або (у разі не створення опозиційного 
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уряду) уповноважений представник парламентської опозиції отримував право 

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України включно з правом на 

виступ тривалістю не менше п’ятнадцяти хвилин. Міністр опозиційного уряду 

отримував право брати участь у засіданнях колегіальних органів відповідного 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, включно з правом 

на виступ тривалістю не менше п’ятнадцяти хвилин. Один день протягом 

кожного тижня пленарних засідань Верховної Ради України відводиться для 

розгляду питань, визначених парламентською опозицією, які включаються до 

порядку денного роботи Верховної Ради України без обговорення і голосування. 

Парламентській опозиції також надавалося право на створення тимчасових 

слідчих комісій Верховної Ради України. Також передбачалося внесення змін до 

Законів України «Про Рахункову палату», «Про Вищу раду юстиції», «Про 

Національний банк України», «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», відповідно до яких за поданням опозиції 

Верховна Рада України призначає Голову рахункової палати України, одного з 

трьох членів Вищої ради юстиції від парламенту, двох із чотирьох членів Ради 

Національного банку України від парламенту, двох із чотирьох членів 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 

парламенту[219]. 

Проект Закону «Про парламентську опозицію» №3061-1 від 15.09.2015 

(В. Писаренко, Є. Гєллер) фактично став альтернативою проекту №3061 

авторства Ю. Бойка та ін. Порівнюючи ці два законопроекти слід зазначити, що 

уточнення мають здебільшого редакційний характер, зберігаючи його структуру 

і основний зміст. Визначення опозиції фактично збігаються з визначеннями, 

поданими в законопроектах № 2885, № 4494/ 0948. В альтернативному проекті 

відмовилися від докладного урегулювання порядку утворення парламентської 

опозиції та від деяких занадто радикальних пропозицій (наприклад, щоб 

представники опозиції були головами або заступниками голів усіх 

парламентських комітетів). Натомість пропонується додатково до пропозицій 

основного проекту, надати опозиції право вносити кандидатури трьох суддів 
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Конституційного Суду України, директора Національного антикорупційного 

бюро України, чотирьох, а не двох, членів Ради Національного банку України 

тощо. Загалом альтернативний проект поділяє і всі недоліки основного проекту, 

зокрема надання суттєвих прав опозиції незалежно від реальної кількості її 

представників у парламенті та неврегульованість питань фінансування 

діяльності опозиції [277]. Ще один альтернативний проект Закону №3061-2  від 

24.09.2015р. «Про парламентську опозицію» внесений народними депутатами О. 

Ляшком, Д. Ліньком, О. Ленським, А. Лозовим і В. Вовком. Слід зауважити, що 

він майже на 90 % збігається з базовим законопроектом №.3061, проте також 

увібрав у себе і основні положення попереднього проекту №.3061-1, зокрема, 

щодо визначення парламентської опозиції. Права та повноваження 

парламентської опозиції в ньому навіть ширші, ніж у проекті №3061. Зокрема, 

він передбачає, що у Верховній Раді України може бути утворено декілька 

опозиційних депутатських фракцій чи об’єднань опозиційних депутатських 

фракцій, які є парламентською опозицією. Для організації спільної діяльності чи 

співпраці опозиційні фракції можуть за згодою укладати Угоди про спільну 

діяльність чи приймати спільні політичні документи. Персональний склад 

парламентської опозиції в чотириденний термін з дня оголошення на 

пленарному засіданні Верховної Ради України про її створення публікується в 

газеті «Голос України». Парламентська опозиція згідно з даним законопроектом 

мала право на: 1) представництво у керівництві Верховної Ради України та її 

органах; 2) участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю коаліції 

депутатських фракцій, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 

влади, їх посадових осіб, а також на щорічну доповідь про результати здійснення 

парламентського контролю; 3) подання пропозицій до проекту закону про 

Державний бюджет України та проекту закону України про внесення змін до 

Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік; 4) 

утворення парламентського опозиційного уряду та інших допоміжних. На 

пленарному засіданні Верховної Ради України опозиція отримувала право:1) на 

виступ з питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради 
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України; 2) на заяву; 3) на внесення пропозицій щодо формування порядку 

денного Верховної Ради України; 4) на співдоповідь [278]. 

Також політична опозиція за даним законопроектом мала право на: 

заміщення визначених посад голів та заступників голів комітетів Верховної Ради 

України, а також посади Першого заступника Голови Верховної Ради України; 

участь парламентської опозиції в бюджетному процесі; на виступ з питання 

порядку денного на пленарному засіданні Верховної Ради; на участь у 

формуванні персонального складу парламентською опозицією органів державної 

влади інших органів; призначення директора Національного антикорупційного 

бюро України призначається за поданням парламентської опозиції; на доступ до 

засобів масової інформації, притягнення до відповідальності державних 

службовців за заявою парламентської опозиції. Матеріально-технічне 

забезпечення роботи парламентської опозиції повинно здійснюється апаратом 

Верховної Ради за рахунок коштів Державного бюджету України [221]. 

Водночас, у більшості країн світу правовий статус опозиції частково 

регулюється положеннями конституцій, а частково – спеціальними нормами 

регламентів парламентів. Окрім того, досить часто діяльність опозиції і в 

парламенті, і за його межами,  регулюється також законодавством про свободу 

вираження поглядів та проведення мітингів і демонстрацій. Це пояснює 

відсутність спеціального законодавчого акту про опозицію та опозиційну 

діяльність [115]. 

Вперше зміни до Регламенту Верховної Ради України в питаннях правового 

регулювання інститутів коаліції та опозиції були внесені в 2006 році [240]. У 

період 2006−2010 років відбувся процес законодавчого закріплення коаліції та 

опозиції в Регламенті Верховної Ради України. Так, глава 13 Регламенту 

визначала парламентську опозицію як депутатську фракцію, чисельний склад 

якої налічує більш ніж половину народних депутатів, які не увійшли до складу 

коаліції, та голова чи заступник голови якої на пленарному засіданні Верховної 

Ради оголосив заяву про опозиційність до політичного курсу коаліції та/або 

сформованого нею Кабінету Міністрів України, є опозиційною депутатською 
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фракцією. У частині 3 статті 69 визначалося, що у Верховній Раді може бути 

лише одна опозиційна депутатська фракція чи одне опозиційне об’єднання 

депутатських фракцій і яка (яке) є парламентською опозицією. Опозиційне 

об’єднання депутатських фракцій уважалося утвореним з моменту оголошення 

такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради одним із голів депутатських 

фракцій, які утворили опозиційне об’єднання. Парламентська опозиція 

отримувала право: включати в порядок денний та тижневий порядок проведення 

пленарних засідань Верховної Ради актуальні на її думку питання; вимагати 

скликання позачергової сесії Верховної Ради, вимагати проведення додаткового 

пленарного засідання Верховної Ради (якщо такі вимоги підтримали не менше, 

ніж третина народних депутатів від конституційного складу рад); на пленарному 

засіданні отримувала гарантоване право на виступ свого представника 

тривалістю 5 хвилин при розгляді Верховною Радою таких питань: 1) про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики України; 2) про програму діяльності Кабінету 

Міністрів України; 3) про стан виконання Державного бюджету України; 4) про 

відповідальність Кабінету Міністрів України. Опозиція також отримувала право 

на представництво при розподілі керівних посад у Верховній Раді та її органах, 

право на формування опозиційного уряду з числа народних депутатів – членів 

парламентської опозиції [240]. 

Проте скасування конституційної реформи за часів президентства 

В. Януковича призвело до виключення в 2010 році з Регламенту Верховної Ради 

України положень, які стосувалися основ організації та діяльності 

парламентської коаліції та опозиції. Починаючи з 2014 року, комплексної 

правової інституціоналізації коаліції та опозиції, як би продовжила, деталізувала 

та розвинула на законодавчому рівні елементи конституційної конфігурації 

коаліції та опозиції, з різних причин не відбулося, хоча до Регламенту були 

запропоновані законопроекти про внесення зміни (№ 1066, 1066-1, 3061, 3061-1, 

4331, 4331-1), спрямовані на унормування даного питання. Це було свідченням 

досить поверхового ставлення самого парламенту до усвідомлення необхідності 

унормування політичної складової його діяльності. І це при тому, що коаліція де-
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факто була створена і діяла як у парламенті сьомого, так і в парламенті восьмого 

скликання. На разі, деякі парламентські фракції, що не увійшли до коаліції, 

упродовж 2014−2016 років ситуативно оголошували про початок опозиційної 

діяльності [115]. 

 

 

2.3 Моделі та форми взаємодії опозиції та влади 

 

 

Повноваження прав парламентської меншості в різних країнах світу є 

неоднаковими. Вони залежать від історичних обставин, політичної та культурної 

традиції, форми державного правління та визначаються специфікою конкретної 

моделі. У парламентських республіках опозиція має значно ширші права та 

повноваження, ніж у президентських. Це можна пояснити тим, що в першому 

випадку опозиція контролює роботу парламентської більшості і підконтрольному 

її уряду. У президентських республіках уряд формує глава держави, а парламент 

відіграє роль противаги уряду. Опозиція в таких системах не має особливих прав, 

які в загальному закріплені в депутатському статусі. Для Західної Європи 

традиційною є «коопераційна модель» взаємодії влади та опозиції, що ґрунтується 

на політичній співпраці та запобігає виникненню агресивних конфліктних 

ситуацій. Поєднання різних інституційних умов та політичних традицій 

призводить до виникнення особливих моделей опозиційної діяльності. 

Найпоширеніша типологія моделей розроблена на основі таких критеріїв, як 

рівень формальної інституціоналізації, що описує ступінь включення опозиційних 

партій у діяльність парламенту; рівень законодавчого впливу, який визначає роль 

меншості у законодавчому процесі, встановлену за формальними або 

неформальними правилами та звичаями. На основі даних критеріїв американський 

вчений Деніел Дж Бірс виділяє чотири основні моделі роботи парламентської 

опозиції: вестмінстерську (британську), французьку, німецьку та скандинавську 

[128, с. 42]. Ряд науковців, зокрема автори праці «Уроки демократії: світовий 
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досвід для України» [284, с. 28] виділяють п’яту швейцарську модель прямої 

демократії.  

Вестмінстерська модель парламентської опозиції (парламентська опозиція 

без права вето урядових рішень) – модель, що  характерна для Великої Британії і 

держав, які успадкували подібну політичну систему (Канада, Австралія, Ірландія, 

Індія, Нова Зеландія). Опозиційні партії в таких системах мають офіційний 

законодавчо закріплений статус, що створює враження інтеграції в 

парламентський процес. Проте для партій, які не беруть участь в формуванні 

уряду, рівень законодавчого впливу є достатньо низьким [22]. Основними 

характеристиками вестмінстерської моделі є високий рівень формальної 

інституціоналізації опозиції, тобто офіційний статус, власне таку опозицію часто 

називають «офіційною» або «лояльною». Як правило, такий статус здобуває 

найбільша парламентська партія, яка протистоїть правлячій провладній 

політичній силі. Її мета – пропонувати програмні альтернативи стосовно політики 

уряду. Офіційна опозиція має право створити альтернативний уряд – «тіньовий 

кабінет міністрів», до складу якого входить керівництво опозиційної партії, яке 

займає дублюючі посади, аналогічні до структури чинного Кабінету Міністрів. 

Керівник такого «тіньового кабміну» зазвичай є і лідером найбільшої опозиційної 

партії, якому забезпечується  додаткове державне фінансування, право 

першочергового отримання інформації від уряду, а у випадку входження такої 

політичної партії в справжній уряд лідер опозиції та його команда мають 

можливість отримати посаду аналогічну тій яку вони займали в альтернативному 

уряді [ 188, с. 147].  

Отже, найбільшою перевагою вестмінстерської моделі є законодавче чітке 

визначення ролі опозиції, гарантії публічного висловлювання і вплив на порядок 

денний парламенту, критика дій уряду та озвучення політичних альтернатив. 

Існує чітка відповідальність кожної з політичних партій. Ніхто не може приписати 

собі чужі заслуги або звалити на іншого відповідальність за провали. Партія при 

владі ніколи не зможе поскаржитися на те, що їй  не вдалося щось зробити через 

протистояння опозиції. На цьому в принципі перелік переваг і вичерпується. Роль 



    102 

 

опозиції в реальному законодавчому процесі є досить обмеженою внаслідок 

специфіки свого статусу, як противаги правлячій партії, а не партнера чи 

співробітника, опозиція часто виключена з законодавчої діяльності. Правляча 

партія зазвичай встановлює порядок денний парламенту, призначає членів 

парламентських комітетів, розробляє законопроекти з мінімальним залученням 

опозиції. Опозиція не має механізму блокування урядових законопроектів, закони 

приймаються простою більшість голосів. 

На нашу думку, британська модель фактично відводить парламентській 

опозиції роль пасивного спостерігача в питанні імплементації власних 

законопроектів. В свою чергу уряд самостійно визначає напрямки роботи, 

незважаючи на опозиційну критику. Тому в країнах з низьким рівнем політичної 

культури та толерантності копіювання даної системи може привести до 

виникнення парламентської кризи та стати джерелом хронічної політичної 

нестабільності в державі. 

Континентальна німецька модель (парламентська опозиція з правом вето) 

характерна для парламентів Німеччини, Австрії, а також деяких інших 

континентальних європейських держав. На відміну від вестмінстерської моделі, 

межі впливу опозиції визначаються не за формальними посадами. Опозиційні 

партії в такій системі не мають офіційно визнаного статусу, їхні члени не 

виконують формалізованих ролей, крім повноважень депутатів парламенту. Роль 

опозиції в континентальній моделі не така формалізована в порівнянні з  

вестмінстерською [297]. Типово континентальна модель характеризується 

сталими традиціями парламентаризму і багатопартійності, уряд формується 

внаслідок створення коаліції, у парламенті присутні більше двох партій; уряд 

контролює парламентську більшість, однак для затвердження багатьох важливих 

рішень потрібно мати згоду опозиції; так як уряд не повністю контролює 

більшість в законодавчому органі; для вирішення деяких питань потрібна участь 

опозиції; опозиція має однакові з більшістю гарантії впливу на порядок денний і 

можливості публічного висловлювання [297]. Опозиційні партії у 

континентальній моделі значно впливають на законодавчий процес завдяки 
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цілому ряду повноважень у парламенті. Наприклад, у Німеччині партії меншості 

беруть активну участь у визначенні порядку денного парламенту через Раду 

старійшин Бундестагу, а за членами меншості закріплюється значна частка 

керівних посад у постійних комітетах Бундестагу. Участь опозиції в ухваленні 

державних рішень забезпечується іншими інститутами. Основним місцем для 

впливу опозиції на державні рішення є верхня палата парламенту – Бундесрат. 

Його повноваження останнім часом суттєво розширилися: він може накладати 

вето на велику частину законодавчих ініціатив нижньої палати [285, с. 147].  

Таким чином, у зазначених моделях опозиція має сильні інституційні важелі 

контролю над урядовою партією. Вона бере участь у процесі ухвалення рішень не 

тільки через приєднання до правлячої коаліції, а й за допомогою цілого ряду 

механізмів. Опозиційні партії можуть накладати право-вето на законопроекти, 

ініційовані урядом, а зміни до конституції (які досить часто приймаються у 

Німеччині) має підтримати 2/3 депутатів Бундестагу. Крім того, 1/3 депутатів 

може оскаржити будь-який закон, що, на їхню думку суперечить, Основному 

закону у Конституційному Суді. Внаслідок цього, сукупність низької формальної 

інституціоналізації та високого законодавчого впливу опозиції на владу зумовлює 

набагато вищий рівень співпраці між опозицією та правлячими партіями, ніж у 

поляризованій вестмінстерській системі. У таких умовах законодавче закріплення 

статусу найбільшої опозиційної фракції і створення нею «тіньового уряду» 

недоцільні, оскільки така фракція через певний час може стати членом коаліції. У 

німецькій моделі уряд формується на підставі коаліційних переговорів, 

альтернативні опозиційні уряди автоматично не приходять до влади внаслідок 

зміни статусу опозиції [300, c. 149–153]. Недоліком цієї моделі є недостатня 

прозорість під час прийняття політичних рішень та чітко не визначена 

відповідальність за ефективність їх реалізації. В такій системі важко проводити 

непопулярні реформи, оскільки процедура передбачає велику кількість 

погоджень, а уряд має постійно враховувати думку опозиції. Німецька модель 

сприяє політичній інтеграції опозиції та дозволяє партіям меншості відігравати 

продуктивну та вагому роль у законодавчому процесі. 
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Наступною в типології є французька напівпрезидентська модель, яка 

характеризується змішаною політичною системою, уряд формується 

парламентською більшістю, і функції опозиції отримує парламентська меншість, 

якщо більшість і президент належать до однієї політичної сили. Такі 

повноваження отримує парламентська меншість і президент, якщо більшість і  

меншість належать до різних політичних сил. Французька модель є вкрай не 

вигідною системою для діяльності парламентської опозиції. Вона поєднує в собі 

деякі ознаки як німецької, так і британської систем. Парламентська опозиція не 

має чітко визначеного законодавчо закріпленого статусу, окрім депутатського. 

Французька система, так як і британська, обмежує участь опозиції у 

законодавчому процесі, можливість впливати на порядок денний парламенту та 

контролювати діяльність уряду. Голосування в 2/3 складу парламенту 

застосовується не часто, так що право вето опозиції також слабке [265]. Президент 

Франції навіть за умов співпраці з опозиційним до його партії урядом прагне 

залишатися в центрі ухвалень політичних рішень. Зазвичай президент проводить 

компромісну політику в питаннях співпраці з урядом, а тому постійне узгодження 

дій з парламентською меншістю відсутнє. В умовах, коли президент та уряд 

належать до однієї політичної сили, французька модель суттєво обмежує права 

опозиції, багато в чому перевершуючи навіть британську систему. У цій ситуації 

можливості для опозиційної діяльності у Франції досить обмежені. Це слугує 

основною причиною великої популярності непарламентських форм протесту 

(страйків, демонстрацій, акцій непокори) та профспілкових рухів у Франції [61, с. 

65–66]. Напевне єдиним ефективним механізмом впливу опозиції на більшість є 

система, згідно з якою 60 депутатів або сенаторів мають право оскаржити певний 

законопроект на предмет дотримання норм конституції. Також існує право 

ініціювання та ухвалення вотуму недовіри уряду представниками опозиції (проте 

з майже 40 таких резолюцій, ініційованих у П’ятій Республіці, лише одна 

виявився позитивною). Надсилаються запити до уряду, на які останній 

зобов’язаний дати відповідь протягом двох місяців. Для цього раз на тиждень 

проводяться спеціальні засідання, присвячені запитам до уряду, час виступів на 
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яких розподіляється між фракціями пропорційно до їх чисельності [125, с 46]. 

Власне позитиви цієї моделі також полягають в сукупності переваг британської і 

німецької систем. У випадку протистояння глави держави і уряду політичні 

рішення виробляються компромісним шляхом взаємодії опозиційних та 

провладних сил.  

Отже, у французькій системі парламентська опозиція наділена малою 

кількістю повноважень. Однією з причин такого низького рівня впливу опозиції 

на парламентську більшість є змішана президентсько-парламентська система 

розподілу влади, що за умови приналежності президента і парламентської 

меншості до однієї політичної сили передбачає виконання певних опозиційних 

функцій главою держави. Проте, як зазначалося вище, президент, намагаючись 

уникнути певної політичної ізоляції і бути в центрі формування управлінських 

рішень, йде на компроміс з урядом і нехтує при цьому частиною інтересів 

опозиції, таким чином ослаблюючи її. 

Скандинавська модель – притаманна парламентським системам Норвегії, 

Швеції та Данії. У багатьох процедурах ця модель подібна до німецької: опозиція 

не має законодавчо закріпленого статусу, проте має широке коло повноважень. 

Наприклад, у конституції Данії та Швеції після скасування двопалатної структури 

парламенту в якості деякого гаранта проти небажаного для опозиції 

законопроекту був закріплений «інститут прав меншості», що дозволяє їй 

гальмувати прийняття тих чи інших законопроектів [248, с. 86–89]. Скандинавська 

система відрізняється від німецької за порядком здійснення законодавчого 

процесу, що є вагомим інструментом впливу опозиції на провладну більшість. 

Опозиційні партії, як і в німецькій моделі, включені до законодавчого процесу 

через законодавчі комітети та процедури ухвалення порядку денного, однак 

скандинавський підхід передбачає більшу самостійність. Власне дана модель має 

доволі специфічні, характеристики, оскільки сформувалася в особливому просторі 

і часі. Між опозицією і більшістю практично немає різниці. І не обов’язково 

партія, яка має більшість у парламенті, формує уряд. Він може бути сформований 

і владною меншістю, опонентом якої виступає опозиційна до уряду більшість: 
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малі партії часто не бажають формувати коаліційні уряди [248, с. 86–89]. У цих 

характеристиках і полягає суть скандинавської атомізованої партійної системи, 

що накладає свій відбиток і на моделі взаємодії влади та опозиції. Скандинавська 

модель базується на співпраці та взаємозв’язку між суб’єктами політичного 

процесу, а тому є відкритою для впливу опозиційних партій на законодавчий 

процес. Правляча та опозиційна партії у цій системі співпрацюють більшою або 

меншою мірою, але жодна не користується перевагами парламентської більшості. 

Це пояснюється тим, що функціонування політичної опозиції в рамках цієї 

системи забезпечується такими головними критеріями громадянського 

суспільства, як саморегулювання та самосвідомість [248, с. 87]. Скандинавська 

модель є найбільш демократичною в тому плані, що в ній не втрачається 

самостійність політичних партій і, як наслідок, політично представлені найменші 

групи електорату. Вона є прикладом взаємодії громадянського суспільства з 

одного боку та влади і опозиції з іншого, толерантного відношення громадян до 

своєї влади, що є наслідком високого рівня відповідальності та політичної 

культури. 

Швейцарська модель прямої демократії – модель, що має багато спільних 

положень зі скандинавською системою. Опозиція має ще більші можливості 

впливу на державні рішення, їй не обов’язково бути обраною до парламенту. Така 

модель є унікальною і характерною зокрема для Швейцарії. Вона базується на 

механізмі прямої демократії через розвинуту систему референдумів. За 

допомогою механізму збору підписів ініціативна група, зібравши визначену їх 

кількість, має можливість ініціювати всенародний референдум щодо певного 

закону, ухваленого парламентом [101]. Перспектива проведення такого 

референдуму ще на стадії обговорення проекту рішення є сигналом про 

нагальність врахування альтернативних позицій під час вироблення цього 

рішення. Щоб забезпечити прийняття урядових законодавчих ініціатив, Кабінет 

Міністрів проводить численні консультації та узгодження із зацікавленими 

групами інтересів та політичними партіями, які є ініціаторами референдуму. 

Переваги та недоліки швейцарської моделі багато в чому збігаються зі 
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скандинавською системою, історично передбачаючи високий рівень демократії та 

політичної культури [197, с. 453-456]. 

Основним критерієм іншої типології парламентської опозиції є форма 

державного правління. Це зміщує акцент на аналіз характеру впливу 

парламентської опозиції на уряд. У рамках даної типології виділяють модель 

парламентської республіки, модель президентської республіки, модель змішаної 

республіки з чітким розмежуванням статусу більшості та опозиції, модель 

змішаної республіки з відсутністю нормативного розмежування більшості та 

опозиції. [265]. Однак ця типологія не є кардинально відмінною від викладеної 

вище, тому її можна розглядати як додаткову (див. Додаток А, Таблиця А.1). 

Поряд із класичними типологіями інституціональних моделей політичної 

опозиції існують й інші типи, що враховують неполітичні аспекти суспільного 

розвитку. Так автор праці «Моделі політичної опозиції: теоретико-методологічний 

аналіз» Г. Гаврилов [44] на основі певних соціокультурних, історико-

географічних, економічних та політичних особливостей виділяє три моделі 

політичної опозиції: модель політичної опозиції в системах з двома політичними 

акторами, що домінують; модель політичної опозиції в системах з кількома 

домінуючими політичними акторами; модель політичної опозиції в системах з 

одним політичним актором, що домінує [44, с.16–22]. Класифікація Г. Гаврилова є 

більш адаптованою до сучасних тенденцій взаємодії парламентської більшості та 

меншості і враховує неполітичні аспекти суспільного розвитку. Дослідник виділяє 

визначальні для опозиції характеристики політичної системи, зокрема такі, як 

соціокультурна гомогенність суспільства та партійна й ідеологічна 

багатоманітність. Перша визначає потенційну можливість виникнення опозиції та 

ступінь протиріч у політичних інтересах, а друга – кількість суб’єктів системи, що 

претендують на владу. Якщо за основний критерій класифікації брати ідеологічне 

спрямування політичного режиму, то слід виокремити однополярну, двополярну 

та багатополярну модель роботи парламентської опозиції. 

В однополярних режимах опозиція може мати як системний, так і 

позасистемний статус, проявлятися у формі соціального протесту, міжелітарній 
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боротьбі, прагненні домінувати в рамках авторитарної системи, використовуючи 

будь-які засоби в боротьбі за владу. Однополярний режим виключає можливість 

функціонування опозиції в межах демократичного процесу. Прикладами таких 

моделей є країни колишнього СРСР, для яких характеристиками опозиції є: 

а) відсутність змоги функціонувати та вимушеність покинути країни 

(Туркменістан, Узбекистан); б) існування в умовах численних утисків з боку 

державної влади, вплив на яку мінімальний (Білорусь, Казахстан, Киргизія, 

Таджикистан) [105, с.30–33]. Двополярна модель характеризується високим 

рівнем системності та ідеологічними принципами формування опозиції, набором 

політичних гарантій для меншості, готовністю опозиції в будь-який час стати 

владою. Багатополярна система має дещо інший набір якостей, зокрема, вона 

відзначається великою кількістю політичних сил, наявністю системної та 

позасистемної опозиції, значною кількістю повноважень задля контролю над 

урядом та провладною більшістю. Як наслідок, опозиція має дещо розмитий 

статус, що часто призводить до формування нестабільних парламентських 

коаліцій. 

Здійснений нами аналіз дає змогу розділити особливості взаємодії опозиції та 

уряду залежно від форми правління. Британська модель характерна для 

парламентських республік, і в умовах приналежності уряду і більшості до однієї 

партії на парламентську опозицію офіційно покладена функція контролю уряду. 

Американська модель притаманна президентським республікам, де 

відрегульована система стримувань та противаг виключає потребу законодавчого 

розподілу повноважень між владою і опозицією. Змішані республіки мають 

модель двох типів: перша характеризується невизначеним розмитим статусом, з 

мінімальним набором прав опозиції, тоді як друга, навпаки, має широкий набір 

опозиційних повноважень та чітке розмежування статусів влади та опозиції [284]. 

У країнах Західної Європи та Північної Америки існують специфічні форми 

інституційної взаємодії політичної опозицій та державної влади. Наприклад, у 

Великобританії існує комітет з публічної звітності, який очолює лідер офіційної 

опозиції. До його повноважень входить контроль над фінансовими витратами 
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уряду. Існують «дні опозиції» в парламенті, які дають змогу опозиції визначати 

порядок денний з метою обговорення політики уряду та проводити політичні 

консультації більшості з опозицією. Особливою формою взаємодії опозицій з 

владаю в Британії є розробка посадовцями альтернативних законопроектів та 

програм у випадку приходу до влади опозиції, що в свою чергу дозволяє 

скоротити час на створення та обговорення законопроектів, а також забезпечити 

принцип «спадковості влади» та її рішень [22]. Відповідно до сказаного в США 

існує інститут запитів до Дослідницької служби Конгресу, що надає можливість 

отримувати об’єктивну інформацію з конкретних питань членам конгресу. Іншим 

специфічним органом є Рада з оцінки технологій, що складається з представників 

більшості і опозиції. До її компетенції входять питання у сфері міжнародної 

безпеки, енергетики та охорони здоров’я [177, с. 80]. У Франції до таких форм 

належить резолюція догани як форма недовіри уряду з боку Національних зборів. 

Ефективним механізмом впливу опозиції на більшість є система, згідно з якою 60 

депутатів або сенаторів мають право оскаржити певний законопроект на предмет 

дотримання норм конституції. Основним майданчиком взаємодії опозиції з 

владою в Німеччині є Федеральні збори, що складаються з представників обох 

палат парламенту. Найважливішими питаннями, навколо яких проводить 

політичні консультації влада і опозиція, є обрання федерального президента та 

канцлера. Ефективною формою взаємодії є звернення меншості бундестагу до 

більшості із певними політичними заявами та вимогами. У разі неспроможності 

більшості, із посиланням на законодавство та конституцію, обґрунтовано 

заперечити опозиційні заяви, більшість зобов’язана задовольнити вимоги 

меншості. 

На думку Л. Кочубей під взаємодією слід розуміти процес впливу одних 

суб’єктів на інші; керованим процесом реалізації зв’язків, який будується на 

основі загального та специфічного в діяльності сторін, що взаємодіють, задля 

досягнення нового якісного рівня. Взаємодією може бути процес узгодження та 

взаємного врахування різних соціальних інтересів. Серед основних засобів та 

технологій взаємодії влади з опозицією є: часткове блокування, створення 
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коаліцій з певними групами в опозиції, практика здобуття підтримки шляхом 

«торгівлі» голосами, узгодження інтересів, створення погоджувальних комісій, 

проведення «круглих столів» тощо. Специфічними формами політичної взаємодії 

влади й опозиції є конфліктний дискурс (дебати, суперечки, критичне 

обговорення (двостороння критика) і дискурс узгоджень (переговори, «круглі 

столи», пакти). Конфліктний дискурс звужує поле свідомості політичних 

опонентів, спрямований на виявлення розходжень у позиціях, дозволяючи знайти 

предмет неузгодженості інтересів. Повноцінність політичного дискурсу 

визначається наявністю «аналізу» і «синтезу», тобто присутністю двох цих форм 

дискусії [125, с. 43]. 

Якщо аналізувати модель парламентської опозиції в Україні, то слід 

зазначити, що на даному етапі немає чітко визначеного законодавством правового 

статусу та повноважень. Проте від часу проголошення незалежності України 

відбуваються складні процеси творення національної моделі парламентської 

опозиції, зумовлені нестабільною політичною системою держави, 

неконсолідованим демократичним режимом, наявністю в партійній системі 

України великої кількості короткострокових політичних проектів.  

Фактично на сучасному етапі відбулася тільки часткова інституалізація 

політичної опозиції в Україні, тобто її організаційне закріплення у Верховній Раді. 

У період з 1998 року до середини 2015 року на розгляд Верховної Ради подано 19 

законопроектів, які були покликані врегулювати дане питання. 

Проаналізовані нами законопроекти в тій чи іншій мірі ґрунтуються на 

зарубіжному досвіді поєднуючи в собі основні моделі взаємодії влади та опозиції. 

У них фактично поєднано як вестмінстерську, так і континентальну моделі. У 

багатьох законопроектах за англійською схемою передбачено право на 

формування альтернативного уряду – тіньовий Кабінет Міністрів (№№5101-1, 

7469, 2007, 2047, 2214-1 .2214-2, 1011-1, 4494), голова якого має право брати 

участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, передбачається державне 

фінансування опозиційного уряду та ряд інших типових положень (заяви, 

доповіді, інформація від уряду та ін.), характерних для вестмінстерської моделі. 



    111 

 

На недоліках зазначеного підходу наголошує І. Павленко, підкреслюючи 

еклектичність законопроектів, поєднання ними двох моделей – вестмінстерської 

та континентальної, інституту «тіньового уряду» та створенням об’єднаної 

парламентської опозиції [179, с. 26-29]. Закріплення ж окремих прав 

парламентської опозиції в Україні вперше відбулося за час VI скликання 

Верховної Ради в 2007– 2010 рр., коли у виборчому законодавстві – закон «Про 

внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 

01.06.2007 року – встановлені рівні квоти на представництво парламентської 

більшості та опозиції в окружних та дільничних виборчих комісіях. 

А формалізація статусу та основних прав парламентської опозиції була закріплена 

у Регламенті Верховної Ради України від 19.09.2008 року [240].  

Саме в період 2007-2010 рр. парламентська меншість отримала ряд прав: 

пропорційний розподіл посад в органах парламенту; участь у розподілі 

керівних посад в комітетах Верховної Ради України; право ініціювати створення 

тимчасових слідчих комісій парламенту; процедуру притягнення Кабінету 

Міністрів України до політичної відповідальності; можливість впливати на 

законодавчий процес на етапі розгляду законів. Оригінальною національною 

практикою було закріплення за парламентською меншістю права ініціювання 

кадрових призначень в органах внутрішнього та зовнішнього фінансового 

контролю (КРУ та Рахункової палати), центральних органах виконавчої влади 

[240]. 

Враховуючи зарубіжний та національний досвід, до форм політичної 

взаємодії опозиції та влади слід віднести: 1) узгодження дій парламентської 

меншості та парламентської більшості (розподіл посад в депутатських комітетах, 

президії Верховної Ради); 2) спільну роботу над законопроектами та пропозиціями 

опозиційних та проурядових політичних сил; 3) обговорення законопроектів, 

програми діяльності уряду, бюджету, внесення та обговорення законопроектів на 

розгляд парламенту, проектів програм соціально-економічного та культурного 

розвитку; 4) блокування парламентської трибуни, радикальні засоби впливу 

парламентської меншості на прийняття політичних рішень влади; 
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5) парламентські дебати, депутатські заяви, звернення до представників 

виконавчої влади та президента, доповідь або співдоповідь при розгляді 

парламентом важливих питань з життя суспільства; письмові та усні запити до 

уряду чи державних місцевих адміністрацій; 6) звіти прем’єр-міністрів, міністрів 

за певний період діяльності; контроль виконання бюджету, законів, постанов 

уряду, програм соціально-економічного та культурного розвитку; спеціальні 

парламентські комісії, комісії з розслідування та контролю урядової діяльності; 

створення опозиційного (тіньового) кабінету міністрів; вотум недовіри (резолюція 

догани) уряду; 7) доступ до засобів масової інформації; 8) участь представників 

опозиції в органах державної влади, які мають контрольні функції; 9) фінансову 

підтримку державною владою політичної опозиції; 10) комунікацію з 

громадянами та громадськими об’єднаннями [9]. Взаємодія інституту політичної 

опозиції та влади здійснюється на всіх її рівнях (центральному, регіональному, 

місцевому). Відбувається вплив парламентських фракцій, фракцій меншості 

обласних та місцевих рад на органи законодавчої та виконавчої влади, а останніх – 

на визначені депутатські фракції. Відповідно до цього, слід звертати увагу на 

метод впливу, набір механізмів, повноваження та інструменти впливу політичної 

опозиції на державну владу, та навпаки, вплив останньої на опозицію. 

Таким чином, до форм взаємодії слід віднести: 1) співробітництво, тобто 

сприяння партнерів один одному, що активно спрямовано на досягнення 

добробуту населення країни; 2) протиборство, протидію одне одному; 3) ухилення 

від взаємодії, ігнорування діяльності один одного; 4) односпрямоване сприяння, 

коли один ухиляється від взаємодії, а інший сприяє досягненню цілей іншого чи 

спільних цілей; 5) односпрямована взаємодія, тобто коли один з партнерів 

перешкоджає досягненню цілей іншого, а інший ухиляється від взаємодії з 

першим; 6) контрастну взаємодію: один з учасників прагне сприяти іншому, а той 

удається до стратегії активної протидії першому; 7) компромісну взаємодію: 

партнери проявляють окремі елементи як сприяння, так і протидії [95, с. 206– 

207].  

 



    113 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Україна здійснює шлях від радянської авторитарної системи до побудови 

національної демократичної політичної системи і ми можемо говорити саме про 

політичну опозицію у формі парламентської та позапарламентської опозиції як 

однієї з розвинутих представницьких форм політичної боротьби.  

На основі історико-культурних, нормативно-правових, соціально-політичних 

чинників виділено шість етапів еволюції форми правління в Україні, що суттєво 

вплинули та визначили періоди розвитку політичної опозиції: перший етап 

(березень 1990 р. – грудень 1991 р.) – період існування парламентської 

республіки, легалізації та структуризації політичної опозиції; другий етап 

(грудень 1991р. – червень 1996 р.) – етап запровадження інституту президентства, 

протистояння між прихильниками парламентської і президентської форм 

правління; третій етап (червень 1996 р. – січень 2006 р.) − процес встановлення в 

державі змішаної президентсько-парламентської форми правління; четвертий етап 

(січень 2006 р. – жовтень 2010 р.) − період запровадженням нової парламентсько-

президентської форми правління; п’ятий етап (жовтень 2010 р. – лютий 2014 р.) − 

скасування конституційної реформи 2004 р., централізація влади, посилення ролі 

президента у процесі прийняття рішень виконавчої влади; шостий етап (від 

лютого 2014 р. і до сьогодні) – відновлення парламентсько-президентської форми 

правління. 

Одним з механізмів взаємодії влади з опозицією має стати законодавче 

закріплення діяльності політичної опозиції та меншості в представницьких 

органах влади, визначення їх прав та повноважень. Існує два основних підходи 

щодо вирішення даного питання: прийняття спеціалізованого закону або шляхом 

внесення поправок до Регламенту Верховної Ради закріплення прав та 

повноважень опозиційної меншості. Визначення правового статусу опозиції вже 

давно обговорюється в колах політиків і експертів. У період з 1998 року до 

середини 2015 року на розгляд Верховної Ради подано 19 законопроектів, проте 

жоден з них так і не був прийнятий в цілому. Проаналізовані нами законопроекти 
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в тій чи іншій мірі ґрунтуються на зарубіжному досвіді поєднуючи в собі основні 

моделі взаємодії влади та опозиції. У них фактично поєднано як вестмінстерську, 

так і континентальну моделі. У багатьох законопроектах за англійською схемою 

передбачено право на формування альтернативного уряду – «тіньового уряду». 

Закріплення ж окремих прав парламентської опозиції в Україні вперше відбулося 

за час VI скликання Верховної Ради в 2007–2010 рр. Формалізація статусу та 

основних прав парламентської опозиції була закріплена у Регламенті Верховної 

Ради України від 19.09.2008 року. Проте скасування конституційної реформи за 

часів президентства В. Януковича призвело до виключення в 2010 році з 

Регламенту Верховної Ради України положень, які стосувалися основ організації 

та діяльності парламентської коаліції та опозиції. Починаючи з 2014 року 

комплексної правової інституціоналізації коаліції та опозиції, яка б продовжила, 

деталізувала та розвинула на законодавчому рівні елементи конституційної 

конфігурації коаліції та опозиції, з різних причин не відбулося. На нашу думку 

прийняття окремого закону про опозицію з багатьох причин є технічно складним 

завданням та потребує детального узгодження з законодавчим полем держави, до 

того ж прийняття такого закону суперечить загальноприйнятій європейській 

практиці. Доцільнішим видається створення «м’якої моделі» взаємодії влади та 

опозиції, закріплення прав та повноважень опозиційної політичної меншості в 

регламентах представницьких органів влади та статутах територіальних громад. 

Створення такої гнучкої системи дозволило б завершити процес 

інституціоналізації опозиції та збалансувати політичну систему держави. 

Слід відзначити, що обсяг прав парламентської меншості в різних країнах 

неоднаковий. На формування певної моделі опозиції впливають історичні традиції 

парламентаризму (формальні та неформальні правила і звичаї), форма правління 

та тип партійної системи, рівень інституціоналізації опозиції та рівень 

законодавчого впливу. Аналіз існуючих моделей опозиції з метою їх 

впровадження в політичну практику в Україні дає підстави зробити висновки, що 

в країнах з низьким рівнем політичної культури та толерантності копіювання 

даних моделей може привести до виникнення парламентської кризи та стати 
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джерелом хронічної політичної нестабільності в державі. У процесі аналізу 

виявлено, що найкращими моделями, положення яких можливо б було 

реалізувати в процесі законодавчого закріплення прав та повноважень опозиції в 

Україні, є континентальна та вестмінстерська моделі. Історична специфіка 

скандинавської та слабкість французької моделей роблять їх наслідування в 

Україні проблематичним та малоефективним.  
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РОЗДІЛ 3. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОПОЗИЦІЇ І 

ВЛАДИ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Формування та еволюція інститутів державної влади як поле 

діяльності опозиції на регіональному рівні 

 

 

Система державної влади в Україні протягом періоду незалежності зазнала 

ряду реформ. Початок 1990-х рр. можна охарактеризувати фрагментарністю 

законодавчого поля в галузі місцевого самоврядування, оскільки в 1990 р. були 

прийняті зміни до низки законів та конституції. Проте Конституцією УРСР від 

1978 р. не передбачалося відокремленого місцевого самоврядування від 

державних органів влади. Політичне протистояння в середині влади з одного боку 

та політичними партіями з іншого не давало змоги виробити єдиної 

консолідованої моделі організації місцевої влади. Відбувалося поступове 

утворення нових владних інституцій незалежної України, які мали обмежити 

вплив старих, ще фактично радянських, органів місцевої влади [213]. Важливим 

кроком на цьому шляху було рішення про утворення інституту державної 

адміністрації. У зв’язку з цим відбулося делегування частини повноважень 

місцевих рад органам державної виконавчої влади, новоствореним державним 

адміністраціям. Їхнє формування почалося весною 1992 р. згідно з законами 

України «Про місцеві ради народних депутатів, місцеве та регіональне  

самоврядування», «Про представника Президента України» та положення «Про 

місцеву державну адміністрацію» [212; 214]. 

Представники Президента України отримали право на формування апарату 

місцевих адміністрацій, які фактично заміняли виконавчі комітети рад [214]. 

Оскільки з забороною в 1991 р. комуністичної партії виник певний вакуум влади, 

а тому творення нових державних інститутів мало на меті побудову сильної 

вертикалі виконавчої влади [212]. Хоча впровадження інституту державних 
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адміністрацій, на думку законодавців, могло забезпечити процес управління 

державою, її єдність та стабільність, проте взаємодія елементів старої та нової 

систем породили конфлікти всередині влади. Конфліктні положення при 

будівництві системи владних інститутів негативно впливали на місцевий та 

регіональний рівні, адже саме тут найгостріше відчувалося погіршення рівня 

життя громадян і проявлялися ознаки економічної і політичної нестабільності. 

Аналіз політичних змін на рівні центр-регіони дає нам можливість дослідити 

їх вплив на розвиток політичного процесу сучасної України. З огляду на це, 

унікальним є досвід західних областей України, де специфіка трансформацій 

владних структур помітно позначилася на характері і темпах даного процесу. 

Перш за все, слід звернути увагу, що завдяки демократичній процедурі виборів 

відбулося об’єднання низки громадських організацій навколо НРУ, які 

розгорнули масову агітаційну роботу проти КПУ. Під тиском нових 

демократичних сил на березневих виборах 1990 р. до ВР УРСР і рад у Львівській, 

Івано-Франківській, Тернопільській областях вони не тільки отримали перемогу 

над компартією, а й вперше отримали можливість керівництва даними органами 

влади. Тому, в Галичині, на відміну від більшості областей України, відбувалося 

швидке оновлення політичної еліти. Обласні ради  і ради нижчих рівнів, а також 

значною мірою місцеві виконавчі ограни, влади, прямо чи опосередковано 

вступали в конфлікт з ідеологією компартії та політичною системою СРСР в 

цілому. У Галичині опозиція отримала 43 з 46 місць до ВР УРСР ( 24 з 24-х 

можливих у Львові, 11 з 12 в Івано-Франківську, 8 з 10 в Тернополі), також 6 з 9 

мандатів у Волинській, 3 з 10 – у Рівненській  та 3 з 11 у Закарпатській областях 

[306, с.101]. За результатами цих виборів дедалі більшу небезпеку для 

комуністичного радянського керівництва становила діяльність створених в 1990 р. 

політичних партій, серед яких: Українська Республіканська Партія, Українська 

Християнсько-демократична Партія, Українська Селянсько-демократична Партія 

та Народний Рух України. Партапарат КПУ намагався в цих умовах посилити 

контроль за ситуацією в регіоні. Під час виборів для кандидатів від опозиційних 

структур створювалися різноманітні перепони. Широко практикувалася відмова 
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окружних комісій у реєстрації кандидатів від демократичних сил. Так, в Івано-

Франківській області виборча комісія смт. Рожнятів відмовила у реєстрації голові 

крайової організації НРУ М. Яковині [75].  

На Буковині представники «Зеленого руху» не були зареєстровані обласною 

виборчою комісією, хоча це була найбільш активна організація. Мотивувалося це 

тим, що дана організація мала міський статус, а обласну конференцію визнано не 

чинною (порушені норми представництва). У результаті 53 кандидати від 

«Зеленого руху» не зареєстровано кандидатами до Обласної ради [90, с. 1]. 

Загалом переважна більшість виборців області проголосувала за кандидатів-

комуністів як на виборах народних депутатів, так і депутатів місцевих рад. У 1990 

р. до Чернівецької обласної ради народних депутатів обрано 96 або 85% членів 

КПРС [13]. Серед депутатів Чернівецької міськради комуністи становили майже 

70% [193, с. 3]. Демократам вдалося виграти вибори лише в окремих округах, а 

тому їх представництво залишалося не високим [65].  

Значних успіхів кандидати-комуністи досягнули і в Закарпатті. Від КПУ 

обрано: 4 (з 5) народних депутатів СРСР; 9 з 11 народних депутатів УРСР; 99 з 

120 депутатів обласної Ради, 70% депутатів міських, районних рад; 40% депутатів 

сільських і селищних рад . Комуністи очолювали всі міські і районні ради області. 

До цієї партії належали 76% голів сільських і селищних рад [40]. Комуністам в 

силу низки причин вдалося утримати владу в цих областях. По-перше, опорою 

старого партійно-господарського апарату в регіоні залишалися села. Відсутність в 

цій місцевості сильних осередків опозиційних структур давала змогу 

розгалуженим осередкам КПУ практично безперешкодно проводити агітаційно-

пропагандистську роботу. По-друге, таку ситуацію можна пояснити 

геополітичним становищем прикордонних областей, відчутними відцентровими 

тенденціями в краї. Дані внутрішньополітичні особливості дають підстави 

виокремлювати ці області в межах західного регіону України. У Галичині ж, 

діяльність комуністів спрямовувалася проти нових суспільно-політичних сил і 

створених ними масових рухів та була найменш ефективною. Партія через різні 

причини (боротьба проти націоналістичних угруповань, знищення греко-
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католицької церкви, брутальне насадження комуністичного режиму, депортації, 

гоніння) фактично вичерпала кредит довіри в населення краю, а тому легітимність 

її владних рішень і дій залишалася низькою. 

Характерно, що в Галичині новітні організації, незважаючи на деякі 

розходження в методах і підходах здобули, також переважну більшість місць в 

обласній, міських та окремих районних радах. Зокрема, активісти Руху становили 

86% депутатів Івано-Франківської міської Ради. На Тернопільщині – майже 

половину складу обласної Ради та 60% міських рад [17, с. 172]. В Івано-

Франківській обласній Раді 106 депутатів (78,7%) представляло новітні організації 

[15]. Тому характер діяльності державних інституцій в західному регіоні на 

початку 90-х років був пов’язаний з посиленням впливу демократів у радах 

великих і малих міст. У 1990 р. у регіоні представництво комуністів у місцевих 

органах влади істотно зменшилося. Так, в Івано-Франківській облраді обрано: 48 

комуністів (в Раді попереднього скликання – 95); 3 члени ВЛКСМ (відповідно 43); 

5 працівників партійних і радянських установ – (43). 78,7% депутатів Ради 

представляло новітні організації [289]. В умовах, коли виконавчі комітети рад в 

Україні перебували під контролем Комуністичної партії, в Галичині вони були 

позбавлені цього впливу, що сприяло появі нового політичного феномену – 

«антикомуністичної радянської влади» [132, с.72]. 

 На відміну від інших областей України, де в цілому відбувалася повільна 

ротація еліт, в західних вона мала більш прогресивний характер. Збереження при 

владі старих кадрів тут було скоріше винятком, ніж правилом [51]. Прихід до 

влади контреліти з відвертими політичними програмами усувала перешкоди для 

регіональної нормативно-правової легітимації найважливіших політичних 

процедур, що створило підґрунтя для боротьби за незалежність країни і 

демократизацію владних структур. Однак, перемога демократів на виборах в 

Галичині все ж не означала перемогу над комунізмом як системою, під якою 

розуміємо не лише структуру КПРС, а й діючі засади державного устрою. Саме 

тому в регіоні розпочалася криза влади, яка значною мірою зумовлювалася 

природою перехідного державного влаштування, його несистемним характером. 
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Хоча демократи і перемогли на виборах в західному регіоні, «але сама влада ще 

залишалась нерозділеною, тобто потенційно диктаторською» [132, с. 77]. 

Демократичні сили виявилися без реальної влади, так як були позбавлені усіх 

адміністративних важелів управління і впливу на економічні структури, які 

залишалися під контролем партійних комітетів. Тому демократично налаштовані 

депутати намагалися змінити саму систему функціонування органів влади, 

насамперед, позбавивши їх впливу КПРС [132, с. 77]. 

Перша сесія Львівської обласної ради народних депутатів постановою від 20 

квітня 1990 р. постановила: «всі рішення керівних органів КПРС усіх рівнів – від 

ЦК КПРС до парткомів, які стосуються державних, господарських і культурних 

справ, віднесених у виняткову компетенцію Рад та підлеглих їм структур, вважати 

такими, які втратили свою чинність на території Львівської області» [187, с. 3]. 

Втручання партійних органів у господарську та культурну діяльність області 

вважалось недопустимим і кваліфікувалося як порушення Конституції СРСР із 

відповідними наслідками. Цим же рішенням виконавчі органи рад були повністю 

виведені з-під впливу партійних органів і організацій. 26 квітня 1990 р. Львівська 

облрада вирішила вважати недоцільним членство в будь-якій партії членів Рад та 

голів виконавчих комітетів [281]. Іншим рішенням (від 3 квітня 1990 р.) визнано 

недопустимим членство суддів у будь-якій з існуючих партій [281]. Після цього 

міськоми, райкоми партії були фактично усунуті від управлінської роботи.  

Формування кадрів владних структур на початку 90-х йшло за принципом 

непричетності до компартійних структур. Зокрема, перші організаційні сесії, 

зберігши в структурі управління попередні відділи і управління, звільнили з посад 

їх керівників і призначили інших [280]. Завдяки таким кадровим підходам 

вдалося, з однієї сторони, не дивлячись на опір Компартії і підконтрольних їй 

органів, досить швидко встановити політичний контроль у регіоні. Все це 

створювало об’єктивні передумови для утвердження демократичних принципів 

управління і розбудови української державності. Демократизація владних 

структур в Галичині проявилася і в посиленні політичної ролі міських рад. 

Зокрема, 12 липня 1990 р. Тернопільська міськрада прийняла «Перший універсал 
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міської ради народних депутатів про владу», проголосивши себе вищим органом 

державної влади на території Тернополя, який може приймати рішення у 

відповідності з викликами часу, хоч і вони не узгоджуються із «застарілими» 

законами СРСР і УРСР. Органи суду, прокуратури, КДБ і МВС на території міста 

підпорядковувалися міській раді. 

Ситуація в діяльності органів влади до серпня 1991 р. ускладнювалася 

протидією центральних органів партії. У квітні 1990 р. в заяві керівництва 

країною, ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради УРСР говорилося про 

занепокоєння діями демократично обраних рад в ряді міст Галичини, а також 

висловлювалися погрози щодо скасування «антикомуністичних ухвал» [89]. За 

словами В. Чорновола, Галичина опинилася у стані економічної облоги: фонди на 

продукти харчування зменшено від 12% до 30%, бензин на 25%, цемент – на 43% 

[296]. У цих умовах 16 лютого 1991 р. у Львові відбулося спільне пленарне 

засідання Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад, на 

якому було започатковано діяльність Галицької асамблеї. Її політичну значимість 

посилював той факт, що в роботі брали участь депутати від Рівненської, 

Волинської, Чернівецької, Житомирської і Вінницької областей, демократичних 

громадсько-політичних організацій Москви, Закарпаття. Саме спільність завдань 

визначала виникнення цього регіонального союзу [306, с.101.].  

Хоч ця ідея і не набула значного поширення в масштабах України, але в 

регіоні робилися спроби її втілити. Ще влітку 1990 р. керівники Львівської, 

Тернопільської та Івано-Франківської областей зібралися в Івано-Франківську для 

досягнення домовленості про співпрацю. Одним з ініціаторів нової територіальної 

форми співпраці обласних рад західного регіону виступила Львівська обласна 

рада. У листопаді 1990 р. на її позачерговій сесії акцентувалася увага на 

складності координації та субординації діяльності усіх структур влади. 

З метою організації співпраці між владними структурами областей було 

створено регіональну координаційну раду. 5 вересня 1991 р. на другій об`єднаній 

сесії прийнято рішення вийти з пропозицією до Верховної Ради України про зміну 

системи державної влади і місцевого самоврядування. Принципи формування і 
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діяльності нових структур влади мала розробити спеціально створена робоча 

група. Концепцією такого реформування стала регіональна або обласна 

законодавча автономія, внаслідок чого на місцях мали функціонувати три владні 

структури: державна адміністрація, регіональна влада і місцеве самоврядування. 

Всі вони мали перебувати під ефективним судовим контролем. Ця концепція була 

підтримана науково-практичною конференцією «Становлення і розвиток 

місцевого самоврядування в суверенній Українській правовій державі», що 

відбулася у Львові 19–21 листопада 1991 р. [102, с. 13].  

Зволікання Верховної Ради України з розглядом цих пропозицій змушували 

керівників регіону вдаватися до інших кроків. Так, у січні 1992 р. рішенням 19 

сесії Львівської обласної ради внесено пропозицію до Верховної Ради України 

розпочати в області реорганізацію органів державного управління і місцевого 

самоврядування. Водночас відзначимо нові підходи до організації структур влади 

– посилення виконавчої вертикалі і відмова від принципу федералізму за рахунок 

збільшення ваги самоврядних органів. Найвищою посадовою особою в області 

мав стати воєвода (одночасно він був представником Президента і керівником 

державної адміністрації області). Орган самоврядування – обласна управа – 

підпорядковувався воєводі. Представницьким органом мала стати професійна 

обласна Палата народних депутатів. У селищах і селах пропонувалося створити 

управи на чолі з головою – війтом. Реформування передбачало проведення 22 

березня 1992 р. прямих виборів голів сільських, селищних, міських, обласних рад 

[266]. Подальші законодавчі акти в галузі державотворення, зокрема введення 

інституту представника Президента, мали багато спільного з розробленими в 

Галичині концепціями посилення виконавчої вертикалі. Так, ухвалення 

Верховною Радою України 26 березня 1992 року Закону «Про місцеві ради 

народних депутатів і місцеве та регіональне самоврядування» розширило 

виконавчі повноваження керівних органів обласних і районних рад. Спроби 

регіональних політичних еліт України підвищити свою роль у державі знайшли 

відображення в процесі підготовки Конституції України. У першому проекті нової 

конституції (1.07. 92 р.) була закладена можливість федералізації України [302, с. 
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16 ]. 

 Особливістю функціонування державних владних структур в регіоні на 

початку 1990-х років була значна підтримка з боку політичних сил 

правоцентристського спрямування. Демократичні перетворення в Галичині 

відбулися на основі досягнення консенсусу між політичними силами краю. У 

Львові 9 жовтня 1990 р. представниками практично усіх партій області створили 

політичну структуру – Координаційну Раду, до якої увійшли представники 

місцевих осередків партій (в тому числі й КПУ). Вона виступила «проти 

організації з будь-якої сторони тиску на Ради з метою обмеження їхньої 

діяльності» [164]. 29 листопада 1990 року за участю керівників Тернопільської та 

Івано-Франківської обласних рад відбулася позачергова надзвичайна сесія 

Львівської облради, на якій було створено обласний комітет громадянської згоди. 

Він організаційно об’єднав всі антикомуністичні політичні сили Львівщини. 

У більшості областей місцеві виконавчі та представницькі органи частково 

формувалися на багатопартійній основі. Серед партійних депутатів переважали 

представниками НРУ. Зокрема, в Рівненській обласній раді демократичний блок 

нараховував третину депутатів. Демократи мали своїх представників у керівництві 

облради, а також очолювали виконавчі комітети [204]. Подібна ситуація 

спостерігалася і в міських радах Рівного та Кузнецовська. В інших радах, де 

опозиційно налаштовані депутати були в меншості, створювалися депутатські 

групи з членів або прихильників Руху [74].  

Становище політичних сил в міських та обласних радах регіону було 

неоднозначним. У процесі втрати своїх позицій Комуністичною партією і 

розвитком НРУ, як політичної партії, утворилося явище відсутності партій, що 

призвело до входження в ради великої кількості безпартійних. Сприяло даному 

процесу і тогочасне виборче законодавство. Найбільш яскраво протистояння 

комуністів та безпартійних було помітне на Галичині, а також Волині. У 

Львівській, Івано-Франківській областях комуністи в міських радах мали трохи 

більше 20 %, а на в Волинській та Рівненській – цей показник становив до 55% 

[306, с.101–104]. Політична структуризація місцевих органів влади прискорилася 
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після серпневих подій 1991 р. На Галичині демократично обрані ради виявилися 

центром протидії заколоту. Саме навколо них відбулося об’єднання 

демократичних сил. Зокрема, у зверненні лідерів місцевих партій та організацій до 

депутатів рад усіх рівнів, голів місцевих рад Івано-Франківської області звучала 

пропозиція «терміново провести надзвичайні сесії рад, на яких висловити 

підтримку законно обраним органам державної влади і управління» [91]. В інших 

областях декомунізація носила менш радикальний характер і стосувалася лише 

тих осіб, які були причетними до путчу. 23–24 вересня 1991 р. на VI позачерговій 

сесії Рівненської облради народних депутатів прийнято рішення про значне 

оновлення керівного складу Ради і її виконкому за рахунок представників від 

громадських організацій, рухів і депутатських груп. Внаслідок цього, наприклад, 

членами виконкому стали голова РКО НРУ В. Червоній, а заступником голови 

облради – представник депутатської групи «Демократичний блок» В. Коваленко 

[243]. Входження представників опозиційних партій до владних структур, а також 

появу демократичних блоків у радах можна розглядати як ключові елементи 

діяльності демократичних владних інституцій. Вони створювали партіям 

можливість реалізації своїх політичних рішень у рамках представництва у 

владних структурах. 

Більше того, в умовах розгорнутої в західних областях компанії 

декомунізації, партії національно-демократичної спрямованості мали можливість 

значно розширити свій вплив. У Галичині, зокрема, владою були створені 

оптимальні умови для їх легалізації та організаційної розбудови. Беручи до уваги 

відсутність в Україні закону про громадські організації і виходячи з власних 

повноважень, обласні Ради Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської 

областей прийняли тимчасове положення, за яким відбувалася реєстрація нових 

політичних партій на регіональному рівні. На досягнення цієї цілі була головним 

чином зорієнтована діяльність виконавчих органів влади. Рішенням 

Тернопільського міськвиконкому від 21 серпня 1990 р., не дивлячись на 

відсутність законодавчої регламентації порядку реєстрації партій і суспільних 

рухів, були зареєстровані місцеві організації християнсько-демократичної партії 
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та УРП [290]. Як бачимо, такими діями обласна влада в цих областях намагалася 

прискорити процес інституціоналізації політичних партій, відмінних від 

комуністичної. Саме завдяки даній політиці найбільш масовими та впливовими 

стали партії національно-демократичного спрямування. За результатами виборів 

1994 р. відбулися зміни в партійному представництві місцевих рад, зріс відсоток 

партійних депутатів, партії отримали можливість формувати свої фракції та 

здійснювати вплив на політику місцевого та обласного рівня.  

Слід також зазначити, що повноцінне функціонування представницьких та 

виконавчих структур у західній Україні ускладнювала політико-правова 

неврегульованість питань розмежування різних гілок влади в регіоні. Практично 

це призвело до неузгодженості в діяльності обласних та міських представницьких 

органів влади. На Львівщині до 1994 р. обласна і міська ради вирішували 

проблеми кожна самостійно. Як наслідок, це привело до ряду непорозумінь і 

взаємних претензій на рівні керівників області та міста, що негативно позначилося 

на суспільно-політичній і економічній ситуації в регіоні. Як вихід зі становища на 

Львівщині формою взаємодії різних структур влади застосовувалися спільні 

наради на рівні керівництва облради і міської держадміністрації. 

Узгодженню діяльності між радами на Рівненщині об’єктивно сприяла 

передача повноважень одній з них. Так, в березні 1993 р. на сесії Рокитнівської 

районної Ради затверджено угоду з Рівненською обласною Радою народних 

депутатів. У ній передбачалася передача обласній раді деяких повноважень. Серед 

них – координація роботи районної та обласних рад народних депутатів з питань 

регіонального самоврядування, надання методичної допомоги з питань здійснення 

повноважень районної Ради, узагальнення досвіду їх роботи, надання інформації в 

навчанні депутатського корпусу, в організації та проведенні виборів народних 

депутатів, референдумів, тощо [73, с.4].  

Виправити ситуацію з розподілом меж владних повноважень та здійсненням 

влади був покликаний новостворений інститут місцевих державних адміністрацій. 

Але на практиці включення інституту місцевих державних адміністрацій до 

системи регіонального управління призвели до владного протистояння на рівні 
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рада – адміністрація. Дана система розподілу повноважень між місцевими радами 

та адміністраціями зазнала реформ вже в літку 1994 р. Вона скасувала інститут 

місцевих державних адміністрацій, передаючи їхні повноваження головам 

міських рад. Таким чином, уряд і президент фактично були позбавлені впливу на 

органи місцевого самоврядування [217]. Після президентських виборів 1994 р. 

зусилля нового глави держави були спрямовані на відновлення цілісної вертикалі 

виконавчої влади, її централізацію шляхом узгодження дій місцевих рад, їх 

виконавчих комітетів з центральними органами влади. Після укладення 8 червня 

1995 р. Конституційного договору між Президентом та Верховною Радою 

України Л. Кучмі фактично вдалося відновити вертикаль виконавчої влади та 

вивести її з під впливу парламенту. За цим договором була відновлена система 

місцевих державних адміністрацій. Первинним суб’єктом місцевого 

самоврядування визначалися територіальні громади. Проте положення, за яким 

президент призначав головами адміністрацій осіб, які одночасно були і головами 

місцевих рад, обмежувало його право впливати на кадрову політику і 

породжувало нові конфлікти в середині влади [122]. Конституційний договір 

відновлював систему місцевих державних адміністрацій, але у своїх положеннях 

створював «ефект подвійної легітимності». Як наслідок, система стримувань та 

противаг створювала конфлікти між гілками влади, характеризувалася 

нестабільністю та розбалансованістю, мала в собі ознаки як президентсько-

парламентської, так і парламентсько-президентської форми правління. 

Ще одним яскравим етапом у процесі становлення органів місцевої влади в 

західному регіоні України був період першої половини 2000-х років. Протиріччя 

між адміністрацією Президента та Урядом з одного боку та місцевими радами з 

іншого з питань зовнішньополітичного курсу, внутрішньої політики, економіки, 

освітньо-гуманітарної сфери породили ряд регіональних відцентрових тенденцій. 

Регіоналістські тенденції на Львівщині було продемонстровано в червні 2003 р. 

після несподіваного зняття з посади голови облдержадміністрації М. Янківа. На 

позачерговому засіданні сесії Львівської облради було оголошено про створення 

більшості із двох фракцій обласної ради – «Наша Україна» та «Ділова Львівщина» 
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(остання складалася в основному із чиновників). Під документом поставили свої 

підписи 55 депутатів із 81 [157]. 

Головною претензією членів президії облради та представників фракцій 

«Наша Україна» та «Ділова Львівщина» було те, що Президент України, 

призначаючи нового керівника облдержадміністрації, повинен враховувати як 

позицію депутатів облради, так і думку мешканців Львівщини, яка була засвідчена 

під час парламентських виборів 2002 р. Але вже наступного дня під тиском Києва 

17 депутатів Львівської обласної ради, більшість з яких була одночасно і 

держслужбовцями, написали заяви про відкликання своїх підписів під 

документом про створення депутатської більшості в обласній раді. У кінці вересня 

2003 р. на сесії Львівської обласної ради гостро критикувалася політика 

президента Л. Кучми, була висловлена недовіра голові обласної податкової 

адміністрації, прийнята заява проти вступу України в ЄЕП та проти 

запровадження конституційної реформи. Наступного дня президент звільнив 11 

держслужбовців, які будучи депутатами обласної ради, проголосували на 

підтримку цих рішень. Після того голова Львівської обласної ради запропонував 

звільненим керівникам райдержадміністрацій стати кураторами по лінії облради 

тих районів, в яких вони раніше займали посади. Фактично, почалося творення 

альтернативних структур виконавчої влади. На підтримку позиції фракції «Наша 

Україна» у Львівській облраді було прийнято відповідні рішення рядом місцевих 

рад Тернопільської та Івано-Франківської областей. Також оголошено про 

підготовку наради обласних рад з Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, 

Волинської, Рівненської, Чернівецької та Хмельницької областей [272, с.60–62]. В 

жовтні 2003 р. голова Львівської обласної ради М. Сендак ініціював проведення 1 

листопада Асамблеї західних областей України. На зустріч планувалося запросити 

голів обласних рад і депутатів Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, 

Волинської, Рівненської, Чернівецької, Закарпатської і, можливо, Хмельницької 

областей [64. с. 9]. 

Однак, згодом було прийнято рішення перенести нараду представників рад 

Західної України на пізніший термін, тому ініціатива була згорнута. Попри це, 
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вважається, що мова мала йти про можливість збільшення повноважень 

керівництва на місцях. Отже, політичні симпатії населення краю, стосунки регіону 

з Києвом, імовірно, відродили ідею Галицької асамблеї. Проте, будь-які ознаки 

автономістських настроїв у Галичині були знівельовані подіями II туру 

президентських виборів в Україні 21 листопада 2004 р. У результаті системних 

фальсифікацій кандидат від опозиції В. Ющенко програв вибори, що викликало 

масові ненасильницькі протести в Києві, перш за все, жителів Західної України. 

Крім того, обласні ради цього регіону першими визнали В.Ющенка своїм 

президентом і засудили фальсифікації виборів [1, с. 96]. 22 листопада 2004 р. 

Львівська міськрада визнала В. Ющенка законно вибраним президентом і 

виразила готовність виконувати його накази і розпорядження. 23 листопада 2004 

р. спільна сесія Львівської міської і обласної сесій винесли аналогічне рішення. 

Найрадикальніші дії здійснила Львівська обласна рада, коли 24 листопада 2004 р. 

висловила недовір’я голові облдержадміністрації і його заступникам і відродила 

обласний виконавчий комітет. Планувалося створити повноцінні органи 

виконавчої влади, підконтрольні обласній раді, які б замінили діючу обласну 

держадміністрацію [1, с. 96]. 27 листопада 2004 р. відповідальність за все що 

робиться в Тернопільській області, взяв на себе на позачерговій сесії обласної 

ради виконавчий комітет, який очолив народний депутат Я. Джоджик. 30 

листопада обласна прокуратура опротестувала і призупинила дане рішення. 

Натомість при Івано-Франківській обласній раді було створено тільки робочу 

групу з вивчення механізмів утворення  та функціонування виконавчого комітету 

ради [23]. 

В свою чергу, Голова Верховної Ради України В. Литвин у виступі 30 

листопада 2004 р. «Про запобігання проявам сепаратизму в Україні, які 

загрожують суверенітету і територіальній цілісності держави», згадав про 

випадки, коли рада вирішувала самостійно здійснювати свої повноваження, які 

згідно з законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 44, п. 27 ч.1 ст. 43) 

делегує відповідній держадміністрації, і приймала рішення щодо створення для 

цього виконавчих комітетів, як це, наприклад, було зроблено у Волинській, Івано-
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Франківській, Львівській, Тернопільській областях. В. Литвин відзначив, що 

названі облради чи не першими подали приклад своєрідного ставлення до чинної 

законодавчої бази. Одночасно спікер підкреслив, що «тут також є порушення 

закону, хоча й без посягань на повноваження й функції центральних органів 

державної влади» [210]. 

Після завершення «Помаранчевої революції» найвідомішою і такою, що 

пройшла певну публічну апробацію концептуальних засад та була покладена в 

основу законопроекту «Про територіальний устрій», є модель реформування 

адміністративно-територіального устрою, розроблена у 2005 році під 

керівництвом Романа Безсмертного, – на той час Віце-прем’єр-міністра України з 

питань адміністративної та адміністративно-територіальної реформи [180, с. 328–

330]. Ця модель ґрунтувалася на ідеї максимального делегування повноважень 

органам місцевого самоврядування. Пропонувалося встановити трирівневу 

систему адміністративно-територіального устрою: регіони (міста-регіони) – 

райони (міста-райони) – громади; останні визначалися базовою ланкою, з якої 

мала розпочинатися реформа. Проведення такої масштабної реформи потребувало 

наявності політичної волі на найвищому рівні від керівництва держави, 

консенсусу основних політичних сил і громадських організацій та значних 

фінансових ресурсів. Саме відсутність цих чинників стала головною причиною 

призупинення роботи щодо імплементації реформи. Публічна презентація 

реформи зустріла великий спротив на місцевому й регіональному рівнях влади. 

Особливо активними були виступи проти реформи в західних областях 

(Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській), територіальний 

устрій яких є найбільш подрібненим. Безпосередню участь у протестному русі 

брали представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування [76]. Серед подальших кроків із розробки нової моделі 

адміністративно-територіального устрою слід відзначити моделювання 

територіальних громад на основі методичних рекомендацій щодо збору 

інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у 

регіонах [142]. Протягом 2009 року обласними державними адміністраціями 23 
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областей відповідно до методичних рекомендацій здійснено моделювання 

територіальних громад. При цьому центри громад у схемах, розроблених в 

областях, та тих, що були здійснені в Міністерстві регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, співпали на 95,7 %. 

Надалі в 2010 році роботи з моделювання адміністративно-територіального 

устрою були заморожені [46, с.70]. Ухвалені попереднім урядом акти були 

скасовані урядом М. Азарова в 2010–2013 рр., а робота з проведення реформи 

була зупинена. 

З новою силою процеси реформування місцевого самоврядування та 

децентралізації влади запустили революційні події кінця 2013 – початку                

2014 рр. Революція Гідності дала потужний поштовх для розвитку місцевого 

самоврядування, розпочавши процес самоорганізації населення. Під час революції 

громадяни на місцях створювали Народні Ради, виконкоми при обласних радах. 

На численних форумах місцевого самоврядування, ініційованих представниками 

громадськості і опозиційних до режиму В. Януковича політичних сил, 

обговорювалися перспективи формування нової моделі самоврядування в Україні. 

Оцінювати створення народних рад як спроби та дій, пов’язаних з 

сепаратизмом, не витримує критики. Їх швидше слід розглядати як заходи 

відцентрового характеру, що були спричинені спробами режиму будь-що 

утримати владу у своїх руках. Так, 21 січня 2014 р. міський голова Івано-

Франківська Віктор Анушкевичус заявив, що «закони про диктатуру» від 16 січня 

2014 року були ухвалені в ручному режимі, з порушенням норм регламенту 

Верховної Ради та усупереч Конституції України,  тому їх слід вважати не 

дійсними [141]. 23 січня розпочалося блокування будівлі Івано-Франківської 

ОДА. 24 січня без особливого опору правоохоронних органів протестуючі 

зайняли будівлю адміністрації. Мітингувальники створили живий коридор і 

випустили звідти міліцію. Через кілька годин ними було зведено барикади 

навколо ОДА [29]. 25 січня на позачерговій сесії Івано-Франківської облради було 

прийнято рішення про заборону діяльності та символіки КПУ та Партії регіонів на 

території області [153]. З 19 січня були заблоковані частин внутрішніх військ в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_2014#cite_note-32
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_2014#cite_note-32
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Івано-Франківську і Калуші. 25 січня Івано-Франківська обласна рада своїм 

рішенням зобов’язала обласну міліцію протягом доби повернути особовий склад 

правоохоронців і спецпідрозділи з м. Києва. Також депутати облради створили 

Народну раду як міжфракційне об’єднання, до якої увійшли 82 опозиційні 

депутати [30].  

У Тернопільській області 23 січня 2014 р. місцеві протестувальники захопили 

будівлю ОДА. 25 січня Тернопільська обласна рада відкликала повноваження, які 

вона делегувала облдержадміністрації, та створила облвиконком. 25 січня 

Тернопільська обласна рада визнала Народну Раду України як орган, 

уповноважений представляти інтереси народу України на території області. Також 

депутати заборонили проводити на території області заходи за участю Збройних 

сил України, Міністерства внутрішніх справ України, інших правоохоронних 

органів з використанням спеціальних засобів, зброї та військової техніки, 

спрямованих на обмеження прав громадян на проведення мирних зібрань [275].  

23 січня 2014 року в рамках загальноукраїнського страйку мітингувальники 

заблокували та зайняли будівлю Львівської ОДА, вимагали озвучити свою 

позицію щодо подій у Києві Голову Львівської ОДА Олега Сала, а також заявили, 

що створюють Народну раду у Львові та беруть владу у свої руки. 

Протестувальники, зустрівши О. Сала біля входу у будівлю Львівської ОДА, 

змусили написати заяву про звільнення, після чого випустили його з будівлі [163]. 

Також 23 січня 2014 р. кілька тисяч рівнян прийшли до Рівненської ОДА. Під час 

мітингу почався штурм будівлі, протестувальники потрапивши в середину, 

почали вести перемовини, в результаті яких всі заступники голови Рівненської 

ОДА – Анатолій Юхименко, Олексій Губанов Світлана Сад та Володимир Новак 

– написали заяви про звільнення [108].  

Днем пізніше, 24 січня у Луцьку мітингувальники взяли в облогу центр 

виконавчої влади Волинської області. Щоправда, штурм так і не відбувся, бо 

голова Волинської обласної ради Володимир Войтович та голова 

держадміністрації Борис Клімчук написали заяву про відставку. Це загалом 

задовольнило «протестний настрій» мітингувальників, що вимагали цих заяв на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_2014#cite_note-33
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_2014#cite_note-33
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_2014#cite_note-64
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_2014#cite_note-64
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масовому політичному мітингові під стінами ОДА [43]. 24 січня в Чернівцях 

опозиційні депутати утворили обласну Народну Раду та обрали її президію. Цього 

ж дня після 14 годин облоги мітингувальники прорвалися до будівлі Чернівецької 

ОДА та обласної ради. Протестуючі сформували загони самооборони, які 

захищали приміщення від можливої контратаки правоохоронців або дій 

провокаторів та мародерів. 25 січня обласна Народна Рада закликала працівників 

облради та ОДА повернутися на свої робочі місця [294]. Останньою з областей 

Західного регіону, де прокотилися революційні події, була Закарпатська. 27 січня 

на площі Народній біля Закарпатської ОДА зібралися протестувальники, які в ході 

народного віче прийняли рішення про створення Народної Ради. У свою чергу 

Закарпатська обласна рада 28 січня проголосувала за створення Народної Ради 

Закарпаття [31;152]. 

Наступний етап у процесі формування та розвитку інституту виконавчої 

влади на регіональному та місцевому рівнях розпочався у квітні 2014 р. та 

пов’язаний з процесом децентралізації. 1 квітня 2014 року урядом України 

схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні [216] та розроблено план заходів із її реалізації [211].  

Основними завданнями реформування визначено досягнення оптимального 

розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади та створення дієздатних територіальних громад як базової ланки 

адміністративно-територіального устрою. У рамках реформи мають розпочатися 

принципово нові для України процеси співробітництва та добровільного 

об’єднання територіальних громад. На даний час вже зроблено кроки зі створення 

законодавчого підґрунтя реформування територіальних громад. У 2014 р. 

прийнято Закон України «Про співробітництво територіальних громад» [84], що 

надав правову основу для об’єднання ресурсів органів місцевого самоврядування 

з метою вирішення спільних проблем життєдіяльності територіальних громад на 

місцевому рівні, ефективного надання послуг місцевому населенню, створення 

спільних об’єктів муніципальної інфраструктури для декількох територіальних 

громад. У лютому 2015 р. прийнято Закон України «Про добровільне об’єднання 
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територіальних громад» [209], який визначив основні умови об’єднання 

територіальних громад сіл, селищ, міст, порядок ініціювання та утворення 

об’єднаної територіальної громади, форми державної підтримки. 

Теперішня ситуація з прибічниками та противниками реформ обтяжена 

війною та сепаратизмом на Донбасі, опором місцевих еліт, які з одного боку 

втрачають владу та механізми корупційного збагачення, а з іншого – суспільство 

дозріло до реформ та вимагає від влади рішучих дій у цьому напрямку. 

 

 

3.2 Чинники формування моделі взаємодії влади та опозиції в західному 

регіоні України 

 

 

Розвиток держави, її конституційного ладу, партійної системи, вектора 

зовнішньої політики залежить від ряду чинників, як внутрішнього, так і 

зовнішнього характеру. На стабільність політичної системи впливає також 

сукупність регіональних чинників. Одними з них є регіональні субкультури, що 

створюють суттєвий вплив на розвиток партійної системи України та впливають 

на взаємини між владою та опозицією. 

Аналіз цінностей, що є критерієм їх ідентифікації дозволяє визначити факт 

існування в нашій країні конфліктних політичних культур регіонального типу як 

основного фактору впливу на провладні і опозиційні політичні сили. Цей чинник, 

поряд із низкою інших, ставить під сумнів ефективність запровадженої 

політичних реформ (від 8 грудня 2004 р., запровадження парламентарно-

президентської форми правління в Україні, адміністративно-територіальної від 5 

лютого 2015 р.). Характерною ознакою функціонування партійної системи 

України є те, що ідеологічні, національні, соціальні, професійні та інші 

відмінності накладаються й тісно переплітаються з регіональними відмінностями. 

Результати парламентських виборів 2012 р. засвідчують невідповідність між 

формально загальнонаціональним статусом політичних партій в Україні та їх 
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реальним електоратом, обмеженим окремими регіонами (див. додаток Є, Рисунок 

Є. 1) [238, с. 46]. Саме через це, регіональний характер політичних партій у 

сучасній Україні є однією з головних проблем у їхньому розвитку. 

Все це дає підстави говорити про існування в нашій державі регіональних 

конфліктних політичних культур. На думку вчених, наявність регіональних 

субкультур простежується в Україні в чотирьох макрорегіонах: Центрі, Заході, 

Сході й Півдні. У межах цих регіонів соціальні групи й індивіди демонструють у 

своїй поведінці відмінну від інших територіальну ідентичність [194, с. 80].  

За своїми політичними цінностями західний регіон України тяжіє до 

західноєвропейської цивілізації. Тут більше уваги акцентується на питаннях 

приватної власності, законослухняності та поряд з цим правах особистості, 

індивідуалізмі, релігійності та демократичних цінностях загалом. Західна Україна, 

насамперед Галичина, слугує прикладом готовності поступитися власною 

самостійністю у вирішенні низки важливих для регіону питань задля збереження 

української національної держави. Система цінностей центральних та в більшій 

мірі східних і південних областей демонструє значний рівень колективної 

свідомості, ностальгії за радянським минулим та високий рівень регіоналізму.  

Своя специфічна субкультура існує на Донбасі. Низька професійна 

мобільність, схильність до професійної та територіальної самоідентифікації є 

особливо відчутними у вугільній промисловості Донбасу, де більшість робітників 

ідентифікує себе зі своїм підприємством і місцевим населенням. У той час, як в 

АР Крим існує не стільки економічна самодостатність, скільки соціокультурна й 

ідеологічна відокремленість [118, с. 96]. Приналежність до колишнього 

Радянського Союзу вже не для багатьох залишається цінністю, з якою вони себе 

ідентифікують. Однак хоча за роки незалежності чисельність цієї категорії істотно 

зменшилася, вона все ще залишається значною, зокрема у південно-східній 

Україні. Тут все ще продовжує існувати соціально-політичний тип «радянських 

людей». 

Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою 

«Рейтинг» у жовтні 2015 року, третина (31%) опитаних жаліють про розпад у 1991 
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році Радянського Союзу, водночас більше половини (56%) – ні; 14% – не 

визначилися. Динаміка свідчить про те, що з кожним роком зменшується кількість 

українців, які шкодують про розпад СРСР: якщо у 2010 році таких було 46%, то 

вже у 2013 – 41%, у 2014 – 33%, а у 2015 – 31% [62]. Майже половина мешканців 

Півдня (49%), 39% жителів Сходу і чверть Центру шкодують за СРСР. Чим 

старші респонденти та чим менший їхній рівень освіти та доходів, тим більше 

вони шкодують за СРСР. Жаліють про розпад СРСР відносно більше жінки. 

Кількість респондентів, які шкодують за СРСР серед російськомовних вдвічі 

вища, ніж серед україномовних [62]. 

В свою чергу, належність до регіону чи нації є одним з найважливіших 

критеріїв ідентифікації в Україні. Позитивним є той факт, що в останнє 

десятиліття рівень локальної самоідентифікації помітно зменшився, а 

національної – навпаки, зростає. Часто таким стресовим об’єднуючим фактором 

виступали соціальні та політичні потрясіння (Помаранчева революція, революція 

Гідності та ін. фактори). 

По суті, тільки тепер в українського суспільства під дією, в першу чергу 

зовнішніх факторів (агресії РФ проти України в Донбасі та Криму) формується 

консенсусна загальнонаціональна політична культур з узгодженим ставленням 

громадян всієї країни до певних політичних сил, як провладних, так і опозиційних. 

Намагання правлячих партій України бути загальнонаціональними партіями, 

«партіями для всіх» відповідають процесу поступового зниження рівня локальної 

самоідентифікації в усіх регіонах упродовж останніх  років. Найпомітнішого 

розвитку згаданий процес набув у Західному регіоні України. Скорочення 

чисельності представників локальної самоідентифікації серед населення Сходу та 

Півдня України є не таким помітним, і все ж воно характерне й цим регіонам. 

Політичній культурі в нашій державі також притаманне і різне бачення 

майбутнього державного устрою, що накладає свій відбиток на програмних 

положеннях найбільших українських партій. Такі відмінності мають регіональну 

зумовленість. Серед усіх макрорегіонів вищий рівень підтримки унітаризму 

демонстрували жителі Заходу й Центру, порівняно з населенням Сходу й Півдня. 
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Характерно, що від часу проголошення Незалежності України найвищий 

показник підтримки унітарного розвитку держави залишається за жителями 

західних областей.  

Ще однією рисою політичної культури українського суспільства є низький 

рівень довіри населення до політичних партій. Це має ряд пояснень.  В Україні 

партійні лідери традиційно зловживають своїми передвиборними обіцянками, які 

нерідко залишаються невиконаними. При цьому показники довіри до органів 

влади демонструють регіональні відмінності. Найвищий рівень довіри на Заході та 

в Центрі, найнижчий – на Сході України [270]. 

Вагомим чинником, що впливає на регіональні особливості діяльності влади 

та опозиції, є почуття національної приналежності. З почуттям національної 

приналежності безпосередньо пов’язане ставлення до України як своєї 

Батьківщини. Проте жителі різних регіонах неоднаково прогнозують майбутнє 

України. На Заході 67,7% вважають, що вона буде високорозвиненою, 

демократичною, впливовою європейською країною, в Центрі – 35,8%, на Півдні – 

26,9%, на Сході 24,7%. Водночас, На Півдні і Сході досить значний відсоток 

жителів вважають, що Україна буде слаборозвиненим придатком Заходу – 

відповідно 17,6% і 13,2% . Таким чином, частка «єврооптимістів» зменшується у 

напрямі «Захід-Схід» [304, с. 5]. 

Поряд з питаннями національної приналежності вагомим чинником є мовний 

фактор. У регіональному розрізі число прихильників єдиної державної мови 

(української) переважало на Заході (88 %) і в Центрі (65 %) країни, а «двомовні» 

представляли переважно Південь і Схід України (76 %) [283].  

Між регіонами України – переважно між Заходом та іншими регіонами – 

існують досить суттєві розбіжності в поглядах на низку питань, які можна умовно 

згрупувати в такі блоки: ставлення до радянського минулого та загалом історії 

України; бачення майбутнього України; ставлення до окремих проявів 

українського патріотизму; ставлення до статусу російської мови; оцінка 

ментальної і культурної близькості з жителями інших країн та регіонів; 

зовнішньополітичні орієнтації. Це дає підстави говорити про різні світогляди 
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жителів зазначених регіонів і про наявність передумов для формування на 

регіональному рівні субстанціональних ідентичностей, які за певних обставин, 

можуть розвинутися в національні або інтегруватися з певними інонаціональними 

ідентичностями [304, с. 7-9]. 

Жителі Західного макрорегіону частіше за респондентів Сходу або Півдня 

сприймають Україну як свою Батьківщину. У цілому ставлення до України як до 

Батьківщини найбільше виражене серед мешканців Заходу, а найменше – Півдня. 

Центр за цим показником тяжіє до Заходу, а Схід – до Півдня.  Важливо відмітити 

факт помітного зростання позитивного ставлення до України як до Батьківщини. 

Тому, попри зафіксовані відмінності, можна говорити про наявність загальної 

тенденції зміцнення спільної національно-державної ідентичності в цілому по всій 

Україні.  

Цілком очевидно, що ці чинники можуть бути дієвими лише за умов 

збереження політичної стабільності і подальшого розвитку демократії, 

насамперед, розширення впливу громадян на діяльність влади всіх рівнів. 

Примітно, що існує досить чітка градація між думками жителів регіонів і 

майбутніх виборці політичних партій та виборчих блоків, які мають шанс 

подолати 3% бар’єр, і в чиїх програмах досить чітко простежується відповідність 

певному набору ідентичностей.  

Порівнюючи результати виборів в західному регіоні України за останні 25 

років, можна з впевненістю сказати, що електоральні симпатії жителів західного 

регіону залишаються на боці національно-демократичних, націоналістичних та 

меншою мірою центристських сил, популярність яких поступово зростає на всій 

території держави, виступаючи певним об’єднуючим інтеграційним чинником 

політичного простору. 

Відмінності між Заходом та Сходом України, які виявляються в їх 

громадській думці, є проблемним фактором, що може суттєво призупинити 

процес формування української політичної нації. Очевидно, що жителі західного 

регіону, попри свою спільну етнічну належність з Півднем та Сходом, будуть і 

надалі відрізнятися за звичаями, психологією, культурою, історичною пам’яттю, 
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традиціями і релігією. На даному етапі цей факт можна оцінювати скоріше 

негативно, оскільки зазначена різноманітність за відсутності національної єдності 

послаблює державу, зменшує її здатність до опору в складних 

зовнішньополітичних обставинах [304, с. 11–14]. 

Політичним елітам, які беруть участь у формуванні державної влади як 

центральної, так і місцевої, слід виробити консолідовану позицію щодо основних 

напрямів і стратегій розвитку, впровадити мораторій на обговорення тем, які 

можуть становити потенційну загрозу для конституційного ладу, територіальної 

цілісності та національної єдності. Формування почуття єдиної національної 

приналежності є одним з найважливіших чинників в процесі стабілізації 

політичної системи, розвитку співпраці, конструктивної взаємодії провладних та 

опозиційних політичних сил.  

Водночас, відбулося і значне розчарування суспільства у новій владі, 

передусім, в її моральності і дієздатності (приводом для останнього стало 

погіршення показників соціально-економічного розвитку країни). До того ж, 

протягом зазначеного періоду Україна зазнавала значного зовнішнього впливу, 

передусім, з боку Росії, підґрунтям для якого значною мірою також були зазначені 

протиріччя між різними регіонами країни, питання національної приналежності та 

мовного фактору. Саме наявність цих відмінностей і протиріч, як зазначалося 

вище, стала підґрунтям їх використання в якості передвиборної технології, а в 

міжнародному контексті – як інструменту зовнішнього впливу на суспільно-

політичну та соціально-економічну ситуацію в країні, на політичний курс, який 

здійснюється державною владою України.  

Вагомим внутріполітичним чинником є структурно-організаційний, який 

залежить і від архітектури регіональної та місцевої виконавчої влади, її 

повноважень, особливостей виборчого законодавство, прав та повноважень 

опозиційних політичних сил. Політична опозиція в західному регіоні функціонує 

на рівнях публічному, громадському та місцевому представницькому. Однак 

політична дійсність переконливо засвідчує багатоманітність моделей політичної 

опозиції. Зокрема йдеться про опозицію в рамках регіональних виконавчих 
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структур, формування якої можливе в умовах їх подальшої політичної 

структуризації та перерозподілом владних повноважень між президентом, 

парламентом та урядом. В умовах надмірної персоніфікації політики і влади не 

можна не враховувати і значний організаційний ресурс регіональних опозиційних 

лідерів, спроможних мобілізувати протестний потенціал населення [28, с.74–76]. 

Суб’єктами опозиційної діяльності в регіоні є також як проурядові, так і 

неурядові партії, громадські організації і рухи, які публічно заявили про свою 

опозиційну діяльність. Таке широке визначення опозиції дозволяє врахувати 

реальну розстановку політичних сил в регіонах і виявити міжрегіональні 

відмінності в стратегії і тактиці її діяльності. Це також зумовлено відсутністю 

юридичного закріплення в країні статусу опозиції. Важливим механізмом 

реалізації альтернативної політики є органи місцевого самоврядування (передусім 

обласні, районні, міські ради). 

Будучи зосередженими переважно на реалізації організаційно-господарських 

функцій, ці інституції все ж не стоять осторонь політики. В представницьких 

органах влади опозиційні партії мають можливість критики та певної корекції 

владних рішень щодо соціально-економічного та політичного розвитку областей. 

Здійснюючи артикуляцію (виділення, вираження) та агрегацію (підсумок, 

узагальнення) інтересів тих соціальних верств, які не задоволені існуючою 

владою, вони впливають на формування опозиційних настроїв в суспільстві. Для 

пропаганди своїх ідей та завоювання симпатій електорату в їх арсеналі 

залишаються такі форми роботи, як виступи в засобах масової інформації, 

проведення зборів, мітингів, демонстрацій, пікетувань та інших акцій як 

політичного, так і неполітичного характеру, виступи з критикою державної 

політики, або діяльності регіональної влади, підтримка протестних акцій 

населення [28, с.75]. Забезпечення політичною системою певного рівня 

конкуренції в депутатському корпусі створює сприятливі умови для появи 

політичної опозиції. Потенційно така роль відводиться меншості, яку в цих 

умовах не задовольняв статус «пасивного спостерігача». Диференціація в 
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депутатському корпусі на більшість та меншість відбувалась на фоні складних 

суспільно-політичних процесів в Україні.  

Так, наприклад, формування політичної опозиції в 2010–2013 рр. відбувалося 

в складних умовах жорсткої конкуренції між опозиційними політичними партіями 

(ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», ПП Народний Фронт та ПП «УДАР») та 

ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ, кожна з яких намагалася посилити свій вплив в регіонах. 

Все це позначилося на характері відносин між провладними і опозиційними 

силами в регіонах. При цьому самоідентифікація певних політичних сил з владою 

чи опозицією в окремих областях носила відмінний від загальноукраїнського 

характер. 

У результаті виборів 2010 р. ми отримали досить різнополюсну регіональну 

владу. Склалася ситуація, коли партії ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», ПП 

Народний Фронт, які заявляли про свою опозиційність до уряду, мали 

переконливу більшість в обласних радах західного регіону Україні, тоді як влада в 

Центрі, Півдні та Сході практично монопольно належала ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. За 

результатами парламентських та місцевих виборів, що відбувалися вже після 

Революції Гідності в західних областях країни, спостерігається вплив 

пропрезидентських і, водночас, опозиційних до уряду партій. Разом з тим 

пропрезидентський табір в регіоні залишався внутрішньо диференційованим. 

Однією з причин стала конкурентна боротьба при формуванні більшості в 

обласних та місцевих радах 2015 р. Зокрема це ускладнило відносини між 

фракціями «Солідарність», «Народний Фронт» та «Самопоміч».  

Також зауважимо, що деякі політичні партії використовують стан 

опозиційності як тимчасовий після програних в регіоні виборів і намагаються 

використати сприятливу ситуацію для мобілізації протестного електорату з метою 

завоювання влади («Опозиційний блок» та ін.). Як бачимо, якщо статус опозиції 

на загальноукраїнському рівні є в загальних рисах визначеним, то в регіонах він 

не має чіткої фіксації. Прикладом може слугувати становище політичної партії 

«УКРОП» в Івано-Франківській обласній та міській радах, де в першому випадку 
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ця політична сила сформувала більшість в обласній раді, тоді як у міській 

знаходиться в опозиційному становищі до фракцій більшості та міського голови.  

У залежності від розстановки політичних сил опозиція в межах однієї області 

може мати домінуючий владний характер в межах іншої ні. Одним з суб’єктивних 

чинників цього стану є політична диференціація регіонів, яка помітно 

поглибилася під час президентських та парламентських виборів 2005-2007 та 

2010-2015 рр. В їх ході загострилась політична та соціальна напруга, більш 

помітним став регіональний характер впливу партій. Для опозиційних сил 

наявність певних відмінностей і протиріч між регіонами стало підґрунтям їх 

використання в якості інструменту політичної боротьби (діяльність 

«Опозиційного блоку» у південному та східному регіоні). 

Як у східному, так і у західному регіоні після президентських виборів 2014 р. 

спостерігалося певне загострення проблем в площині «влада-опозиція». Оскільки 

за Президентом поряд з іншими повноваженнями залишається призначення голів 

обласних та районних державних адміністрацій. Тобто президентські структури і 

надалі виконують функції виконавчих органів влади в регіонах. При цьому 

фактично у всіх західних областях представники ВО «Батьківщина», ПО 

«УКРОП», ВО «Свобода», Радикальної партії Олега Ляшка, партії «Об’єднання 

«Самопоміч» згідно політичних домовленостей займають посади, в тому числі і 

керівні в обласних та районних державних адміністраціях. В західному регіоні 

вони є місцевими «партіями влади» і така розстановка сил є підставою для 

оптимальної і конструктивної взаємодії між виконавчими та представницькими 

структурами. Подібна ситуація відбувалася і в минулий період 2010-2014 рр., коли 

центральна влада та влада більшості областях належала ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, що 

фактично виступала партією гегемоном в тодішньому політичному процесі. 

Кардинально протилежна стан спостерігається в південних та східних 

регіонах України. Де місцеві органи влади сформовані відповідно до симпатій 

своїх виборців виявилися фактично у політичній опозиції до президентських 

інституцій, сформованих з представників «революційного» табору. Ситуацію 

електоральних поділів 2014-2015 рр. можна порівняти з ситуацією 2004-2006 рр. 
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Коли призначення на посади голів облдержадміністрацій в областях, де більшість 

в радах 2006 р. мали представники ПР, СПУ, КПУ, а в 2015 р. представники ПП 

«Опозиційний блок», ПП «Відродження», «Наш край» та Аграрної партії України 

створювало потенційне поле напруження у взаємовідносинах між двома центрами 

влади з приводу делегованих повноважень та меж політичного впливу. З іншої 

сторони, становище в західному регіоні після місцевих виборів 2010 р. де 

більшість рад була сформована переважно з представників опозиційних до уряду 

сил повторила ситуація виборів 2015 р. тільки вже на південному-сході України. 

Зрозуміло, що це все ускладнює реалізацію центральною виконавчою владою 

своїх рішень на місцях та не сприяє стабільності в державі загалом [175]. 

Можна погодитись з думкою Ю. Шведи, що на цій основі ми знову будемо 

мати «парад рішень, спрямованих на захист своїх регіональних, а не 

загальнонаціональних інтересів, оскільки вони зігноровані на національному рівні 

при формуванні центральної влади» [299,с. 49]. Жителі Галичини, як і Західного 

регіону України загалом, традиційно відзначаються високим рівнем політичної 

активності, довірою до державних інституцій, стійкою підтримкою національно-

демократичних сил та європейського вектору розвитку держави. Відповідні 

усталені моделі політичної поведінки сформувалася під впливом цивілізаційних, 

культурних, етнічних особливостей регіону, стійкості історичної пам’яті, 

специфіці розвитку української мови та релігійно-конфесійних традиції в регіон. 

Що в сукупності дає підстави стверджувати про особливості політичної 

субкультури регіону. 

Для західних областей як і цілої України загалом, характерним є не повне 

розуміння сутності легальної політичної опозиції як потенційного суб’єкта влади і 

запоруки стабільності політичної системи. Сили, що називають себе «опозицією» 

не завжди виконують відведені їм функції, займаючи швидше деструктивну ніж 

конструктивну позицію у процесі вироблення альтернативної політики. 

Опозиційні лідери часто допускають некоректні висловлювання в оцінці 

діяльності опонентів, не бажають визнавати певні дії влади успішними. Власне ці 
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проблеми є типовими для всіє країни, незалежно від домінуючих в регіоні 

партійних сил. 

Позитивним кроком до конструктивної співпраці між владою і опозицією 

має стати прийняття змін до законів, які регулюють діяльність політичних 

об’єднань та органів місцевого самоврядування, в яких було б офіційно 

закріплено право як громадян так і певних політичних об’єднань на опозиційну 

діяльність. Це дозволило б розрядити напругу у взаємовідносинах між 

провладними та опозиційними силами на регіональному рівні. 

Існування різних підстав для опозиційності, у поєднанні з особливостями 

партійної системи України, відкривають можливості для діяльності різних 

опозиційних типів, в представницьких органах влади. При цьому, конфігурації 

таких опозицій можуть бути різними. Зокрема, можуть існувати ідеологічно 

різнорідні коаліції. За таких умов опозиційність не залежить від ідеологічних 

чинників, оскільки, між опозиційними і провладними силами різних ідеологічних 

спрямувань можуть складатися ситуативні союзи, зумовлені тимчасовим збігом 

тактичних цілей та бізнесових чи політичних інтересів.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Трансформація владних структур у західних областях України мала свою 

специфіку, що помітно позначилася на перебігу й швидкостях даного процесу. 

Результати виборів, що проходили за демократичною процедурою, істотно 

вплинули на формування органів державної влади. Більше того, в умовах 

розгорнутої компанії декомунізації, партії національно-демократичної 

спрямованості мали можливість значно розширити свій вплив у регіоні. У 

Галичині, зокрема, владою були створені оптимальні умови для їх легалізації та 

організаційної розбудови. Беручи до уваги відсутність в Україні закону про 

громадські організації і виходячи з власних повноважень, Обласні ради 
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Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей прийняли тимчасове 

положення, за яким відбувалася реєстрація нових політичних партій на 

регіональному рівні. На досягнення цієї цілі була головним чином зорієнтована 

діяльність виконавчих органів влади. Як бачимо, такими діями обласна влада на 

Галичині намагалася прискорити процес інституціоналізації політичних партій, 

відмінних від комуністичної. Саме завдяки даній політиці найбільш масовими та 

впливовими стали партії національно-демократичного спрямування. За 

результатами виборів 1994 р. відбулися зміни в партійному представництві 

місцевих рад, зріс відсоток партійних депутатів, партії отримали можливість 

формувати свої фракції  та здійснювати вплив на політику місцевого та обласного 

рівня. 

Разом з тим, політико-правова неврегульованість питань розмежування 

різних гілок влади ускладнювала повноцінне функціонування представницьких та 

виконавчих структур у західних областях України. Дала про себе знати 

неузгодженість в діяльності обласних та міських представницьких органів влади. 

Слід зазначити, що дана система розподілу повноважень породжувала нові 

протистояння між різними гілками влади, була розбалансованою та носила 

нестабільний характер роботи. Остаточно відновити виконавчу вертикаль влади 

вдалося за результатами укладення 8 червня 1995 р. Конституційного договору 

між Президентом  та Верховною Радою України. Виконавча влада на місцях 

фактично виводилася з-під впливу парламенту. Відновлювалася система місцевих 

державних адміністрацій. Але окремими своїми положеннями Конституційний 

договір створював «ефект подвійної легітимності», внаслідок чого система 

стримувань та противаг приводила до конфліктів між гілками влади, 

нестабільності та розбалансованості. Система влади, містила в собі ознаки як 

президентсько-парламентської, так і парламентсько-президентської форми 

правління. Остаточно вирішити проблему вдалося після прийняття Конституції 

України 1996 р. 

Однак, навіть в першій половині 2000-х років в західних областях України 
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виникали протиріччя між адміністрацією Президента та Урядом з одного 

боку та місцевими радами з іншого з питань зовнішньополітичного курсу, 

внутрішньої політики, економіки, освітньо-гуманітарної сфери, що породило ряд 

регіональних відцентрових тенденцій. Причина таких протиріч була пов’язана з 

електоральними вподобаннями населення регіону та домінуванням більшості 

національно-демократичних політичних партій, що займали опозиційну позицію 

стосовно президента Л. Кучми. Саме період 2002–2004 рр. окреслив початок 

глобального протистояння «помаранчевого» та «біло-голубого» блоків 

політичних партій. Протягом 2004-2014 рр. в Україні відбувалися суттєві зміни в 

конституційно-правовому полі держави, політичній і партійній системах, 

характері політичного режиму в цілому. Ці зміни, з одного боку, були наслідком 

діяльності, опозиційних сил, з іншого – впливали на їх дії та визначали 

конфігурацію опозиції в цілому.  

У цьому процесі можна виділити 4 основні етапи: 1) серпень 1991 – травень 

1996 р. – характеризується процесами формування архітектури місцевої влади 

(заборона КПУ, впровадження інституту державних адміністрацій, прийняття 

закону про місцеве та регіональне самоврядування; 2) червень 1996 – вересень 

2006 р. – остаточне закріплення цілісної вертикалі виконавчої влади та 

перерозподіл повноважень з органами місцевого самоврядування; 3) жовтень 

2006 – листопад 2013 – пошук нової моделі місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою; 4) від квітня 2014 р. – розпочався 

процес децентралізації та реформи місцевого самоврядування задля досягнення 

оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та 

органами виконавчої влади та створення дієздатних територіальних громад. 

В процесі дослідження нами також виокремлено кілька груп чинників що 

детермінують регіональні особливості діяльності влади та опозиції: 1) культурно-

історичні (політична культура, історична пам’ять, ідеологічні та релігійні 

особливості, політичні міфи та стереотипи); 2) національно-етнічні (почуття 

національної приналежності, мовно-гуманітарний, зовнішньополітичної 

орієнтації); 3) структурно-організаційний (форма державного устрою,особливості 
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виборчого законодавства, модель місцевого самоврядування, система 

повноважень регіональної та місцевої виконавчої влади та опозиційних сил). 

Жителі західних областей України загалом, традиційно відзначаються високим 

рівнем політичної активності, довірою до державних інституцій, стійкою 

підтримкою національно-демократичних сил та європейського вектору розвитку 

держави. Відповідні усталені моделі політичної поведінки сформувалася під 

впливом цивілізаційних, культурних, етнічних особливостей регіону, стійкості 

історичної пам’яті, специфіці розвитку української мови та релігійно - 

конфесійних традиції в регіон. Все це в сукупності дає підстави стверджувати про 

особливості політичної субкультури регіону. Попри це, для західного регіону як і 

цілої України загалом, характерним є не повне розуміння сутності легальної 

політичної опозиції як потенційного суб’єкта влади і запоруки стабільності 

політичної системи. Тому сили, що називають себе «опозицією» не завжди 

виконують відведені їм функції, займаючи швидше деструктивну ніж 

конструктивну позицію у процесі вироблення альтернативної політики. 

Опозиційні лідери часто допускають некоректні висловлювання в оцінці 

діяльності опонентів, не бажають визнавати певні дії влади успішними. Власне ці 

проблеми є типовими для всіє країни, незалежно від домінуючих в регіоні 

партійних сил. На нашу думку, перехідний тип політичної системи, який 

характерний для України потребує законодавчо закріпленого статусу політичної 

опозиції, її повної інституціоналізації. За французьким зразком це може бути 

конституційно закріплена норма що гарантує опозиційну діяльність в державі.  
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РОЗДІЛ 4. ДИНАМІКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

 

 

4.1 Формування принципів взаємодії опозиції та влади на регіональному 

рівні 

 

 

Політична взаємодія між владою та опозицією є досить широким поняттям, 

що включає в себе ввесь спектр дій від протистояння до співпраці. Взаємодія 

інститутів політичної опозиції та державної влади обумовлена взаємовпливом 

опозиційних фракцій меншості у місцевих радах на органи законодавчої та 

виконавчої влади, а останніх – на визначені фракції [95, с. 206–207]. У даному 

контексті слід звертати увагу на права, повноваження, важелі впливу політичної 

опозиції на органи законодавчої та виконавчої влади, а також набір механізмів, 

методів впливу останніх на зазначений суспільний інститут. Зазвичай дослідники 

виділяють такі типи взаємодії: 1) співробітництво, тобто сприяння партнерів один 

одному, що активно спрямоване на досягнення добробуту населення 

країни/області/громади.; 2) протиборство, протидія одне одному; 3) ухилення від 

взаємодії, ігнорування діяльності один одного; 4) односпрямоване сприяння, коли 

один ухиляється від взаємодії, а інший сприяє досягненню цілей іншого, чи 

спільних цілей; 5) односпрямована взаємодія, тобто, коли  один з партнерів 

перешкоджає досягненню цілей іншого, а інший ухиляється від взаємодії з 

першим; 6) контрастна взаємодія: один з учасників прагне сприяти іншому, а той 

удається до стратегії активної протидії першому; 7) компромісна взаємодія: 

партнери проявляють окремі елементи як сприяння, так і протидії [95, с. 206–207].  

Протистояння між опозиційними фракціями місцевих рад з одного боку і 

провладними партіями та органами виконавчої влади з іншого призводить до 

деструктивних проявів такої взаємодії. Надмірна політизація представницьких 

органів територіальних громад нерідко призводила до зміни акцентів в діяльності 
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рад. Господарські, економічні, культурні питання розвитку територій відходили 

на другий план, звільнивши місце для боротьби за політичну владу. Як наслідок, 

першочерговими завданнями рад, принаймні до початку 2014 р., було намагання 

вирішувати глобальні питання: проголошення територій вільними від НАТО; 

надання російській мові статусу регіональної; прийняття звернень до депутатів 

Верховної Ради з вимогою утворення бажаних коаліцій тощо. 

Як засвідчують результати соціологічного опитування, проведеного Центром 

соціальних та маркетингових досліджень «SOCIS» та Соціологічною групою 

«Рейтинг», місцевим органам влади в кінці грудня 2013 р. не довіряло 54,6% 

опитаних, а, відповідно, висловили свою довіру 37,8 % населення України [269]. 

Зведені дані служби соціологічних досліджень центру Разумкова показують інші 

результати [295] (див. Додаток Є, Таблиця Е. 1). Згідно з опитуваннями, 

проведених центром Разумкова, з 6 по 12 березня 2015 р. зовсім не довіряло 

місцевим органам влади 18.8% опитаних, скоріше не довіряло – 33.7%, скоріше 

довіряло – 34.9% і цілком довіряло всього лиш 5.7 % опитаних жителів України 

(опитування не проводилося в окупованій АРК та ОР Донецької та Луганської 

обл.) [261]. За результатами опитування центру соціологічних та маркетингових 

даних SOCIS органи місцевої влади користуються повною довірою лише 4,6% 

українців. Місцевій владі швидше довіряють 34,6%, а не довіряють 59,2% [242]. 

Ці дані свідчать про неоднозначність оцінок рівня довіри і недовіри з боку 

населення радам. Тенденція до зниження чи підвищення довіри також залежить і 

від рівня влади (центральний, регіональний, місцевий). Можна виділить певну 

закономірність: чим вищий рівень влади, тим більшу недовіру в суспільстві вона 

формує стосовно себе. На ці показники впливають ряд чинників, зокрема тип, 

виборчої системи, розклад політичних сил в регіоні, рівень місцевої корупції та ін. 

Слід також зауважити, що паралельне виконання владних функцій примушує 

інститут політичної опозиції та державну владу застосовувати різні форми та 

механізми конструктивної взаємодії. Наприклад, з одного боку, це актуальні 

законопроекти, депутатські запити, питання до уряду, голови ОДА чи міського 

голови, депутатські слідчі парламентські комісії чи комісії в радах, дебати, 
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слухання, тіньовий опозиційний кабінет міністрів тощо, а з іншого –  законодавча 

та представницька діяльність, позаапаратна організаційна діяльність: наради, 

семінари, засідання, круглі столи, анкетування громадян, створення дорадчих 

органів (громадських рад ) тощо. 

Своєчасне вирішення та недопущення політичних конфліктів на місцевому 

рівні напряму залежить від ефективної взаємодії політичної опозиції та влади, від 

яких насамперед залежить рівень суспільного благополуччя. У цьому плані досить 

вдалим є досвід роботи Івано-Франківської обласної ради шостого 

демократичного скликання, до якої було обрано 114 депутатів від 13 політичних 

сил. Склад тодішньої обласної ради, обраної на чергових виборах сільських, 

селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів 

31 жовтня 2010 р. представляв собою своєрідний зріз українського політикуму. 

Кожна з партійних фракцій мала свої політичні уподобання, ідеологічні позиції, 

програмові завдання тощо. 

Втім, незважаючи на політичну різнорідність депутатського корпусу, 

народним обранцям все ж таки вдалося знайти політичний компроміс та 

об’єднати політичні сили таким чином, щоб обласна рада працювала як єдиний 

цілісний механізм. Конструктивний підхід щодо роботи всього депутатського 

корпусу перш за все позначився при вирішенні актуальних соціально-економічних 

питань, проблем у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, екології та 

ін. Проблеми ж у політичній сфері, які були основним чинником протистояння 

між тогочасною депутатською більшістю та меншістю в обласній раді, 

виносилися в площину дискусій та політичних заяв. 

Перш за все, на Прикарпатті вдалося консолідувати зусилля 

націоналістичних та національно-демократичних партій у процесі створення 

депутатської більшості. Фракції політичних партій ВО «Свобода», ВО 

«Батьківщина», «Наша Україна», «Фронт Змін», НРУ та ПП «За Україну!» 

об’єднали свої зусилля і за європейським демократичним принципом поділили 

між собою повноваження та взяли відповідальність за функціонування обласної 

ради. В процесі подальшої діяльності до цієї неформальної більшості приєдналася 
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фракція партії УДАР. Її стабільність та партнерська взаємовідповідальність стали 

запорукою успішного функціонування всієї обласної ради. З важливих проблем 

соціально-економічного характеру участь у голосуванні також приймали частини 

фракцій «Української партії», «Відродження» та навіть ПАРТІЯ РЕГІОНІВ.  

Головним пріоритетом діяльності Івано-Франківської обласної ради в 2010–

15 рр. став розвиток місцевого самоврядування, яке за понад двадцять років свого 

функціонування потребувало кардинальних реформ. Власне, крізь призму цього 

пріоритету й здійснювалася робота над вдосконаленням механізмів 

функціонування місцевого самоврядування поряд з виконавчою вертикаллю 

місцевих адміністрацій. На практиці це означало не лише посилення ролі обласної 

ради, але й усієї системи органів місцевого самоврядування області загалом. 

Як свідчать результати дослідження проведені у серпні 2011 р., проведеного 

соціологічною групою «Рейтинг», близько 60% місцевих мешканців переконані, 

що більше повноважень для вирішення соціально-економічних проблем в регіоні 

має мати саме місцеве самоврядування. Водночас, лише 4% віддають перевагу 

центральній і 20% – місцевій виконавчій владі. У значній мірі це зумовлено й 

набагато більшим рівнем довіри населення до органів місцевого самоврядування, 

що становить близько 40%, у той час як місцевим органам виконавчої влади 

довіряє лише 9% мешканців області, а центральній – тільки 2% [260]. 

Обласна рада, сприяючи перетворенню органів місцевого самоврядування на 

реальні та ефективні центри організації та управління територіальними громадами 

краю, прийняла Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-

Франківській області на 2011–2015 роки та провела ряд обласних конкурсів 

проектів та програм органів місцевого самоврядування [96]. У цей період на 

Прикарпатті вдалося налагодити ефективну співпрацю і вийти на якісно вищий 

рівень взаємовідносин між нею та районними, міськими, селищними, сільськими 

радами, громадськими організаціями й політичними партіями. Було створено 

Громадську раду місцевого самоврядування при голові обласної ради – дорадчий 

орган, у процесі функціонування якого представники громадських організацій та 

політичних  партій області мали можливість висловити свою позицію з того чи 
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іншого питання, внести пропозиції, які враховуються обласною радою при 

прийнятті кінцевих рішень [50]. Задля налагодження ефективного процесу 

підготовки проектів рішень обласної ради, при якому б ураховувалися пропозиції 

районних та міських рад, а також з метою подання до Верховної Ради України 

пропозицій щодо реформування законодавства у сфері місцевого самоврядування, 

утворено Консультативну раду з питань місцевого самоврядування, до якої 

увійшли голови всіх районних рад та міські голови міст обласного значення. 

У результаті обговорення Консультативною радою, яка включала як 

представників провладних, так і опозиційних політичних сил, були прийняті:         

«Програма соціально-економічного та культурного розвитку області в 2011–2015 

рр.», «Програма розвитку туризму в області на 2011–2015 рр.» та «Регіональна 

цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-

Франківській області 2014–2015 рр.» та ін. Керівництву обласної ради також 

вдалося посилити впорядкованість у роботі депутатського корпусу, провести 

навчання депутатів, закріпити депутатів, обраних за партійними списками, до 

адміністративно-територіальних одиниць; запровадити дієвий контроль за їх 

участю у сесіях обласної ради (найбільш дисциплінованими в цьому плані були 

фракції НРУ, «Наша Україна», ВО «Свобода», «УДАР», ВО «Батьківщини»), 

засіданнях постійних депутатських комісій, за проведенням ними прийомів 

громадян. 

Також було запроваджено системний і планомірний підхід до підготовки 

проектів рішень. Для окреслення проблем і визначення шляхів їх розв’язання було 

ініційовано своєрідні громадські слухання на розширених засіданнях постійних 

комісій ради, впроваджено зустрічі депутатів обласної ради в районах області, за 

результатами яких, а також після проведення відповідних консультацій з 

депутатським корпусом місцевих рад, керівниками органів місцевого 

самоврядування, представниками опозиційних сил, громадою, було прийнято 

рішення про фінансування з обласного бюджету тих об’єктів соціально-

культурного призначення, які вимагають першочергової уваги [50].  
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Вперше серед обласних рад в Івано-Франківській області було замовлено 

соціологічне дослідження «Стан та розвиток місцевого самоврядування на Івано-

Франківщині», за результатами якого вдалося простежити тенденції та 

виокремити ті нагальні проблемні питання, на вирішення яких слід першочергово 

звернути увагу [263]. Незважаючи на специфіку Івано-Франківської області в 

політичному спектрі, обласній раді, вдалося налагодити конструктивну співпрацю 

з обласною державною адміністрацією в питаннях забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку регіону. Депутатський корпус обласної ради без 

огляду на партійну приналежність і пов’язані з цим світоглядні розбіжності був 

одностайним при вирішенні важливих соціально-економічних проблем. 

Задля сприяння розвитку міжрегіонального порозуміння обласна рада 

виступили ініціатором проведення в м. Яремче 11 березня 2011 року засідання 

Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної 

Ради України. На ньому були розглянуті питання законодавчого забезпечення 

адміністративно-територіальної реформи в Україні, а також стану і перспектив 

розвитку туризму в Івано-Франківській області. Також вдалося налагодити 

конструктивну співпрацю із сусідніми областями західного регіону. Зокрема в 

питаннях визначення спільних завдань та заходів щодо збереження природних 

екосистем та розвитку туризму у Дністровському ландшафтному парку було 

розглянуто на спільному засіданні постійних депутатських комісій Івано-

Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад. За результатами було 

підписано угоду про співробітництво зі збереження природних екосистем, 

розвитку туристичного та рекреаційного потенціалу регіону. Основним 

пріоритетом діяльності обласної ради в найближчі роки залишається розвиток 

місцевого самоврядування, вдосконалення існуючих програм та запровадження 

нових, адже реформа місцевого самоврядування в Україні лише набирає обертів.  

У світлі цього окреслено пріоритети напрями діяльності Івано-франківської 

обласної ради після чергових виборів 25 жовтня 2015 р.: 

- використання системного і комплексного підходів при формуванні та 

прийнятті програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 
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інших регіональних цільових програм шляхом врахування тих доручень виборців 

депутатам обласної ради, які випливають з реальних потреб відповідного 

виборчого округу чи територіальної громади в цілому; 

- сприяння сталому соціально-економічному розвитку області через 

підтримку та співфінансування громадських ініціатив у рамках реалізації 

спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; 

- перегляд Стратегії економічного та соціального розвитку територій області 

до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради у 2007 році, із урахуванням 

сучасних національних пріоритетів політики модернізації з адекватною оцінкою 

наявних в області ресурсів; 

- вдосконалення практики і змісту розгляду на кожній сесії обласної ради 

ходу виконання рішень про депутатські запити; 

- реорганізація у повній відповідності до сучасних потреб виконавчого 

апарату обласної ради –  створення нових підрозділів (зокрема, міжнародних 

зв’язків і проектної діяльності та інформаційно-аналітичного сектору).  

Досвід модернізації виборчих систем свідчить про те, що ефективна робота 

органів місцевого самоврядування залежить від вчасності корегування 

суспільством виборчого законодавства щодо відповідності новим суспільним 

вимогам та перспективам. Окрім того, досвід показує, що своєчасне вирішення та 

недопущення місцевих політичних конфліктів напряму залежить від ефективної 

взаємодії політичної опозиції та влади, від злагодженої роботи місцевих 

представницьких органів влади.  

Отже, консенсусність у вирішенні нагальних соціально-економічних 

проблем, готовність до діалогу з політичних питань розвитку держави, прозорість, 

відкритість, дисципліна і взаємоконтроль є основними принципами в процесі 

налагодження конструктивної взаємодії влади та опозиції не тільки на місцевому, 

але й на центральному рівні. 
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4.2 Вплив місцевих виборів на функціонування інституту політичної 

опозиції в західному регіоні України 

 

 

Демократичні перетворення, які розпочалися в УРСР з кінця 1990-х рр. 

спиралися на цілий ряд чинників політичного, економічного, соціального та 

навіть історичного характеру. Характерно, що в різних регіонах України процес 

демократичного транзиту також мав і свої особливості в силу різної ціннісної 

орієнтації їх жителів. Завдяки історичним традиціям самоврядування в західних 

областях України зміни, що відбувалися, викликали активізацію громадського 

життя, що здійснювало потужний вплив на центральні органи влади. Варто 

відзначити про нерівномірність процесів демократизації регіонів України, які від 

західних областей поширювалися на Центр та Північ, втрачаючи темп на Півдні 

та Сході держави. Активізація демократизації політичного життя сприяла появі 

серед західноукраїнського населення альтернативних КПУ політичних рухів, 

самодіяльних політичних організацій, більшість з яких була орієнтована на 

оновлення суспільства і носила опозиційний характер до радянської влади. 

Процес творення опозиційних до КПУ політичних сил розпочався вже в 

липні-серпні 1988 р. у Львові. Паралельно з виступами в Прибалтійських 

республіках, виник Демократичний фронт сприяння перебудові. У цей час 

практично в усіх західноукраїнських областях активно діяли неконтрольовані 

державою та партією структурні підрозділи громадсько-політичних формувань: 

Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка, «Меморіалу», асоціацій 

«Зелений світ», спілки Незалежної творчої інтелігенції, окремі політичні групи. 

Одночасно почали виникати різноманітні культурологічні, науково-культурні 

клуби з політичним забарвленням («Рух» (Івано-Франківськ), «Тернове поле» 

(Тернопіль), «Оберіг» (Чернівці) тощо» [21, с. 80]. Разом з тим, в ряді областей 

становлення громадських організацій відбувалося досить своєрідно. Зокрема, 

створення нових організацій на Буковині значною мірою було зумовлене 

складним екологічним становищем та епідеміологічною обстановкою, так в цей 
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час виникла громадська організація «Зелений Рух Радянської Буковини» [124, 

с. 55].  

Найвпливовішою політичною силою в регіоні у кінці 1980-х роках стає 

Народний Рух України за перебудову. Вперше в Україні ідея НРУ за перебудову 

виникла у липні 1988 р. у Львові на несанкціонованому мітингу, на якому 

обговорювалося питання про будівництво пам’ятника Т. Г. Шевченку. Однак, на 

заваді організаційного оформлення масового руху стала активна протидія з боку 

місцевої влади. Саме в західних областях України найбільш інтенсивно проходив 

процес створення рухівських осередків. Однією з перших утворилася 

Тернопільська організація НРУ. Її установча конференція відбулася 24 березня 

1989 р. через 36 днів після опублікованого проекту Програми НРУ [12, с. 11]. 7 

травня 1989 р. засновано Львівську регіональну організацію НРУ. Прийнята на 

установчій конференції декларація відзначалася радикалізмом у порівнянні з 

проектом Програми НРУ. У ній були відсутні, на відміну від проекту програми 

Руху, згадки про «соціалізм» і про «керівну роль КПУ». Підкреслювалося, що 

організація виступає за відновлення державного суверенітету республіки [12,с.11-

13]. Створення Львівської регіональної організації НРУ стало надзвичайно 

важливою подією, що надихнула прихильників цієї організації і в інших регіонах 

республіки. Так, 22 липня була створена Рівненська, 12 серпня – Івано-

Франківська, 20 серпня – Волинська, 26 серпня – Чернівецька, а 23 вересня – 

Закарпатська  регіональна організація. Динаміку зростання рухівських процесів у 

Західній Україні засвідчила поява великої кількості осередків НРУ в Івано-

Франківській області, так з вересня 1989 р. по жовтень 1990 р. було засновано 31 

осередок. Високий рівень патріотизму українців даного регіону сприяв залученню 

широких кіл громадськості до участі в процесі демократичних перетворень даного 

періоду [53, с. 91]. Осередки Руху стихійно з’являються на підприємствах, в 

організаціях, трудових колективах. Так, на Волині осередки НРУ станом на 

серпень 1989 р. були створені на 2 підприємствах і на базі художньо-виробничих 

майстерень художнього фонду УРСР [12, с.12,13].  
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Процес організаційного становлення рухівських структур в регіоні 

відбувався досить синхронно і скоординовано. Закономірним явищем, з огляду на 

втрату культурних цінностей та типу політичної поведінки в радянський період, 

виглядає той факт, що більшість партій, які створювались в регіоні на початку 90-

х років назвою або змістом програм декларували свою причетність до ідейно-

політичної течії неоконсерватизму. Серед них слід відзначити УРП, УКРП, 

УНКП, УХДП, НРУ, які своїми основними програмними завданнями ставили 

розбудову державних інституцій; та розвиток національної самобутньої культури.  

Події 1989 р. – початку 1990 р. створювали враження, що український рух 

досяг необхідної критичної маси, і тепер його найближчим завданням є 

завоювання політичної влади у республіці. Можливість легального приходу до 

влади відкрилася після прийняття наприкінці жовтня 1989 р. Верховною Радою 

Української РСР рішення про проведення безпосередніх змагальних виборів (на 

кожне місце мали бути висунуті не менше двох кандидатів) до Рад усіх рівнів. У 

листопаді 1989 р. в Києві сорок неформальних товариств утворили передвиборчий 

Демократичний блок, їхня виборча програма повторювала в основному декларації 

Руху. Січень-лютий 1990 р. пройшли у численних мітингах і зібраннях, що 

захопили навіть денаціоналізований Донбас.  

У документі ЦК КПУ «Про підсумки виборів народних депутатів 

Української РСР та місцевих Рад республіки» від 30 березня 1990 р. відзначено, 

що серед 443 обраних народних депутатів УРСР членів КПРС – 85 %, а серед 

депутатів місцевих рад – 51,8 %. Водночас дві третини складу Львівської обласної 

Ради складали представники УГС, НРУ, СНУМУ. Представники національно-

демократичних сил здобули більшість мандатів у міських і районних радах 

Дрогобича, Стрия, Червонограда, Миколаєва тощо. В Івано-Франківській 

обласній раді опозиція до КПУ становила 78,7 %, у міській – 86 %. У Тернополі – 

майже половина в обласній і 60 % – у міській [138, с. 204].  

Демократичний блок на тих виборах здобув близько 25 % голосів виборців. 

У Львівській обл. представники національно-демократичних сил здобули 24 
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мандати (із 24), Івано-Франківській – 11 (12), Тернопільській – 8 (10), Волинській 

– 6 (9), Рівненській – 3 (10), Закарпатській – 3 (11) [11, с. 59]. 

У загальному ж підсумку результати березневих виборів 1990 р. стали 

розчаруванням для демократичної опозиції, оскільки їй вдалося завоювати лише 

четверту частину всіх місць у парламенті. Найкращими були результати у 

Галичині, де опозиціонери виграли 43 із 47 місць на виборах до Верхової Ради, 

отримавши перемогу у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та 

Волинській областях. Демократичні сили отримали перемогу також на місцевих 

виборах в Галичині. У Центральній Україні результати демократичних сил були 

скромніші. Вони одержали половину голосів: в Києві до прикладу – 16 із 22. 

Натомість у Східній і Південній Україні, за винятком деяких великих міст 

(Донецьк і Харків), Демократичний блок зазнав поразки. Вибори 1990 р. показали, 

що головною перешкодою на шляху мобілізації мас є фрагментованість 

суспільства за культурно-мовною та політичною ознакою. 

Так, дослідник НРУ О. Бойко стверджує, що географічне розповсюдження 

рухівських структур було досить неоднаковим – основна їх частка, а це понад 70 

%, була зосереджена у західних областях, саме тут проживало 60 % всіх членів 

НРУ, тоді як 25 % – було зосереджено у центральних, 12 % – у південних і лише 6 

% – у східних областях [17, с. 3–12]. Специфікою процесу становлення і 

трансформації партій правоцентристського спрямування в західних областях є те, 

що їх інституалізація супроводжувалася значною підтримкою населення. Саме тут 

були найчисельніші організації. Зокрема чисельність УРП на момент ІІ з’їзду у 

червні 1991 р. становила без кандидатів 7228 чол. При цьому, частка Львівської, 

Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської та Рівненської областей разом 

складала 63,5% (4880). На долю інших 20 областей припадало лише 37,5% [17, с. 

28].  

Наведені дані свідчать про дисбаланс політичних сил, який намітився з весни 

1990 р. Так, якщо в центральних та інших областях поступово починав 

формуватися ліберально-демократичний центр (Народна партія України, 

Ліберально-демократична партія України), то в західному регіоні України процес 
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політичної структуризації йшов у напрямі конституювання правоцентристських 

формувань [201, с.107]. Власне розбудова цих політичних структур найактивніше 

проходила саме в перші роки незалежності України та відзначалася явною 

нестабільністю, що є характерним для партій перехідного періоду. 

У даний період простежується чітка політична поляризація в поєднанні з 

процесом формування багатопартійної політичної системи. У проміжку 1988 – 

1991 рр. відбувається формування політичної опозиції до КПУ, спочатку в 

форматі громадсько-політичних рухів, а згодом і політичних партій, що яскраво 

засвідчує протистояння КПУ і Демократичного блоку на виборах 1990 р. 

Епохальні події серпня 1991 року кардинально змінили політичну ситуацію на 

заході України. Заборона КПУ призвела до того, що на лівому фланзі партійного 

спектра значно посилилися позиції правоцентристських та правих сил. 

Відсутність дієвих центриських та ліберальних політичних партій робило нову 

політичну систему України надмірно поляризованою та вносило непримиренний 

антагонізм у політичний дискурс між партіями правого та лівого флангів [279, с. 

192]. В першій половині 90-х років у західних областях склалася партійна система, 

яка мала елементи багатопартійності з домінуванням національно-демократичних 

партій. В 1992– 93 рр. центральною лінією суспільно-політичного життя було 

питання протистояння комуністів і антикомуністів. Створення та діяльність 

пропрезидентських Конгресу національно-демократичних сил (УРП, ДемПУ) і 

Антикомуністичного антиімперського фронту (НРУ), в основі яких була боротьба 

з комуністичним минулим, супроводжувалося їхнім внутрішнім протистоянням та 

взаємними звинуваченням.  

Представники цих двох блоків розділилися на два напрями в питанні про 

розбудову суверенної держави. Одні (ДемПУ, УРП) вважали, що незважаючи на 

проголошення незалежності, комуністи залишилися при владі і існує нагальна 

необхідність прискорювати демократичні перетворення у політичній та інших 

сферах життя суспільства. Інші (НРУ) були переконані, що самостійна держава – 

це вища цінність, і головне завдання полягає в тому, щоб не допустити реставрації 

імперії, а реформи можуть почекати [17, с. 41]. Диференціація національно-
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демократичних сил не сприяла підвищенню рейтингу цих партій, що в загальному 

послаблювало правоцентристський табір. Жодна з цих політичних структур не 

була достатньо сильною, щоб стати лідером коаліції, диктуючи свою волю іншим. 

До цього ж додавалися непорозуміння і суперництво за електорат.  

На початку 90-х рр. посилюються процеси нерівномірності розвитку 

політичних інститутів та власне партійних структур в західному регіоні України, 

що дозволяє виділити нам чотири внутрішньорегіональні зони – Галичину, 

Волинь, Буковину та Закарпаття. Динаміку становлення та співвідношення 

політичних сил в цих областях відображають вибори до місцевих рад 1990 і 1994 

рр., які проводилися за мажоритарною системою. Завдяки націоналістичним 

настроям та історичній традиції однією з найвпливовіших партій на виборах 1994 

року був КУН, який здобув симпатії як жителів міст, так і сіл Галичини. На 

Волині, Буковині та Закарпатті партії та організації націоналістичного 

спрямування отримали меншу підтримку.  

Хоча ці області і відзначалася прагненням до соціально-політичних змін, 

проте динамічністю політичних подій помітно поступалися Галичині. У той час як 

навесні 1990 р. у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільських областях 

перемогу на виборах отримав Рух, то на Буковині в місцеві ради було обрано 

лише частину представників демократичної більшості, а у Верховну Раду 

республіки не пройшов жоден демократ. Щодо Волині, то тут спостерігалася 

значна поляризація політичних сил, їх чіткий поділ на лівих та правих. Лівий 

спектр був представлений КПУ, СПУ та СелПУ, тоді як правий фланг –  НРУ, 

УРП та ДемПУ. 

Головними конкуруючими напрямками напередодні місцевих і 

парламентських виборів 1994 р. на Закарпатті були: націонал-демократичний і 

комуністичний. У березні 1994 р. в області було зареєстровано 7 політичних 

партій: ХДПУ, НРУ, УРП, УКРП, КУН, СелПУ та відновлено КПУ. На практиці 

участь у виборах брали представники 15 політичних партій, вказуючи в графі про 

політичну приналежність – безпартійний. Таку ситуацію можна пояснити 

негативним змістом, який вкладали виборці в поняття «партія», пам’ятаючи 
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негативну роль КПРС [173, с. 130]. У Галичині спостерігався й інший процес, 

коли голоси виборців розділилися між демократичними партіями, які 

представляли різні варіанти проведення політичної реформи та подолання 

соціально-економічної кризи, що набрала значних обертів станом на 1994 р. У 

світлі цього, найефективніше провели виборчу кампанію НРУ, УРП та КУН, 

причому НРУ став лідером серед демократичних партій, отримавши 16 мандатів 

або 64% місць у західних областях України. 

Перемога націонал-демократичних партій на виборах 1994 р.                        

(див. додаток Б, Рисунок Б.1) була закономірним явищем з огляду на соціально-

політичні орієнтації населення  регіону. Соціологічні опитування проведені в 1994 

р. свідчили, що громадська думка в цих областях найбільш негативна настроєна 

проти комуністів 38,1% опитаних покладали відповідальність саме на них за 

тогочасний стан економіки, 13,8% респондентів звинуватили в економічних 

негараздах демократів і лише 3,7% – українських націоналістів. Ця обставина 

стала головною причиною того, що представники від КПУ в регіоні не потрапили 

до Верховної Ради [127, с. 16]. Що ж до комуністичної партії, то вона в період з 

1991–94 рр. пройшла шлях від провладної, через заборону, отримавши статус 

опозиційної вже за результатами виборів. Створення фактично нової КПУ в 

регіоні відбувалося завдяки активній агітаційній роботі комуністів, перш за все, 

серед старих її членів. З 1992 р. в усіх областях почали функціонувати комітети, 

що добивалися скасування рішення Президії Верховної Ради про заборону 

діяльності Компартії України. З 1993 р. розпочався процес формування партійних 

осередків та перереєстрації членства. Значну допомогу в формуванні партійних 

структур надали місцеві організації СПУ та СелПУ, зокрема їх члени проводили 

агітаційну роботу щодо вступу в КПУ, друковані органи опублікували звернення, 

програмні документи. Проте, в нових політичних реаліях колишній вплив 

комуністам відновити таки не вдалося. Були значні труднощі з відновленням 

партії на Галичині, Буковині та Закарпатті, де, наприклад, обласна організація 

була відновлена тільки в 1994 р. Дещо краща ситуація була тільки на Волині, 

щоправда і тут виникали значні труднощі в формуванні районних організацій. 
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Загалом ситуацію в західних областях можна охарактеризувати як 

протистояння двох еліт з різними ціннісними орієнтаціями щодо майбутнього 

України. Колишня комуністична номенклатура намагалася будь-що зберегти 

владу у своїх руках, тоді як з іншого боку їй протистояла нова націонал-

демократична еліта, що дедалі активніше завойовувала прихильність широких 

верств населення. 

Роль політичних партій на місцевих виборах 1994 р. в Україні була 

протилежною тому, що відбувається у демократичних європейських країнах. Хоча 

кандидатів від партій було не менше, ніж позапартійних кандидатів у депутати 

місцевих рад, особливо у містах, проте їх вплив на місцеві ради за результатами 

виборів був мінімальним. Закон про місцеві вибори 1994 р. створювався 

переважно для забезпечення перемоги провладних кандидатів, багато в чому 

ігнорував права політичних партій, що стало на заваді формуванню 

громадянського суспільства, структуруванню місцевих рад на партійній основі. 

Внаслідок такого недосконалого корупційного законодавства велика кількість 

кандидатів у депутати місцевих рад отримала перемогу завдяки необмеженому 

доступу до використання фінансових та адміністративних ресурсів.  

Порівнюючи результати місцевих виборів 1994 та 1998 рр., слід наголосити, 

що в 1994 р. застосовувалася мажоритарна виборча система абсолютної більшості, 

тоді як на виборах 1998 р. – мажоритарна, але вже відносної більшості, що дещо 

спростило процедуру встановлення результатів виборів. Маніпуляції з виборчим 

законодавством та свавільним використанням адмінресурсу на місцевих виборах 

1998 р., завершилися безпрецедентною перемогою «безпартійної» бюрократії над 

політичними партіями. Останні завоювали лише 7% депутатських мандатів у 

місцевих радах. Як приклад, зазначимо, що особливістю виборів на Івано-

Франківщині стало те, що двом найбільш впливовим партіям КНУ(як основі 

Національного фронту) та НРУ, що отримали відповідно 17 та 11 депутатських 

мандатів (див. Додаток Б, Рисунок Б. 2) не вдалося сформувати більшість та 

обрати голову обласної ради. Завдяки аморфній безпартійній більшості в раді, 

використанні адмінресурсу голові ОДА (М. Вишиванюку, представнику НДП) 
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вдалося здобути контроль над найбільшою позапартійною фракцією, що 

налічувала 28 депутатів, та на основі партій, що зайняли 3 та 4 місця за 

результатами виборів (АПУ – 5 місць, НДП – 4), сформувати більшість та обрати 

керівні органи обласної ради.  

Натомість на парламентських виборах того ж року політичні сили 

демократичного спрямування (Національний фронт та НРУ) провели близько 70% 

своїх представників до Верховної Ради України. Разом з тим, така ситуація була 

зумовлена не тільки змішаною виборчою системою, яка штучно підштовхувала 

виборців до політичної структуризації, а й виборчими «технологіями» влади. 

Завдяки наявним ресурсам вона, віддаючи частку влади у Верховній Раді України 

новим політичним партіям, зробила все для того, аби «компенсувати» втрати за 

рахунок місцевих виборів і встановити практично повний контроль над 

депутатським корпусом місцевих рад. 

За результатами парламентських виборів 1998р. (див. Додаток Б, Рисунок 

Б.3) можна стверджувати, що змішана виборча система була однією з причин 

втрати популярності націонал-демократичними партіями свого впливу та 

посилення ролі центристських, переважно провладних партій. В Україні до 1998 

р. мажоритарна система виборів не сприяла організації опозиції та її 

інституціалізації. Демократизація режиму, зміна виборчої системи з мажоритарної 

на мажоритарно-пропорційну в 1998 р. сприяли оформленню й структуризації 

політичної опозиції. У Верховній Раді України третього скликання сформувалася 

опозиція, до якої увійшли політична організація «Громада», партія «Реформи і 

порядок» та Народно-Демократична партія України. Більшість місць у парламенті 

отримала опозиційна партія КПУ, яка створила найбільшу парламентську 

фракцію [271, с. 114]. Таким чином, за результатами парламентських і місцевих 

виборів, що проводилися одночасно протиборствуючі політичні сили в різних 

регіонах України, здобули владу як до обласних, так і місцевих рад, що не сприяло 

політичній стабільності та консолідації держави. 

Помилкою влади було поступове згортання діалогу та можливостей для 

співпраці з опозицією, яке відбулося протягом 1998–99 рр. головним чином через 
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недостатню увагу до політичної опозиції з боку органів державної влади. На тлі 

політичних успіхів Конституційної Угоди 1995 р., Конституції 1996 р., та 

міжнародного визнання влада втратила з поля зору опозицію, зосередившись на 

виборах Президента та Верховної Ради України. Зауваження опозиції не 

сприймалися як потенційні загрози політичній стабільності у державі. Заяви ряду 

політиків про загрозу диктатури в Україні були надто абстрактними. Проте на тлі 

цих заяв в Україні склалася дещо інша система влади, яка суттєво відрізнялася від 

влади зразка 1994 – 1996 років. На той час утворилися впливові адміністративно-

фінансові групи, які оформилися у політичні партії та сконцентрували свої 

зусилля на утриманні влади з метою реалізації своїх фінансових інтересів. 

Політичні рішення в державі приймалися інколи під впливом та в інтересах 

зазначених адміністративно-фінансових груп, які при цьому не несли жодної 

відповідальності за ці рішення. Таким чином, втрата діалогу з опозицією значно 

посилила вплив олігархів на українську політику та формування політичних 

рішень.  

Українська опозиція активно заявила про себе лише після початку «касетного 

скандалу» 28 листопада 2000 року. Частина опозиційних лідерів (О. Мороз, 

Ю. Тимошенко, О. Турчинов) критикувала чинного на тай час Президента 

України Л. Кучму, частина перейшла згодом до опозиції згодом (С. Головатий 

після відставки з поста Міністра юстиції України). Більшість учасників 

сьогоднішніх протестних акцій постійно декларували конструктивну «опозицію» 

до влади, готовність співпрацювати з нею та вести діалог. Частина лідерів не 

заявляли про свою опозиційність, будучи при цьому потенційно опозиційною 

(В. Філенко, С. Хмара, В. Чемерис). В основному контури сучасної «опозиції» 

сформувалися після виборів до Верховної Ради України 1998 р. Політична 

напруженість між владою і опозицією постійно зростала, проте мала прихований 

характер. Задоволення інтересів одних олігархічних груп за рахунок національних 

інтересів України спричинило суттєві помилки, які ще більше загострили 

ситуацію. Справа Гонгадзе та «касетний скандал» стали лише приводом до 

конфлікту, причини якого визріли раніше. Формування політичної опозиції на 
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момент оприлюднення записів вже відбулося, і це не вплинуло на конфігурацію 

сторін. Скандал став значним випробуванням для української влади, позиції якої 

значно похитнулися, в той час як опозиція остаточно сформувалася та зміцніла і 

була готова змістити чинну на той час владу. 

Результатом першого досвіду опозиції в боротьбі за владу стало створення 

масової структури – «Громадська ініціатива «Форум Національного Порятунку», 

яка мала на меті відсторонення від влади Л. Кучми, зміну системи влади. 

Досягненням опозиції стало ухвалення (2001 р.) Закону України «Про політичні 

партії в Україні», який гарантує свободу опозиційної діяльності політичним 

партіям. З метою зниження політичного градусу протистояння в тогочасному 

суспільстві указом Президента було створено Політичну раду при Президентові 

України, яка накопичувала пропозиції та рекомендації партій щодо модернізації 

політичної системи держави, поглиблення демократичних реформ, досягнення 

національної злагоди, налагодження конструктивної взаємодії між органами 

державної влади та об’єднаннями громадян задля збереження миру та стабільності 

в державі [279, с. 194].  

Порівнюючи результати виборів найбільших політичних партій на 

парламентських та місцевих виборах 2002 та 2006 рр., можна дійти висновку, що 

їх результати є доволі схожими. Цьому сприяли і строки проведення виборів, і тип 

виборчої системи та ряд ін. факторів. Так, на приклад, від національно-

демократичних опозиційних сил на місцевих виборах 2002 р. (НРУ, УНР, КУН, 

ПРП, УРП, УНП «Собор», РХП, ХНС, ПЗВ) в Івано-Франківській області обрано 

760 депутатів, у Львівській – 905, Тернопільській – 467, Волинській – 177, 

Рівненській – 252, в Закарпатській та Чернівецькій областях – близько 200 [150, с. 

346–351]. У Галичині 4%-й бар’єр подолали два виборчі блоки. Вони ж здобули і 

абсолютну перемогу по одномандатному загальнодержавному окрузі: ВБ 

В. Ющенка «Наша Україна» отримав 74,6% голосів виборців в Івано-

Франківській, 69,0 % – в Тернопільській, 63,9% – в Львівській областях, в той час 

як ВБ Ю. Тимошенко – 9,7% в Івано-Франківській, 17,1% – в Тернопільській і 

8,8% у Львівській областях.  
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До рад різних рівнів (обласної, районних, міських) в Івано-Франківській 

області від найбільш репрезентативних партій як провладних та опозиційних було 

обрано 149 депутатів від АПУ, 7 – Батьківщина, 72 – ДемПУ, «Жінки за 

майбутнє» – 94, КПУ – 4, КУН – 112, НДП – 135, НРУ – 209, «Демократичний 

Союз» – 78, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ – 17, «Реформи та порядок» – 13, СДПУ(о) – 145, 

СПУ – 4. У Львівській області АПУ отримала 396 мандатів, Батьківщина – 14, 

ДемПУ – 6, «Жінки за майбутнє» – 92, КУН – 126, НДП – 123, НРУ – 608, 

«Демократичний Союз» – 39, «Реформи та порядок» – 71, СДПУ(о) – 217. 

У Тернопільській області за результатами виборів в АПУ було 133 депутати , 

Батьківщина – 13, ДемПУ – 24, «Жінки за майбутнє» – 39, КУН – 45, КПУ – 2, 

НДП – 22, НРУ – 207, «Демократичний Союз» – 60, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ – 2 , 

«Реформи та порядок» – 40, Трудова Україна – 3, СДПУ(о) – 39, СПУ –  22. 

Виборча кампанія 2002 р. в Закарпатській області проходила без суттєвих 

порушень законодавства суб’єктами виборчого процесу. Найбільш потужно вона 

була організована й проведена в області ВБ «За єдину Україну» та СДПУ(о). 4% - 

й прохідний бар’єр в Закарпатті подолало 2 політичні партії і 3 виборчі блоки: ВБ 

В. Ющенка «Наша Україна» –  36,63%, СДПУ(о) –  14,01 %, ВБ «За єдину 

Україну» – 10,26%, КПУ –  6,01 %., ВБ Ю.Тимошенко – 4.4%. Хоча вибори 2002 

р. не проходили в області під повним домінуванням СДПУ(о), на відміну від 1998 

р., «Наша Україна» як і загалом на парламентських виборах по Україні, їх 

програла, отримавши тільки одну перемогу на мажоритарному окрузі, а до 

місцевих рад були обрані 8 членів ПРП, 33 – НРУ, 14 – УНР. Перемогу на 

обласному та місцевому рівнях здобули переважно провладні партії, що і 

дозволило їм сформувати більшість: АПУ – 142 депутати, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ – 

20, «Жінки за майбутнє» – 123, «Демократичний Союз» – 119, СДПУ(о) – 1095, 

КПУ – 7, тоді як опозиційні партії отримали набагато скромніші результати (ВО 

«Батьківщина» – 6, ДемПУ – 6, КУН – 19, НДП – 53, НРУ – 31, «Реформи та 

порядок» – 8). 

Подібна ситуація відбувалася і на парламентських виборах в Чернівецькій 

області: «Наша Україна» отримала 46,3% голосів виборців, СДПУ(о) – 10,1 %, ВБ 
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«За єдину Україну» – 5.5%, КПУ – 8,2 %, ВБ Ю. Тимошенко –7.3%., тоді як на 

місцевих виборах перемогли провладні партії. Так, АПУ отримала 214 мандати, 

«Жінки за майбутнє» – 87, КПУ – 29, «Демократичний Союз» – 16, ПАРТІЯ 

РЕГІОНІВ – 15, «Трудова Україна» – 12, СДПУ(о) – 496. Опозиційні партії 

отримали такі результати: ВО «Батьківщина» – 77, ДемПУ – 19, КУН – 2, НДП – 

47, НРУ – 30, «Реформи та порядок» – 1, СПУ –16.  

У Волинській області «Наша Україна» отримала 57,6% голосів виборців на 

виборах до Верховної Ради, СДПУ(о) – 2,3 %, ВБ «За єдину Україну» – 8.0%, 

КПУ – 5,3 %, Ю.Тимошенко – 13.3%. У цей час до обласної ради було обрано 80 

депутатів. Більшість з них – 42 були безпартійні. АПУ представляли – 14 

депутатів, НДП – 10, Партію промисловців і підприємців та УНР по 2,  ВО 

«Батьківщина», КПУ, КУН: НРУ, партії «Демократичний союз», «Жінки за 

майбутнє», «Реформи і порядок», «Трудова Україна», СДПУ(о), УРП мали у 

вищому представницькому органі області лише по одному депутату, що 

свідчило про слабкість їх електоральної бази. Серед переможців в області вже 

традиційно були АПУ – 712, Жінки за майбутнє» – 128, КПУ – 18, 

«Демократичний Союз» – 66, «Трудова Україна» – 78, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ – 27, 

СДПУ(о) – 118. Опозиційні партії в переважній своїй масі відігравали 

другорядну роль у процесі формування місцевих представницьких та 

виконавчих органів влади (ВО «Батьківщина» – 31, «Реформи та порядок» – 25, 

ДемПУ – 15, КУН – 2, НДП – 120, НРУ – 50, СПУ – 9). 

У Рівненській області виборчий бар’єр до Верховної Ради України подолав 

ВБ «Наша Україна» - 54,8%, СДПУ(о) – 3,0 %, ВБ «За єдину Україну» – 10.6%, 

КПУ – 5,3 %, ВБ Ю. Тимошенко – 9.9% голосів виборців, тоді як місцеві 

результати вказували як на міцні позиції провладних партій та кандидатів, так і на 

недосконалу виборчу систему та використання адмінресурсу (АПУ – 832, 

СДПУ(о) – 105, «Жінки за майбутнє» – 397, Демократичний Союз – 80, ПАРТІЯ 

РЕГІОНІВ – 21, КПУ– 12, Трудова Україна – 5, ВО «Батьківщина» – 50, ДемПУ – 

25, КУН – 1, НДП – 20, НРУ – 62, «Реформи та порядок» – 17, СПУ – 9 обраних 

депутатів). 
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Загалом блок «Наша Україна» у 2002 році отримав більше 80% всіх своїх 

голосів у 15 регіонах Західної і Центральної України, причому кожний третій 

виборець був з Галичини. У 2002 році БЮТ отримав 72,4% всіх своїх голосів у 12 

регіонах Західної і Центральної України. Тобто, на відміну від парламентських 

виборів 1998 p., у 2002 р. 4% - й бар’єр голосів виборців подолали тільки ті 

суб’єкти виборчого процесу, які давно відомі виборцям, мали розгалужену 

структуру, свій потенційний електорат. Партії і виборчі блоки, які розраховували 

отримати голоси виборців завдяки популістським обіцянкам і рекламі, не змогли 

подолати 4% бар’єр голосів виборців. Наприклад, ПЗУ, ПП «Яблуко», КПРС і т. д.   

Виходячи з аналізу результатів парламентських та місцевих виборів 2002 

року, можна зробити висновок, що (як у 1994 та 1998 рр.) по-справжньому брала у 

них участь та перемогла одна партія – «партія влади». Решта партій, незалежно від 

їх риторики та намірів, виконували або формальну, або суто технічну роль. Так, 85 

% обраних кандидатів до обласних рад по Україні припадало на тогочасні 

провладні політичні партії: АПУ – 572; СПДУ (о) – 558; НДП – 493; ПР – 467; 

КПУ – 249; «Демократичний союз» – 206; ВПО «Жінки за майбутнє» – 188 [150, 

с. 7]. Перевірити істинність цієї тези на матеріалах виборів 2006 р. досить 

проблематично, адже дані вибори пройшли в більш демократичних умовах ніж 

волевиявлення 2002 року. Проте опосередковано ця теза підтверджується. При 

голосуванні за партійними списками на всіх трьох виборах (1998, 2002, 2006 рр.) 

провладні партії  не ставали переможцями, а перемагали як раз опозиційні сили та 

блоки, проте більшості в місцевих радах сформували саме провладні політичні 

сили. 

Після виборів 2002 р. до Верховної Ради України IV-го скликання 

парламентська опозиція об’єдналася навколо опозиційної фракції «Наша 

Україна», яка стала переможцем виборів та набрала 23,57 % голосів виборців, і 

отримала 70 мандатів. До неї увійшли фракції БЮТ та СПУ. Після перемоги на 

президентських виборах 2004 р. лідера опозиції В. Ющенка, кардинальна зміна 

політично-управлінської еліти надала можливість колишній опозиції реалізувати 

свої наміри щодо формування та реалізації власної моделі розвитку країни, 
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прийняти зміни до Конституції та низку законів, що змінили організацію та 

систему влади в країні [207, с. 27– 28]. Нещодавно опозиційні парламентські 

фракції стали провладними. Парламентська більшість розпалася, не 

перетворившись на структуровану опозицію, проте нова опозиція в особі 

СДПУ(о) та КПУ дієвого впливу на політику влади не здійснювала через свою 

нечисленність. 

Парламентські вибори 2006 р. в Україні змінили розклад політичних сил. 

Уряд було сформовано парламентською більшістю, в якій переважали політичні 

сили, що знаходилися до березня 2006 р. в опозиції до Уряду та Президента 

України. У Верховній Раді Україні V-го скликання фракція «Регіони України» 

об’єдналася з фракціями СПУ і КПУ в антикризову коаліцію. Фракція БЮТ стала 

опозиційною. Фракція «Наша Україна» деякий час була «дифузною» опозицією. 

Після позачергових виборів 2007 р. ситуація змінилася кардинально – 

парламентську коаліцію створили фракції БЮТ та НУНС, а ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 

оголосила про перехід до опозиції [39, с. 83]. 

На виборах до Верховної Ради України 2006 року результат «Нашої 

України» в порівнянні з попереднім голосуванням був скромніший, але 82,9% всіх 

своїх голосів цей блок отримав у 16 регіонах Центральної і Західної України. 

Кожний третій виборець «Нашої України» (32,9%) був з Галичини. На виборах 

2006 року БЮТ завоював 81,5% всіх своїх голосів у 17 регіонах Західної і 

Центральної України та значно покращив свій електоральний результат, 

перехопивши значну частку виборців «Нашої України», але регіональна структура 

його електорату змінилася мінімально: Львівська – 33,94%, Івано-Франківська – 

30.39%, Тернопільська – 34.49%, Закарпатська – 20,29%, Чернівецька – 30,34%, 

Волинська – 43,93%, Рівненська – 31,30%, (див. Додаток Б, Рисунок Б. 4). 

Місцеві вибори 26 березня 2006 року депутатів сільських, селищних рад 

проводилися за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в 

єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами 

адміністративних одиниць. Особливістю цих виборів було те, що вперше 

депутатів обласних та районних рад обирали на пропорційній основі. Партіям 
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було надано можливості активно включитися у виборчий процес, а законодавство 

істотно розширило поле їх політичної діяльності. Як результат, з 2006 р. ми 

можемо спостерігати динамічну партійну структуризацію представницьких 

органів влади, яка в кожному регіоні має свою специфіку і відображає реальну 

розстановку політичних сил. 

Особливістю виборів 2006 р. було те, що вони відбувалися через рік після 

проведення президентських виборів 2004 р. та «Помаранчевої революції», яка 

безумовно залишила свій відбиток на електоральних симпатіях жителів регіону. 

Лінія електорального розлому проходила за результатами другого туру 

президентських виборів, в якому жителі регіону продемонстрували високу 

політичну активність підтримавши кандидатуру В. Ющенка, що у своїй виборчій 

кампанії опирався як на власну політичну силу Народний Союз «Наша Україна», 

так і на союзні УНП, НРУ, КУН та ПРП. У період 2004– 2006 рр. ці політичні 

сили значно підсилили свої позиції, зміцнивши кадровий, організаційний та 

ідеологічний потенціал, а також, ставши частиною виконавчої влади в західному 

регіоні, отримали кращі стартові умови напередодні парламентських та місцевих 

виборів у порівнянні зі своїми політичними конкурентами.  

Як і прогнозували соціологічні опитування, НСНУ та БЮТ стали лідерами у 

всіх західних областях (НСНУ – Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, тоді 

як БЮТ – Тернопільська, Волинська, Рівненська та Чернівецька). Значною 

популярністю в регіоні користувалися партії націонал-демократичного та 

правоцентриського спрямування – ГП «Пора», Український народний блок 

Костенка і Плюща, ВО «Свобода» та ПРП.  

Слід відзначити, що в західних областях України провладні партії не мали 

серйозних політичних суперників. Їх головним опонентом мали виступити 

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ та інші сили, що підтримували В. Януковича, а також, 

традиційно ліва опозиція в особі КПУ. Проте на лівому фланзі політичного 

спектру регіону КПУ не відзначалася високою політичною активністю, а 

комуністична риторика знаходила все меншу кількість електоральних симпатій. 

Відповідно, КПУ знаходилася в західних областях у категорії малих партій. 
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Щодо ПР, то цій політичні силі було досить проблематично вибороти своє 

місце в політичному спектрі регіону в силу того, що симпатії виборців були 

досить усталені. За даними соціологічного дослідження, проведеного центром ім. 

Разумкова напередодні виборів 2006 р, симпатії до політичних сил у координатах 

«опозиційні – провладні» мали досить виразний регіональний характер. Серед 

громадян, які мали намір голосувати за провладні партії, найбільша частина–

жителі центру (22,9) та заходу країни 34,3% [39, с. 83]. Варто підкреслити те, що 

вони проходили в умовах мінімального втручання влади у виборчий процес, що 

створювало для громадян умови вільного вибору, а в партійному середовищі 

посилило конкуренцію. Все це призвело до змін у розстановці політичних сил. 

Вибори до рад в регіоні показали значне послаблення позицій партій, які 

уособлювали попередній політичний режим президентства Л. Кучми і 

позиціонувалися як «партія влади». На виборах 2006 р. виборчий блок, створений 

на основі партії СДПУ(о) – «Опозиційний блок «НЕ ТАК», блок НДП ,партія 

«Відродження» та Селянська партія України не зуміли подолати в регіоні 

виборчий бар’єр. Причиною цього стало декларативне псевдопартійне членство, 

слабка кадрова структура та політичне пристосуванство. Так, до прикладу 

закарпатська обласна організація СДПУ(о), яка вкінці 2005 р. налічувала 

формально 39293 членів будучи найчисельнішою політичною силою в області, не 

змогла провести своїх кандидатів до обласної та районних рад. Не стали 

фаворитами виборчих перегонів НДП і АПУ, в яких числилося відповідно 8183 і 

5158 членів [176].  

Вибори в західних областях України демонстрували специфічні відмінності в 

порівнянні з загальноукраїнськими результати.(див. Додаток В, Діаграма В.1). 

Політична географія виборів 2006 р. відображає незначну поляризованість 

регіону, в результаті чого не всі, представлені на той час парламентські партії і 

блоки, добилися успіху на місцевих виборах. Лідерами виборчих перегонів стали 

БЮТ, НСНУ та частково ПР [186, с. 138]. 

Проте в кожній з областей ситуація дещо відрізнялася. На Закарпатті 

основними фаворитами виборів, як і на загальноукраїнському рівні, виявилися 
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партії НСНУ, БЮТ, ПР, СПУ. Представники цих сил, а також блоку Литвина і 

«Пори», стали переможцями виборів у міських радах Ужгорода. У Мукачеві до 

четвірки партій додалися міська організація партії «Відродження» та КМКС – 

партія угорців України. У Закарпатській обласній раді найміцніші позиції займали 

НСНУ, БЮТ і ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Крім них, туди потрапили ще й НПУ, а також 

представники КМКС. Характерно, що на Закарпатті не пройшли до обласної ради 

представники КПУ та СПУ. їм не вистачило до прохідних 3% лише 0,02%. 

Електоральні симпатії переважної більшості мешканців Буковини 

знаходяться на боці правих та правоцентристських політичних сил, які здобули 

більшість у місцевих радах. У депутатському корпусі Чернівецької обласної ради 

представлені такі партії та блоки: БЮТ (38 депутатів), НСНУ (32), ПР (14), блок 

Литвина (7), СПУ (7), Пора (6). В обласній раді утворена депутатська більшість, 

до якої увійшли представники коаліції БЮТ, НСНУ та СПУ (всього 77 депутатів), 

депутатський корпус 11 районних рад складається з 678 депутатів, у т.ч. 238 

мандатів здобув НСНУ, 211 – БЮТ, 50 – ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, 48 – Блок Литвина, 

38 – СПУ. Своїх представників в окремих місцевих радах Буковини мають також 

партія «ЕКО+25%» (18 мандатів), ГП «Пора» (16 мандатів), ПРП (11 мандатів), 

УНП Костенка-Плюща (7 мандатів), ПППУ (7 мандатів), блок «НЕ ТАК!» 

(6 мандатів), КПУ (4 мандата), НДП (3 мандати), блок В.Чорновола (4 мандати) та 

блок Хотинщини (7 мандатів) [129]. 

До Рівненської обласної ради увійшли сім учасників перегонів: БЮТ (26,9%), 

блок «Наша Україна» (22,2%), Український Народний Блок Костенка-Плюща 

(10,4%), Народний блок Литвина (6,2%), СПУ (5,1%), ПАРТІЯ РЕГІОНІВ (3,8%) 

та партія «Відродження» (3,2%). Характерно, що в регіоні під час виборів на 

місцевому рівні створювалися передвиборчі блоки партій, які за характером 

представництва істотно вирізнялися від загальноукраїнських. При їх формуванні 

враховувалася регіональна специфіка політичного структурування та характер 

міжпартійних взаємин.  

На Львівщині крім двох визнаних лідерів (НСНУ та БЮТ), хороші 

результати показали ГП «Пора», Український народний блок Костенка і Плюща, 
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ВО «Свобода», ПРП. У всіх міських радах міст обласного підпорядкування своїх 

депутатів мають політична партія «Народний Союз «Наша Україна», Блок Юлії 

Тимошенко, Громадянська партія «Пора». Проте, не всі блоки зуміли зберегти 

партійну конфігурацію затверджену на центральному рівні. Так, ПРП і ГП «Пора» 

не змогли домовитися щодо спільної участі у виборах на міському і обласному 

рівнях. Самостійно від блоку «Наша Україна» йшла на вибори на Львівщині та 

Прикарпатті ПППУ.  

А. Романюк, керівник Центру політичних досліджень, вважає, що проблема, 

яка зумовила відокремлену участь, полягає не в програмних питаннях, а в 

непогодженні квот партій у списку блоку та персоналій [246].  

Нетрадиційно на загальному тлі проголосували виборці Мостиського району. 

Найбільшу кількість голосів мешканці Мостищини віддали Партії промисловців і 

підприємців України (ПППУ), посунувши «Нашу Україну» та БЮТ відповідно на 

друге та третє місця [140].  Неочікуваним у Яворові стало проходження до 

районної ради Народного блоку Литвина та партії «Відродження». Чи не 

найбільше голосів виборців, за попередніми даними, блок Литвина здобув у Турці 

– 1 038 голосів. До Турківської районної ради ця політична сила посіла третє 

місця після БЮТ і «Нашої України» [140]. У Стрийській і Винниківській міській 

раді по два мандати отримали представники ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Зважаючи на те, 

що жорсткого ідеологічного протистояння між «помаранчевими силами» (зразка 

2004 р.) не було, передвиборча конкуренція і подальший процес партійних 

взаємовідносин базувався на ситуативних протиріччях чи порозуміннях, що 

диктувалися умовами конфлікту персональних чи групових бізнес-інтересів [140]. 

На цьому фоні представництво інших переважно опозиційних політичних сил (як, 

наприклад, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, Народний блок Литвина, Соціалістична партія 

України), хоч і мають слабку електоральну базу та обмежений рівень впливу на 

місцеву політику, але посідають зручну політичну нішу для створення 

інформаційних приводів та розширення електоральної бази. 

Ще одним наслідком впливу пропорційної виборчої системи стала тенденція 

успішної участі у виборах місцевих або іменних блоків. Так, на місцевих виборах 



    173 

 

до Волинської обласної ради 5 мандатів здобув блок Бориса Клімчука «Рідна 

Волинь», до складу якого входили політична партія «Вітчизна», Республікансько-

християнська партія, Українська консервативна партія. Однією з причин 

успішного проведення виборчої компанії блоку став порівняно високий рейтинг 

довіри до колишнього голови Волинської обласної державної адміністрації 

Б. Клімчука. До Івано-Франківської обласної ради пройшов Блок «Національний 

вибір» (у складі Конгресу українських націоналістів та УРП «Собор»). Успішною 

виявилася компанія блоку «Відродження Прикарпаття». 

Основний акцент у діяльності представників обласних осередків політичних 

партій в місцевих органах влади як провладних, так і опозиційних робився на 

вирішенні соціально-економічних проблем. Вони брали участь у роботі 

депутатських фракцій (груп) із вирішення окремих питань життєдіяльності 

регіону, готували їх до розгляду на сесіях обласних, районних і міських рад. 

Водночас представники політичних партій – депутати місцевих рад – частково 

прагнули виконувати окремі позиції своїх передвиборчих програм партій або 

блоків, які представляли. Проте за цей період спостерігалася досить низька частка 

депутатських запитів в порівняння з періодом існування мажоритарної та 

змішаної виборчих систем. Не було також налагоджено чіткого механізму 

звітування обласних партійних осередків перед виборцями [291, с. 200]. 

Підсумовуючи аналіз виборчої кампанії до місцевих рад західного регіону 2006 р. 

зазначимо, що тодішнє виборче законодавство значно розширило правове поле 

діяльності партій та посилило їх вплив на місцеві органи влади, пожвавивши 

регіональний політичний процес. Пропрезидентські партії зуміли закріпити свій 

успіх у західних областях, здобутий на президентських виборах, в той час коли 

партії, що представляли попередній політичний режим, демонстрували тенденції 

до зменшення свого впливу.  

Особливістю регіонального політичного процесу було те, що формування 

передвиборчих блоків до місцевих рад відрізнявся від загальноукраїнських 

тенденцій. Так, в кожній з семи розглянутих нами областей до рад пройшли 

представники регіональних за сферою поширення політичних сил ( Блок 
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Хотинщина – Чернівецька обл., Блок Бориса Клімчука «Рідна Волинь» – 

Волинська обл., партія «Відродження Прикарпаття» М. Вишиванюка – Івано-

Франківська обл. та ін.). Все це засвідчує те, що, незважаючи на монополію 

великих партій на формування списків, в регіоні досить серйозну підтримку 

отримали блоки сформовані під відомих регіональних лідерів. 

Наступні чергові місцеві вибори відбулися 31 жовтня 2010 р. відповідно до 

нового Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Закон 

закріплював змішану виборчу систему до обласних, районних, міських рад згідно 

з якою 50 % депутатів обирається за мажоритарною системою відносної 

більшості, а інші 50 % за пропорційною. Кандидатури депутатів-мажоритарників, 

мерів міст обов’язково повинні були висуватися конференцією відповідної партії, 

але жителям сіл було дозволити обирати депутатів без партійного посередництва. 

Партійні списки і надалі залишаться закритими, виборець міг ознайомитися тільки 

з їх першою п’ятіркою. Кандидати отримали право одночасно балотуватися і в 

одномандатних, і в мажоритарних округах, але лише в сільську, міську, районну 

чи обласну ради. Виборчий бар’єр встановлювався на рівні 3 %. З нововведень 

також запроваджувалася норма про заборону участі в виборах партійних блоків, 

також цим законом був скасований імперативний мандат, що запроваджувався 

нормативно-правовим актом ВР від 12 січня 2007 р. [79]. Окрім цього, місцеві 

вибори 2010 у порівнянні з кампаніями 1998, 2002 та 2006 рр. були розведені в 

часі з виборами до парламенту. Результати даних виборів суттєво змінили 

політичну карту України не лише в порівнянні з місцевими виборами 2006 р., а й 

із виборами Президента України 2010 р. (див. Додаток Г, Діаграма Г.1).  

Зміни виборчого законодавства, запровадження «мажоритарної» складової 

виборчої системи, непрозорий підхід до формування дільничних та 

територіальних виборчих комісій, непрофесійні та подекуди популістичні дії 

попередньої влади, які часто супроводжувалися політичними кризами дозволили 

ПАРТІЇ РЕГІОНІВ отримати перемогу у двадцять одному регіоні України (див. 

Додаток Д, Рисунок Д.1). Таким чином, в АРК та 11 областях України (Луганська, 
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Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, 

Кіровоградська, Одеська, Черкаська, Київська) ПР одноосібно сформувала 

більшість в обласних радах. Ще в 7 областях (Полтавська, Сумська, Чернігівська, 

Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Рівненська) більшість в обласній раді 

сформувала коаліція на чолі з ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ. 

В Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях (в останні 

області вибори, відбулися 2009 р.) перемогу отримала ВО «Свобода», а у 

Волинській області – ВО «Батьківщина», у Закарпатській області – Єдиний центр. 

Найбільш представництво у місцевих радах Івано-Франківської області отримали 

опозиційні ВО «Батьківщина» та партія «Наша Україна», ВО «Свобода» 

знаходилася на третьому місці. Їй вдалося забезпечити представництво у 19 з 20 

місцевих рад області. Також ВО «Свобода» контролювала більшість мандатів (34 

з 60) у Івано-Франківській міській раді.  

ВО «Свобода» була представлена двома головами районних рад, секретарем 

Івано-Франківської міської ради та головою Івано-Франківської обласної ради. 

Високий результат (4-те місце) на місцевих виборах показав Політична партія 

«Фронт Змін», що був представлений у 19 із 20 місцевих рад. ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 

за кількістю мандатів у місцевих радах області перебувала на 5-му місці, проте це 

відносний результат, оскільки з нею та головою ОДА М. Вишиванюком тісно 

співпрацювали Народна Партія та Партія «Відродження».  ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 

представлена у 18 радах 99 мандатами, але, якщо врахувати результати партій, що 

перебували у зоні її впливу, то показник  чисельного представництва в місцевих 

радах був значно вищим. Власне, значну частину партія та її союзники здобули 

завдяки мажоритарній складовій виборів. Місцеві вибори 2010 року стали 

успішними й для Української партії, яка у цьому ж році об’єдналася із партією 

«Громадянська позиція». Повністю під контролем Української партії перебувало 

м. Калуш та район. Це пов’язано з тим, що діяльність партії була сконцентрована 

в одному районі із центром у м. Калуш, міським головою якого був її лідер Ігор 

Насалик. У Львівській області найпотужніше представництво отримала ВО 

«Свобода». Усунення з виборчих перегонів 2010 року ВО «Батьківщина» дало 
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можливість ВО «Свобода» отримати 55 із 90 мандатів у Львівській міській раді та 

41 із 116 в обласній раді, а відповідно, зайняти керівні посади у владній вертикалі 

регіону. Так, головою Львівської обласної ради було обрано представника цієї 

політичної сили Олега Панькевича. Друге місце за рівнем представництва у 

місцевих радах Львівщини мала ВО «Батьківщина». Попри те, що на обласному 

рівні партія не представлена, розгалуженість осередків на місцях дала змогу 

очолити 4 районні ради та сформувати потужне депутатське представництво у 

місцевих радах. Політична партія «Наша Україна» поступово втрачала свій 

рейтинг через розчарування виборців Львівщини у політиці колишнього 

Президента Віктора Ющенка. Проте, маючи потужну мережу осередків в області 

її представники були обрані до 30 рад Львівщини. Іншій політичній силі ПП 

«Фронт Змін» за порівняно невеликий термін вдалося сформувати чисельне 

представництво в регіоні та отримати друге місце після ВО «Свобода» у 

Львівській міській та обласній радах [148, с. 93]. 

Слід також зауважити, що після обрання президентом Віктора Януковича, в 

області почала набувати політичного впливу ПАРТІЯ РЕГІОНІВ. Ця тенденція не 

пов’язана зі збільшенням кількості прихильників, членів чи розвитком 

організаційної структури. Основну роль у посилені впливу ПР відігравала 

мобілізація чиновників усіх рівнів владної вертикалі.  

Специфікою Тернопільщини, крізь призму виборів до місцевих органів 

влади, є те, що вони фактично відбувалися в два тури – позачергові вибори до 

обласної ради у квітні 2009 р. та вибори до місцевих органів влади у жовтні 

2010 р. 15 березня 2009 року відбулись позачергові вибори до Тернопільської 

обласної ради, на яких прохідний бар’єр подолали 7 політичних сил: ВО 

«Свобода», ПАРТІЯ РЕГІОНІВ,  ВО «Батьківщина», «Єдиний центр», Українська 

народна партія,  «Наша Україна» та Народна партія. Беззаперечним лідером 

виборчих перегонів тоді стало ВО «Свобода», яке отримало 34, 69% голосів або ж 

50 із 120 мандатів. За декілька днів до дати голосування блок Юлії Тимошенко 

закликав своїх прихильників не приходити на виборчі дільниці, але список цієї 

політичної сили все ж таки залишився у бюлетені. Після цих виборів Блок Юлії 
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Тимошенко, який у попередньому скликанні ради мав 54 із 120 місць,  відмовився 

від здобутих 12 мандатів. У жовтні 2010 року на Тернопільщині відбулися вибори 

до органів місцевого самоврядування; за виключенням виборів до обласної ради. 

У цілому, в регіоні переможцем стала ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, яка значну частину 

своїх мандатів виборола в одномандатних округах. Вплив ВО «Батьківщина» 

поступово зменшувався, але ця політична сила була другою за кількістю 

отриманих депутатських мандатів в області. «Наша Україна» та УНП також 

широко представлені в регіоні (біля 100 депутатів), проте вплив цих партій також 

суттєво зменшився. Єдиний центр В. Балоги своїм успіхом (20 мандатів) завдячує 

Юрію Чижмарю, який з листопада 2007 р. по квітень 2010 р. очолював 

облдержадміністрацію [148, с. 122]. 

У Волинській області  ВО «Батьківщина» отримала перемогу за 

пропорційною складовою майже у всіх районах та містах області. Разом з тим, 

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ зуміла здобути друге місце, провівши 20 депутатів до 

обласної ради. Завдяки змішаній системі виборів ПАРТІЯ РЕГІОНІВ із 

партнерами вдалося сформувати більшість у Волинській обласній раді та обрати 

головою свого представника. У багатьох районних радах головами стали також 

кандидати від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Приблизно однакові можливості були у ВО 

«Свобода» та партії «Фронт Змін». Перша здобула чимало місць у місцевих радах, 

мала розгалужену партійну мережу та стабільне членство. Водночас, «Фронт 

Змін» мав кращу динаміку розвитку партійної структури. До неї приєднувалися 

окремі депутати від різних політичних сил. Наприклад, обласний осередок партії 

«За Україну!» майже повним складом перейшов до «Фронту Змін». Народна 

партія отримала депутатські мандати лише за рахунок відомих у краї 

мажоритарників, а її партійна структура була напівдієвою. Натомість, партія 

«Наша Україна» майже повністю розпалася. Здобуті на місцевих виборах мандати 

були останнім її успіхом [148, с. 57]. 

Найвищій рівень представництва у місцевих радах Рівненської області мала 

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, яка сформувала навколо себе депутатську більшість майже в 

усіх районах та містах регіону. Не дивлячись на те, що ПАРТІЯ РЕГІОНІВ за 
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пропорційною складовою на виборах до Рівненської обласної ради поступилась 

ВО «Батьківщина», перемога у мажоритарних округах дозволила їй сформувати 

найбільшу фракцію. Керівниками місцевих державних адміністрацій переважно 

були члени ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. ВО «Батьківщина» мала найвищу електоральну 

підтримку в Рівненській  області, найбільшу кількість депутатів місцевих рад та 

кількість членів. Поза тим, партія представлена депутатською більшістю лише в 

окремих органах місцевого самоврядування області. Народна партія посідала 3 

місце за рейтингом впливовості в області. Вона мала непогану електоральну 

підтримку та один із найчисельніших депутатських корпусів. Ця політична сила 

була представлена на рівні керівників райдержадміністрацій та районних рад. 

Четвертою за впливовістю в області була партія «Наша Україна», яка отримала 

представництво в більшості місцевих рад, а в окремих районах навіть набрала 

найбільшу кількість голосів виборців. Троє представників партії були обрані 

головами районних рад. В Рівненській обласній раді та міській раді «Наша 

Україна» мала по п’ять  депутатів. В окремих органах місцевого самоврядування 

вона перебувала в опозиції до партії влади, а в інших – входила до більшості. 

Опозиційні ВО «Свобода» та «Фронт Змін» ділили між собою 5-6 місце за 

рейтингом впливовості в області. Партії мали непоганий рівень підтримки в 

області та значну кількість депутатів у місцевих радах. В окремих радах вони 

входили до депутатської більшості, утвореної на основі опозиційних політичних 

сил. 

У Закарпатській області найбільш активно працювала партія «Єдиний центр» 

та ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, які рівнозначно були представлені в органах місцевої 

влади. «Єдиний центр» мав найбільш розгалужену структуру, яка сформувалася 

ще з 2002 р. на базі партії «Наша Україна».  Постійна участь партії у масових 

акціях соціального та благодійного характеру зробило структуру злагодженою і 

мобілізованою. Єдиноцентристи отримали найвищий результат на виборах як до 

обласної ради, так і  місцевих рад. 

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ спиралася на вертикаль виконавчої влади, але 

беззаперечного домінування в області їй набути таки не вдалося. Ця політична 
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сила відчувала дефіцит публічних лідерів, які здатні конкурувати із партією 

«Єдиний центр». Втім, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ мала представництво у радах усіх 

рівнів. ВО «Батьківщина» на Закарпатті стикалася з суттєвими кадровими та 

організаційними проблемами. Невисокі результати партії на місцевих виборах 

2010 року та гучні внутрішньопартійні конфлікти  негативно впливали на 

спроможність цієї політичної структури. У міжвиборчий період політсила 

працювала у форматі проголошення заяв без систематичних практичних дій. 

Впливові представники місцевої влади, які обиралися від ВО «Батьківщина», 

дуже часто уникали партійного позиціонування [174]. 

У Чернівецькій області найбільш розгалужену мережу партійних осередків за 

результатами виборів 2010 р. мала ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, дещо меншу – ВО 

«Батьківщина», «Наша Україна», Народна партія, КПУ, «Громадянська позиція. 

Варто відзначити УДАР, який, не маючи жодного представника в органах 

місцевого самоврядування, мав 22 партійних осередки на теренах області, що 

свідчило про потенційно хороші результати партії Віталія Кличка напередодні 

виборів до Верховної Ради 2012 р. 

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ після місцевих виборів 2010 р. отримала 48 

 депутатських мандати із 104 в обласній раді. Другу позицію за кількістю місць в 

обласній раді отримав ПП «Фронт Змін» – 23. Високий результат ПР був 

забезпечений завдяки мажоритарній складовій виборів, а з допомогою депутатів 

від ПП «Нашої України» та перебіжчиків із ВО «Батьківщина» регіоналам вдалось 

сформувати більшість. Подібна ситуація склалася і в Чернівецькій міській раді. 

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, взявши 16 мандатів із 60, завдяки депутатам від «Нашої 

України» (6) та ВО «Батьківщина» (17) сформувала більшість та достроково 

припинила повноваження Чернівецького міського голови М. Федорука, обравши 

секретарем ради представника від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ В. Михайлішена, який, 

виконував обов’язки мера міста. Після місцевих виборів 2010 року ПАРТІЇ 

РЕГІОНІВ за допомогою ПП «Нашої України», Народної Партії, ПП «Сильної 

України» та перебіжчиків з інших партій вдалося  взяти під контроль всю 

політичну владу в області. У двох радах – Чернівецькій та Новодністровській – 
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непідконтрольні міські голови були усунені зусиллями депутатів у 2011 році. 

Процес складання їхніх повноважень викликав великий резонанс в області та 

державі. Ці події чітко показали методи роботи влади, для якої засоби 

виправдовують результат. Однак законність та правомірність цих методів можна 

поставити під сумнів [291, с. 200–202]. 

Поява під час виборів 2010 р. значної кількості регіональних партій 

засвідчило про те, що в суспільстві з’явився запит на третю силу. Так, до 

прикладу, поряд з найбільшою опозиційною партією «Батьківщина», активно про 

свою опозиційність до режиму В. Януковича та ПАРТІЇ РЕГІОНІВ заявила ВО 

«Свобода», яка за результатами дострокових виборів 2009 р. в Тернопільську 

обласну раду та чергових 2010 р. перетворилася з регіональної, суто галицької, 

партії на політичну силу всеукраїнського масштабу. Отримавши перемогу на 

виборах до Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської рад та здобувши 

депутатські мандати до Волинської, Рівненської, Чернівецької, Хмельницької, 

Житомирської та Київської обласних та міської рад, ВО «Свобода» набрала 4,47% 

голосів виборців загалом по Україні, провівши в місцеві ради 2280 своїх 

представників [241].  

Серед малих партій, які досягли успіхів на виборах в західному регіоні 

можна виокремити три основні типи: 1) сателіти ПАРТІЇ РЕГІОНІВ; Партія 

«Відродження» отримала мандати до Івано-Франківської та Рівненської, а «Рідне 

Місто» до Чернівецької обласних рад. Партія екологічного порятунку «ЕКО + 25» 

перемогла на виборах мера Ужгорода (В. Погорєлов – 33%) та здобула два 

мандати в міській раді. ПП «Єдиний центр» (В. Балога) переміг на виборах в 

Закарпатську обласну  – 41,7% та міську – 30% голосів виборців; 2) партії – бізнес 

проекти; Народна Партія І. Насалика набрала 10,5%, та провела 12 депутатів в 

Івано-Франківську обласну раду, також отримала перемогу до Калуської міської 

ради – 58% ( 29 депутатів) та виграла вибори мера Калуша ( І. Насалик); 3) партії 

національних меншин; таким прикладом є угорські партії: «КМКС» – Партія 

Угорців України (М. Ковач), що набрала 8,1% на виборах до Берегівської та 7,1% 

до Чопської міських рад. У регіоні діє також Демократична партія угорців 
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України (І. Гайдош). Їх вплив обмежується місцями компактного проживання 

угорської національної меншини в Закарпатській області.  

Такі партії завдячують своєму існуванню та функціонуванню через ряд 

причин. Їх використовують як опозиційні, так і провладні кандидати. 

Опозиціонери використовують їх у бажанні отримати політичний результат, не 

вступаючи в пряме протистояння з владою. Також вони потрібні тим, хто готовий 

співпрацювати з владою в тих регіонах де провладні партії є непопулярними. 

Регіональні міні-партії у своїх політичних інтересах також використовували 

безпартійні мери, яким були потрібні нейтральні політичні сили, щоб отримати 

право висування своєї кандидатури на пост міського голови  та мати хоча б якийсь 

вплив на депутатський корпус. 

Результати виборів та поразка національно-демократичних сил в 

центральному та західному регіонах в порівнянні з виборами попередніх десяти 

років частково можна пояснити наступними факторами: зміною в законодавстві 

про місцеві вибори (заборона участі партійних блоків, повернення 

«мажоритарної» складової виборчої системи); непрозорості підходу до 

формування дільничних та територіальних виборчих комісій; непрофесійними та 

подекуди популістичними діями тогочасної владної команди. Однак, основною 

причиною стала глобальна криза довіри до національно-демократичних сил, які, 

прийшовши до влади в Україні на хвилі «помаранчевої революції», не зуміли 

виконати своїх передвиборчих обіцянок, запустити в країні процес масштабних 

реформ. Адже ті політичні партії, які ототожнювали себе з українською правицею 

(ПП «Наша Україна», УРП «Собор», НРУ, УНП та ряд інших), після виборів 2010 

р. були вже не в змозі реанімувати свій політичний вплив та свої партійні 

структури. Амбіційність їх лідерів та непослідовність дій не дозволили їм 

об’єднатися та провести процес переформатування. Після перемоги на 

президентських виборах В. Януковича влада фактично перейшла до ПАРТІЇ 

РЕГІОНІВ. Тодішній політичний режим, спираючись на партійну структуру 

«регіоналів», використав місцеві вибори як спосіб усунути реальну владну 

альтернативу до виконавчої влади – органи місцевого самоврядування. 
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Всі ці фактори та власне поствиборчі тенденції політичного розвитку в 

державі призвели до формування в Україні партійної системи з домінуючою 

партією. Опозиційними до ПАРТІЇ РЕГІОНІВ залишилися ВО «Батьківщина», ПП 

«Фронт змін», ВО «Свобода» та партія «УДАР» В. Кличка, яка здобула підтримку 

населення вже за результатами парламентських виборів 2012 р. 

 

 

4.3 Перспективи формування ефективної моделі взаємодії політичної 

опозиції та влади на регіональному рівні 

 

 

Щоб оцінити можливість формування ефективної моделі у процесі взаємодії 

політичної опозиції та влади, слід врахувати цілий ряд факторів, зокрема зміни у 

виборчому законодавстві, аналіз ефективності запровадження нової виборчої 

системи на попередніх місцевих виборах 2015 р. та врахувати ряд ін. обставин. 

За роки незалежності в Україні у ході місцевих виборів апробовано кілька 

типів виборчих системи. Так, вибори 1994, 1998 і 2002 рр. проходили за 

мажоритарною системою відносної більшості, місцеві вибори – 2006 – за 

пропорційною з закритими виборчими списками, 2010 року – за змішаною 

системою, а останні чергові вибори що відбулися 25 жовтня 2015 р. – за 

пропорційною системою з відкритими регіональними списками (крім депутатів 

сільських та селищних рад). На умови проведення виборів, хід виборчої кампанії, 

законодавчі зміни безперечно вплинув чинник зовнішньої агресії з боку 

Російської Федерації, анексія АР Крим та розв’язання гібридного військового 

конфлікту проти України в окремих районах Донецької та Луганської областей, де 

і власне з вищезазначених причин вибори не проводилися (див. Додаток З, 

Рисунок З.1). 

З початком сепаратистської діяльності на сході України значна кількість 

місцевих депутатів перейшли на бік сепаратистів, а самі виборні органи перестали 

функціонувати. Після початку відкритої російської агресії на окупованих 
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територіях Донбасу були утворені невизнані Україною і світом маріонеткові 

формування – «Донецька народна республіка» та «Луганська народна 

республіка», – які проводили власні «вибори» та «референдуми». Ці голосування 

не є легітимними, оскільки відбувалися поза законодавчим полем України та без 

участі українських політичних партій. Як наслідок, вони не були визнані жодною 

країною світу. 

Після завершення Революції Гідності відбулося значна активізація 

суспільства, зокрема активного громадянського компоненту, та визріла ідея щодо 

необхідності невідкладної децентралізації влади, передачі значної частини 

повноважень та перерозподілу бюджетних коштів від центральних державних 

органів влади органам місцевого самоврядування. Децентралізація стала 

запорукою успішності проведення масштабних реформ та збереження 

територіальної цілісності України. Ідея децентралізації висувалася на противагу 

намаганням Кремля у ході виконання Мінських домовленостей (щодо 

врегулювання військового конфлікту на Донбасі) перетворити Україну на 

аморфне федеративне об’єднання.  

Так, за Мінським протоколом від 5 вересня 2014 року серед всього іншого 

Україна зобов’язувалася здійснити децентралізацію влади, зокрема через 

ухвалення Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий 

статус) та забезпечити проведення дострокових місцевих виборів. «Особливий 

порядок» місцевого самоврядування вводився згідно даного закону терміном на 3 

роки, а позачергові вибори призначалися на 7 грудня 2014 року. Проте, вибори на 

окупованих територіях 7 грудня не відбулися, оскільки, загострилося військове 

протистояння між російськими терористичними військами і силами АТО, а 

керівники терористів відмовилися проводити вибори згідно законодавства 

України. 

На початку 2015 року в окремих підконтрольних українській владі районах 

Донеччини та Луганщини були утворені військово-цивільні адміністрації – 

тимчасові державні органи, які заміняли собою органи місцевої виконавчої влади 
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та місцевого самоврядування. Виходячи з положень відповідного цього закону, 

одночасне існування на одній території військових адміністрацій та цивільних 

органів місцевого самоврядування, неможливе [80]. 

Жорстокі бої за м. Дебальцеве Донецької області призвели до підписання 

додаткових Мінських угод від 12 лютого 2015 р., що передбачали відведення 

важкого озброєння від лінії зіткнення, початок переговорів щодо проведення 

місцевих виборів, а також про майбутній режим цих районів на підставі закону 

«Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей». 11-й пункт договору передбачав проведення 

конституційної реформи в Україні до кінця 2015 р., та закріплення в ній 

«особливого статусу» ОРДЛО а складі України [117]. Проект змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади), пов’язаних з необхідністю виконання 

Мінських домовленостей, був внесений Президентом України Петром 

Порошенком 1 липня 2015 року і зареєстрований в парламенті під № 2217а [222]. 

Він значно розширює права місцевого самоврядування і запроваджує новий 

адміністративно-територіальний устрій. Законопроектом передбачено, що 

повноваження депутатів і голів, обраних на чергових місцевих виборах 25 жовтня 

2015 року, будуть припинені у жовтні 2017 року – тоді пройдуть нові місцеві 

вибори відповідно до нового адміністративно-територіального устрою [237].  

Вибори 25 жовтня 2015 р. відбувалися за пропорційною виборчою системою 

з відкритими регіональними списками кандидатів від політичних партій. Новий 

Закон «Про місцеві вибори» запровадив низку нововведень, продиктованих, у 

тому числі і прийнятим курсом на побудову європейської моделі місцевого 

самоврядування. Також цьому приділялася увага при підписанні коаліційної угоди 

за результатами позачергових виборів до Верховної Ради України від 26 жовтня 

2014 р. [110].  

Серед нововведень, які запроваджувала нова виборча система були 

положення згідно з якими: у селах і селищах з населенням до 90 тис. вибори 

відбуваються за мажоритарною системою; вибори до райрад, міськрад та облрад 

проходять за пропорційною системою; міських голів населених пунктів з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015#cite_note-22
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015#cite_note-22
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015#cite_note-.D0.B9-7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015#cite_note-.D0.B9-7
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населенням більше 90 тисяч обирають абсолютною більшістю (50 %+1 голос), 

передбачена можливість проведення другого туру; у виборах не беруть участі 

блоки політичних партій; якщо партія набрала 5 % голосів, кількість кандидатів, 

що пройшли від неї, визначається відповідно до кількості голосів, поданих 

безпосередньо за кандидата в окремому окрузі; обов’язковість присутності у 

списку партії не менше 30 % представників однієї статі [78]. Також передбачалося 

суттєве зменшення депутатів місцевих рад (на 30 % по всій країні). Кількість 

виборчих округів на території відповідало кількості депутатів тієї чи іншої ради. 

Вперше запроваджувалася норма обрання старост в об’єднаних територіальних 

громадах, нове виборче законодавство також значно розширювало повноваження 

та посилювало спроможність місцевого самоврядування в Україні. 

Згідно звіту Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) місцеві вибори в 

Україні 25 жовтня 2015 р. були проведені спокійно та відповідно до закону, при 

цьому мали місце деякі поодинокі випадки порушень [92]. Що ж до особливостей 

проведення місцевих виборів в західному регіоні України, то слід відзначити, що 

вони відбувалися в більш спокійній суспільно-політичній обстановці та з меншою 

кількість порушень в порівнянні з Центральним та Південно-Східним регіонами. 

Місцеві вибори 2015 р. фактично завершили електоральний процес, 

розпочатий позачерговими президентськими виборами у травні 2014 р. 

(переможець П. Порошенко) і продовжений позачерговими парламентськими 

виборами у жовтні 2014 р., де перемогли політичні сили, котрі взяли активну 

участь у Революції Гідності. У такий спосіб місцеві вибори 2015 р. повинні були 

закріпити успіх демократичних політичних сил у регіонах України. Схожим був 

електоральний цикл 2010-2012 рр., який виграла ПАРТІЯ РЕГІОНІВ [175, с. 63–

66 ]. За результатами виборів 25 жовтня 2015 р. у західному регіоні України 

перемогу здобула ПП «Блок Петра Порошенка «Солідарність», що отримала 

приблизно 25,2% голосів виборців регіону перемігши в Львівській, Івано-

Франківській, Тернопільській, Рівненській та Чернівецькій областях. Друге місце 

за кількість отриманих голосів посіла ВО «Батьківщина» – 17,3%, далі 

розташувалися ВО «Свобода» – 12,3%, ПП «УКРОП» – 9,6%, ПП  «Об’єднання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015#cite_note-.D0.B9-7
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«Самопоміч» – 7,5%, Радикальна партія Олега Ляшка – 6,1%, ПП «Відродження» 

– 2,2%, ПП «Опозиційний блок» та «Наш край» по 1.6%, Аграрна партія України 

– 1,4% [293]. Проте, в Волинській області перемогу отримала політична партія 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» здобувши 26.56% голосів виборців 

краю, а в Закарпатській області вже другі вибори поспіль перемогу здобула 

політична партія Єдиний Центр – 29,69%. Такий результат можна пояснити 

потужною діяльність на Волині голови місцевої ОДА І. Палиці наближеного до 

групи «Приват» І. Коломойського, а в Закарпатті – досвідченого політика та 

представника групи «Барва» В. Балоги [293] (див. Додаток Ж, Діаграма Ж.1). 

До особливостей проведення виборчої кампанії 2015 р. можна віднести 

відмову ПП «Народний Фронт» брати участь в місцевих виборах та об’єднання 

партійних списків «Солідарності» П. Порошенка та УДАРу В. Кличка. ПП 

«Опозиційний блок» не балотувався у Тернопільській області, ПП «Об’єднання 

«Самопоміч» – до Рівненської.  

Місцеві вибори, окрім згаданих політичних партій (ПП «УКРОП», ПП 

«Відродження», ПП «Наш край»), дали старт новим політичним силам, що 

очевидно братимуть участь у майбутніх парламентських виборах. Передусім 

маємо на увазі Аграрну партію України, громадський рух «Народний контроль», 

ПП «Сила людей» та «Національний корпус» А.Білецького. 

У виборчій кампанії 2015 р., як і в попередній 2010 р., взяли участь 

регіональні політичні проекти, деякі з низ так звані «ратушні» партії:  ПП «Рідне 

місто» (м. Чернівці), ПП «Воля» (Івано-Франківська обл.), ПП «Єдиний центр», 

«КМКС» Партія угорців України (Закарпаття), ПП «Конкретні справи» 

(Рівненська обл.). Хоча законодавство України не передбачає діяльність 

політичних партій суто на регіональному чи місцевому рівні, проте такий типи 

партій досить успішно функціонує протягом тривалого періоду. 

В умовах розвитку демократичних інститутів та децентралізації влади 

розширюються повноваження та спроможність місцевого самоврядування. 

Активізація діяльності територіальної громади збільшує відповідальність 

депутатського корпусу районних і місцевих рад перед своїми виборцями. За цих 
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умов відбувається збільшення ролі політичної опозиції, яка є складовою частиною 

представницьких органів місцевого самоврядування. Місцеві ради взаємодіють з 

державними виконавчими структурами (районними то обласними 

адміністраціями), тим самим здійснюючи політику на локальному рівні. Інститут 

політичної опозиції на регіональному та місцевому рівнях репрезентує інтереси 

певної частити населення. Він також є інтегрованою структурою до системи 

органів місцевого самоврядування, який забезпечує відносини фракцій більшості, 

виконавчої влади з політичними силами, громадськими організаціями та місцевою 

громадою що незгодні з курсом влади та її рішеннями. Політична опозиція на 

місцевому рівні виконує функції артикуляції та агрегації, вробляючи певні ідеї, 

узагальнює та конкретизує їх, ставлячи конкретні вимоги до влади та її рішень. 

Звісно, конструктивна модель взаємодії передбачає певний консенсус, коли 

опозиція не тільки критикує дії влади та висуває свої вимоги, але й пропонує 

альтернативні шляхи вирішення певних проблем.  

У ході написання дисертаційного дослідження нами було проведено 

соціологічне опитування на території Яремчанської міської ради Івано-

Франківської області в семи населених пунктах (м. Яремче, смт. Ворохта, с. 

Микуличин, с. Поляниця, с. Татарів, Яблуницька сільська рада – с. Яблуниця та с. 

Вороненко), яке репрезентує зріз громадської думки характерної для цієї 

територіальної громади зокрема та західного регіону України загалом.  

Проведення соціологічного дослідження свідчать про неоднозначну оцінку 

діяльності опозиції та опозиційних лідерів на сучасному етапі розвитку держави. 

Ядро сьогоднішньої опозиції – це переважно ті політичні сили (ПАРТІЯ 

РЕГІОНІВ та її сателіти), які до лютого 2014 р. перебували при владі та несуть 

повну відповідальність за події часів революції Гідності. Опозиційна діяльність 

також часто асоціюється з Опозиційним блоком, що є наступником ПАРТІЇ 

РЕГІОНІВ. Опитування проводилися перед початком місцевих виборів 25 жовтня 

2015 р.,тому на них певним чином вплинув хід виборчої кампанії, політична 

агітація та складні соціально-економічна умови, що негативним чином 

позначилося на характері сприйняття опозиції та влади. (див. Додаток Й). 
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Усі з вищеперерахованих чинників негативно впливають і на процес 

вироблення конструктивної моделі взаємодії влади і опозиції вносячи ввесь час 

конфронтаційний елемент в процес порозуміння. Довгий період бездержавності 

призвів до виникнення різних типів політичної культури, як наслідок розпочався 

процес формування відмінних моделей взаємодії влади та опозиції. В західному 

регіоні України під впливом європейських тенденцій розвитку політичних партій 

та системи влади сформувався консенсусний тип взаємодії, тоді як в Північному, 

Центральному, Східному та Південному – конфронтаційний тип взаємодії влади 

та опозиції. У міжвоєнний час відбувся процес об’єднання більшості українських 

етнічних територій у складі Радянського Союзу, але в сталінський період 

формування тоталітарної держави придушувалися навіть слабкі прояви суспільної 

опозиційності до тодішнього режиму. Ситуація змінилася в період так званої 

«відлиги», коли на території УРСР зародилися дисидентські рухи, а в самій 

комуністичній партії починають розвиватися складні процеси опозиційності. Що з 

часом призвело до формування конформістської моделі взаємодії опозиційних сил 

і течій з системою радянської влади. 

Процеси входження інституту політичної опозиції до системи влади в 

західному регіоні розпочався з проведення виборів народних депутатів 

Української РСР та місцевих Рад республіки» 30 березня 1990 р. Демократичний 

блок на чолі з НРУ на тих виборах набрав близько 25 % , з яких близько 85% в 

Галичині. Першим ж кроком в процесі легалізації політичної опозиції в 

незалежній Україні став закон «Про об’єднання громадян» (червень 1992 р.). 

Наступним було прийняття закону «Про статус народного депутата України» 

(1993 р.) та Регламенту Верховної Ради України, (1994 р.). Опозиційні депутати 

отримали можливість вносити свої законопроекти, пропозиції, запити та 

звернення [85, с.11–16]. Прийнята в 1996 р. Конституція України гарантувала 

політичні права та свободи. Також вона передбачала право меншості, якщо воно 

складає третину від конституційного складу Верховної Ради України реалізувати 

низку ініціатив: можливість скликати позачергову сесію парламенту, ставити на 

розгляд питання про відповідальність уряду; подавати до ВР законопроект про 
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внесення змін до Конституції України. На вимогу Народного депутата України, 

групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України може бути 

направлений запит до Президента України. Конституція передбачала право не 

менш як сорока п’яти народних депутатів направляти звернення до 

Конституційного Суду України. Важливою складовою залишається робота 

опозиційних фракцій в роботі депутатських комітетів Верховної Ради [123, с. 85].  

Проте в Верховній Раді VIII-го скликання така опозиційна депутатська 

діяльність через ряд причин значно обмежилася. Розподіл місць в керівництві 

комітетів у грудні 2014 року закінчився гучним скандалом: парламентська 

опозиція не отримала керівних посад у жодному з комітетів. Для порівняння, в 

парламенті 7–го скликання представники опозиції очолювали 12 комітетів, а в 

Верховній Раді 6-го скликання – 10. Підхід, коли усі керівні ролі у парламенті 

займають лише представники правлячої коаліції, в науці прийнято називати 

«американським». Згідно з ним, парламентарі від більшості не просто займають 

усі керівні посади в комітетах, але й беруть на себе усю відповідальність за процес 

законотворчості, а отже, – і зміни в країні [181]. Перший законопроект про «Про 

організовану політичну опозицію» (реєстраційний № 1635) поданий до 

парламенту 9 лютого 1998 р. народними депутатами Ю. Тимошенко та 

О. Єльяшкевичем передбачав інституалізацію політичної опозиції [111], а станом 

на жовтень 2015 р. до Верховної Ради України подано 19 спеціалізованих 

законопроектів. 

Сучасна українська модель взаємодії влади та опозиції з одного боку в 

загальних рисах нагадує французьку напівпрезидентську модель, що 

характеризується інституційно та законодавчо слабкою роллю опозиції. Проте, 

статті 48 та 51 конституції Французької Республіки гарантують права опозиції, що 

відносить цю систему до «жорсткої» моделі, тоді як невизначений статут опозиції 

в Конституції України та відсутність спеціалізованої законодавчої бази відносить 

нашу систему до «м’якої» моделі характерної для країн Східної Європи. Сучасна 

модель взаємин уряду та опозиції близька до моделей Литви та Польщі, в яких 
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опозиція має повноваження у сфері контролю над урядом, відчутно впливає на 

його діяльність, та прийнятих ним рішень. 

Автори збірника «Політична реформа очима експертів: значення публічних 

консультацій» Міжнародного центру перспективних досліджень (м. Київ) у статті 

«Діяльність парламентської опозиції: корисний досвід для України» порівнюють 

моделі політичної опозиції в європейських країнах та пропонують свій досвід для 

України: повноваження опозиції належить визначити в Регламенті Верховної 

Ради України, а Регламентові надати статус закону; відповіді на депутатські 

запити належить публікувати в пресі; опозиція має перейти від «негативної» до 

«позитивної» тобто конструктивної діяльності [63]. І хоча науковці зазначають що 

українську модель опозиції ще треба визначити, в силу еволюції політичної 

системи та державних інституцій в Україні, вони наголошують що опозиція в 

представницьких органах має обмежений вплив. 

Невизначений статут опозиції в Конституції України та відсутність 

спеціалізованої законодавчої бази дає підстави відносити нашу систему до 

«м’якої» моделі, або моделі «обмеженого впливу». Щодо дієвості опозиційних 

сил в західному регіоні, то вони вперше заявили про себе в період «касетного 

скандалу» та акцій «Україна без Кучми». Саме в цей час появляється 

структурована парламентська опозиція у Верховній Раді України та обласних 

радах (переважно західного регіону України). За результатами парламентських та 

місцевих виборів 2002 р., та в період виборчих кампаній 2002–2015 років ця 

модель постійно дрейфувала від конформістської та конфронтаційної до 

консенсусного типу. Період 2006–2010 можна охарактеризувати як час найбільш 

конструктивної взаємодії влади та опозицій. На нашу думку, саме в цей період 

формується ситуативно-консенсусна модель або модель умовного консенсусу 

взаємодії політичної опозиції та влади.  

Предметним полем в співпраці між владою та опозицією стали питання 

соціально-економічного розвитку, освіти, охорони здоров’я, екології та туризму. 

Попри це значний вплив тут мають фактори соціального популізму, політичної 

доцільності та домовленостей. Модель з такими характеристиками вписується в 
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процес політичних змін, які проходить наша держава на шляху модернізації та 

демократичного транзиту.  

Пропозиції щодо розробки регіональних програм, вплив на перерозподіл 

місцевих бюджетів, заходи щодо забезпечення соціального захисту, охорони 

здоров’я, рекреації та відпочинку, освіти, культури, збереження історичної 

пам’яті, збігаються з тими завданнями які виконує місцеве самоврядування, його 

виконавчі органи влади. Інститут політичної опозиції також інформує 

громадянське суспільство, про якісні характеристики роботи влади, тим саме 

виконуючи свої основні функції (критика, контроль, альтернатива). Опозиція в 

місцевих представницьких органах вади слугує з’єднуючою ланкою між владою 

(виконавчою, фракціями більшості) та громадою. З одного боку опозиція є 

частиною влади, проте з значно «урізаними» повноваженнями», а з іншого – 

опозиція ментально є ближчою до суспільства, його проблем та потреб. 

Інститут політичної опозиції можна вважати складовою демократичного 

механізму взаємодії, за допомогою якої забезпечуються ефективність та 

раціональність дій державної влади, він також слугує кадровий резервом влади. 

Опозиція виступає дієвим елементом у процесі розвитку спроможності 

територіальної громади. Так, до прикладу, опозиційні міжфракційні об’єднання в 

міських радах обласного та районного підпорядкування мають можливість 

пропонувати ряд ініціатив щодо вдосконалення роботи місцевого самоврядування 

серед них: оптимізація керівного складу міськвиконкомів; об’єднання 

споріднених підрозділів та відділів; уведення до складу виконавчого комітету 

представників політичних сил, громадських організацій та активістів-волонтерів; 

проведення інвентаризації та забезпечення ефективного використання 

комунальної землі і власності (відкритий реєстр комунальної власності)  

інформування про проекти рішень та рішення місцевих органів влади; пропозиції 

щодо оновлення регламенту міської ради; проведення громадських слухань з 

питань, які стосуються життя мешканців краю; висвітлення діяльності в 

муніципальних ЗМІ опозиційних депутатів, громадських активістів, 

найактуальніших проблем міста; виділення комунальної землі та приміщень в 
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оренду на умовах відкритого аукціону; запровадження програм муніципального 

кредитування кращих бізнес-проектів під мінімальний відсоток; запровадження 

заходів з подолання безробіття, сприяння створенню нових робочих місць, 

забезпечення конкуренції серед роботодавців і росту рівня заробітної платні та 

виведення її з тіні; забезпечення ремонту і підтримку дорожнього покриття в 

належному стані силами та засобами міста (визначення вулиць з найкритичнішим 

станом дорожнього покриття і будівництво нового покриття з дотриманням 

будівельних стандартів), при виконанні цих робіт забезпечення контролю з боку 

депутатів, громадськості та підписання ними акту виконаних робіт; ліквідація 

стихійних звалищ, будівництво підприємства по розділенню твердих побутових 

відходів; модернізація та розвиток систем центрального водопостачання та 

каналізації; організація муніципальної та екологічної поліції міста; забезпечення 

облаштування та ремонту діючих дитячих майданчиків, благоустрій 

прибудинкових територій та місць відпочинку; впорядкування діяльності осіб, що 

займаються підприємницькою діяльністю пов’язаною з сферою послуг (туризмом 

та ін.); розширення систему позашкільних закладів та гуртків дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл; забезпечення покращення матеріальної бази загальноосвітніх 

шкіл, закладів охорони здоров’я та культури. 

Залучення територіальної громади до практичного здійснення місцевого 

самоврядування стало можливим завдяки використанню таких механізмів, як 

збори громадян за місцем проживання, громадські слухання (поглиблення впливу 

громади на місцеве самоврядування шляхом створення дієвої Громадської ради, 

будинкових, вуличних комітетів та інших органів самоорганізації населення). Такі 

права мають бути прописані в статутах територіальних громад. Саме статут 

територіальної громади є базовим елементом в побудові ефективної моделі 

місцевої демократії. Проте, в Україні ще й досі в великої кількості територіальних 

громад відсутні такі статути. Через недосконалість вітчизняного законодавства та 

відсутність статутів в територіальних громадах зростає роль інституту політичної 

опозиції у залученні територіальної громади до управління місцевим розвитком: 

шляхом застосування різних форм депутатської діяльності, що сприяє внесенню 
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на порядок денний представницьких органів влади громадської ініціативи, 

слухань, загальних зборів та питань про проведення місцевих референдумів. 

Так, нещодавно, у ході зустрічі з регіональними ЗМІ прем’єр-міністр України 

Володимир Гройсман зауважив, що необхідно прийняти закон про місцеві 

референдуми. Адже, в листопаді 2012 року Верховна Рада України прийняла 

закон «Про всеукраїнський референдум», у зв’язку з чим втратив чинність закон 

«Про всеукраїнський та місцеві референдуми». У червні 2016 р. глава Верховної 

Ради України Андрій Парубій доручив юридичному управлінню парламенту 

вивчити можливість прийняття змін до Конституції в частині децентралізації без 

прив’язки до імплементації досягнутих у Мінську домовленостей [158]. В умовах 

інертно-пасивного впливу територіальних громад на місцеве самоврядування 

політична опозиція перебирає на себе роль одного з центрів управління 

регіональним та місцевим розвитком. В таких випадках інститут політичної 

опозиції стає чинником активізації суспільної свідомості та розвитку 

громадянського суспільства. 

Інституту політичної опозиції притаманна функція юридичного 

забезпечення, яку також виконують органи місцевого самоврядування: 

запобігання порушенням вимог законності в роботі органів влади; недопущення 

проявів бюрократизму та корупції в діяльності владних структур; правового 

регулювання відносин між гілками влади. Обидва інститути одержують і 

зіставляють інформацію з різних джерел; забезпечують прозорість у діяльності 

органів влади; створюють канали постійного обміну інформацією з громадськими 

організаціями, громадянами. В такий спосіб інститут політичної опозиції сприяє 

як поглибленню обізнаності, так і підвищенні дієвості територіальної громади.  

Формування консенсусного типу взаємодії влади і опозиції включає в себе 

ряд модернізаційних змін щодо вдосконалення форми державного правління, 

перерозподілу повноважень між гілками влади, зміни виборчого законодавства, 

розвитку рівня політичної культури та громадянського суспільства. Даний процес 

в 1990-х та на початку 2000-х рр. пройшли більшість країн Центрально-Східної 
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Європи. Їхній позитивний досвід в силу ментально-культурної близькості може 

бути корисним також для України. 

Так, до прикладу, в Польщі та Угорщині опозиція погодилася на реалізацію 

інституційних змін, запустивши процес соціальних ліфтів для оновлення 

політичної еліти: для створення нової політичної системи були досягнуті 

домовленості стосовно типу виборчої системи; визначені можливості громадян 

претендувати на зайняття виборних посад; відсутність тиску стосовно політичної 

опозиції; право громадян створювати незалежні асоціації та організації; регулярне 

проведення конкурентних і справедливих виборів; наділення посадовців 

конституційними повноваженнями контролю за урядовими рішеннями. Ці 

домовленості як принципи згодом були закладені в основу нових політичних 

інститутів, які було закріплено на конституційному рівні. Нове інституційне 

середовище включало в себе такі інститути: структура державної влади та рівні 

повноважень суб’єктів, тобто форма державного правління, незалежна судова 

система та незалежні ЗМІ, тип виборчої системи, інститут політичних партій. У 

поєднанні ці інститути сприяли формуванню конструктивної опозиції як 

інституційних умов, завдяки яким виконуються перераховані критерії 

процедурної адаптації і, відповідно, реалізується озвучений А. Пшеворським 

принцип «невизначеності результату при визначеності процедур» [93, с. 82].  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

 

Характерним для західних областей України в цілому був прискорений 

процес інституціоналізації політичних партій та створення розгалуженої мережі 

місцевих осередків. Аналіз виборчих кампаній періоду 1990–2015 рр. дозволив 

нам виділити певні особливості діяльності як опозиційних, так і провладних 

партій в даному регіоні. Традиційно сильні позиції тут займали партії 

національно-демократичного спектру поряд з поступовим збільшенням впливу 

центристських партій. Займаючи спочатку опозиційну позицію до комуністичної 
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партії, ця тенденція в середині 1990-х на початку 2000-х була замінена на 

опонування до політики президента та уряду. Як правило, у даний період обласні 

та місцеві представницькі органи залишалися підконтрольними націонал-

демократам, тоді як виконавчі органи були сформовані з лояльних до центральної 

влади політичних сил. Ситуація в регіоні змінилася за результатами 

президентських виборів 2004 та парламентських і місцевих 2006 рр. ПП «Наша 

Україна» та ВО «Батьківщина» в цей час отримала контроль над 

представницькими і виконавчими органами влади на місцях, тоді як КПУ, 

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ та її сателіти опинилися в опозиційній меншості. Однак, вже 

за результатами виборів 2010 р. національно-демократичні сили зазнали поразки, 

оскільки, прийшовши до влади в Україні на хвилі «помаранчевої революції» не 

зуміли виконати своїх передвиборчих обіцянок, запустити в країні процес 

масштабних реформ, адже, ті політичні партії, які ототожнювали себе з 

українською правицею (ПП «Наша Україна», УРП «Собор», НРУ, УНП та низка 

інших) після виборів 2010 р. були вже не в змозі реанімувати свій політичний 

вплив та свої партійні структури. Амбіційність їх лідерів та непослідовність дій не 

дозволили їм об’єднатися та провести процес переформатування. Після перемоги 

на президентських виборах В. Януковича влада фактично перейшла до ПАРТІЇ 

РЕГІОНІВ. Тодішній політичний режим, спираючись на партійну структуру 

«регіоналів», використав місцеві вибори як спосіб усунення реальної владної 

альтернативи до виконавчої влади – органів місцевого самоврядування.  

Особливістю регіонального політичного процесу було те, що формування 

передвиборчих блоків до місцевих рад відрізнявся від загальноукраїнських 

тенденцій. Так, в кожній з семи розглянутих нами областей до рад пройшли 

представники регіональних за сферою поширення політичних сил. На виборах 

2006 р. це Блок Хотинщина – Чернівецька обл., блок Бориса Клімчука «Рідна 

Волинь» – Волинська обл., партія «Відродження Прикарпаття» – Івано-

Франківська обл. та ін.). На виборах 2010р. Партія «Відродження» отримала 

мандати до Івано-Франківської та Рівненської, а «Рідне Місто» до Чернівецької 

обласних рад. Партія екологічного порятунку «ЕКО + 25» перемогла на виборах 
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мера Ужгорода (В. Погорєлов – 33%) та здобула два мандати в міській раді. ПП 

«Єдиний центр» та «КМКС» – Партія Угорців України отримали депутатські 

мандати в Закарпатську обласну та міську ради. В ході виборчої кампанії 2015 р. 

активно проявили себе політичні партії «Рідне місто», «Громада і закон» та 

«Зелений Тризуб» в Чернівецькій та ПП «Прогрес» в Рівненській областях. Все це 

засвідчує те, що незважаючи на монополію великих партій на формування 

списків, в регіоні досить серйозну підтримку отримали блоки сформовані під 

відомих регіональних лідерів. Такі партії завдячують своєму існуванню та 

функціонуванню по ряду причин. Їх використовують як опозиційні так і 

провладні кандидати. Опозиціонери використовують їх в бажанні отримати 

політичний результат не вступаючи в пряме протистояння з владою, також вони 

потрібні тим, хто готовий співпрацювати з владою в тих регіонах де провладні 

партії є непопулярними. Регіональні міні-партії в своїх політичних інтересах 

також використовували безпартійні мери, яким були потрібні нейтральні 

політичні сили, щоб отримати право висування своєї кандидатури на пост 

міського голови  та мати хоча б якийсь вплив на депутатський корпус.  

Динаміка взаємодії опозиції і влади свідчить про те, що ефективна робота 

органів місцевого самоврядування залежить від вчасності корегування 

суспільством виборчого законодавства щодо відповідності новим суспільним 

вимогам та перспективам. А своєчасне вирішення та недопущення місцевих 

політичних конфліктів напряму залежить від ефективної взаємодії політичної 

опозиції та влади, від злагодженої роботи місцевих представницьких органів 

влади. Основними принципами в процесі налагодження конструктивної взаємодії 

влади та опозиції як на центральному так і на місцевому рівнях стали 

консенсусність, готовність до діалогу, прозорість, відкритість, дисципліна і 

взаємоконтроль. Слід  зауважити, що паралельне виконання власних функцій 

примушує інститут політичної опозиції та державну владу застосовувати різні 

форми та механізми конструктивної взаємодії. Наприклад, з одного боку, це 

актуальні законопроекти, депутатські запити, питання до уряду, голови ОДА чи 

міського голови, депутатські слідчі парламентські комісії чи комісії в радах, 
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дебати, спухання, тіньовий опозиційний кабінет міністрів тощо, а з іншого –  

законодавча та представницька діяльність, позаапаратна організаційна діяльність: 

наради, семінари, засідання, круглі столи, анкетування громадян, створення 

дорадчих органів (громадських рад ) тощо. 

Так до прикладу досить вдалим є досвід роботи Івано-Франківської обласної 

ради шостого демократичного скликання, до якої було обрано 114 депутатів від 13 

політичних сил. Склад тодішньої обласної ради, обраної на чергових виборах 

сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, 

міських голів 31 жовтня 2010 р. представляє собою своєрідний зріз українського 

політикуму. Незважаючи на політичну різнорідність депутатського корпусу, 

народним обранцям все ж таки вдалося знайти політичний компроміс та 

об’єднати політичні сили таким чином, щоб обласна рада працювала як єдиний 

цілісний механізм. Дане завдання ускладнювалося тим, що кожна з партійних 

фракцій має свої політичні уподобання, ідеологічні позиції, програмові завдання 

тощо. Однак, незважаючи на це, раді вдалося досягти конструктивного підходу 

щодо роботи всього депутатського корпусу перш за все для вирішення актуальних 

соціально-економічних питань, проблем в сфері охорони здоров’я, освіти, 

культури, туризму, екології та ін. Цей досвід показує, що проблеми в політичній 

сфері як всеукраїнського так і місцевого рівнів слід переносити в площину 

дискусій та політичних заяв, які є основним чинником протистояння між 

тогочасною депутатською більшістю та меншістю. Не дивлячись на те, що 

загальноукраїнські процеси формування політичної опозиції є визначальними, 

проте фактори, що впливають на поділ політичних сил на провладні та опозиційні 

виходять з специфіки регіонів та партійного структурування регіональних 

владних інституцій.  

Не дивлячись на різні підходи щодо правового статусу опозиції, вважаємо, 

що права парламентської опозиції та меншості слід закріпити в Регламенті 

Верховної Ради, тоді як спеціалізований закон про політичну опозицію і 

опозиційну діяльність може гарантувати права і повноваження на регіональному 

та місцевому рівнях. Іншим варіантом на нашу думку може бути закріплення прав 
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та повноважень опозиційної меншості в регламентах обласних, районних рад та 

статутах територіальних громад. 

Реалізація законодавства про децентралізацію, вдосконалення пропорційної 

виборчої системи з відкритими списками нададуть політичній системі держави 

збалансованості, стабільності та якісно нових характеристик в процесі 

становлення розвинутої демократії українського зразка. Поліпшення ефективності 

взаємодії влади і опозиції, на нашу думку, вимагає проведення ряду 

рекомендаційних заходів, а саме: 1) закріплення у статутах територіальних громад 

механізму діяльності опозиції в місцевих радах; 2) внесення змін до виборчого 

законодавства шляхом впровадження пропорційної виборчої з відкритими 

регіональними списками що містить преференційну складову волевиявлення 

(можливість кожного виборця обрати на вибір кількох (трьох) депутатів із 

бюлетеня, не зважаючи на їхній порядковий номер у списку та партійну 

приналежність); 3) розробка політичним партіям та громадським організаціям 

стратегії розвитку територій, проведення громадських форумів.  

Проведене нами соціологічне дослідження свідчать про неоднозначну оцінку 

діяльності опозиції та опозиційних лідерів на сучасному етапі розвитку держави. 

Ядро сьогоднішньої опозиції це переважно ті політичні сили ( ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 

та її сателіти) які до лютого 2014 р. перебували при владі та несуть повну 

відповідальність за події часів революції Гідності. Опозиційна діяльність також 

часто асоціюється з Опозиційним блоком, що є наступником Партії регіонів. На 

характер сприйняття взаємодії опозиції і влади певною мірою вплинув хід 

виборчої кампанії, політична агітація та складні соціально-економічна умови. 

Саме ці вищезазначені чинники є тим конфронтаційним елементом, який впливає 

на вироблення конструктивної моделі взаємодії опозиції і влади. 

Формування консенсусного типу взаємодії влади і опозиції включає в себе 

ряд модернізаційних змін щодо вдосконалення форми державного правління, 

перерозподілу повноважень між гілками влади, зміни виборчого законодавства, 

розвитку рівня політичної культури та громадянського суспільства, оновлення 

політичних еліт, визначені можливості громадян претендувати на зайняття 
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виборних посад; відсутність тиску стосовно політичної опозиції; право громадян 

створювати незалежні асоціації та організації, регулярне проведення 

конкурентних і справедливих виборів, наділення посадовців конституційними 

повноваженнями контролю за урядовими рішеннями. На даному етапі розвитку 

політичної системи України становлення консенсусної моделі взаємодії лежить в 

площині законодавчих реформ, що є однією з найбільших проблем. Враховуючи 

це, завданням мінімум для вирішення даної проблеми має бути досягнення 

політичного консенсусу на рівні влади й опозиції про те, що вони керуючись 

політичною доцільністю не будуть вносити змін у виборчий закон, адже той хто 

сьогодні при владі, завтра може бути в опозиції, і навпаки. Стабільність виборчого 

законодавства можна гарантувати лише одним способом, – це внесення змін до 

Конституції та формуванням Виборчого кодексу. Цей варіант громіздкий, але 

надійний, де варто перебачити, що закони про вибори й референдуми 

приймаються парламентом лише кваліфікованою більшістю голосів. На думку 

автора, саме такі запропоновані зміни зможуть стабілізувати виборче 

законодавство. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У висновках дисертаційної роботи автором сформульовані основні 

результати і підсумки, які були отримані в ході дослідження: 

1. На підставі узагальнення наукових досліджень зарубіжних та 

вітчизняних учених, використовуючи інституційний підхід, уточнено 

визначення поняття «політична опозиція», яку пропонується розуміти як 

партії та рухи що претендують на владу, не належать до більшості в 

представницьких органах, здійснюють контроль та критику, прагнуть змінити 

владу мирним шляхом. Розмежовано функції опозиції як політичного 

інституту і форми суспільного протесту. У першому випадку завданням є 

довгостроковий контроль над владою, тоді як другий варіант має переважно 

тимчасовий протестний характер. Визначено основні критерії опозиційності 

на основі ставлення до: президента; уряду; парламентської більшості; 

фінансово-промислових груп; ідеологічно-світоглядних цінностей. У 

дисертаційній роботі дано визначення поняття політична взаємодія − це 

процес комунікації, яка передбачає організацію спільних дій, включає в себе 

весь спектр відносин − від конструктивних елементів, таких як співпраця і 

партнерство, до деструктивних – протистояння, конфронтації. 

2. На основі історико-культурних, нормативно-правових, соціально-

політичних чинників виділено шість етапів еволюції форми правління в 

Україні, що суттєво вплинули та визначили періоди розвитку політичної 

опозиції: перший етап (березень 1990 р. – грудень 1991 р.) – період існування 

парламентської республіки, легалізації та структуризації політичної опозиції; 

другий етап (грудень 1991р. – червень 1996 р.) – етап запровадження 

інституту президентства, протистояння між прихильниками парламентської і 

президентської форм правління; третій етап (червень 1996 р. – січень 2006 р.) 

− процес встановлення в державі змішаної президентсько-парламентської 

форми правління; четвертий етап (січень 2006 р. – жовтень 2010 р.) − період 
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запровадженням нової парламентсько-президентської форми правління; 

п’ятий етап (жовтень 2010 р. – лютий 2014 р.) − скасування конституційної 

реформи 2004 р., централізація влади, посилення ролі президента у процесі 

прийняття рішень виконавчої влади; шостий етап (від лютого 2014 р. і до 

сьогодні) – відновлення парламентсько-президентської форми правління. 

Поряд з удосконаленням форми правління та перерозподілом 

повноважень у владному трикутнику «президент – уряд – парламент» 

актуальним питанням було формування нових, уже не радянських, 

регіональних та місцевих органів влади, а в подальшому − їх реформування. 

У цьому процесі можна виділити чотири основних етапи: 1) серпень 1991р. – 

травень 1996 р. – характеризується процесами формування архітектури 

місцевої влади (заборона КПУ, впровадження інституту державних 

адміністрацій, прийняття закону про місцеве самоврядування; 2) червень 1996 

р – вересень 2006 р. – остаточне закріплення цілісної вертикалі виконавчої 

влади та перерозподіл повноважень з органами місцевого самоврядування; 3) 

жовтень 2006 р. – листопад 2013 р. – пошук нової моделі місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального устрою; 4) від квітня 

2014 р. – розпочався процес децентралізації та реформи місцевого 

самоврядування з метою досягнення оптимального розподілу повноважень 

між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади та 

створення дієздатних територіальних громад.  

Формалізація статусу та основних прав парламентської опозиції була 

закріплена у Регламенті Верховної Ради України в період 2007 – 2010 рр. 

Упродовж наступних років комплексної правової інституціоналізації коаліції 

та опозиції з різних причин не відбулося. 

3. Характерним для західних областей України в цілому був 

прискорений процес інституціоналізації політичних партій та створення 

розгалуженої мережі місцевих осередків. Аналіз виборчих кампаній періоду 

1990−2015 рр. дав змогу виділити особливості діяльності як опозиційних, так 

і провладних партій у даному регіоні: 1) перемога над КПУ на виборах 
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1990 р. демократичної опозиції в Івано-Франківській, Львівській та 

Тернопільській областях та вагоме представництво в обласних радах і радах 

нижчих рівнів у Волинській, Рівненській, Закарпатській та Чернівецькій 

областях, а також значною мірою оновлення місцевих виконавчих органів 

влади; 2) формування кадрів владних структур на початку 1990-х рр. 

відбувалося за принципом непричетності до компартійних структур; перші 

організаційні сесії, зберігши стару структуру управління, призначили нових 

керівників відділів; 3) діяльність на теренах західних областей унікального 

опозиційного органу Галицької асамблеї. Підкреслюється, що попри 

традиційно сильні позиції в західних областях партій національно-

демократичного спектру, помітною є тенденція збільшення впливу 

центристських партій. Займаючи спочатку опозиційну позицію до КПУ, така 

тенденція в середині 1990-х − на початку 2000-х рр. була замінена на 

опонування політиці президента та уряду. Однак, у період 1991−1996 рр. 

демократична опозиція займала конструктивну позицію стосовно влади, 

виступаючи навіть за розширення президентських повноважень та 

намагаючись не допустити реваншу комуністичних сил. Як правило, у даний 

період обласні та місцеві представницькі органи залишалися 

підконтрольними націонал-демократам, тоді як виконавчі органи були 

сформовані з лояльних до центральної влади політичних сил. Ситуація в 

західних областях змінилася за результатами президентських виборів 2004 р. 

та парламентських і місцевих 2006 р. «Помаранчева команда» в цей час 

отримала контроль над представницькими і виконавчими органами влади на 

місцях, тоді як КПУ, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ та її сателіти опинилися в 

опозиційній меншості. Проте вже за результатами виборів 2010 р. 

національно-демократичні сили зазнали поразки, оскільки, прийшовши до 

влади в Україні на хвилі «помаранчевої революції», не зуміли виконати своїх 

передвиборчих обіцянок, запустити в країні процес масштабних реформ. 

Після перемоги на президентських виборах В. Януковича влада фактично 

перейшла до ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. У той час політичний режим, опираючись на 
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партійну структуру «регіоналів», використав місцеві вибори для усунення 

реальної владної альтернативи виконавчій владі – органів місцевого 

самоврядування. Зазначені фактори та власне поствиборчі тенденції 

політичного розвитку в державі призвели до формування в Україні станом на 

листопад 2010 р. партійної системи з домінуючою партією. Період 2006−2010 

рр. можна охарактеризувати як час найбільш конструктивної взаємодії влади 

та опозицій. Саме в цей період формується ситуативно-консенсусна модель, 

або модель умовного консенсусу, взаємодії політичної опозиції та влади. 

4. Доведено, що конструктивна взаємодія між владою і опозицією 

можлива перш за все для вирішення актуальних соціально-економічних 

питань, проблем у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, екології 

та ін., коли політичні питання свідомо виносяться за межі предметного поля в 

дискусії влади і опозиції, а політична воля і загальні суспільні інтереси 

переважають політичну доцільність та антагонізм. Існує низка чинників, які 

безпосередньо впливають і визначають характер взаємин влади і опозиції, а 

саме: культурно-історичні, національно-етнічні та структурно-організаційні.  

Основними механізмами взаємодії є співпраця, ситуативна (обмежена) 

взаємодія, латентна співпраця, ігнорування, конфронтація, однополярна та 

конформістська взаємодія. Інститут політичної опозиції можна вважати 

складовою демократичного механізму взаємодії, за допомогою якої 

забезпечуються ефективність та раціональність дій місцевої влади. Вона 

слугує з’єднувальною ланкою між владою (виконавчою, фракціями 

більшості) та громадою. З одного боку, опозиція є частиною влади, проте із 

значно «урізаними» повноваженнями», а з іншого – опозиція ментально є 

ближчою до суспільства, його проблем та потреб, виконуючи функцію 

інформування місцевих громад з приводу реалізації рішень влади. 

5. На підставі аналізу специфіки опозиційної діяльності в 

міжелекторальні періоди 1990−2015 рр. виявлено суперечливі тенденції: з 

одного боку спостерігався процес поступової інституціоналізації опозиції, а з 

другого – наявність переважно деструктивних та пасивних форм. Модель 
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сучасного механізму взаємодії влади та опозиції визначено як ситуативно-

консенсусний, або умовно-консенсусний. Формування консенсусного 

механізму взаємодії влади і опозиції можливе за умов внесення змін до 

Конституції та виборчого законодавства, а також розвитку рівня політичної 

культури і громадянського суспільства, оновлення політичних еліт, залучення 

опозиції до вироблення та реалізації владних рішень. 

Поліпшення ефективності взаємодії влади і опозиції повинно досягатися 

шляхом: 1) закріпити у статутах територіальних громад механізм діяльності 

та повноважень опозиції в місцевих радах; 2) розробити стратегію розвитку 

територій та проводити громадські форуми для вирішення місцевих проблем; 

3) внести зміни до законодавства для впровадження пропорційної виборчої 

системи з відкритими регіональними списками, що містить преференційну 

складову волевиявлення (можливість кожного виборця обирати кількох 

(трьох) депутатів із бюлетеня, незважаючи на їхній порядковий номер у 

списку та партійну належність). 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Таблиця А.1 

 

   Порівняльна таблиця моделей інституціоналізації опозиції, за 

набором основних механізмів взаємодії з владою 

 

Укладено автором на основі джерел: Статус опозиції: вітчизняний та зарубіжний досвід, 

рекомендації: Інформаційно-аналітичне дослідження [Електронний ресурс] // Лабораторія 

законодавчих ініціатив. Програма сприяння парламенту України Університету Індіани 

(Блумінгтон, США). – К., 2006.– Режим доступу: http:// www.parl.gc.ca /information /library/ 

PRBrubs /bp47-e.htm# OPPOSITION. 

назва моделі основні характеристики 

 

 

Парламентська республіка 

Вестмінстерська 

- двопартійна політична система, що дає 

можливість чітко розділити владу і опозицію; 

- офіційний статус та державне фінансування 

опозиції; 

- завдання опозиції вироблення альтернативних 

політичних рішень через механізм діяльності 

тіньового уряду . 

 

 

 

Президентська республіка: 

американська модель 

- двопартійна система з низьким рівнем  

партійної дисципліни; 

- чіткий розподіл влади між гілками, 

застосування системи стримувань та противаг, як 

наслідок відсутній чіткий розподіл на владу і 

опозицію; 

- парламент має великі повноваження для 

конкуренції з виконавчою владою;  

- парламентські фракції мають однаковий 

правовий статус. 

 

Змішана республіка 

(з розмитим статусом) 

- парламентська меншість має обмежений механізм 

впливу на більшість та уряд; 

- право ініціювання ( 10 частина від  складу 

парламенту) та ухвалення вотуму недовіри уряду (2/3 

складу) представниками опозиції. 

 

 

 

Змішана республіка 

( з чітким розподілом 

повноважень) 

- можливість обрання голови парламенту з числа 

опозиціонерів; 

- призначення опозиціонерів головами важливих 

парламентських комітетів ; 

- вплив опозиції на законодавчий процес, 

- позачерговий розгляд законопроектів поданих 

опозицією; 

- участь в формуванні порядку денного . 

- контроль над діяльністю уряду; 

- участь лідера опозиції в керівництві 

парламенту. 
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Додаток Б 

 

Рисунок Б. 1 
 

Партійна приналежність депутатів обраних в одномандатних округах 

за списками партій, або нею висунутих 27.03.1994 р. 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parlament.org.ua /index.php?action=pu 

blication&id =8&ar_ id=11&iar _id=316&as=2. 

 



 

 

 

Продовж. дод. Б 

 

Рисунок Б. 2 

 

Партії/блоки, що отримали перемогу на парламентських виборах 

31.03.1998 р. 
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blication&id =8&ar_ id=11&iar _id=316&as=2. 
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Рисунок Б. 3 

 

Належність депутатів, обраних в одномандатних округах до партії/ блоку або ними висунутих 31.03. 1998 р. 
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 – Режим доступу: http://www.parlament.org.ua /index.php?action=pu blication&id =8&ar_ id=11&iar _id=316&as=2. 
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Рисунок Б. 4 

 

Партії/блоки, що отримали перемогу на парламентських виборах  

26.03. 2006 р. 
 

 
Укладено автором на основі джерел: Вибори-2006: умови, суб’єкти, наслідки // 

Національна безпека і оборона. – 2006.- № 10. – С. 83. 
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Додаток В 
 

Діаграма В. 1 
 

 

 Розподіл депутатських мандатів в обласних радах західного регіону 

України на місцевих виборах 26.03.2006 р. 
 

 

 

 
Укладено автором на основі джерел: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Місцеві_вибори_в_Україні_2006 
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Додаток Г 

 

Діаграма Г. 1 
 

 

Розподіл депутатських мандатів в обласних радах західного регіону 

України за результатами місцевих виборів 31.10.2010 р. 
 

 

 
Укладено автором на основі джерел: http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/wp001 
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Додаток Д 

 

 

Рисунок Д. 1 
 

Результати виборів до районних і міських рад 31.10.2010 р. 

 

 

 

Укладено автором на основі джерел: http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/wp001 
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Додаток Е 

Таблиця Е. 1 

 

«Динаміка рівня довіри населення органам місцевої влади» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Укладено автором на основі джерел: Соціологічне опитування. Центр Разумкова 

  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov. org.ua/ ukr 

/poll.php?poll_id=1030. 
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Додаток Є 

  Рисунок Є.1 

 

Партії-переможці на виборах у багатомандатному окрузі 28.10.2012 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Укладено автором на основі джерел: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp300?PT001F01=900 
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Додаток З 

Рисунок З.1 

Результати виборів до місцевих рад 25.10.2015 р. 

 

Укладено автором на основі джерел: http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/PVM002?PT001F01=100&pt00_t001f01=100 
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Додаток Ж 

Діаграма Ж.1 

 

Розподіл депутатських мандатів в обласних радах західного регіону 

України за результатами місцевих виборів 25. 10. 2015 р. 

 

 

 

Укладено автором на основі джерел: http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/ PVM002 ?PT001F01= 

100&pt00_t001f01=100 
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Додаток И 

Таблиця И.1 

 

Результати опитування на тему: «Відносини влади та опозиції: 

характеристика громадської думки м. Яремче та околиць». 

 

На запитання: «В який з зазначених періодів опозиційні партії 

користувалася найвищим рівнем довіри в українському суспільстві?» 54,4% 

відповіли, що в період 2010–2014рр., 21,3% вважають, що період 2004–2010 рр., 

17,6% називають 1991-1996 рр. та всього 6,7% вказали час 1996 – 2004 рр. 1,5%  

опитаних оцінили теперішню ефективність роботи опозиційних фракцій в 

Верховній Раді України «відмінно», 3% – на «добре», 19,8% – «задовільно», 67,4%  

поставили оцінку «незадовільно» та 8,3% не змогли дати відповіді. 64,3% 

опитаних вважають, що опозиційною парламентську партію можна вважати на 

 

ЗМІСТ ЗАПИТАННЯ 

 

ТАК 

 

НІ 

ВАЖКО 

ВІДПОВІСТИ 

Чи потрібна політична опозиція в Україні? 74,3 

 

19,5 6,2 

Дії української опозиції здебільшого носять 

конструктивний чи деструктивний характер? 
 

43,2 

 

38,5 

 

18,3 

Чи порушуються в Україні права політичної 

опозиції? 

 

27,4 

 

57,2 

 

15,4 

Чи довіряєте ви опозиційним партіям та 

лідерам України ? 

12,7 68,8 18,5 

Як ви оцінюєте співпрацю влади і опозиції? 

позитивно/негативно 

 

26,3 

 

55,8 

 

17.9 

Чи переглянете ви своє ставлення до опозиції 

/ влади за умови зміни їхнього статусу (влади 

на опозицію, опозицію на владу )? 

 

81,5 

 

2,4 

 

16,1 

Чи задоволені ви парламентською більшістю 

провладних фракцій? 

 

15,3 

 

32.9 

 

17,6 

Чи підтримуєте ви тезу про те що опозиція це 

в більшій мірі збанкрутіла влада яка прагне 

політичного реваншу? 

 

84,9 

 

11,8 

 

3,3 

Чи потрібно різним опозиційним силам 

об’єднуватися? 

24,6 61.3 14,1 

Чи існує доцільність прийняття Верховної 

Радою закону «Про парламентську 

опозицію»? 

 

47,7 

 

40,2 

 

12,1 



 

 

Продовж.дод. И 

 

основі неприєднання до пропрезидентської парламентської більшості, 17,1% – на 

основі політичних заяв народних депутатів,  а 18,6% – не змогли відповісти.  

Крім того 20,2% опитаних вважають, що опозиція негативно впливає на 

роботу державної влади, 38,3% визначають рівень впливу як «частково 

негативний», 23,4% зазначають про відсутність впливу на владу і тільки 7,1% 

бачать позитивний вплив. 56,7% вважають, що відносини опозиції і влади носять 

конфронтаційний характер, 22,9% говорять про приховану конфронтацію і 20,4% 

відзначають що існує співпраця в окремих питаннях. На запитання: «Чи повинна 

влада і опозиція в критичних моментах для існування держави та задля загального 

суспільного блага іти на співпрацю?» 8,3 % вважають що так,  повною мірою, 47% 

вважають, що співпраця може бути частковою, 22,3% виступають за співпрацю у 

виключних випадках і 22,4% у жодному разі не передбачають такої співпраці. Що 

в своїй діяльності сучасна опозиція спирається  на чітку політичну ідеологію 

вважає 22.3%, на добре продуману та складену виборчу програму – 18,7%, на 

харизму партійного опозиційного лідера – 59%. Цікавою є думка яремчанців 

стосовно інтересів, які відстоює влада. Так, 49,1% вважає, що влада обстоює 

інтереси олігархів, 38,8% – свої власні, 6,3% – інтереси держави, 5,1% – інтереси 

певної частини держави і лише 0,7% вважають, що влада відстоює інтереси 

простих громадян. 
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Додаток І 

                                                                                 Анкета І.1 

ЗРАЗОК 
АНКЕТА 

Шановний учасник опитування, просимо вас відповісти на представлені 

нижче питання. Ваші відповіді допоможуть в написанні дисертаційного дослідження 

на тему: «Механізми взаємодії політичної опозиції та влади на прикладі західних 

областей України». Опитування має анонімний характер, і отримані дані будуть 

використані тільки в узагальненому вигляді. Відповідаючи на кожне питання, 

вибирайте один варіант відповіді (якщо в формулюванні питання не вказано інше). 

 

Опитування на тему: «Відносини влади та опозиції: характеристика 

громадської думки м. Яремче та околиць» 

 

1. Ваша стать: 

o Чоловіча 

o Жіноча 

 

2. Ваш вік: 

o 18-30; 

o 30-45; 

o 45-65; 

o 65 і старші. 

 

3. Освіта: 

o Незакінчена середня школа (8 класів і менше); 

o Середня фахова освіта (технікум і т.д.); 

o Закінчена середня школа, ПТУ; 

o Вища (інститут або університет). 

 

4. На вашу думку :чи існує в Україні політична опозиція ? 

o Так ;  

o Ні ;  

o Важко відповісти. 

 

5. Дії української опозиції здебільшого носять конструктивний чи 

деструктивний характер? 

o Так ;  

o Ні ;  

o Важко відповісти. 

 

6. Чи довіряєте ви опозиційним партіям та лідерам України ? 

o Так ;  

o Ні ;  

o Важко відповісти. 

 

7. Як ви оцінюєте рівень впливу політичної опозиції на державну владу? 

o позитивний вплив;  

o частково позитивний вплив; 

o відсутність впливу; 

o частково негативний вплив; 

o негативний вплив. 

 

8. Як ви оцінюєте співпрацю влади і опозиції? 

o позитивно ; 

o негативно ; 

o важко відповісти. 

 

9. Чи переглянете ви своє ставлення до опозиції / влади за умови зміни їхнього 

статусу (влади на опозицію, опозицію на владу )? 

o Так ;  

o Ні ;  

o Важко відповісти. 

 

10. Як ви оцінюєте ефективність  роботи  опозиційних фракцій в Верховній Раді 

України? 

o відмінно ; 

o добре;                                                                       

o задовільно;                           



 

 

o незадовільно;                                                                         Продовж.дод.І 

o важко відповісти. 

 

11. На вашу думку в який з зазначених періодів  опозиційні партії  

користувалася найвищим  рівнем довіри в українському суспільстві? 

o 1991-1996 рр. 

o 1996 – 2004 рр. 

o 2004-2010 рр. 

o 2010-2014рр. 

 

12. Чи  існує доцільність прийняття Верховної Радою закону «Про 

парламентську опозицію»? 

o Так ;  

o Ні ;  

o Важко відповісти. 

 

13. Чиї інтереси захищає нинішня влада в першу чергу? 

o великого бізнесу;   

o інтереси держави ;  

o інтереси простих громадян; 

o інтереси частин держави;  

o свої власні інтереси. 

 

14. В своїй діяльності сучасна опозиція спирається  на: 

o чітку політичну ідеологію; 

o на добре продуману та складену виборчу програму; 

o на харизму партійного  опозиційного лідера. 

 

15. Чи підтримуєте ви тезу про те що  опозиція це в більшій мірі збанкрутіла 

влада яка прагне політичного реваншу? 

o Так  ; 

o Ні;  

o Важко відповісти. 

 

16. Чи повинна влада і опозиція в критичних моментах для існування держави 

та задля загального суспільного блага  іти на співпрацю? 

o так, в повній мірі ;  

o так, але частково ;  

o тільки у виключних випадках.; 

o в жодному разі.  

 

17. Чи потрібно різним опозиційним силам об’єднуватися? 

o Так  ; 

o Ні;  

o Важко відповісти . 

 

18. Чи задоволені ви парламентською більшістю провладних фракцій? 

o так, в повній мірі ;  

o так, але частково ;  

o ні, незадоволений. 

 

19. На основі яких підстав певну парламентську партію слід вважати 

опозиційною? 

o На основі неприєднання до пропрезидентської парламентської більшості; 

o На основі політичних заяв народних депутатів; 

o Важко відповісти. 

 

20.  На вашу думку, відносини влади та опозиції носять характер? 

o Відкритої конфронтації;  

o Прихованої конфронтація 

o Існує співпраця в окремих питаннях. 

 

21. Чи порушуються в Україні права політичної опозиції? 

o Так  ; 

o Ні;  

o Важко відповісти. 

 

Щиро дякуємо за співпрацю! 


