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РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
 

Марія Кармазіна 
 

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ  
ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У 2019 Р.:  
КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ УЧАСТІ 

 
У статті проаналізовано особливості участі політичних 

партій у президентських виборах 2019 р., охарактеризовано 
основних претендентів на президентський пост, висвітлено 
результати як першого, так і другого туру виборів.  

Ключові слова: політичні партії, президентські вибори, 
боротьба за владу. 

Mariia Karmazina. Political parties of Ukraine in the run-up to 
Presidential elections in 2019: quantitative and qualitative analysis of 
participation. The article analyzes the peculiarities of political parties' 
participation in the 2019 presidential elections, outlines the main 
contenders for the presidency, outlines the results of both the first and 
second rounds of elections. 

Key words: political parties, presidential elections, power 
struggles.  

 
Під час виборів 2019 р. Президента України політичні партії, 

яких, за даними Мін’юсту України, на 1 січня 2019 р. в країні в 
установленому законом порядку було зареєстровано 352, здобули 
шанс стати суб’єктом висування кандидатів на президентський 
пост. Утім, 31 грудня 2018 р. – у день, коли стартувала дев’яносто 
одноденна виборча кампанії, дався взнаки небезінтересний факт: 
першими документи на реєстрацію кандидатом у Президенти 

                                           
 Кармазіна Марія Степанівна – доктор політичних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, завідувачка відділом соціально-
політичної історії ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 
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України до Центральної виборчої комісії (ЦВК) подали дві особи, 
які ідентифікували себе безпартійними. Однією з них виявився 
колишній, у 2014–2015 рр., міністр екології та природних ресурсів 
України юрист І. Шевченко, а іншою – «правозахисник та 
економіст» (як писали газети) В. Ратуш, який свого часу балоту-
вався на посаду судді Касаційного господарського суду у складі 
Верховного Суду України (див. про це публікацію Today [1]) . 

Таким чином, початок кампанії (як можна судити з даних, 
розміщених на сайті ЦВК [2]) висвітив першу категорію учасників 
президентських перегонів:  

– вони не робили ставки на партію як механізм боротьби за 
владу; 

– широкому українському виборчому загалу вони були 
маловідомими чи й зовсім невідомими безпартійними само-
висуванцями.  

Показовою стала швидка відмова ЦВК у реєстрації, 
насамперед, В. Ратушу: комісія встановила невідповідність 
поданих претендентом документів вимогам виборчого закону. Для 
можливості подальшого порівняння випадків відмови кандидатам 
з боку ЦВК у реєстрації зверну увагу на безпосередні ознаки 
констатованої «невідповідності законодавству» (в інтерпретації 
ЦВК) як її підстави: заява про самовисунення кандидатом на пост 
Президента не була засвідчена в установленому законом порядку; 
до заяви В. Ратуш не додав документ про внесення (у 
безготівковому порядку на спеціальний рахунок ЦВК) грошової 
застави в розмірі 2,5 мільйона гривень; зрештою, обсяги 
автобіографії претендента були перевищені [3].  

Аналіз біографічних даних наступних бажаючих посісти пост 
Президента України засвідчив кілька непересічних моментів і, 
зокрема, те, що тимчасова єдність інтересів осіб, які після 
парламентських виборів 2014 р. увійшли до фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» і тим самим заявили про свою 

                                           
 Написання назв парламентських фракцій – згідно з даними, розміще-

ними на Офіційному веб-порталі Верховної Ради України, назв політичних 
партій (повних, як і скорочених) – згідно з реєстром Мін’юсту України.  
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підтримку Президенту П. Порошенку, на початку 2019 р. зазнала 
краху, оскільки про свої президентські амбіції заявив 
«позапартійний» член згаданої фракції С. Каплін.  

Персона С. Капліна цікава не тільки тим, що він виявився 
першим із діючих на той момент народних депутатів із провладної 
фракції, який забажав президентства, але й іншим: він став 
першим безпартійним кандидатом, висунутим на пост Президента 
політичною силою за назвою ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛ-
ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ» (СДП). Таким чином, С. Каплін став 
своєрідним уособленням другої категорії учасників перегонів – 
безпартійних, висунутих партіями. 

Вибір «образу» для участі у перегонах, використання 
технології «дистанціювання від партії» – річ сама по собі 
неординарна. У випадку С. Капліна варто звернути увагу на 
метаморфози вищезгаданої СДП: партія постала у 2015 р. як 
Політична партія «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ» на чолі з 
П. Фарило (помічником народного депутата С. Капліна у 
Верховній Раді України VІІ та VІІІ скликань). Згодом С. Каплін 
зробив її іменною, про що засвідчила зміна назви на Політична 
партія «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА». Утім, 
невдовзі партію було вчергове перейменовано, і вона стала 
«ідеологічною» – соціал-демократичного спрямування. Відбулася й 
зміна керівника, яким став О. Сугоняко, і саме ця партія висунула 
«безпартійного» С. Капліна кандидатом. Технологія «безпартій-
ності» дає, щонайменше, широке поле для маніпулювання 
гаслами, ідеологіями й, відповідно, цінностями та орієнтирами 
(що, у свою чергу, унеможливлює «жорстка прив’язка» до кон-
кретної партійної/політичної ідеології) для популізму. 

Технологія «дистанціювання від партії» – традиційна для 
українських політиків. Приміром, нею неодноразово користувався 
інший з-поміж претендентів-2019 на пост Президента – 
Р. Безсмертний, який з початку 1990-х років до сьогодні змінив 
цілу низку політичних сил, пройшовши через членство в 
Українській Республіканській партії, Народно-демократичній 
партії, партії «Народний Союз – Наша Україна», Аграрній партії 
України, Політичній партії «ТРЕТЯ УКРАЇНСЬКА РЕСПУБ-
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ЛІКА» і, нарешті, наприкінці січня 2019 р. провів Установчі збори 
партії за назвою «РУХ +380» [4].  

Першим зареєстрованим претендентом, який не лише 
декларував свою партійну належність, але й виявився безпо-
середнім керівником і, відповідно, висуванцем політичної партії (а 
отже, третьої категорії учасників перегонів), став В. Наливай-
ченко: кандидатуру свого лідера на пост Президента висунула 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ 
ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ». ПП 
«ГПР ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» 
була і першою іменною політичною силою, що включилася у 
президентські перегони. Іменна партія-трансформер («партія-
громадський рух»), «з ідеологією для кожного» («справедливість») – 
також прикметний момент сьогодення і своєрідна рамка для 
певного типу популізму.  

Якщо проаналізуємо дані 94 [5] осіб, які до 3 лютого 
(останнього дня висунення кандидатів та подачі документів до 
ЦВК) виявили бажання взяти участь у президентських виборах, то 
з’ясуємо наступне. 

Перше. У президентських перегонах 2019 р., порівняно з 6-ма 
попередніми (1991, 1994, 1999, 2004, 2010 і 2014 рр.) виборами 
Президента України, участь узяла рекордна кількість кандидатів 
(див. таблицю 1) – 44 чол.  

Таблиця 1 
 

Учасники семи президентських виборчих кампаній в Україні  
(1991–2019 рр.)*  

 

 Рік виборів/кількість кандидатів 
1991 1994 1999 2004 2010 2014 1019

Всього зареєстровано 
кандидатів 

 
6 

 
7 

 
15 

 
26 

 
18 

 
23 

 
44 

Кількість кандидатів, які 
вибули з балотування 

 
--- 

 
--- 

 
2 

 
2 

 
--- 

 
2 

 
5 

 Кількість кандидатів, які 
взяли участь у балотуванні

 
6 

 
7 

 
13 

 
24 

 
18 

 
21 

 
39 

 

* Складено на основі даних, розміщених на Офіційному веб-сервері 
Центральної виборчої комісії. URL: http://www.cvk.gov.ua/  
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Друге. Із закінченням ЦВК процесу реєстрації претендентів 
(останній день якої був 8 лютого 2019 р.) з’ясувалося, що комісія 
загалом відмовляла у реєстрації близько 50 разів. У тому числі – 
лідеру та висуванцю від КПУ П. Симоненку. Прикметно, що 
діяльність КПУ була заборонена рішенням суду ще 16 грудня 
2015 р. (з посиланням на закон «Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»). Утім, особ-
ливістю політичного життя у сучасній Україні є те, що впродовж 
трьох років після заборони партія може і далі функціонувати – 
проводити з’їзди і навіть, як показав початок 2019 р., спробувала 
стати суб’єктом висування на пост Президента України свого 
лідера, продовжуючи, таким чином, функціонування не тільки як 
юридична особа, а як учасник політичного процесу. 

Серед інших особливих випадків відмови у реєстрації 
кандидатом на пост Президента – народний депутат, Герой 
України й водночас лідерка іменної партії – ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕН-
КО» – власне, сама Н. Савченко, що була заарештована за 
підозрою у тероризмі. Крім того, ЦВК відмовила у реєстрації 
висуванцю ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ» колишньому командиру штурмової групи батальйону 
«Донбас» Т. Костанчуку, який брав участь в Іловайській операції 
(нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, орденом «За 
мужність» I ступеня), зазначивши, що запропоновані ним у 
передвиборчій програмі заходи «порушують Конституцію України, 
запроваджують дискримінацію за професійною ознакою, пропа-
гують насильство і посягають на… права і свободи людини» [6]. 
Така підстава відмови (на тлі попередніх) була своєрідною 
новацією у рішеннях ЦВК.  

Попри те, що відмову у реєстрації отримав не один десяток 
претендентів (див. про відмову, наприклад, С. Фаренюку та 
В. Валідченку [7], О. Ковальчуку [8], регіоналу-втікачу В. Олій-
нику [9]), хтось з-поміж них вдався до доопрацювання документів 
(зокрема, передвиборчих програм) і згодом був зареєстрований 
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ЦВК. Так, після того, як О. Соловйову – лідеру ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «РОЗУМНА СИЛА» (фінансування якої, як зазначалося у 
пресі, здійснювали російські спецслужби [10]) ЦВК відмовила у 
реєстрації («у зв’язку з невідповідністю поданої ним для реєстрації 
анкети кандидата на пост Президента України формі, встановленій 
постановою Комісії від 27 грудня 2018 року № 270, а також 
наявністю у його передвиборній програмі положень, спрямованих 
на порушення суверенітету і територіальної цілісності держави» 
та, зокрема, встановленням факту «визнання Соловйовим О. М. 
"самопроголошених республік" – самопроголошених органів, які 
узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, сторонами переговорів, що суперечить 
законодавству України, підриває існуючий порядок міжнародно-
узгоджених шляхів урегулювання конфлікту, що виник унаслідок 
збройної агресії Російської Федерації, та спрямоване на порушення 
суверенітету і територіальної цілісності України» [11]), «лідери 
партії… швидко зорієнтувалися» і внесли правки у передвиборну 
програму О. Соловйова, «змінивши формулювання, але не 
змінивши суть» програми [12], що й дозволило О. Соловйову бути 
невдовзі зареєстрованим комісією.  

Третє. Для низки осіб участь у боротьбі за пост Президента 
України у 2019 р. була вже своєрідною традицією (див. таблицю 
2), оскільки 10 осіб, із 44 зареєстрованих ЦВК, включалися у 
боротьбу вдруге, чи втретє, або й уп’яте.  

Таблиця 2 
 

Багаторазові учасники президентських перегонів в Україні 
(1991–2019 рр.)* 

 
№ 
п. п  

Прізвище 
претендента 

Рік балотування на пост Президента України 

1. Мороз О. 1994 1999 2004 2010 --- 2019 
2. Гриценко А. --- --- --- 2010 2014 2019 
3. Тимошенко Ю. --- --- --- 2010 2014 2019 
4. Богомолець О. --- --- --- --- 2014 2019 
5. Богословська І. --- --- --- 2010 --- 2019 
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Продовження Таблиці 2 
 

6. Бойко Ю. --- --- --- --- 2014 2019 
7. Габер М. --- 1999 --- --- --- 2019 
8. Кармазін Ю. --- 1999 --- --- --- 2019 
9. Ляшко О.  --- --- --- --- 2014 2019 

10. Порошенко П. --- --- --- --- 2014 2019 
 

* Складено на основі даних, розміщених на Офіційному веб-сервері 
Центральної виборчої комісії. URL: http://www.cvk.gov.ua/  

 

Аналіз суб’єктів висування вказаних претендентів на пост 
Президента України свідчить, що:  

– у 1994 р. О. Мороз був членом СПУ і самовисуванцем на 
пост Президента. Згодом, у 1999, 2004 та 2010 рр. його висувала 
очолювана ним Соціалістична партія України. Зрештою, у 2019 р. 
суб’єктом висування стала іменна політсила – ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ «СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА». 
Показово, що партія, що була створена у січні 2016 р. як 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СВОЇ», за перші два роки двічі змінила 
свою назву, ставши називатися спочатку ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ «СВОЇ», 
згодом – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРАВДА І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» 
і, нарешті, партія, потрапивши до рук О. Мороза (екс-очільника 
Соціалістичної партії України), здобула назву ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ «ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА «ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕД-
ЛИВІСТЬ». П’ятою (на час президентських виборів) назвою 
політсили є вищезгадана – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛІС-
ТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА». Вага цієї «політ-
сили» є дуже відносною, оскільки, за даними НАЗК, на кінець 
2018 р. утворення (всупереч законодавству) мало всього 1 
організацію – Черкаську обласну. Утім цієї ваги виявилося 
достатньо для виконання у ході президентських виборів функції 
«суб’єкта висування» кандидата у Президенти України;  

– у випадку Ю. Тимошенко суб’єктом висування тричі (у 
2010, 2014 і 2019) виступала політична партія Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина», лідеркою якої вона була; 

– О. Ляшка і в 2014, і в 2019 рр. висувала іменна партія – 
Радикальна партія Олега Ляшка; 
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– суб’єктом висування М. Габера у 1999 р. була Патріотична 
партія України (членом якої він був), а Ю. Кармазіна – Партія 
захисників Вітчизни. Через двадцять років, у 2019-му, і М. Габер, і 
Ю. Кармазін брали участь у виборах як самовисуванці, попри те, 
що впродовж десятиліть кожен залишався керівником однієї з 
названих політичних сил; 

– А. Гриценко взяв участь у президентських виборах у 2010 р. 
як самовисуванець; у 2014 та 2019 рр. його висувала Політична 
партія «Громадянська позиція», очільником якої він був; 

– як безпартійні самовисуванці участь у виборах брали: 
І. Богословська (2010, 2019), О. Богомолець (2014, 2019) та 
П. Порошенко (2014, 2019); 

– Ю. Бойко у виборах на пост Президента України у 2014 р. 
брав участь як безпартійний самовисуванець, у 2019 р. – як 
самовисуванець і член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» 
(ставши уособленням четвертої категорії учасників перегонів).  

Якщо не брати до уваги П. Порошенка, який у 2019 р. 
висувався на другий президентський термін, маючи (відповідно до 
Конституції України) на це право, то про кількаразову участь у 
виборчих перегонах деяких з інших зазначених претендентів варто 
поміркувати детальніше. Зокрема, чергову спробу Ю. Тимошенко 
можна пояснити тим, що, приміром, у виборах 2010 р. вона посіла 
2-ге місце, здобувши підтримку 45,47% виборців і поступившись 
В. Януковичу, якого підтримало 48,95% тих, хто взяв участь у 
виборах. У 2014 р. Ю. Тимошенко знову посіла 2-ге місце, але 
відрив від переможця П. Порошенка був досить значним – 
П. Порошенка підтримали 54,70% голосуючих, Ю. Тимошенко – 
лише 12,81%. Тож, ймовірно, що у 2019 р. Ю. Тимошенко 
вчергове попри все сподівалася на перемогу.  

Повторна участь Ю. Бойка у перегонах у 2019 р. теж мала свої 
пояснення: його команда – «уламок» колишньої «партії влади» – 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, яка акумулювала свої ресурси (найперше – 
людські) у Політичній партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК», 
сподівалася, можна припустити, на реванш і обрання українцями 
«свого Президента», уособленням якого й виступав Ю. Бойко.  
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Участь у президентських перегонах А. Гриценка у попередні 
роки була слабко результативною: у 2010 р. його електоральна 
підтримка становила 1,20% голосів (9-те місце серед кандидатів), у 
2014 – 5,48% (4-те місце). «Ефект Гриценка» на виборах 2019 р. 
міг би мати місце у разі проведення важкої роботи, спрямованої на 
об’єднання демократичних сил. Однак цього не сталося. 

Щодо участі О. Богомолець, І. Богословської (як і Ю. Литви-
ненко, яка вперше долучилася до боротьби за пост Президента), то 
можна погодитися з оцінками тих, хто схильний був розглядати їх, 
як і багатьох інших учасників перегонів, «технічними» 
кандидатами, тими, які «відразу входять до орбіти окремих 
фаворитів» і через них «заводитимуть своїх людей у виборчі 
комісії», чи тими, які будуть «одночасно і себе рекламувати, і 
приторговувати місцями у виборчих комісіях», що є «давнім 
бізнесом» [13]. Напевно саме про це дозволяє говорити і тактика 
«раз на 20 років», якою скористалися М. Габер і Ю. Кармазін, як і 
«п’ятий похід у Президенти» О. Мороза (за досить скромними 
попередніми результатами участі у президентських кампаніях: у 
1999 р. він здобув підтримку 11,29% голосів виборців, 3-тє місце; 
у 2004 – 5,82%, 3-тє місце; у 2010 – 0,38%, 11-те місце), чи, 
зрештою, розрахунок на «захоплення електорату» популізмом (у 
випадку О. Ляшка).  

Яскравим використанням стратегії «рекламування себе» через 
участь у президентських перегонах є, думається, приклад 
вищезгадуваного «безпартійного самовисуванця» Р. Безсмертного: 
попри достатню упізнаваність цього кандидата в середовищі 
виборців, опитування громадської думки свідчать про те, що 
перспективи його перемоги на виборах Президента були досить 
невиразні. Тож участь у виборах – це лише період своєрідного 
переформатування/налаштування електорального середовища «під 
себе», заради участі і потенційної перемоги на парламентських 
виборах у жовтні 2019 р. 

Четверте. Кількість кандидатів на пост Президента України, 
висунутих політичними партіями (24 особи), переважала кількість 
самовисуванців (20 осіб). Політичні партії висували не лише своїх 
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лідерів чи безпосередніх членів – усього 21 особу (Г. Балашов, 
В. Бондар, О. Вілкул, Д. Гнап, А. Гриценко, Ю. Дерев’янко, 
Д. Добродомов, В. Журавльов, І. Кива, Р. Кошулинський, В. Кри-
венко, О. Ляшко, О. Мороз, Є. Мураєв, В. Наливайченко, А. Новак, 
А. Садовий, О. Соловйов, С. Тарута, Ю. Тимошенко, О. Шев-
ченко), але й 3 особи, які були загалом безпартійними (В. Зе-
ленський, С. Каплін, С. Кривонос).  

Серед висунутих політичними партіями були люди різних 
спеціальностей і занять – від народних депутатів до тимчасово 
непрацюючих (див. таблицю 3). 

Таблиця 3 
 

Вид діяльності претендентів на пост Президента України  
на виборах 2019 р., висунутих політичними партіями* 

 

№ п.п. Вид діяльності претендентів на пост 
Президента 

Кількість 
осіб 

1. Народні депутати 11 
2. Викладачі вузів 1 
3 Приватні підприємці 3 
4. Мери міст 1 
5. Очільники громадських організацій 1 
6. Керівники художніх колективів 1 
7. Діячі профспілки 1 
8. Партійні функціонери 2 
9. Військові 1 
10. Тимчасові непрацюючі 1 
11. Пенсіонери 1 
ВСЬОГО:   24 

 

* Складено на основі даних, розміщених на Офіційному веб-
сервері Центральної виборчої комісії. URL: http://www.cvk.gov.ua/ 

 

Низка самовисуванців – Ю. Бойко, М. Габер, О. Данилюк, 
Ю. Кармазін, І. Смешко – декларували свою партійність. 
15 самовисуванців (Р. Безсмертний, О. Богомолець, І. Богослов-
ська, О. Ващенко, А. Корнацький, В. Купрій, Ю. Литвиненко, 
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Р. Насіров, С. Носенко, В. Петров, П. Порошенко, Р. Ригованов, 
В. Скоцик, Юрій Тимошенко, І. Шевченко) були безпартійними 
(див. таблицю 4).  

Таблиця 4 
 

Партійність претендентів на пост Президента України на  
чергових виборах 31 березня 2019 р.,  

зареєстрованих ЦВК на 8 лютого 2019 р.* 
 

Категорії  
претендентів 

Кількість 
зареєстро-
ваних  

 
Назви партій-суб’єктів висування 

 
 
 
 
 
 
Висунуті 
партіями  
члени 

 
 
 
 
 
 

21 

Партія «5.10»; Партія «ВІДРОДЖЕННЯ»; 
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК – ПАРТІЯ МИРУ ТА 
РОЗВИТКУ; «Сила Людей»; «Громадянська 
позиція»; ПАРТІЯ «ВОЛЯ»; ГР «НАРОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ»; ПП «СТАБІЛЬНІСТЬ»; СПУ; ВО 
«Свобода»; Політична партія «Народний Рух 
України»; Політична партія «Радикальна партія 
Олега Ляшка»; ПП «СОЦІАЛІСТИЧНА ПАР-
ТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА»; ПП «НАШІ»; 
ПП «ГПР ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА 
«СПРАВЕДЛИВІСТЬ»; Політична партія 
«ПАТРІОТ», «Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
«РОЗУМНА СИЛА»; ПП «ОСНОВА»; Все-
українське об’єднання «Батьківщина», УКРОП;  

Висунуті 
партіями 
безпартійні 

 
3  

ПП «СЛУГА НАРОДУ»; «СДП»; 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВОЇНИ АТО»; 

Самовисуван-
ці партійні 

 
5 

 
--- 

Самовисуван-
ці безпартійні 

 
15 

 
--- 

Всього  44  ---  
 

* Складено на основі даних, розміщених на Офіційному веб-сервері 
Центральної виборчої комісії. URL: http://www.cvk.gov.ua/  

 
Таким чином, кандидатами на пост Президента України були 

особи від політичних сил, назви яких демонстрували відданість 
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ідеології соціалізму чи соціал-демократизму, радикалізм, 
опозиційність, патріотизм та інші – відповідні нинішньому часу – 
настрої, пріоритети та ін. Крім того, низка кандидатів була 
маркована засобами масової інформації як «проросійські», «п’ята 
колона» (див. про це матеріал Радіо Свобода [14]). 

П’яте. Ознакою президентських перегонів, як і в попередній 
час, була виразна гендерна диспропорційність: кількість канди-
датів-чоловіків (40 осіб) переважала кількість жінок-кандидаток (4 
особи), якими стали О. Богомолець, І. Богословська, Ю. Литви-
ненко та Ю. Тимошенко.  

Шосте. Основна частина претендентів на пост Президента 
України місцем свого мешкання заначила м. Київ чи інші міста, 
кілька осіб – села чи селища міського типу, одна особа вказала 
місцем проживання місто на окупованій території (див. таблицю 5).  

 

Таблиця 5 
 

Місце проживання учасників  
чергових виборів Президента України 31 березня 2019 р.,  

зареєстрованих ЦВК на 8 лютого 2019 р.* 
 

Місце проживання Кількість проживаючих 
кандидатів 

м. Київ 26 
м. Львів 3 

м. Коломия 2 
м. Харків 2 

Інші міста (міста – Дніпро, Маріуполь, 
Рубіжне) 

3 

Окуповані території (м. Горлівка) 1 
смт 4 
села 3 

Всього: 44 
 

 * Складено на основі даних, розміщених на Офіційному веб-сервері 
Центральної виборчої комісії. URL: http://www.cvk.gov.ua/  
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Сьоме. Про свої амбіції на пост Президента заявили:  
– 7 осіб, старших 60 років (А. Гриценко, 1957 р. н.; Ю. Бойко, 

1958 р. н.; Ю. Кармазін, 1957 р. н.; А. Корнацький, 1953 р. н.; 
І. Смешко, 1955 р. н.; С. Тарута, 1955 р. н.), найстаршим серед 
яких був О. Мороз (1944 р. н.);  

– 13 персон, які не досягли на момент виборів 60-річного віку 
(Г. Балашов, 1961 р. н.; Р. Безсмертний, 1965 р. н., О. Богомолець, 
1966 р. н.; І. Богословська, 1960 р. н.; О. Ващенко, 1962 р.н.; 
М. Габер, 1060 р. н.; Р. Кошулинський, 1969 р. н.; В. Наливай-
ченко, 1966 р. н.; С. Носенко, 1969 р. н.; П. Порошенко, 1965 р. н.; 
А. Садовий, 1968 р. н.; Ю. Тимошенко, 1960 р. н.; Юрій 
Тимошенко, 1961 р. н.);  

– 22 особи – до 50 р. (В. Бондар, 1975 р. н.; О. Вілкул, 1974 р. н.; 
Д. Гнап, 1977 р. н.; Ю. Дерев’янко, 1973 р. н.; Д. Добродомов, 
1977 р. н.; В. Журавльов, 1970 р. н.; В. Зеленський, 1978 р. н.; 
С. Каплін, 1979 р. н.; І. Кива, 1977 р. н.; С. Кривонос, 1970 р. н.; 
В. Купрій, 1973 р. н.; Ю. Литвиненко, 1976 р. н.; О. Ляшко, 
1972 р. н.; Є. Мураєв, 1976 р. н.; Р. Насіров, 1979 р. н.; А. Новак, 
1973 р. н.; В. Петров, 1977 р. н.; Р. Ригованов, 1974 р. н.; 
В. Скоцик, 1972 р. н.; О. Соловйов, 1973 р. н.; І. Шевченко, 
1971 р. н. та О. Шевченко, 1971 р. н.);  

– 2 наймолодші претенденти (до 40 років на момент виборів), 
якими виявилися О. Данилюк (1981 р. н.) та В. Кривенко (1982 р. н.).  

Восьме. Статки таких претендентів на пост Президента, як 
В. Наливайченко, Ю. Тимошенко, Р. Ригованов, Р. Кошулинський, 
О. Соловйов були найменшими (від 18 грн до 400 тис грн), а 
найбагатшими виявилися такі персони, як Є. Мураєв (94,8 млн грн), 
О. Вілкул (139 млн грн), С. Тарута (156 млн грн), Ю. Дерев’ян-
ко (404,5 млн грн) та П. Порошенко (711 млн грн) [15].  

Дев’яте. Вибори висвітлили новий тренд у виборчому 
процесі: появу нових персон, що у попередній час були далекими 
від політики.  

Десяте. Особливістю виборчих перегонів стало те, що від 
участі в них відмовився екс-очільник українського уряду та 
очільник Політичної Партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» А. Яценюк, 
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про що ним було повідомлено [16] на партійному з’їзді. Зокрема, 
А. Яценюк твердив, що «внаслідок масової дискредитаційної 
кампанії і просто відвертої брехні, коли брехали кожному з вас, 
коли брехали 22% виборців "Народного Фронту", коли брехали 
всьому українському народу, нині немає достатньої висоти, щоб 
виграти вибори Президента України в 2019 році. Я реаліст. І буде 
безвідповідально в таких умовах принести переполох і 
невизначеність для проукраїнської національної частини людей, 
які хочуть змін у країні. Я прийняв рішення, що буду боротися за 
Верховну Раду України, за перемогу на парламентських виборах і 
за формування нового уряду України». 

Інший показовий момент стосувався лідера Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода» О. Тягнибока: політична сила висунула 
кандидатом у Президенти не свого очільника, а колишнього (з 
середини грудня 2012 р.) заступника Голови Верховної Ради 
України, учасника АТО (у 2015 р.) Р. Кошулинського.  

До спостереження за виборами долучилися представники 
кількох країн (див. таблицю 6), як і низки міжнародних 
організацій (див. таблицю 7). 

Таблиця 6 
 

Офіційні спостерігачі від іноземних держав на виборах  
Президента України 31 березня 2019 р.* 

 

Назва іноземної держави  Кількість 
Сполучені Штати Америки 65 
Республіка Польща 45 
Французька Республіка 17 
Словацька Республіка 16 
Федеративна Республіка Німеччина 13 
Литовська Республіка 8 
Японія 7 
Йорданське Хашимітське Королівство 6 
Королівство Швеція 5 
Чеська Республіка 5 
Королівство Іспанія 4 
Аргентинська Республіка 3 
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Продовження Таблиці 6 
 

Канада 3 
Королівство Норвегія 3 
Соціалістична Республіка В’єтнам 3 
Турецька Республіка 3 
Австрійська Республіка 2 
Королівство Бельгія 2 
Португальська Республіка 2 
Азербайджанська Республіка 1 
Республіка Молдова 1 
Швейцарська Конфедерація 1 
Загальна кількість: 215 

 

* Джерело: Офіційний веб-сервер Центральної виборчої комісії 
URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp041pt001f01=720.html  

 

Таким чином, 215 спостерігачів представляли 22 країни світу 
на українських президентських перегонах. 

 

Таблиця 7 
 

Офіційні спостерігачі від міжнародних організацій на виборах  
Президента України 31 березня 2019 р.* 

 

Назва міжнародної організації  Кількість 
Бюро демократичних інститутів і прав людини 

Організація з безпеки та співробітництва в Європі  
997 

Європейська мережа організацій зі 
спостереження за виборами (ENEMO) 

384 

Світовий Конґрес Українців 249 
Міжнародна неурядова організація 

«CANADEM» 
203 

Парламентська асамблея Організації з безпеки 
та співробітництва в Європі 

124 

Національний Демократичний Інститут 
Міжнародних Відносин 

101 

Український Конґресовий Комітет Америки 88 
Громадська Спілка «Міжнародне 

Співтовариство з Прав Людини» 
65 

Міжнародний Республіканський Інститут 55 
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Продовження Таблиці 7 
 

Комітет «За відкриту демократію» 49 
Парламентська Асамблея Ради Європи 42 

міжнародна організація «Silba - Ініціатива за 
діалог і демократію» 

32 

Благодійний фонд «Міжнародна комісія з прав 
людини» 

29 

Парламентська Асамблея НАТО 23 
Європейський парламент 16 

Міжнародний експертний центр виборчих 
систем (ICES) 

13 

Європейська платформа за демократичні вибори 6 
Організація за Демократію та Економічний 

Розвиток (ГУАМ) 
6 

Європейський Союз 3 
Всього: 2485 

 

* Складено на основі даних, розміщених на сайті Центральної 
виборчої комісії. URL: http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP001 

 

Таким чином, 2485 осіб спостерігали за президентськими 
виборами в Україні від імені 19 міжнародних організацій 

Зрештою, спостерігачами на виборах Президента України 
були 83230 представників 139 вітчизняних громадських органі-
зацій. 1149 осіб були акредитовані на виборах від 192 засобів 
масової інформації (більшість – зарубіжних). 

Отже, не лише представники вітчизняного громадянського 
суспільства, але й урядів, громадських організацій та ЗМІ 
зарубіжних країн (Азербайджанської Республіки, Канади, Китай-
ської Народної Республіки, Королівства Іспанії, Республіки 
Естонія, Республіки Польща, Сполученого Королівства Велико-
британії та Північної Ірландії, США, Чеської Республіки, Японії та 
ін.) мали доступ до висвітлення процесу президентських виборів в 
Україні. Разом з тим, особливістю моменту було прийняття 
постанови Верховною Радою України про недопущення до 
процесу спостереження за виборами представників від Росії як 
країни-агресора. 
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Передвиборча агітація в Україні (що дозволялася кандидатам 
з наступного після дня їхньої реєстрації до 29 березня) відбувалася 
у досить специфічних умовах: російської агресії; широко 
розгорнутої П. Порошенком боротьби за створення в Україні 
автокефальної церкви; оголошення чинним Президентом у низці 
прикордонних регіонів військового стану на два місяці, що 
викликало підозру у представників соціуму щодо його намагань 
відкласти чи й унеможливити проведення чергових прези-
дентських виборів; загострення стосунків по лінії державні органи – 
кандидат у Президенти (зокрема, подання А. Гриценком позову 
проти ЦВК – «через протизаконну вимогу до кандидата в 
Президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно 
в будівлі ЦВК» [17]; позовів В. Рабіновича [18] та ПП «НАШІ» [19] 
проти ЦВК за закриття 5 виборчих дільниць на території Росії; 
позови до суду, включаючи Верховний Суд України, В. Купрія з 
вимогою скасувати реєстрацію кандидатом у Президенти діючого 
Глави держави П. Порошенка, добачивши реальний конфлікт 
інтересів у більшості з членів ЦВК під час голосування за 
постанову від 7 лютого 2019 року № 253 «Про реєстрацію 
кандидата на пост Президента України Петра Порошенка на 
чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року» [20]; 
позов кандидата Юлії Тимошенко до кандидата П. Порошенка 
щодо його передвиборчої агітації [21]); заяви Комітету виборців 
України про фінансування передвиборчих кампаній претендентів 
на президентський пост з тіньових фондів [22], а мережі ОПОРА – 
щодо випадків дочасної агітації [23]; внесення Російською 
Федерацією до санкційного списку осіб, які в минулому були 
членами ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, до якого, поряд з Б. Колесніковим, 
В. Новинським та іншими, були зараховані й кандидати на пост 
Президента України О. Вілкул та Є. Мураєв і які не увійшли до 
створеного напередодні виборів об’єднання «Опозиційна 
платформа – За життя» [24]; в умовах висування кандидатом на 
пост Президента «коміка Зеленського», «двох Тимошенків», «двох 
Шевченків», чинного Президента за підтримки Генерального 
Прокурора Ю. Луценка [25], повернення в українську політику 
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В. Медведчука, кримінального авторитета «Наріка» (присутнього 
під час підписання Томоса в Стамбулі), закріпленням у Консти-
туції України курсу країни в ЄС та НАТО [26] та фактичним 
потужним суперництвом між 5 претендентами на перемогу – 
П. Порошенком, Ю. Тимошенко, В. Зеленським, А. Гриценком та 
Ю. Бойком.  

 Кожен із зазначених претендентів мав свою особливість. 
Якщо П. Порошенко прагнув повторно піднятися на прези-
дентський Олімп, а Ю. Тимошенко «врешті-решт на нього 
потрапити», то імідж А. Гриценка – це імідж людини, яка висту-
пала від імені демократичних сил, Ю. Бойко був уособленням (у 
свідомості багатьох виборців) проросійського кандидата, у 
В. Зеленському частина виборців вітала людину, яка була «новим 
обличчям» і вперше йшла в політику. Утім, деякі експерти і 
політологи наголошували, що за цим претендентом стоїть фігура 
олігарха І. Коломойського. Попри це В. Зеленський на старті 
кампанії мав значну підтримку виборців, про що свідчать дані 
соціологічних опитувань і, зокрема, – опитування 2016 осіб, 
проведеного 7–14 лютого Центром Разумкова у всіх регіонах 
України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму (див. 
таблицю 8). 

Таблиця 8 
 

Якби наступної неділі відбувалися вибори Президента України, 
то за кого би Ви проголосували? [27] 

 

Прізвище потенційного 
кандидата на пост Президента 

% усіх 
респондентів 

% тих, хто візьме 
участь у виборах 

1. Зеленський В. 17,5 19,0 
2. Порошенко П. 13,1 16,8 
3. Тимошенко Юлія 11,5 13,8 
4. Гриценко А. 5,9 7,3 
5. Бойко Ю. 6,3 7,1 
6. Ляшко О. 4,3 4,8 
7. Смешко І. 2,0 2,2 
8. Садовий А. 1,9 2,2 
9. Вілкул О. 1,5 1,8 
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Продовження Таблиці 8 
 

10. Мураєв Є. 1,5 1,7 
11. Шевченко О. 1,3 1,6 
12. Тимошенко Юрій 1,1 1,2 
13. Кошулинський Р. 0,8 0,9 
14. Тарута С. 0,5 0,6 
15. Богомолець О. 0,4 0,5 
16. Наливайченко В. 0,3 0,4 
17. Добродомов Д. 0,2 0,3 
18. Балашов Г. 0,3 0,2 
19. Мороз О. 0,2 0,2 
20. Савченко Н. 0,2 0,2 
21. Безсмертний Р. 0,1 0,2 
22. Богословська І. 0,1 0,1 
23. Каплін С. 0,1 0,1 
24. Кармазін Ю. 0,1 0,1 
25. Кива І. 0,1 0,1 
26. Гнап Д. 0,0 0,1 
27. Шевченко І. 0,0 0,1 
28. Журавльов В. 0,1 0,0 
29. Бондар В. 0,0 0,0 
30. Габер М. 0,0 0,0 
31. Данилюк О. 0,0 0,0 
32. Дерев’янко Ю. 0,0 0,0 
33. Корнацький А. 0,0 0,0 
34. Кривенко В. 0,0 0,0 
35. Кривонос С. 0,0 0,0 
36. Купрій В. 0,0 0,0 
37. Литвиненко Ю. 0,0 0,0 
38. Насіров Р. 0,0 0,0 
39. Новак А. 0,0 0,0 
40. Носенко С. 0,0 0,0 
41. Ригованов Р. 0,0 0,0 
42. Скоцик В. 0,0 0,0 
Інший кандидат 1,9 1,7 
Не братиму участі у виборах 10,2 - 
ВАЖКО СКАЗАТИ 16,3 15,0 
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Як видно з таблиці 8, до опитувальника Центру Разумкова 
було занесено прізвище Н. Савченко, якій, як вказувалося вище, 
ЦВК відмовила у реєстрації. Утім, до нього не потрапили прізвища 
О. Ващенка, В. Петрова і О. Соловйова. Дослідження соціологів, 
думається, чітко окреслювало перспективи претендентів на пост 
Президента: лише перших сім осіб мали результат, який не міг 
бути поглинутий похибкою дослідження, що становила 2,3%.  

Інший промовистий факт: про реальні наміри кандидатів на 
президентський пост не двозначно свідчив, приміром, той факт, 
що через 10 днів після закінчення реєстрації ЦВК претендентів 
(станом на 19 лютого 2019 р.) із 44 кандидатів свій рахунок 
виборчого фонду відкрили лише 35 осіб. 9 чоловік, серед яких 
були С. Кривонос, Р. Ригованов, Юрій Тимошенко, В. Журавльов, 
А. Новак, Ю. Литвиненко, О. Ващенко, В. Петров та Д. Гнап [28], 
цього не зробили. Відсутність виборчого фонду, з одного боку, 
унеможливлювала початок ведення передвиборчої агітації, а з 
іншого, – по-своєму свідчила про фактичне небажання боротися за 
пост Президента України.  

Станом на кінець лютого (28 число) виборчі фонди не 
створили Р. Ригованов, Юрій Тимошенко та В. Журавльов [29], що 
підводило до думки про потенційну їхню відмову від участі у 
виборах.  

Утім, першим претендентом, хто відмовився від участі у 
виборах, став А. Садовий, про що сам повідомив на брифінгу 
1 березня, уточнивши, що підтримуватиме на вборах кандидатуру 
А. Гриценка [30]. Всього упродовж 1 – 7 березня про рішення не 
балотуватися заявили: 5 осіб (крім А. Садового, – Д. Гнап, 
С. Кривонос, Є. Мураєв, Д. Добродомов). 

За інформацією ЦВК, оприлюдненою після першого туру 
виборів, результати волевиявлення виборців виявилися 
найбільш результативними для В. Зеленського і П. Порошенка 
(див. таблицю 9). 
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Таблиця 9 
 

Результати голосування у першому турі виборів  
Президента України  

31 березня 2019 р. (за інформацією ЦВК [31]) 
 

Кандидат 

% голосів 
виборців, 
поданих за 
кандидата 

Кількість голосів 
виборців, поданих за 

кандидата 

Зеленський В. 30,24 5 714 034 

Порошенко П.  15,95 3 014 609 

Тимошенко Юлія 13,40 2 532 452 

Бойко Ю. 11,67 2 206 216 

Гриценко А. 6,91 1 306 450 

Смешко І. 6,04 1 141 332 

Ляшко О. 5,48 1 036 003 

Вілкул О. 4,15 784 274 

Кошулинський Р. 1,62 307 244 

Тимошенко Юрій 0,62 117 693 

Шевченко О. 0,57 109 078 

Наливайченко В. 0,22 43 239 

Богомолець О. 0,17 33 966 

Балашов Г. 0,17 32 872 
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Продовження Таблиці 9 
 

Кандидат 

% голосів 
виборців, 
поданих за 
кандидата 

Кількість голосів 
виборців, поданих за 

кандидата 

Безсмертний Р. 0,14 27 182 

Бондар В. 0,11 22 564 

Литвиненко Ю. 0,10 20 014 

Дерев’янко Ю. 0,10 19 542 

Тарута С. 0,10 18 918 

Шевченко І. 0,09 18 667 

Богословська І. 0,09 18 482 

Кармазін Ю. 0,08 15 965 

Петров В. 0,08 15 587 

Скоцик В. 0,08 15 118 

Каплін С. 0,07 14 532 

Мороз О. 0,06 13 139 

Кривенко В. 0,04 9 243 

Журавльов В. 0,04 8 453 

Кива І. 0,03 5 869 

Новак А. 0,02 5 587 
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Продовження Таблиці 9 
 

Кандидат 

% голосів 
виборців, 
поданих за 
кандидата 

Кількість голосів 
виборців, поданих за 

кандидата 

Ващенко О. 0,02 5 503 

Габер М. 0,02 5 433 

Соловйов О. 0,02 5 331 

Ригованов Р.  0,02 5 230 

Данилюк О. 0,02 4 648 

Купрій В. 0,02 4 508 

Корнацький А. 0,02 4 494 

Носенко С. 0,01 3 114 

Насіров Р. 0,01 2 579 
 

За результатами другого туру виборчих перегонів (у яких 
взяли участь, за інформацією ЦВК, 18 491 837 виборців) перемогу 
здобув В. Зеленський, якого підтримало 73,22 відсотка тих, хто 
взяв участь у голосуванні (13 541 528 голосів «за»). Друге місце 
посів П. Порошенко, здобувши підтримку 24,45 відсотків україн-
ців (4 522 450 голосів «за»). Показово, що на всій території 
України (крім регіонів, окупованих РФ) В. Зеленський здобув 
значну підтримку: понад 80% голосів виборців – у 12 областях 
(Луганській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харків-
ській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сум-
ській, Закарпатській та Кіровоградській); понад 70% – у 6 регіонах 
(Чернігівській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Хмель-
ницькій, Київській), понад 60% – у 4 регіонах (Волинській, 
Вінницькій, м. Києві, Рівненській), більше 50% – у 2 областях 
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(Івано-Франківській та Тернопільській). Єдиною областю, виборці 
якої віддали В. Зеленському найменше голосів (34,49%), була 
Львівська, де однозначну перемогу здобув П. Порошенко: йому 
свої голоси віддали понад 60% голосів виборців. Крім того, 
П. Порошенка підтримало більше 40% виборців Тернопільщини та 
Івано-Франківщини; понад 30% виборців м. Києва та таких 
областей, як Рівненська, Вінницька, Волинська; понад 20% голосів 
віддали ті, хто взяв участь у президентських перегонах у 
Київській, Хмельницькій, Житомирській, Чернівецькій, Черкаській 
областях; понад 10% – виборці Чернігівської, Кіровоградської, 
Закарпатської, Сумської, Полтавської, Херсонської, Миколаїв-
ської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Одеської та 
Донецької областей. Найменшу підтримку П. Порошенку вивили 
виборці Луганщини – 8,43%. 

Таким чином, активні українські виборці обрали Президента 
переконливою більшістю.  

Вищевикладене підводить до висновків про те, що: 
– правила гри, за якими проводяться президентські вибори в 

Україні, уможливлюють участь у перегонах представників 
відмінних категорій учасників: від «безпартійних самовисуванців», 
«безпартійних, висунутих партіями» і «партійних, висунутих 
партіями», до «самовисуванців, членів партії», що дозволяє наго-
лосити наступне: партії (в умовах сьогодення) не є домінантним 
механізмом боротьби за владу в Україні. Поведінка учасни-
ків/членів політсил (зокрема, їхній нескінченний перехід з партії у 
партію, як і численні переходи власне самих партій «з рук у руки») 
часто-густо демонструє лише тимчасову єдність політичних (як й 
інших) інтересів у рамках тієї чи іншої політичної партії; 

– якщо за базові критерії інституціоналізації політичної сили 
брати як критерій незмінності назви партії, так і її участь у 
президентських виборчих перегонах упродовж десятиліть (саме з 
цією назвою), то такими інституціоналізованими партіями на 
сьогодні можна визнати, думається, лише такі, як Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» на чолі з Ю. Тимошенко (втім, можна 
припустити, що зміна лідера партії призведе до занепаду 
політсили) та Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (на чолі із 
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О. Тягнибоком, але з Р. Кошулинським – як претендентом на 
президентський пост);  

– у ході президентських перегонів виразно прослідковується 
слабкість держави, що дозволяє претендувати на участь у виборах 
не тільки функціонуючій (принаймні як юридичній особі) поза 
законом упродовж кількох років КПУ, але й участі у виборах 
претендентів від партій, чиє фінансування здійснюється із 
непрозорих джерел і які маркуються у частини представників 
суспільства як представники «п’ятої колони» в Україні; 

– значна кількість претендентів на участь у виборах насправді 
служить механізмом задоволення найрізноманітніших потреб цих 
учасників перегонів (серед яких не тільки були народні депутати 
чи партійні функціонери, але й пенсіонери чи безробітні): від 
бажання обійняти президентський пост (чи не втратити його) до 
бажання «увиразнення власного політичного обличчя» (про що 
свідчить, наприклад, участь у перегонах лідерів іменних партій з 
прицілом на парламентські вибори); «заробити грошей/вигідно 
продатися»; «відпрацювати борги» (як члена/членів реципрокної 
мережі); «застовбити місце» (у прийнятті політичних рішень у 
майбутньому, у парламентських перегонах, у виконавчій владі та 
ін. варіанти);  

– боротьба за владу в Україні (зокрема, за президентський 
пост) залишається політичним пріоритетом чоловіків (про що 
свідчить виразна гендерна диспропорційність у середовищі 
учасників президентських перегонів), заможних і дуже заможних 
особистостей, мешканців столиці (порівняно з особами, чиє місце 
реєстрації – поза межами останньої); 

– вибори знайшли належне висвітлення у світових засобах 
масової інформації. Представники іноземних держав та 
громадянського суспільства (як України, так й інших країн) мали 
можливість належного моніторингу виборчого процесу, що по-
своєму уможливило визнання результатів перегонів як всередині 
держави, так і за її межами попри те, що президентські вибори 
2019 р. були виборами, які відбувалися у специфічних умовах – 
російської агресії щодо України, жорсткого протистояння між 
учасниками перегонів.  
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У статті проаналізовано особливості передвиборчих програм 
осіб, які взяли участь у президентських виборах 2019 р. в Україні. 
Виокремлено основні ідеологічні акценти програмних документів 
та здійснено їх критичне осмислення.  
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Mariia Karmazina. Election 2019: values and benchmarks of the 
political elite (analysis of election programs of candidates for the post 
President of Ukraine) 

The article analyzes the features of the election programs of the 
persons who took part in the 2019 presidential election in Ukraine. The 
main ideological emphases of the programming documents were 
separated and their critical thinking was carried out. 

Key words: political elite, presidential elections, candidate 
programs, power struggle. 

 
Кожні президентські вибори є своєрідним викликом для 

суспільства: представники політичної еліти, що виявили бажання 
балотуватися на пост Президента України, домагаючись електо-
ральної підтримки, виходять на «передвиборчий ринок ідей» зі 
своїми передвиборчими програмами (див. тексти, розміщені на 
сайті Центральної виборчої комісії [1]) – своєрідним концентратом 
найрізноманітніших ідей/ідеалів, цінностей, орієнтирів. На 
президентських виборах 2019 р. (порівняно із шістьма поперед-
німи) варіантів «самодостатньої квітучої України» виборцю 
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пропонувалося аж 44 (відповідно до кількості зареєстрованих ЦВК 
претендентів на президентський пост), хоча на момент виборів 
31 березня своєї актуальності не втратили лише 38 програм 
(5 претендентів відмовилися від участі у балотуванні, а один 
/С. Тарута/, балотуючись сам, висловився за підтримку іншого 
/Ю. Тимошенко/).  

Зваблювання виборця відбувалося через пропозицію приваб-
ливих (неймовірних, фантастичних, казково-захоплюючих і т. п.) 
ідей: перейменування України, відповідно до задуму А. Корнаць-
кого, як і О. Ващенка, в Українську Народну Республіку, намірами 
В. Петрова забезпечення кожного громадянина України щоденним 
«безоплатним хлібом» та «повернення Україні споконвічних 
територій, які зараз належать Польщі, Білорусі, Росії, Румунії, 
Угорщині». Г. Балашовим виборцю пропонувалася «золота 
Україна», М. Габером – «Країна №1», І. Шевченком – «успішна 
Україна». О. Богомолець обіцялася «справедлива медицина», 
О. Морозом – «приблизно 1 “умовна корова” на 3 га землі» 
кожному фермеру, О. Ляшко також не оминув корову, пообіцявши 
її «повернути у село», а, крім того, – всіх зігріти «справедливими 
тарифами» тощо.  

Програми демонстрували не лише рішучість намірів претен-
дентів, але й, по-своєму, свідчили про накладання своєрідного 
невитравного відбитку, залишеного на особистості, в одних 
випадках, – її безпосередньою професією («наша країна хвора», 
приміром, заявляла О. Богомолець), в інших – далекого минулого 
(«А я такий, – запевняв О. Ляшко, – сказав – зробив! Це в мене ще 
з інтернату…»). 

У ході опрацювання та безпосереднього аналізу текстів 
програм найперший висновок, якого доходимо: вони мали значний 
маніпулятивний потенціал, про що свідчить:  

– насиченість «високими ідеями і мріями» (П. Порошенко 
переконував, що Україна має стати лідером аграрного сектору 
Європи, одним із «п’яти нових глобальних лідерів ІТ-сектору», 
регіональним лідером індустріального розвитку, транспортним 
хабом Східної Європи, «модною країною», яку відкриває світ, 
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державою «вільних і щасливих людей». Ю. Тимошенко бажала 
«великому українському народу» стати сильним, успішним, 
рівним серед рівних, «в один ряд з розвинутими країнами світу», 
«процвітаючою потужною країною», «іншою» – «щасливою, 
заможною та успішною». Мрія В. Зеленського – це Україна, якою 
ми «будемо пишатися, а всі решта – знати і поважати»);  

– значна емоційна забарвленість (наприклад, – у ході 
негативного оцінювання діяльності попередників на посту та 
використання протиставлень у площині «ми–вони»);  

– наявність своєрідних перебільшень (П. Порошенко твердив: 
«Жодна держава, яка не є в НАТО, не має нині таких тісних 
відносин з Альянсом, як Україна зараз», «створено незалежні 
антикорупційні органи» та ін.);  

– іронічний тон (В. Зеленський вів мову про «кабінетних 
генералів», «професійних державотворців», «політичних 
пенсіонерів»); 

– наявність оціночних суджень (прямих, як, приміром, у 
П. Порошенка: «Ми заклали міцний фундамент для розвитку 
держави – основу для української історії успіху», чи О. Вілкула: 
«5 років бездарної, бездумної і злочинної політики влади призвели 
до катастрофічних наслідків»; опосередкованих – у Ю. Бойка: 
«Бізнес на крові та стражданнях буде припинено....»);  

– спільність домінантного бажання претендентів – 
ощасливити українців. Так, про кожну людину, «її щастя» 
збирався дбати П. Порошенко; про всю Україну – Ю. Тимошенко, 
яка, читаючи думки «народу», оцінювала його прагнення і 
резюмувала: «Цілий народ прагне побачити Україну іншою – 
щасливою, заможною, успішною. Це дуже важливий вибір!». 
В. Зеленський мріяв про «суспільство рівних можливостей», про 
«порядних і патріотичних фахівців» при владі та ін. Мрією 
В. Журавльова було зробити життя кожного українця «стабільно 
щасливим». 

Слова про щастя, справедливість, справжній патріотизм та ін. 
у контекстах програм (особливо з урахуванням деталей політичних 
біографій претендентів) – ні що інше, як один з проявів «мови для 
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маніпуляцій». Ця мова, разом із іншими особливостями програм, 
наприклад, їх структурою, композиційними особливостями, 
наявністю інших «мов», – «низької мови» (наприклад, О. Ляшко 
закликав: «Досить хаосу і бардаку!», і обіцяв, що «ніхто не буде 
“кошмарити” бізнес» ), «мови залякування» і т. п. дозволяє 
говорити і про низку інших важливих речей і, зокрема, не лише 
про особливості мислення самого претендента, але й про рівень 
його (чи «райтера», який випродукував текст документа) 
розуміння якостей українського виборця, масштабу його бажань і 
сподівань, рівня інтелекту, його слабкостей, ілюзій та ін., тобто 
всього того, що, врешті-решт, і уможливлює маніпулювання цим 
виборцем. Аналіз текстів програм підводять до висновку, що 
претенденти на президентський пост не надто високої думки про 
український електорат, пропонуючи йому часто-густо «воду» 
(словесну) і «хліб» (обіцянки), а не системні зміни, наслідком яких 
би стала ефективна і конкурентоспроможна Україна.  

У спектрі програм домінантний інтерес, найперше, викли-
кають передвиборчі програми трьох найбільш рейтингових 
кандидатів на пост Президента України – П. Порошенка, 
Ю. Тимошенко та В. Зеленського, оскільки вони віддзеркалювали 
певну неординарність ситуації: один політик (П. Порошенко) 
намагався утримати владу, інший (як Ю. Тимошенко, попри 
кілька попередніх невдач) – її здобути. Унікальність третьої 
персони (В. Зеленського) полягала в тому, що вона ніколи не була у 
публічній політиці і була «новим обличчям».  

У ході аналізу їхніх програм сконцентруємося, передусім, на 
виокремленні та інтерпретації даних щодо: 

– готовності кандидата брати на себе відповідальність за ті чи 
інші дії у сферах, закріплених за Президентом Конституцією 
України (зокрема, статтями 103 та 106), та ступінь усвідомлення 
ним (у разі перемоги) необхідності проведення політичної 
діяльності строго у межах, визначених Конституцією;  

– розуміння претендентом механізмів (способів, методів) 
досягнення проголошених цілей та орієнтирів; 
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– усвідомлення викликів та загроз (існуючих або потенцій-
них), актуалізація яких унеможливить/загальмує рух до окресле-
них цілей, і, відповідно, – готовність претендента протистояти як 
внутрішнім, так і зовнішнім загрозам та викликам з майбутнього.  

Програма П. Порошенка по-своєму розкривала «перспективи 
пасивності» претендента (у разі переобрання на президентський 
пост) та низький ступінь його готовності брати на себе 
відповідальність за справи в країні та виконання обіцяного. Саме 
до такого висновку підводять результати контент-аналізу 
програми «Велика держава вільних і щасливих людей»: її автор 
жодного разу не вжив займенник «Я», не промовляв від власного 
імені, але понад 25 разів у тексті (розмір якого – 1564 слова) вжито 
займенник «МИ» – «ми подамо», «вступимо», «піднімемо», 
«завершимо», «продовжимо», «робитимемо», «збільшимо», «гар-
монізуємо», «забезпечимо», «сприятимемо» та ін. Балотуючись у 
2014 р., П. Порошенко мислив по-іншому, використовував іншу 
мову (див. програму «Жити по-новому!») та промовляв від свого 
власного імені: «мій план дій», «стану гарантом», «не претен-
дуватиму», «забезпечу», «докладу», «пропонуватиму», «внесу», 
«вважаю за доцільне», «розраховую добитися», «маю власний 
досвід», «добре знаю» та ін. 

 Намагаючись висвітлити свої досягнення на президентському 
посту упродовж попередніх п’яти років, П. Порошенко, уживши 
досить загальні фрази на зразок «ми зробили те, що не робилося 
роками й десятиліттями», та «заклали міцний фундамент для 
розвитку держави – основу для української історії успіху», до 
здобутків (у сфері своєї відповідальності) відніс, зокрема, 
відродження армії, створення трансатлантичної коаліції на 
підтримку України; «захист» європейського та євроатлантичного 
вибору; підписання Угоди про асоціацію та створення зони вільної 
торгівлі з Євросоюзом; отримання безвізу із країнами ЄС та 
Томоса про автокефалію православної церкви («акт духовної 
незалежності України»), що в контексті безпеки і дипломатії – 
сфер конституційної відповідальності Президента – є небез-
підставним. Крім того, попри те, що, згідно з Конституцією, 
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економіка не є сферою компетентності Президента, П. Порошенко 
у програмі все ж констатував, що «економіка після кількарічного 
спаду… почала зростати завдяки зусиллям влади з макрофінан-
сової стабілізації», а інфляцію було «знижено вчетверо порівняно з 
2015 р.». До здобутків було віднесено й те, що «курс гривні 
стабільний протягом кількох років». Крім того, згадуючи про 
збільшення доходів місцевих бюджетів (завдяки децентралізації) 
та той факт, що в країні було «створено незалежні антикорупційні 
органи», як і те, що «ми захищаємо свою мову, вкладаємо кошти у 
підтримку української культури», П. Порошенко по-своєму 
засвідчив розширення меж своєї компетенції – і на економіку, і на 
суди, і на культуру та ін. Таким чином, у країні фактично усі 
базові сфери суспільства виявилися під контролем Президента, що 
суперечить Конституції і на практиці трансформувало форму 
правління в Україні. 

Окреслюючи цілі, завдання і перспективи для ідеальної 
«великої держави вільних і щасливих людей», П. Порошенко у 
новій програмі не тільки обіцяв продовжити «лінію на відновлення 
територіальної цілісності України, повернення окупованих терито-
рій Донецької та Луганської областей і Криму політико-
дипломатичним шляхом», повернення українських громадян-
заручників російської агресії (правда – не конкретизуючи 
інструменти, які будуть використані в ході «продовження лінії»), 
але й, виходячи за межі своїх конституційних повноважень, 
формулював завдання в галузі економіки та соціальній сфері, 
акцентуючи, що питання подолання бідності – «основне 
завдання», торкався питання соціальної підтримки найменш 
забезпечених верств населення; ратував – без конкретизації суті 
змін – за зміни у системі охорони здоров’я, продовження 
децентралізації, зниження податкового навантаження, підвищення 
заробітних плат, захист приватної власності, підвищення пенсій, 
гармонізацію структури та змісту «освіти та науки за європей-
ськими стандартами» та ін. Тобто Президент (у разі обрання на 
другий термін) обіцяв опікуватися всіма можливими проблемами 
суспільства і держави, без оглядок на задані Конституцією рамки 
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його компетенції, що дозволяє говорити, щонайменше, про 
посягання на фундаментальний демократичний принцип – 
принцип розподілу влади.  

Саме з урахуванням вищевикладеного та для порівняння варто 
нагадати положення програми П. Порошенка, з якою він ішов на 
президентські вибори 2014 р. і в якій обіцяв: «Стану гарантом 
збереження щойно відновленої парламентсько-президентської 
форми правління, за якої Уряд формується коаліцією фракцій та 
депутатів. Не претендуватиму на повноваження більші, ніж ті, на 
які ви мене оберете».  

У програмі 2019 р., говорячи про зовнішньополітичні цілі 
держави, П. Порошенко зазначав, що «наша місія – вступ до 
Євросоюзу і НАТО». Власне на НАТО і ЄС очільник держави 
робив ставку, фактично вбачаючи саме в них механізми, які мали 
забезпечити високі стандарти життя у країні, верховенство права, 
допомогу у розвитку «всієї держави і регіонів», доступ до 
«найбільшого світового ринку», безпеку і захист для кожного в 
Україні. І цей момент – показовий, оскільки, йдучи на 
президентські вибори 2014 р., П. Порошенко у програмі «Жити по-
новому!» твердив, що «жити по-новому – це покладатися перш за 
все на власні сили». Крім того, у заключній частині програми-2019 
(«Прорив та якісні зміни в економіці»), яка була присвячена 
питанням внутрішнього розвитку України, говорилося про п’ять 
стратегічних пріоритетів для держави, далеких від його компе-
тенцій, закріплених у Конституції: перетворення України на 
глобального (NB – на початку документа лідерство передбачалося 
в межах Європи!) аграрного лідера, перетворення ІТ-сектору на 
«креативну індустрію із постійним збільшенням його внеску у 
вітчизняну економіку», розвиток високотехнологічних галузей з 
високою доданою вартістю, підтримка української науки, покра-
щення інфраструктури, що мало посприяти розвитку туризму.  

У програмі нічого не говорилося про потенційні загрози для 
України. Як не було окреслено жодного плану дій у разі посилення 
російської агресії чи появи нових інших викликів. Чинний 
Президент П. Порошенко в іпостасі кандидата мало що сказав у 
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своїй програмі і про дії, спрямовані на реалізацію положень статті 
102 Конституції, згідно з якою він є гарантом «прав і свобод 
людини і громадянина». Було відзначено лише те, що «ми 
робитимемо усе, аби захистити свободу слова та права 
журналістів» (у 2014 р. «точкова обіцянка» стосувалася «прав усіх 
національних меншин», «дотримання основних прав особи»). 
Вочевидь, Президента не бентежило те, що у рейтингу 
верховенства права у 2019 р., за даними World Justice Project 
Україна посіла 77-му позицію [2] серед 126 країн.  

Таким чином, програма П. Порошенка не дала відповіді на 
питання, чи можливою є «держава вільних і щасливих людей», 
якщо Президент не рефлектує над своїми конституційними 
обов’язками у правовій сфері. Як і не окреслював більше своєї 
позиції щодо низки інших питань, не бажаючи виявляти актив-
ності, як це було у програмі 2014 р., де обіцялося: «У якості 
першочергового внесу до Верховної Ради закон про парламентську 
опозицію». Не обіцяв П. Порошенко й здійснення будь-яких інших 
нових законодавчих ініціатив, право на які мав згідно з 
Конституцією країни та ін.  

Аналіз програми Ю. Тимошенко (як одного з найближчих 
конкурентів П. Порошенка), що мала назву «Новий курс України», 
засвідчив таке: 

– назва програми лідерки Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина» була майже тотожною назві програми – «НОВИЙ 
КУРС», з якою йшов на вибори у 2014 р. А. Яценюк; 

– як і в П. Порошенка, програма Ю. Тимошенко охоплювала 
не тільки сфери компетенції Президента (згідно з Конституцією), 
але й багато інших. Тож у програмі йшлося не тільки про «Нову 
Стратегію Миру та Безпеки», але й «Нову Економічну Стратегію», 
«Нову Соціальну Доктрину», «Нову Молодіжну Політику» і навіть 
«Нову Народну Конституцію». Крім того – про «програму» 
реінтеграції Криму і Донбасу, що й відрізнило її програму від 
програми П. Порошенка, в якій це питання не порушувалося; 

 – мова, якою написана програма Ю. Тимошенко, це не 
стільки мова цілей, цінностей та орієнтирів, як мова обіцянок. Так, 
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обіцяючи будувати «європейську країну» та армію «за 
стандартами НАТО» (правда, без згадки про необхідність вступу 
до ЄС та НАТО, як і без конкретних «європейських цінностей» – 
приміром, ринку землі), претендентка завданням «української 
дипломатії на чолі з Президентом» проголосила завдання «йти у 
наступ і домагатися колективних заходів з примусу агресора до 
миру і повернення Криму та Донбасу», як і «організації 
справжнього переговорного процесу та відновлення миру 
відповідно до Будапештського меморандуму», і запевнила: «Ми 
повернемо військово-дипломатичним шляхом мир на окуповані 
території Криму та Донбасу» (у П. Порошенка йшлося, як 
вказувалося вище, про політико-дипломатичний шлях).  

Загалом обіцянки «від Ю. Тимошенко», починаючи з обіцянки 
«народної Конституції» та «справжнього референдуму за народ-
ною ініціативою», до тих, які сконцентровані у таких виразах, як: 
«одразу після президентських виборів буде запроваджений…», 
«ліквідуємо 37 корупціогенних квазіподатків», «у перший місяць 
роботи нового Президента будуть зменшені ціни на газ у 2 рази», 
«буде зупинено варварську експлуатацію…», «ми гарантуємо, що 
заробітна плата працівників культури буде за п’ять років доведена 
до європейських стандартів» та ін., підводять до думки про 
наявність у програмі потужної популістської складової.  

Виходячи за межі компетенцій Президента, що закріплені у 
Конституції, та обіцяючи ті чи інші вигоди різним верствам та 
групам населення України (від «воїна» до новонароджених дітей), 
Ю. Тимошенко у своїй програмі зовсім не говорила про загрози і 
виклики (наприклад, корупцію), які могли перешкоджати реаліза-
ції задуманого, як залишила не окресленими механізми та 
інструменти досягнення задекларованих цілей.  

На тлі ідей, які можна оцінити як «президентське всесилля», 
програмі гостро бракувало блоку щодо виконання Ю. Тимошенко 
безпосередніх обов’язків Президента у сфері гарантування прав та 
свобод людини і громадянина. Єдиний випадок згадки про «права» 
стосувався парламентської опозиції (як і у випадку з П. Поро-
шенком у 2014 р.) і ще – прав громад, яким було обіцяно: 
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«Парламентську опозицію буде наділено всіма правами парла-
ментського контролю. Буде надано сильні права та можливості 
місцевим громадам».  

Порівняння програм двох претендентів свідчить, що, по-
перше, П. Порошенко, на відміну від Ю. Тимошенко, не заявляв, 
що буде (вчергове) прагнути змінити Конституцію. Ю. Тимошенко 
ж, осмислюючи «Нову Народну Конституцію», обіцяла не тільки 
зменшити кількість народних депутатів, «повністю ліквідувати» 
недоторканність Президента, суддів, депутатів, але й у цій же 
частині документа (присвяченій «Народній Конституції») твердила 
про те, що «кланово-олігархічну систему буде ліквідовано». Утім, 
не уточнила, яким способом. Заявляючи, що «всі контролюючі 
органи будуть призначатися незалежно від політиків, депутатів, 
виконавчих та судових органів влади», – не конкретизувала, хто ж 
матиме повноваження робити такі призначення? Цей момент 
наводить на думку, що Президент у «виконанні» Ю. Тимошенко – 
авторитарна особистість, що здійснює владу, спираючись далеко 
не на демократичні принципи. 

По-друге, П. Порошенко не згадував такий механізм, як 
референдум, тим більше – з популістським присмаком, як це 
запропонувала Ю. Тимошенко.  

По-третє, програма П. Порошенка містила «пасажі» щодо 
боротьби з корупцією («за прикладом наших сусідів у Європей-
ському Союзі антикорупційні органи мають викорінювати 
корупцію на найвищому рівні», «притягнення до відповідальності 
корупціонерів», «ліквідація корупційних схем»), що було 
актуально для суспільства і держави, особливо у світлі того, що у 
світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2017 р. Україна із 
30 балами (зі 100, які означають вкрай низький рівень корупції, а 
0 балів – дуже високий її рівень) посіла 130-те місце серед 180 
країн (про що йшлося у щорічному рейтингу, оприлюдненому 
міжнародною організацією Transparency International у лютому 
2018 р. [3]). Ю. Тимошенко, крім ліквідації «37 корупціогенних 
квазіподатків, які дають змогу чиновникам тиснути на бізнес», 
нічого більше не обіцяла.  
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Зрештою, якщо П. Порошенко обіцяв, що «ми забезпечимо 
активну підтримку громадянському суспільству, створимо фонди 
для сприяння громадським ініціативам», то в програмі Ю. Тимо-
шенко громадянське суспільство навіть не згадувалося. 

Утім, було й спільне між двома кандидатами на 
президентський пост. Приміром, обидва претенденти, як свідчили 
тексти їхніх програм, переймалися тим, щоб Росія як країна-
агресор, країна-окупант мала понести відповідальність за свої дії 
на території України і відшкодувати збитки.  

Таким чином, програми досить переконливо віддзеркалювали 
можливі поведінкові стратегії згаданих претендентів на пост 
Президента.  

Програма В. Зеленського (електорального фаворита, як на 
початку лютого 2019 р., за версією Центру Разумкова, так і в 
подальшому) попри «романтичний» початок, в якому кандидат 
взявся розповісти «про Україну своєї мрії», вигідно харак-
теризувала його особу, оскільки декларувала, що «те, що я 
презентую, – це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у 
що я вірю і чому готовий служити». «Я» звучало у програмі, коли 
В. Зеленський запевняв, що «іду на один термін, щоб змінити 
систему», і обіцяв, що «буду чесним та відданим». 

Розділи програми претендента відображали ключові сфери, на 
яких він збирався концентрувати увагу у разі обрання: 
«Народовладдя через референдум», «Людина – вища цінність», 
«Справедливість і рівність усіх перед законом», «Безпека людини. 
Безпека країни», «Заможний громадянин – заможна держава», «Не 
боротьба з корупцією, а перемога над нею», «Здорова та освічена 
нація», «Комфортна країна», «Електронна країна». Таким чином, 
В. Зеленський окреслив своє бачення змін у переважній кількості 
напрямів державного і суспільного розвитку, висловивши при 
цьому готовність до низки конкретних кроків і вияву законодавчої 
ініціативи (що передбачено Конституцією): внести законопроект 
«Про народовладдя», у якому мав бути закріплений механізм, за 
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яким «тільки Народ України буде формувати основні завдання для 
влади через референдум та інші форми прямої демократії», 
демонструючи, свідомо чи несвідомо, нерозуміння того моменту, 
що не всі питання варто виносити на референдум (із-за відсутності 
відповідних знань, компетенцій у «народу»); облаштувати державу 
як «якісний сервіс» та «максимально скоротити» кількість її 
функцій; внести й такі законопроекти (задля впровадження 
рівності і справедливості), як «Про зняття недоторканності з 
Президента України, народних депутатів і суддів», «Про імпічмент 
Президента України», «Про відкликання народного депутата 
України»; запровадити вибори до парламенту за «відкритими 
списками»; здійснити повний розподіл влад і, зокрема, досягти, 
щоб судова гілка влади стала «владою, а не прислужником у 
Президента».  

Таким чином, засади функціонування держави у В. Зелен-
ського, порівняно з двома попередніми претендентами на 
президентську посаду, були позбавлені «авторитарних апетитів».  

Про зовнішньополітичні орієнтири В. Зеленського говорили ті 
частини тексту програми, в яких йшлося про «рух України до 
НАТО та інших безпекових об’єднань» та які оцінювалися як 
«запорука нашої безпеки, в яку я вірю». Утім, вступ, на думку 
претендента, міг бути можливим лише після всеукраїнського 
референдуму щодо цього питання. У питанні щодо припинення 
війни з Росією В. Зеленський покладався на підписантів 
Будапештського меморандуму, заявляючи: «Перед гарантами за 
Будапештським меморандумом і партнерами з ЄС ми ставитимемо 
питання підтримки України у прагненні завершити війну, 
повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора 
відшкодувати завдані збитки». Таким чином, В. Зеленський (як і 
Ю. Тимошенко) мав великі сподівання щодо підписантів Буда-
пештського меморандуму, попри те, що за 5 років війни останні 
так і не спромоглися реалізувати його положення.  

«Заможний громадянин», як і «заможна держава» повинні 
були постати, за задумом претендента на президентський пост, 
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після серії заходів – запровадження одноразової «нульової 
декларації» для бізнесу та легалізації доходів зі сплатою 5%, 
детінізації економіки, розвитку внутрішнього виробництва, 
недорогого кредитування, ретельного оподаткування («платити 
податки мають всі»), формування прозорого ринку землі тощо. 
Ідея про ринок землі – ще одне свідчення демократичного 
налаштування В. Зеленського і його відмітна – на рівні тексту 
програми – риса, порівняно із П. Порошенком і Ю. Тимошенко. Як 
і налаштованість на боротьбу з корупцією. «Не вкради!» – основна 
заповідь у боротьбі з корупцією», – проголосив кандидат і додав, 
що «сам не крав і нікому не дозволю». 

Серед ідей, які вирізняли програму В. Зеленського, була ідея 
деконцентрації центральних органів влади у Києві, покращення 
екології, забезпечення функціонування «електронної країни». 

Як і попередні кандидати, В. Зеленський не рефлектував 
проблему майбутніх викликів для України. Крім того, якщо у 
програмах П. Порошенка і Ю. Тимошенко хоч щось говорилося 
про науку (на тлі катастрофічної неуваги до науки і науковців та 
фактичного відмирання наукової сфери у державі П. Порошенко 
заявляв, що «окремий пріоритет – підтримка української науки і 
сприяння її тіснішій взаємодії з реальним сектором»; виховання, 
освіта та наука – були визначені «всеохоплюючим пріоритетом» у 
Ю. Тимошенко), то у тексті програми В. Зеленського йшлося про 
«освічену націю», про те, що загальна освіта повинна формувати 
«людину сучасних знань», вища освіта – «людину майбутнього», 
але слово «наука» у програмі було відсутнім.  

Отже, аналіз програм кандидатів свідчить, щонайменше, про: 
– значний маніпулятивний потенціал, закладений у них 

претендентами на президентський пост; 
– те, що мова політики, по-своєму обстоювана/пропонована 

претендентами українському виборцю, це (у низці випадків) – 
мова пустих популістських обіцянок, мова ворожнечі і ненависті, 
залякування, «низька мова», мова, що «перенасичена» акценту-
ванням своєрідних політичних цінностей й орієнтирів, які мало 
відповідали реальним потребам більшості українців в умовах 
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сьогодення, тощо. Ці «мови» свідчили про специфіку сприйняття і 
ставлення претендентів до виборця, розуміння політиками 
слабкостей останнього, його настроїв, рівня інтелектуального і 
психологічного розвитку;  

– відмінність зовнішньополітичних цінностей й орієнтирів 
осіб, які виявили бажання взяти участь у президентських виборах 
2019 р. і мали найбільший передвиборчий рейтинг. П. Порошенко 
ратував за вступ України до НАТО і ЄС, Ю. Тимошенко збиралася 
провести «повну модернізацію Збройних сил України за 
стандартами НАТО», В. Зеленський – припускав «рух до НАТО» 
після проведення референдуму. Щодо стосунків з Європою, то 
якщо П. Порошенко й Ю. Тимошенко осмислювали майбутнє 
України як європейської держави, то В. Зеленський говорив про 
«партнерів з ЄС»; 

– уникнення кандидатами на президентський пост питання 
прав і свобод людини і громадянина, як і питань, пов’язаних з 
розвитком громадянського суспільства;  

– бажання розширення (зокрема П. Порошенком і Ю. Тимо-
шенко) меж президентських компетенцій, виходу за рамки, 
окреслені Конституцією України. Зокрема, найбільшу увагу 
кандидати на пост Президента приділяли такому питанню (з-поза 
конституційних меж компетенції Президента), як питання еконо-
мічного розвитку держави, соціального забезпечення громадян, 
розвитку освіти та охорони здоров’я. Утім, про перспективи 
розвитку науки говорили або мимохідь, або взагалі замовчували 
питання; 

– бажання змінити Конституцію (Ю. Тимошенко) та 
використання у політичній практиці такого інструменту, як 
референдум, для вирішення тих чи інших питань (В. Зеленський).  

– актуальність загрози (за тих чи інших специфічних 
обставин, що можуть скластися у державі) авторитаризму в країні; 
про те, що особи, які претендували на президентський пост, не 
завжди чітко усвідомлювали можливості розвитку України у руслі 
демократії.  
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ  
У ЗДІЙСНЕННІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

В УКРАЇНІ (2015–2019 рр.) 
 

У статті йдеться про роль Центральної виборчої комісії у 
проведенні реформи децентралізації, про проблеми, які виникли під 
час призначення перших виборів у об’єднаних територіальних 
громадах. 

Ключові слова: Центральна виборча комісія, реформа 
децентралізації, обласні державні адміністрації, перші вибори. 

Tetyana Bevz. Central election commission as a brake of 
decentralization. 
 The article discusses the role of the Central Election Commission in 
carrying out decentralization reforms and the problems encountered 
during the first elections in the united territorial communities. 

Keywords: Central Election Commission, decentralization reform, 
regional state administrations, first elections. 

 
Процес створення об’єднаних територіальних громад досить 

складний, масштабний і суперечливий. Важливо було враховувати 
особливості кожного регіону, психологічну готовність його 
населення до втілення реформаторських ідей, позиціонування до 
активних змін [1] . Складним було прийняття рішення щодо 
об’єднання громад, не простою була й позиція обласних рад про 
затвердження перспективних планів громад, нелегко було уряду 
знайти кошти на проведення перших виборів у об’єднаних 
територіальних громадах. Цей процес потребував зусиль і рішень 
багатьох інституцій. Важливу роль у цьому процесі відігравали 
обласні державні адміністрації, а на кінцевому етапі рішення про 
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вибори у об’єднаній територіальній громаді повинна була 
приймати Центральна виборча комісія. Зауважимо, що термін 
каденції практично всіх членів ЦВК на початок реформи 
децентралізації давно закінчився.  

Аналіз публікацій з досить промовистими назвами: «ЦВК 
знайшла можливість не призначити вибори в об’єднаних 
громадах», «ЦВК і частина ОДА заблокували децентралізацію – 
експерт», «ЦВК позбавила можливості до розвитку 28 об’єднаних 
громад, де загалом проживає 350 тисяч мешканців», «Громад-
ськість закликає ЦВК зупинити саботаж децентралізації та 
терміново призначити перші вибори до об’єднаних громад», «Чи 
усвідомлює Центральна виборча комісія свою відповідальність за 
майбутнє об’єднаних громад і сотень тисяч людей, які там 
проживають?», «ЦВК вийшла за рамки своїх повноважень і має 
відмінити свою постанову від 9 серпня, – народний депутат», – дає 
підстави твердити, що Центральна виборча комісія неодноразово 
була каменем зіткнення у процесі здійснення реформи децентра-
лізації. Спробуємо з’ясувати, чому орган з технічним функціями 
перетворився на політичний і став гальмом децентралізації. 

Згідно з частиною 6 ст. 14, частиною 4 ст. 15 Закону України 
«Про місцеві вибори» перші місцеві вибори депутатів, сільських, 
селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою 
комісією не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий 
процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих 
виборів. Однак всупереч вимогам чинного законодавства перші 
вибори органів місцевого самоврядування та міського голови у 
об’єднаних територіальних громадах упродовж перебігу реформи 
децентралізації (2015–2019 рр.) досить часто не призначалися 
Центральною виборчою комісією. Це не було одномоментним чи 
одноразовим явищем. Не призначення виборів у об’єднаних 
територіальних громадах набуло системного характеру. Таких 
прикладів чимало. Перші вибори у об’єднаних територіальних 
громадах мали відбутися у 2015 р. Примітно, що у часі вони 
збіглися з черговими місцевими виборами. Певною мірою така 
ситуація спричинила правову колізію. Підтвердженням її була 
Білозерська об’єднана територіальна громада, яка була утворена 



 

49 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

відповідно до частини 7 ст. 7 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» на підставі рішення 
Білозерської міської ради від 23 липня 2015 р. №6/86-19 та 
Нововодянської сільської ради від 22 липня 2015 р. № VI/54-1 і у 
ній мали відбутися вибори. Натомість, на території об’єднаної 
громади відбувалися чергові місцеві вибори. Зокрема, постановою 
від 29 серпня 2015 р. № 209 ЦВК призначила вибори до 
Білозерської міської ради та Нововодянської сільської ради – тобто 
до органів місцевого самоврядування територіальних громад, яких 
уже не існувало, оскільки вони своїм рішенням законно у 
добровільному порядку об’єдналися у одну громаду [2]. Така 
ситуація дискредитувала саму ідею добровільного об’єднання 
територіальних громад та унеможливлювала подальший процес 
здійснення місцевого самоврядування на території об’єднаної 
територіальної громади.  

Упродовж 2015 р. ЦВК не знайшла правових підстав для 
оголошення перших виборів у 32 об’єднаних територіальних 
громадах, мотивуючи тим, що 11 з цих громад не встигли 
об’єднатися у відведений законом термін і потрапити на перші 
вибори 25 жовтня, а у 21 громаді вибори не були призначені через 
те, що створення цих громад передбачало зміну меж районів, що 
потребувало попереднього рішення Верховної Ради України [3].  

Найбільшу стурбованість викликала ситуація, яка складалася 
в семи об’єднаних територіальних громадах Донецької та чоти-
рьох Луганської областей. Оскільки у цих громадах проведення 
перших місцевих виборів було відкладено на невизначений термін, 
Центральна виборча комісія посилалася на Постанову ЦВК «Про 
порядок призначення перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, міських голів» та на Постанову 
Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 
2015 році». Відповідно до Постанови Верховної Ради України 
визначалося, що ЦВК уповноважена приймати рішення про 
неможливість проведення місцевих виборів у разі, якщо їх 
неможливо організувати та провести через здійснення РФ збройної 
агресії проти України [4]. 
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Основними аргументами, на підставі яких ЦВК у 2015 р. не 
призначала вибори, були: зміна меж міста обласного значення, 
якщо його територіальна громада вирішила об’єднатися з 
територіальною громадою населеного пункту, розташованого на 
території суміжного району; зміни меж району, якщо до складу 
об’єднаної територіальної громади передбачається входження 
територіальної громади населеного пункту, розташованого на 
території суміжного району [5]. 

У зв’язку із блокуванням призначення виборів ЦВК у 
об’єднаних територіальних громадах керівник місії спостерігачів 
від імені Європейського Союзу закликала владу переглянути 
законодавство до наступних виборів для запровадження кращого 
відображення волі народу [6]. 26 листопада 2015 р. Верховна Рада 
України внесла зміни у Закон України «Про добровільне об’єднан-
ня територіальних громад». Здавалося, проблема була вичерпана. 

Однак уже у травні 2016 р. Центральна виборча комісія 
знайшла нові аргументи, щоб не призначати вибори у п’яти 
об’єднаних громадах – у трьох об’єднаних територіальних 
громадах Рівненської області і двох – Харківської області [7]. Цим 
аргументом була невідповідність перспективним планам форму-
вання громад областей. 

 Станом на 1 серпня 2016 р. рішеннями Центральної виборчої 
комісії не призначено вибори в 11 ОТГ (Росошанська (Вінницька 
область), Бахмутська, Андріївська та Очеретинська (Донецька 
область), Гостомельська (Київська область), Помічнянська (Кіро-
воградська область), Воютицька (Львівська область), Зорівська 
(Черкаська область), Голопристанська (Херсонська область), 
Нетішинська та Славутська (Хмельницька область) [8], мотивуючи 
тим, що до складу цих громад увійшли населені пункти суміжних 
районів, а отже, на думку ЦВК, перш ніж призначити в них 
вибори, необхідно внести зміни до меж відповідних районів. 
Однак у чинному законодавстві була відсутня норма, яка б 
вимагала зміни меж районів при входженні до складу об’єднаної 
громади населених пунктів суміжних районів. 25 червня 2015 р. 
згідно з рішеннями Гостомельської селищної ради Київської 
області від 25.06.2015 №1060-56-VІ, Горенської сільської ради 
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Києво-Святошинського району Київської області від 24.06.2015 
(б/н), Озерської сільської ради Бородянського району Київської 
області від 24.06.2015 та відповідно до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» було утворено 
об’єднану Гостомельську селищну територіальну громаду. Згідно 
із Законом та перспективним планом формування територій 
громад Гостомельська громада успішно пройшла усі щаблі 
затвердження, в тому числі й Кабінетом Міністрів України. 
Київська обласна державна адміністрація неодноразово зверталася 
до Центральної виборчої комісії з проханням призначити перші 
вибори депутатів Гостомельської селищної ради та Госто-
мельського селищного голови в об’єднаній Гостомельській 
селищній територіальній громаді. Однак Гостомель в адміністра-
тивному плані й досі (з радянських часів!) підпорядковується 
Ірпіню, а зароблені селищем кошти (в тому числі й податкові 
надходження) – понад 50 мільйонів гривень щорічно! – 
перетікають до ірпінського «гаманця» [9]. ЦВК декілька разів 
відмовляла дати згоду на проведення виборів у цій громаді, 
мотивуючи тим, що потрібно мати рішення парламенту щодо 
зміни меж районів. Таким чином, процес розвитку фінансово 
спроможної, потужної Гостомельської громади було поставлено 
«на гальма» [9]. 15 травня 2019 р. громадськість Гостомеля, 
Горенки, Мощуна та Озер провели мітинг біля приміщення 
Центральної виборчої комісії з вимогою призначити перші вибори 
до Гостомельської ОТГ [10]. Незважаючи на зміну складу ЦВК, 
позитивного рішення про призначення перших виборів досі немає. 

Відмова ЦВК у призначенні перших виборів у 2016 р. була 
зумовлена тим, що Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» у редакції, що діяла станом на момент 
розгляду ЦВК відповідних документів, не передбачав можливості 
утворення об’єднаної територіальної громади на території двох 
або більше суміжних районів та міст (постанова ЦВК № 191 від 
28.08.2015; постанова ЦВК № 29 від 12.02.2016 р. та постанова 
ЦВК № 341 від 26.07.2016 р.), оскільки внаслідок такого 
об’єднання змінювалися межі суміжних районів та міст, а рішення 
про встановлення і зміну меж районів і міст відповідно до частини 
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першої статті 174 Земельного кодексу України визначено, що 
приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету 
Міністрів України [11]. 

Однак Верховною Радою України 14 березня 2017 р. з 
прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо особливостей добровільного 
об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях 
суміжних районів» від 14.03.2017 р. № 1923-VІІІ, було усунуто дві 
основні перешкоди щодо проведення виборів в об’єднаних 
територіальних громадах. По-перше, визначено, що вибори 
проводяться до зміни меж, і, по-друге, дозволено поєднувати 
територіальні громади, які знаходяться в суміжних районах [11]. 
Ситуація, яка склалася через позицію ЦВК, гальмувала процес 
добровільного об’єднання громад.  

Ще одним аргументом, яким користувалася Центральна 
виборча комісія, були кошти, чи, швидше, їх відсутність, на 
проведення перших виборів. Прикладом може бути Миколаївська 
ОДА, яка надіслала 2 звернення до ЦВК про призначення перших 
виборів у Олександрівській селищній раді ОТГ, утвореної в межах 
Вознесенського району, та у Чорноморській сільській раді ОТГ, 
утвореній в межах Очаківського району. Однак отримали відпо-
відь від ЦВК, що питання щодо призначення виборів в 
Чорноморській сільській раді ОТГ комісія розглядатиме після 
отриманих нею відповідних бюджетних призначень для організації 
підготовки та проведення місцевих виборів [1]. Є підстави 
твердити, ЦВК самостійно встановлювала додаткові умови 
прийняття рішення про проведення перших виборів поза межами 
правового поля. 

Реагуючи на дії Центральної виборчої комісії, Комітет з 
питань державного будівництва, регіональної політики та 
місцевого самоврядування Верховної Ради України підготував 
роз’яснення, у якому йшлося про те, що ЦВК не має юридичних 
підстав не призначати вибори: у разі входження територіальної 
громади, розташованої на території суміжного району, до складу 
ОТГ, адміністративний центр якої перебуває в межах іншого 
району; у разі добровільного об’єднання територіальної громади 
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міста обласного значення із територіальними громадами інших сіл, 
селищ, міст без внесення змін до меж відповідних районів [12]. 

З правовою колізією у розміщенні громади на межі районів 
зіткнулися дві об’єднані територіальні громади на Черкащині – 
Зорівська та Ротмистрівська, яким Центральна виборча комісія 
відмовила у призначенні перших місцевих виборів. Зорівська – 
через те, що до громади ввійшли населені пункти суміжних 
районів. Відмову Ротмистрівській громаді ЦВК мотивувала тим, 
що на 4 грудня 2016 р. там призначені інші вибори – сільського 
голови с. Ротмистрівки у зв’язку з достроковим припиненням 
повноважень попередника [13]. 

Після реакції на дії ЦВК Комітету з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 
Верховної Ради України, тривалих дискусій, виступів громад-
ськості ЦВК ухвалила рішення призначити 11 грудня 2016 р. 
вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 41 ОТГ і 
сільських, селищних, міських голів. Таке рішення ЦВК було 
сумнівним та суперечливим, оскільки вже близько 200 ОТГ подали 
до ЦВК документи щодо проведення виборів.  

Понад те, із 10,5 млн грн, виділених Кабінетом Міністрів 
України на перші вибори в об’єднаних територіальних громадах, 
ЦВК лише менше половини виділила на ці вибори. Натомість, за 
рахунок решти коштів планувалося фінансувати позачергові 
вибори до старих органів місцевого самоврядування [14]. ЦВК 
свідомо чи несвідомо намагалася зберегти стару систему місцевого 
самоуправління в країні. Зазначимо, що у державному бюджеті на 
2016 р. на місцеві вибори було передбачено 20 млн грн. Однак 
ЦВК без погодження з відповідними центральними органами 
виконавчої влади, всеукраїнськими асоціаціями ініціювала 
кулуарне рішення і направила більшу частину цих коштів на 
вибори народних депутатів України [15]. Уряд додатково виділив 
ще 30 млн грн на проведення виборів у всіх новоутворених 
громадах [15]. Рішення було за Центральної виборчою комісією. 

Ситуація навколо призначення перших виборів набирала все 
більшої гостроти. До Президента України, Голови Верховної Ради 
України та народних депутатів України, Прем’єр-міністра України 
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звернулися Всеукраїнські асоціації органів місцевого самовря-
дування з проханням вжити всіх дієвих заходів для забезпечення 
проведення перших місцевих виборів у всіх об’єднаних 
територіальних громадах, що утворилися у 2016 р. Понад те, 
дійшло до того, що експерти групи Децентралізація громадської 
платформи Реанімаційний пакет реформ закликали Президента та 
Прем’єр-міністра взяти під особистий контроль перебіг 
децентралізації та призначень перших виборів до об’єднаних 
територіальних громад, щоб не допустити зриву реформи; 
Центральну виборчу комісію припинити саботаж реформи та 
призначити вибори до всіх ОТГ, щодо яких були відповідні 
подання обласних державних адміністрацій [16]. 

Реакція представників влади та громадянського суспільства 
теж була достатньо категоричною і принциповою. Із заявою 
виступив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Г. Зубко, в якій наголосив, що Центральна 
виборча комісія «консервує радянську систему управління 
державою» [17]. Директор Інституту розвитку територій Ю. Гану-
щак факт блокування реформи децентралізації з боку ЦВК назвав 
викликом для інших інститутів влади на стійкість і спроможність 
їх адекватно реагувати та виправляти ситуацію [18]. Координатор 
Офісу реформ у Волинській області А. Пархом’юк висловив 
переконання в тому, що ЦВК абсолютно не відчуває ритму та 
динаміки того, що відбувається в регіонах. Понад те, він 
наголосив, що «майбутні об’єднані громади, для того щоб вийти 
на етап подання клопотання про оголошення виборів, пройшли 
серйозні випробування шаленим спротивом «друзів» реформ, 
опором «місцевих князьків», обмеженою далекоглядністю 
політичних еліт, надзвичайно складним діалогом із мешканцями 
своїх територій, які давно вже втратили віру у будь-що, та врешті-
решт, подоланням простої паперової бюрократії» [19]. На думку 
експерта Реанімаційного пакета реформ І. Лукеря, «комісія 
остаточно дискредитувала себе ще тоді, коли почала займатися 
політикою та трактуванням законів [19]. Координатор програми 
«Рада» USAID І. Парасюк наголошував, що ЦВК відігравала свою 
політичну гру, вірніше, члени ЦВК, які представляють сили, які 
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вважають, що реформа децентралізації шкідлива для їх партійного 
«кістяка» на місцях [18]. Таким чином, орган, який повинен 
виконувати суто технічні функції, перетворився в політичний 
орган, інструмент саботажу реформи децентралізації з боку 
політичних сил, які не зацікавлені в змінах в Україні. 

Попри заяви представників влади, експертів та громадськості 
ЦВК не припиняла вишукувати чергові бюрократичні перепони. 
Згідно із законом єдиним передбаченим джерелом фінансування 
підготовки та проведення перших місцевих виборів є кошти 
цільової субвенції з Державного бюджету України місцевим 
бюджетам. Однак механізму перерахування коштів з резервного 
фонду місцевим бюджетам для територіальних виборчих комісій 
не передбачено. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про 
перерозподіл деяких видатків Державного бюджету, передбачених 
Центральній виборчій комісії на 2016 р. [20]. Документ передбачав 
зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою «Забез-
печення фінансування проведення перших виборів депутатів 
сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських 
голів об’єднаних територіальних громад» на 30 000 тис. гривень та 
відповідного збільшення обсягу видатків за бюджетною програ-
мою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів» [21]. Рішення уряду про перерозподіл 
видатків між бюджетними програмами ЦВК передбачало 
забезпечення проведення на належному рівні виборчого процесу 
без залучення додаткових бюджетних коштів. Комітет Верховної 
Ради України з питань бюджету 5 жовтня 2016 р. погодив 
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Центральній виборчій комісії на 2016 р. [22]. І лише після усіх цих 
поневірянь Центральна виборча комісія оголосила на 18 грудня 
2016 р. вибори в 143 об’єднаних територіальних громадах [23]. 
Щоправда, заявки подавала 171 об’єднана територіальна громада. 
Комісія позбавила право на вибори у 28 достатньо перспективних 
ОТГ, 25 з яких – це ті, до складу яких увійшли місцеві ради з 
декількох районів або центром яких є місто обласного значення [24]. 
Окремі об’єднані територіальні громади у Кіровоградській, 
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Вінницькій, Львівській, Запорізьких та Закарпатських областях 
подали судові позови щодо визнання неправомірною постанови 
Центральної виборчої комісії про відмову у призначенні їм 
перших виборів. 

Тенденція зволікання ЦВК з проведенням виборів продов-
жувалася й упродовж 2017 р. Свідченням цього були звернення від 
обласних державних адміністрацій щодо призначення перших 
виборів місцевих голів та депутатів у 113 об’єднаних терито-
ріальних громадах, до складу яких увійшли близько 550 колишніх 
місцевих рад [25], які перебували на розгляді Центральної 
виборчої комісії і кількість яких постійно зростала (Див. Табл. 1) 

 

Таблиця 1 
 

Громади, які очікували на рішення ЦВК  
про призначення перших виборів 

(14.07.2017–18.08.2018 рр.) 
 

Період. Станом на Кількість громад Кількість місцевих рад, які 
увійшли в ОТГ 

14.07.2017 129 600 
22.07.2017 146 676 
28.07.2017 163 722 
04.08.2017 174 773 
11.08.2017 203 917 
18.08.2017 229 1033 

 

Джерело: 129 об’єднаних громад чекають від ЦВК призначення 
перших виборів. 14.07.2017. URL: https://decentralization.gov.ua/news/ 
6230? page=9; 146 ОТГ чекають, поки ЦВК призначить на їх території 
перші місцеві вибори. 22.07.2017. URL: https://decentralization.gov.ua/ 
news/6275?page=9; Вже 163 об’єднані громади чекають на рішення ЦВК 
про призначення перших виборів. 28.07.2017. URL: https://decentralization. 
gov.ua/news/6339?page=9; 174 об’єднані громади готові до перших 
виборів – рішення за ЦВК. 04.08.2017. URL: https://decentralization. 
gov.ua/news/6437?page=8;Зараз найкращий час призначити вибори в 
об’єднаних громадах. На це чекає вже 203 ОТГ, – В’ячеслав Негода. 
11.08.2017. URL: https://decentralization.gov.ua/news/6514?page=8;229 
об’єднаних громад чекають на оголошення перших виборів, – Мінрегіон. 
18.08.2017. URL: https://decentralization.gov.ua/news/6576?page=8 
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Для прикладу громад, які очікували вибори, візьмемо 
Оваднівську громаду Волинської області, яка, об’єднавшись ще у 
2015 р., упродовж двох років очікувала доленосного для себе 
рішення. Спочатку відмову про оголошення виборів мотивували 
зміною меж районів, згодом – відсутністю коштів. Ще більш 
цікава ситуація була у Павлівській громаді Волинської області, яка 
у своєму прагненні бути спроможною територією, повторно в 
2016 р. пройшла усю процедуру об’єднання [26]. Однак і це не 
допомогло у призначенні виборів. 

Якщо у 2016 р. ЦВК непризначення виборів аргументувала 
спочатку відсутністю законів, згодом – відсутністю коштів, то у 
2017 р. не висувала жодних аргументів, а просто зволікала з 
рішенням. До Центральної виборчої комісії з пропозицією приско-
рити процес призначення перших місцевих виборів в об’єднаних 
територіальних громадах офіційно звертався Г. Зубко [27]. І, 
нарешті, 18 серпня Центральна виборча комісія своєю постановою 
призначила на 29 жовтня 2017 р. вибори у 202 об’єднаних 
територіальних громадах в усіх без винятку областях України [28]. 
12 жовтня на 24 грудня 2017 р. ЦВК призначила вибори ще у 49 
об’єднаних громадах [29]. 13 жовтня Центральна виборча комісія 
призначила на 24 грудня 2017 р. вибори у 2 об’єднаних терито-
ріальних громадах, до складу яких увійшли 6 місцевих рад 
(1 селищна та 5 сільських). Однак це була далеко не та кількість 
громад, яка очікувала на перші вибори. 

Під час засідання Комітету з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самоврядування 18 жовтня 
2017 р. розглянули проблемні питання добровільного об’єднання 
територіальних громад та призначення перших місцевих виборів в 
ОТГ. Серед найбільш гострих були: чому Центральна виборча 
комісія постановила, що вибори в об’єднаних громадах 
призначаються лише двічі на рік? Чому ЦВК не призначає вибори 
в громадах Донецької і Луганської областей? Чому територіальні 
виборчі комісії по-своєму трактують закони? Чому ЦВК постано-
вила, що встановлює відсутність правових підстав для 
призначення додаткових виборів у разі добровільного приєднання 
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до ОТГ, яка не визнана спроможною згідно з актом Кабінету 
Міністрів України? Чому ЦВК встановлює обмеження, які законом 
не передбачені [30]. Члени Комітету висловили стурбованість 
позицією ЦВК у багатьох питаннях, які стосувалися призначення 
виборів в ОТГ, та запропонували Центральній виборчій комісії 
вести публічний реєстр подань щодо призначення виборів в ОТГ з 
інформацією щодо призначення чи непризначення у кожній 
конкретній громаді місцевих виборів і з якої причини. 

Каменем зіткнення для Центральної виборчої комісії чи, 
ймовірно, ще одним способом затягування проведення виборів в 
об’єднаних територіальних громадах стало звернення ЦВК 
9 серпня 2018 р. (у цей день Центральна виборча комісія прийняла 
постанову №122, якою заблокувала питання призначення перших і 
додаткових місцевих виборів до ОТГ) до Комітету Верховної Ради 
України з питань правової політики та правосуддя щодо надання 
роз’яснень стосовно законодавчого регулювання організації і 
порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в 
Україні, можливості призначення в установленому законом 
порядку Центральною виборчою комісією перших і додаткових 
місцевих виборів без проведення місцевого референдуму щодо 
підтримки добровільного об’єднання територіальних громад, 
добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади, а 
також, за необхідності, внесення відповідних змін до законодавчих 
актів з метою усунення правових колізій та неузгодженостей [31]. 
ЦВК мотивувала необхідність такого звернення тим, що Закон 
України «Про всеукраїнський референдум» рішенням Конститу-
ційного Суду України від 26 квітня 2018 р. було визнано 
неконституційним.  

Зауважимо, що до цієї думки членів ЦВК, у більшості своїй 
юристів, підштовхнув народний депутат України ЦВК А. Кор-
нацький, який опікувався свого часу питаннями агропромислового 
комплексу Миколаївської ОДА, був головою громадської 
організації «Селянський фронт». Члени ЦВК мотивували тим, що 
« ….. до Центральної виборчої комісії надійшло звернення 
народного депутата України Корнацького А. О. від 28 квітня 
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2018 року № 21/04-18, в якому наголошувалося, що визнання 
неконституційним у повному обсязі Закону України «Про 
всеукраїнський референдум» відновило з 26 квітня 2018 року 
чинність Закону України «Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми» [32]. Понад те, на думку А. Корнацького, призна-
чення та проведення перших місцевих виборів без проведення 
місцевого референдуму щодо добровільного об’єднання терито-
ріальних громад суперечитиме імперативним вимогам частини 
другої статті 6 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми» та є замахом на конституційний лад в Україні». 
Незважаючи на те, що Закон України «Про добровільне об’єд-
нання громад» не передбачає обов’язкової процедури проведення 
референдумів при створенні ОТГ, члени ЦВК підтримали 
сумнівну позицію. 

Отже, на думку ЦВК, виникла правова невизначеність 
стосовно дії Закону України «Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми» 1991 р. З іншого боку, позиція ЦВК була незро-
зумілою, оскільки відповідно до Закону «Про комітети Верховної 
Ради України», навіть якщо комітет дасть таке роз’яснення, воно 
не матиме офіційного статусу. Понад те, відсутність законодавства 
щодо місцевих референдумів не позбавляла права громади 
приймати рішення про об’єднання на сесіях місцевих рад. Таким 
чином, були відсутні правові перешкоди для призначення перших 
та додаткових виборів в об’єднаних територіальних громадах. 

ЦВК прийняв рішення про звернення до комітету Верховної 
Ради України за роз’ясненням питання про всеукраїнський 
референдум та про призупинення процесу розгляду питання щодо 
проведення перших виборів до ОТГ. ЦВК посилалася на те, що у 
квітні Конституційний Суд України визнав таким, що є неконсти-
туційним, Закон України «Про всеукраїнський референдум» [31]. 

Народні депутати України були обурені постановою та 
зволіканням ЦВК із призначенням виборів в об’єднаних громадах: 
«Розцінюю такі дії членів Центральної виборчої комісії як спробу 
зірвати сам процес децентралізації в Україні» (О. Дехтярчук); 
«ЦВК прийняла незаконну постанову, яка шкодить процесу 
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децентралізації. Це чистої води самоуправство» (Л. Зубач); 
«Центральна виборча комісія, прийнявши постанову від 9 серпня 
2018 р., яка унеможливила призначення виборів в об’єднаних 
громадах на жовтень 2018 року, вийшла за рамки своїх 
повноважень і порушила Конституцію України» (І. Васюник) [33]. 

Асоціація міст України, громадська організація «Комітет 
виборців України» (КВУ) закликали Центральну виборчу комісію 
розблокувати процес призначення і проведення виборів в 
об’єднаних територіальних громадах. Голова Львівської обласної 
ради О. Ганущин звернувся з офіційним листом до Прем’єр-
міністра України В. Гройсмана з пропозицією провести 
засідання Кабінету Міністрів України за участю членів Централь-
ної виборчої комісії, представників місцевого самоврядування та 
експертів, на якому обговорити питання призначення перших 
виборів в об’єднаних громадах [34]. 

Міжнародна спільнота, яка складалася з донорських агенцій, 
посольств та міжнародних організацій, які підтримували об’єд-
нання територіальних громад в Україні, звернулася зі спільною 
заявою, закликаючи розв’язати усі юридичні та технічні питання 
задля забезпечення своєчасної організації виборів у новостворених 
об’єднаних територіальних громадах. Заява була підтримана 
урядами Канади, Королівства Данія, ФРН, Республіки Польща, 
Королівства Швеція, Швейцарської Конфедерації та Великої 
Британії, а також Радою Європи, Європейським Союзом, ОЕСР та 
Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй [35]. 

«Асоціація об’єднаних територіальних громад Чернігівщини» 
відреагувала на рішення ЦВК і надіслала звернення до Президента 
України та Центральної виборчої комісії. Загальні збори Асоціації 
об’єднаних громад Чернігівщини визнали зазначене рішення 
органу державної влади України протиправним і таким, що 
порушує конституційні права громадян України обирати та бути 
обраними. На Чернігівщині п’ять громад пройшли складний шлях 
об’єднання і очікували призначення перших виборів депутатів 
місцевих рад та голів громад. Ще у двох громадах мали 
призначити додаткові вибори депутатів місцевих рад. Загалом 
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своїм рішенням ЦВК порушувала конституційні права більше 
тридцяти тисяч громадян України, які проживали на Чер-
нігівщині» [36]. 

З аналогічним зверненням зверталася до Президента України, 
Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України 
Асоціація «Об’єднані територіальні громади Рівненщини», у 
якому вимагала негайно втрутитися у ситуацію, що склалася із 
блокуванням виборів в ОТГ, та знайти політичні методи впливу на 
Центральну виборчу комісію [37]. 

Під час засідання 16 серпня 2018 р. ЦВК скасувала імператив 
щодо можливості призначення перших місцевих виборів в ОТГ 
лише два рази на рік – на квітень та жовтень (постанова ЦВК від 
12 лютого 2016 р., №32). Однак за внесення до порядку денного 
проекту постанови щодо скасування заборони на проведення 
виборів в ОТГ, які мали відбутися в кінці жовтня 2018 р., 
проголосували лише п’ять з восьми необхідних членів ЦВК. 

Станом на 20 серпня 2018 р. на призначення Центральною 
виборчою комісією перших виборів голів громад та місцевих 
депутатів очікувала 121 об’єднана територіальна громада, до 
складу яких увійшли 511 громад – сільських, селищних, міських 
рад. Ще 55 громад приєдналися до 37 з уже існуючих об’єднаних 
територіальних громад і теж були готові до виборів [38]. Серед 
них і 7 громад Донецької області (3 – в Волноваському районі, 4 – 
навколо Добропілля) внаслідок деяких причин надіслали свої 
документи на призначення виборів у ЦВК, але комісія з питань 
безпеки чи інших юридичних труднощів не призначала поки що 
там вибори. Однак згідно із законом, якщо останнє рішення 
місцеві ради прийняли, то це вже є юридично об’єднана 
територіальна громада. Але в них поки немає органу місцевого 
самоврядування [39]. 

Складний адміністративно-територіальний устрій є великою 
проблемою Донецької області, оскільки там багато територій і 
адміністративних центрів перебувають у підпорядкуванні інших 
міст. Зокрема, в Добропіллі Білозерське та Новодонецьке, які є 
адміністративними центрами Новодонецької та Білозерської ОТГ, 
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які вже створені, підпорядковуються Добропіллю. І Центральна 
виборча комісія також не призначала там вибори голови і ради 
[39]. Поки вони не вийдуть з-під підпорядкування Добропілля, 
вибори там не призначатимуть. Аналогічна ситуація буде зі 
Сартанською ОТГ [39]. Без розв’язання адміністративно-терито-
ріальних проблем складно вирішити і питання з призначенням 
перших виборів в об’єднаних територіальних громадах. 

Дії ЦВК можна розцінювати як намагання отримати шанси 
бути перепризначеними на новий термін за квотою опозиційних до 
української влади сил. 20 вересня 2018 р. після трьох років 
безрезультативних спроб оновити склад Центральної виборчої 
комісії та завершити тривалу політичну кризу навколо цього 
питання Верховна Рада України нарешті припинила повноваження 
13 членів ЦВК та призначила нових.  

Наприкінці листопада 2018 р. в 10 областях України (Він-
ницька, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, 
Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська) було запро-
ваджено до 26 грудня воєнний стан, під час якого не допускається 
проведення виборів. Відтак, 29 листопада, ЦВК припинила процес 
перших виборів у 45 ОТГ і додаткових – у семи ОТГ тих областей, 
де введено воєнний стан. Виборчий процес ЦВК планувала 
відновити після скасування воєнного стану. Однак після відміни 
воєнного стану навіть через майже три місяці так і не з’явилася 
постанова про призначення перших виборів в областях, де був 
воєнний стан. У березні 2019 р. Асоціація об’єднаних терито-
ріальних громад звернулася з відкритим листом до Центральної 
виборчої комісії з наполегливим проханням невідкладно 
розглянути питання про призначення місцевих виборів у 45 
об’єднаних територіальних громадах тих областей, де у грудні 
2018 р. діяв воєнний стан [40]. Після численних звернень 
Центральна виборча комісія 20 квітня 2019 р. нарешті призначила 
на 30 червня 2019 р. перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів у 66 об’єднаних терито-
ріальних громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських 
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ОТГ) [41]. Однак станом на 10 серпня 2019 р. 55 об’єднаних 
територіальних громад знову очікували рішення ЦВК про 
призначення на їхніх територіях перших місцевих виборів [42]. На 
кінець серпня документи 63 ОТГ уже надійшли до ЦВК. На їх 
території проживає майже 600 тисяч людей [43]. Зміна 
персонального складу ЦВК ситуацію з призначенням перших 
виборів в ОТГ не особливо змінила. 

9 вересня 2019 р. Президент В. Зеленський надіслав до 
Верховної Ради України подання про дострокове припинення 
повноважень ЦВК. Верховна Рада затвердила кандидатури 
17 членів Центральної виборчої комісії, подані Президентом 
України. Новий склад комісії розпочав роботу. 

Постановою від 11 жовтня 2019 р. № 1920 «Про перші вибори 
депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних терито-
ріальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року» новообрана Центральна виборча комісія 
призначила перші вибори у 86 об’єднаних територіальних 
громадах (1 міській, 16 селищних, 69 сільських ОТГ) [44]. 
18 жовтня Центральна виборча комісія призначила на 29 грудня 
2019 р. перші місцеві вибори у ще 6 об’єднаних територіальних 
громадах [45]. 

Напередодні чергових місцевих виборів 2020 р. постає 
традиційне питання про зміну законодавства, адже чинний Закон 
«Про місцеві вибори» 2015 р., як і низка інших, пов’язаних з ним 
законів, потрібно змінювати. Після виборів 2015 р. у більшості 
обласних та районних рад території були представлені депутатами 
нерівномірно, або взагалі не представлені. За підрахунками 
експертів у 22 обласних радах (крім Миколаївської та Черкаської) 
деякі райони та міста обласного значення не представлені жодним 
депутатом, а деякі – двома і більше [46]. В районних радах теж 
часто нема представництва усіх громад району, а деякі 
представлені декількома депутатами, що суперечить статті 140 
Конституції України. 

Робоча група Міністерства розвитку громад та територій 
України з розроблення змін до виборчого законодавства щодо 
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забезпечення представництва громадян у радах громад та 
об’єднаних територіальних громад у районних та обласних радах 
за участі представників Української асоціації районних та 
обласних рад розробила «Концепцію удосконалення законодавства 
про місцеві вибори», яка містить дві пропозиції щодо вибору 
оптимальної виборчої системи для місцевих рад. Перша пропо-
зиція – вдосконалити систему, що діє в Україні з 2015 р., з 
врахуванням створення спроможних громад і районів. Друга – 
запровадити для місцевих рад усіх рівнів: обласного, районного та 
базового (громади) – мажоритарну виборчу систему [46]. Яка 
пропозиція буде прийнята, покаже час. 

Юридичні колізії призвели до того, що вибори в об’єднаних 
громадах постійно перебували під загрозою зриву. Через позицію 
ЦВК сотні тисяч українців не мали змоги отримати додаткові 
ресурси на розвиток інфраструктури. І це, в свою чергу, 
загрожувало процесу подальшої децентралізації в Україні, яку 
називали однією з найбільш фундаментальних реформ поперед-
нього уряду.  

Підсумовуючи зазначимо, упродовж здійснення реформи 
децентралізації Центральна виборча комісія блокувала проведення 
перших виборів в об’єднаних територіальних громадах, висуваючи 
аргументи, які суперечили законодавству. Серед найбільш 
знакових були: утворення громад із різних районів; утворення 
громад навколо міст обласного значення. Вершиною стало 
відсутність закону про всеукраїнський референдум. 

 
_________________________ 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В УМОВАХ 
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ  

ВИБОРІВ – 2019  
(НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
У статті здійснено огляд особливостей трансформації 

регіональної політичної еліти Полтавщини в умовах прези-
дентських та парламентських виборів 2019 р. Аналізуються 
процеси рекрутування та позиціонування локальних еліт, зокрема, 
в аспекті ціннісних орієнтирів та поведінкових стратегій у 
боротьбі за владу.  

Ключові слова: політична еліта, регіональна політика, 
виборчий процес. 

Oksana Zorych. Features of transformation of regional political 
elite in the conditions of 2019 presidential and parliamentary 
elections (on the example of Poltava region). The article provides a 
review of transformation of the regional political elites in Poltava 
region during the 2019 presidential and parliamentary election 
companies. The analysis defines the recruiting and positioning of local 
elites, their value orientations and behavioral strategies in the power 
struggle. 

Key words: political elites, regional politics, electoral process. 
 
Тема цінностей, ідентичностей, політичної поведінки 

політичної еліти є однією з центральних проблем сучасної 
політичної науки. В Україні на поточному етапі розвитку 
демократичних інститутів, враховуючи суспільний запит на 
оновлення кадрового складу вищого керівництва країни, у 2019 р. 
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були проведені чергові президентські та позачергові парламентські 
вибори. Саме ці історичні обставини зумовили низку транс-
формаційних процесів у колі політичної еліти на регіональному та 
загальнодержавному рівнях.  

Мета цієї статті – проаналізувати основні траєкторії 
трансформацій регіональної політичної еліти Полтавщини в 
умовах президентських та парламентських виборів 2019 р. 
Реалізація сформульованої мети досягалася рішенням таких 
дослідницьких завдань: 1) охарактеризувати поточний стан 
локальних еліт Полтавщини в аспекті їх ціннісних орієнтирів та 
поведінкових стратегій у боротьбі за владу під час останніх 
президентських та парламентських перегонів; 2) проаналізувати 
процеси рекрутування локальних еліт Полтавщини на рубежі 
2018 – 2019 рр., зокрема, окреслити пускові механізми для 
оновлення владних еліт області у контексті останніх 
загальнодержавних передвиборчих кампаній.  

Питання трансформації регіональної політичної еліти Полтав-
щини в умовах президентських та парламентських виборів 2019 р. 
є малодослідженим серед сучасних науковців. Аналітичні оцінки, 
які частково охоплюють окремі аспекти становлення і розвитку 
регіональних політичних еліт на Полтавщині, їх впливу на 
загальнодержавні політичні процеси, є нечисленними та представ-
леними переважно у місцевій пресі і локальних інтернет-виданнях. 
Особливий інтерес як джерело знань про політичну еліту 
Полтавщини викликають веб-сайти, як, наприклад: «Vpoltave.info», 
«Коло», «Репортер», «Полтавщина», «0532.ua», «Poltava.info», 
«vechirka.pl.ua», «poltavanews.com.ua», «vestnik.in.ua», «tribuna.pl.ua», 
де можна знайти численні інтерв’ю та пряму мову перших осіб 
області, в яких представлено їх оцінки щодо суспільно важливих 
питань, а також роздуми про власні перемоги та поразки в 
політиці, «больові точки» сучасного розвитку Полтавщини. 
Важливими джерелами для аналізу локальної політичної еліти 
Полтавщини є також сайти Центральної виборчої комісії України, 
органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема, 
обласної державної адміністрації, обласної ради, міських рад у 
Полтавській області. 
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Сучасна політична еліта Полтавщини є багатоскладовим 
феноменом. З одного боку, її каркас утворюють високопосадовці, 
що є офіційними репрезентантами регіону в органах влади на 
загальнодержавному та локальному рівнях. З іншого боку, 
політична еліта Полтавщини включає низку тіньових гравців 
політичного поля, зокрема, представників великого фінансового 
капіталу, які прагнуть впливати на розподіл влади в регіоні та 
ведуть боротьбу за контроль над символічним капіталом – 
громадською думкою, електоральними симпатіями та політичною 
поведінкою мешканців області. Крім цього, до політичної еліти 
Полтавщини належить низка представників формальних та 
неформальних інституцій, які залучені у процес прийняття та 
впровадження політичних рішень на локальному рівні.  

Полтавщина, традиційно ретранслюючи еклектизм та 
синкретичність у ціннісних орієнтирах як локальної спільноти, так 
і її політичної еліти, у виборчих процесах 2019 р. продемострувала 
консолідацію довколо ідей подальшої демократизації країни і, 
разом із тим, утвердила низку трендів у політичному 
позиціонуванні регіональної еліти, її ціннісних орієнтирах та 
поведінкових стратегіях.  

Так, тема оновлення політичних еліт, що активно обговорю-
валася у суспільстві впродовж останніх років, на Полтавщині на 
рубежі 2018–2019 років дістала практичне втілення. Cимволічною 
точкою відліку для «перезавантаження влади» стало рішення 
депутатів Полтавської міської ради про розпуск міського 
виконавчого комітету, а також голосування про дострокове 
припинення повноважень Полтавського міського голови О. Мамая 
та висловлення йому недовіри [1] у вересні 2018 р. Підставами для 
такого рішення стали «численні порушення Конституції України, 
прав і свобод громадян» з боку міського голови [2]. Так, мер 
Полтави неодноразово транслював проросійські погляди: «Скільки 
б не критикували Російську Федерацію, але ми всі прекрасно 
розуміємо, що вони всі в першу чергу зациклені на патріотизмі, 
вони всі росіяни розуміють, що їхня держава наймогутніша в світі, 
і найсильніша в світі. І їхня держава, з їхнім президентом Путіним 
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може дати відсіч будь-кому» [3]. До того О. Мамай публічно 
виступав супротивником загальнодержавної ініціативи щодо 
звернення до ООН та інших міжнародних організацій щодо 
визнання «ЛНР» та «ДНР» терористичними організаціями, а Росії – 
агресором на території України. Логіку свого рішення він 
обґрунтував тим, що «і за попередньої влади завжди утримувався, 
коли мова йшла про політичні теми всеукраїнського чи 
міжнародного рівня» [4]. Панросійська риторика О. Мамая стала 
однією із підстав для об’єднання у 2018 р. політичних опонентів у 
Полтавській міській раді, зокрема А. Матковського та О. Шамоти, 
у питанні дострокового припинення повноважень Полтавського 
міського голови та висловлення йому недовіри. Після цього 
О. Мамай здійснив спробу реабілітації свого політичного реноме, 
оскаржуючи в суді відповідні рішення, однак ці позови він 
програв. На парламентських виборах 2019 р. О. Мамай поступився 
Д. Нальотову, фактично відійшовши з авансцени великої політики 
у Полтаві. Загалом кампанія щодо усунення О. Мамая від влади у 
місті продемонструвала консолідованість полтавської громади та 
переважної більшості місцевої політичної еліти довкола питань 
патріотизму та національної самосвідомості, захисту демокра-
тичних цінностей та прозахідних геополітичних орієнтирів. 

Також, на початку 2019 р. Полтавщина стала епіцентром 
корупційного скандалу за участі високопосадовців обласної 
державної адміністрації (далі – ОДА). Зокрема, у ході розсліду-
вання Національного антикорупційного бюро було з’ясовано, що 
керівники Полтавської ОДА були залучені у злочинну схему з 
вимагання хабарів від підприємців для забезпечення їх перемоги в 
державних закупівлях [5]. У відповідь на корупційний скандал 
Президент України П. Порошенко 16 березня 2019 р. звільнив з 
посади голову Полтавської ОДА В. Головка. Cимптоматично, що 
вакантне місце в адміністрації обійняв колишній заступник 
В. Головка – Р. Товстий. Цей прецедент засвідчив стійкі канали 
рекрутування політичної еліти області за принципом «патрон-
клієнтських» відносин, коли на хвилі гучної корупційної справи 
нові високопосадовці області були «старими» обличчями, обра-
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ними з кола «Своїх», уже відомих осіб, наближених до поперед-
нього керівництва області. Таким чином центральна влада у Києві 
прагнула консервувати політичні процеси та забезпечити передба-
чуваність політичного курсу розвитку Полтавщини. Емпірично 
обґрунтованою у цьому контексті є дослідницка позиція Н. Селю-
тіної, яка охарактеризувала політико-адміністративну еліту 
регіонального рівня у термінах закритої соціальної групи, «коли 
процес її рекрутування характеризується як самовідтворення» [6]. 
Звідси основні іміджі Полтави як міста, «яке не любить змін» [7], 
або як «заповідника стабільності» [8]. 

Ці резонансні події дістали відгук у політичній риториці 
низки претендентів на вищі державні посади. Так, зокрема, 
активно експлуатувалася стратегія відмежування себе від старої 
системи та акцентування уваги на тому, що нові люди, які роблять 
«перші кроки» у «великій» політиці, є «Іншими», неангажованими 
попередньою владою. Так, зокрема, В. Зеленський під час свого 
візиту до Полтави в грудні 2018 р. заявив про одну, але критично 
важливу, з його погляду, якість глави держави – порядність, 
додавши, що «поки що зі списку тих, хто є на горизонті, таких 
немає» [9]. Відповідні настанови поділяли і полтавці, які 
наприкінці 2018 р., в той час як окремі провідні аналітичні центри 
країни ще навіть не заносили В. Зеленського у список потенційних 
кандидатів на пост Президента України, більшістю голосів вивели 
його у лідери президентських перегонів [10]. Це стало сенсацією, 
яка випередила час та продемонструвала готовність мешканців 
області до якісних змін у політиці – як на загальнодержавному, так 
і на регіональному рівнях. Результати президентських виборів на 
Полтавщині це підтвердили: у першому турі голосування 
В. Зеленський здобув 35,62%, Ю. Тимошенко – 15,86%, П. Поро-
шенко – 10,6 % голосів виборців. Другий тур закріпив лідерство 
В. Зеленського – він набрав 82,15% проти 15,62% П. Порошенка [11]. 

Разом із тим, у політичних агітаційних кампаніях 2019 р. 
активно застосовувалися популістські методи політичної 
боротьби. Бажання населення швидких змін тут і зараз діставало 
відповідний відгук від кандидатів усіх рівнів. Яскраві PR кроки 
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демонстрував С. Каплін – політичний діяч Полтавщини, кандидат 
на пост Президента України, який, на противагу заявам 
Ю. Тимошенко про зниження ціни на газ для населення удвічі, 
пообціяв у разі своєї перемоги зниження ціни у чотири рази [12]. 
С. Каплін також заявив про себе як явного супротивника 
декомунізації в області, назвавши перейменування м. Комсо-
мольск у Горішні Плавні «наругою над людьми» [13]. Інший 
вищезгаданий політичний діяч області, О. Мамай (двічі мер 
Полтави, який неодноразово висловлював українофобські позиції, 
зокрема, був супротивником встановлення у місті пам’ятника 
І. Мазепі та співав гімн СРСР на сесії міської ради) у ході 
парламентських перегонів активно застосовував політичні техно-
логії «загравання» з електоратом, зокрема, через розіграш квитків 
на концерти популярних естрадних виконавців. Крім цього, під час 
парламентських перегонів на Полтавщині було зафіксовано факти 
політичної мімікрії та фальшування з боку політичних та 
громадських діячів. Зокрема, О. Петровець та В. Пильник у 
політичній агітації заявляли про себе як про самовисуванців від 
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ «СЛУГА НАРОДУ» та «ГОЛОС», що не 
відповідало дійсності та вводило в оману виборців. Таким чином 
окремі особи прагнули реалізувати стратегію позиціонування себе 
як представників контр-еліти, неангажованих зв’язками із 
попередньою владою. 

Прикметно, що політичні діячі сучасної Полтавщини не 
мають власних персональних сайтів – серед них, зокрема, 
О. Мамай, О. Матковський, О. Пругло, С. Каплін та інші. Окремі 
політичні діячі ведуть Facebook сторінки. Так, активною є 
Facebook сторінка О. Кулініча [14] – тричі депутата Полтавської 
обласної ради (2002, 2006, 2010 рр.), народного депутата України 
VII, VIII скликань. На сторінці політика презентовано короткі 
біографічні відомості, наявна інформація про зворотний зв’язок, а 
також низка публікацій щодо ініціатив депутата, зокрема, про 
ремонт доріг, проведення молодіжних спортивних турнірів, 
численні зустрічі із виборцями тощо. Також на сторінці розміщено 
звернення депутата з нагоди різноманітних свят, відеозаписи його 
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інтерв’ю та виступів у Верховній Раді України. Активним у мережі 
Facebook є також діючий голова Полтавської обласної ради 
О. Біленький [15]. Основна увага у дописах на його сторінці 
приділена зверненням із вітальним словом з нагоди свят, 
ініціативам, упровадженим Полтавською обласною радою та 
інформуванням про робочі візити на Полтавщину вищого 
керівництва держави тощо. Разом із тим, на Facebook сторінках 
вищезгаданих політичних діячів Полтавщини практично не 
представлена інформація щодо позицій політиків з основних 
суспільно-політичних питань, відсутні їх коментарі та реакції на ті 
чи інші події в регіоні, Україні, світі, практично не висвітлювалася 
тема передвиборчих кампаній 2019 р. Це свідчить, зокрема, про те, 
що представники локальної політичної еліти Полтавщини не 
використовували повною мірою Інтернет-канали комунцікації із 
громадськістю, недооцінюючи їх значний ресурсний потенціал. 
Перевага у тактиці боротьби за симпатії виборців була віддана 
традиційним підходам у спілкуванні, а саме – численним зустрічам 
на місцях.  

Тактика «очищення» та кадрового «відмежування» із 
попередниками була значною мірою застосована командою 
В. Зеленського. У травні 2019 р. стартував проект Lift, який був 
покликаний відкрити можливості для нових людей прийти у 
«велику» політику та реалізувати новаційні рішення у процедурах 
управління державою [16]. Платформа Lift за задумом її 
розробників спрямована на реалізацію змін у країні: нових людей 
на державні та соціальні проекти, інноваційні ідеї та розробки, що 
сформують державу як зручний сервіс для кожного громадянина 
України [17]. Основний меседж, який пропонує платформа для 
користувачів, – у Lift може зайти будь-хто, він створює рівні 
умови для кожного, хто хоче потрапити у команду, втілити ідею 
або реалізувати проект, чесний та прозорий відбір спеціалістів, 
ідей та розробок; можливість особисто брати участь у написанні 
історії нашої країни; відсутність корупційної та бюрократичної 
складової під час відбору; інноваційна платформа, яка по-новому 
розкриває можливості країни та її кадрового потенціалу. Проект 
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став одним із кроків щодо диджіталізації держави, у тому числі і 
для відбору кандидатів у депутати Верховної Ради України 
IX скликання.  

Разом із тим, нові ресурсні можливості Інтернет-каналів 
впливу на перебіг політичного життя в області було продемон-
стровано з боку кандидатів від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 
НАРОДУ». Так, пусковим механізмом для «перезавантаження» 
особового складу представників партії в області став Facebook 
пост О. Сердюкова – 31-річного полтавського підприємця та 
громадського діяча. На власній сторінці автор розмістив звернення 
до В. Зеленського, у якому зазначив, що за останні 15 років 
локальні політичні еліти були своєріними «хамелеонами», які 
«моментально перефарбовуються під будь-яку центральну владу», 
та застеріг майбутнього Президента від підбору однопартійців за 
критерієм «наближеності та лояльності, а не реальної компетенції, 
сильної команди за спиною та відчутного бекграунда» [18]. За 
даними інформаційного видання «Полтавщина», саме після цього 
звернення із закликом до В. Зеленського не брати у команду 
людей, пов’язаних зі старими елітами, відбулося оновлення 
кандидатур від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» у 
Полтавській області. Разом із тим, як засвідчили результати 
опитування громадської організації «Інститут розвитку міста», 
станом на вересень 2018 р. у списку найбільш впливових місцевих 
політиків у Полтаві окремі персони, які стали репрезентантами 
області у новому парламенті, як, наприклад, Д. Нальотов, не 
фігурували взагалі.  

Прикметно, що рекурутування до лав партії, за свідченням 
новообраних депутатів, відбувалося максимально просто: вони 
заповнили анкету на сайті партії, де виклали свою біографію. 
Після цього їх кандидатури були розглянуті у штабі партії, далі 
вони пройшли співбесіду у Києві, після чого у телефонному 
режимі їм повідомили, що вони перемогли. При цьому заставу за 
реєстрацію в народні депутати у розмірі 42 тисячі грн за них 
заплатила партія. Резюмуючи свої враження від процедури 
рекрутування, новообраний народний депутат від ПОЛІТИЧНОЇ 
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ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» А. Боблях заявив: «Це для мене було 
шоком. Я не вірив в те, що так просто можна стати кандидатом в 
народні депутати – просто заповнити анкету» [19]. При цьому, 
нова генерація мажоритарників від Полтави чітко позиціонувала 
себе як контр-еліту та дала різко негативну оцінку діяльності 
колишнього мера м. Полтава О. Мамая: «Я не бачив від політики 
Мамая якісних змін. З питаннями, з якими я звертався у міськраду, 
я наштовхувався на стіну нерозуміння. В новій міській владі 
якісних змін я не бачу. Проривів і бажань робити, щось змінити не 
бачу. Їх треба всіх змінювати» [19].  

За підсумками голосування на позачергових виборах народ-
них депутатів України 2019 р. у Полтавській області перемогу 
здобула ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (52,53%), на 
другому місці – політична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» (10,31%), замкнула трійку лідерів парламентських 
перегонів політична партія «Опозиційна платформа – за життя» 
(10,12%), політична партія «Європейська солідарність» фінішувала 
із четвертим результатом (5,36%), майже на рівні із підтримкою 
Радикальної партії Олега Ляшка (5,0%). У одномандатних 
виборчих округах, яких у Полтавській області нараховувалося 
вісім, найбільшу кількість голосів набрала ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«СЛУГА НАРОДУ». Серед вісьмох кандидатів, які набрали 
найбільшу кількість голосів, шестеро – Д. Нальотов, А. Боблях, 
А. Ляшенко, К. Касай, О. Мовчан, М. Березін – були висуванцями 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», лише двоє – 
Ю. Шаповалов та О. Кулініч перемогли як самовисуванці у 146-му 
та 147-му одномандартних виборчих округах.  

Серед ціннісних та стратегічних пріоритетів новообраних 
депутатів-мажоритарників були заявлені: скасування недоторкан-
ності народних депутатів; реальна боротьба з корупцією; 
обмеження олігархічних монополій; реформування Збройних сил, 
проведення пенсійної реформи, зменшення вартості ліків, 
запровадження «економічного паспорта українця», за яким усі діти 
отримають частку прибутку від експлуатації природних ресур-
сів [20]; запровадження електронного голосування на виборах за 
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допомогою Інтернету та смартфонів [21]; допомога чорнобильцям 
та розвиток сільської медицини [22]; запровадження базової 
зарплатні педагогам на рівні трьох мінімальних плюс доплати за 
кваліфікацію та стаж [23]; розвиток «зеленої» енергетики для 
зменшення вартості комунальних послуг [24]; посилення відпові-
дальності за корупційні злочини, зокрема, впровадження 
обов’язкової конфіскації майна корупціонерів [25], формування 
бюджету знизу за справедливими принципами розподілу [26]; 
продовження євроінтеграції України і адаптація українського 
законодавства до норм ЄС [27].  

Загалом, політична еліта Полтавщини у виборчих процесах 
2019 р. набула структурних та ідеологічних трансформацій. 
Основним агентом, що ретранслював запит на зміну ціннісних 
підходів у підготовці, прийнятті та впровадженні політичних 
рішень, були локальні спільноти. При цьому, виборчі кампанії 
2019 р. безпосередньо унаочнили низку тенденцій, що 
характеризують поточний стан політичної еліти Полтавщини: 

- замкнутість регіональної політичної еліти не відповідає 
суспільним запитам на регулярний та рівноправний діалог із 
владою, що, своєю чергою, зумовило кризу легітимності діючих 
керманичів в області (зокрема, мера м. Полтави, якому був 
висловлений вотум недовіри, а також голови Полтавської 
облдержадміністрації, якого було знято з посади у зв’язку із 
гучним корупційним скандалом);  

- пусковим механізмом для оновлення владних еліт області 
стали чергові президентські та подальші позачергові парламетські 
вибори, які уможливили входження в коло регіональних 
політичних еліт нових облич, зокрема, тих, хто перебував у тіні 
громадського дискурсу, однак на хвилі оновлення загально-
державних владних еліт змогли увійти у вищі ешелони влади. 
Цьому сприяв «ефект парасольки», який забезпечила новим 
репрезентантам від регіону ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА 
НАРОДУ»; 

- основний меседж, що транслювався при позиціонуванні 
нових еліт – повне «перезавантаження» влади через відкриття 
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альтернативних каналів рекрутування у «велику» політику тих 
людей, чий потенціал у сфері публічного адміністрування досі був 
нереалізованим: на противагу «патрон-клієнтському» формату 
залучення до кола «обраних» високопосадовців, що активно 
використовувався центральною та місцевою владою упродовж усіх 
років незалежності, було запропоновано відкритий «ліфт» для всіх 
зацікавлених у здійсненні державного управління; 

- «наступальна» поведінкова стратегія команди В. Зелен-
ського в питанні очищення та оновлення влади на всіх рівнях 
викликала «оборонну» реакцію представників «старого» режиму, 
які прагнули реабілітувати своє політичне реноме під час 
парламентських перегонів 2019 р., однак так і не запропонували 
ціннісних альтернатив у стратегічному плануванні майбутнього як 
країни, так і області. Популізм та ставка на пасивність громади, 
симпатію якої планувалося здобути через посередництво 
популярних естрадних виконавців, та інші примітивні способи 
«загравання» з електоратом показали свою неефективність у 
боротьбі за голоси виборців на рівні Полтавської області; 

- ціннісна домінанта якісної та відкритої політики, що 
пропагувалася командою новообраного Президента, здобула 
підтримку більшості виборців Полтавської області як під час 
чергової президентської, так і позачергової парламентської 
кампаній. Суспільний запит на етичну домінанту у здійсненні 
державної політики, зокрема в аспекті відповідального та 
відкритого урядування, базованого на демократичних принципах, 
став переважаючим чинником у перемозі представників 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» у масштабі 
Полтавської області. 
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Тетяна Бевз  
 

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ  
В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ І ПРОРАХУНКИ 

 
У статті розглядається законодавча база реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 
Зазначено, що законодавча база створила правові умови та 
механізми для формування спроможних територіальних громад 
сіл, селищ, міст. Водночас, нагальною залишається проблема 
внесення змін до Конституції України, внесення змін до Закону 
України «Про місцеві вибори». 

Ключові слова: реформа місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні, децентралізація, 
закон, стратегія, концепція. 

Tetyana Bevz. Legislative framework for the reform of the 
government’s self-determination and territorial authority in 
Ukraine: health and beauty. The article looks at the legislative basis 
for reform of the law of self-determination and territorial organization 
of power in Ukraine. It is indicated that the base of the law and order 
has been adjusted rightly and mechanically for the formation of the 
necessary territorial communities, villages, villages. The water hour, 
the impudent debt will be overlooked by the issue of the amendment 
before the Constitution of Ukraine, the introduction of the amendment 
by the Law of Ukraine “On the Mental Vibrators”. 

Keywords: reform of the government’s self-determination and 
territorial authority in Ukraine, decentralization, law, strategy, 
conception. 
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Про неефективну, конфліктну модель місцевого самовря-
дування як на базовому рівні (село, селище, місто), так і на 
регіональному (район, область) неодноразово йшлося упродовж 
багатьох років на державному рівні та у середовищі науковців, 
експертів, журналістів. Робилися спроби реформувати цю 
неефективну систему, однак результати були невтішні. Однією з 
причин такої ситуації, на нашу думку, є слабка законодавча база. 
Для прикладу, розпочнемо з дефініції «місцеве самоврядування». 
Згідно з розділом 9 «Місцеве самоврядування» статті 140 Консти-
туції України: «Місцеве самоврядування є правом територіальної 
громади – жителів села чи добровільного об’єднання в сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 
законів України» [1]. Зазначимо, що згідно з базовим Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» «місцеве 
самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та 
реальна здатність територіальної громади – жителів села чи 
добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 
селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів України» [2]. 
Тобто, нормативні дефіції різні. В Європейській хартії місцевого 
самоврядування, яку Україна ратифікувала, дефініція ще інша: 
«Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів 
місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулю-
вання та управління суттєвою часткою публічних справ під власну 
відповідальність, в інтересах місцевого населення» [3]. І таких 
прикладів чимало, коли базові дефініції трактуються по-різному. 

Ще одним аргументом недосконалості законодавчої бази є 
часті зміни і доповнення до законів. «Рекордсменом» у цьому 
контексті є Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ухвалений 21 травня 1997 р., який відповідно до 
Конституції України визначив систему та гарантії місцевого 
самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, 
правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб 



 
 

84 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

місцевого самоврядування [4]. З часу набуття чинності, тобто з 
травня 1997 р., до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 126 рази вносилися зміни та доповнення. Зокрема, уже в 
1998 р. – 1 раз, 1999 р. – 1, 2000 р. – 2, 2001 р. – 5, 2002 р. – 0, 2003 р. – 
6, 2004 р. – 4, 2005 р. – 6, 2006 р. – 4, 2007 р. – 7, 2008 р. – 3, 
2009 р. – 5, 2010 р. – 8, 2011 р. – 3, 2012 р. –12, 2013 р. – 13, 
2014 р. – 12, 2015 р. – 11, 2016 р. – 12, 2017 р. – 6, 2018 р. – 7, 
2019 р. – 2 (станом на 01.11.2019) [4]. Не вдаючись у аналіз змін та 
доповнень зазначимо, що законодавча база потребувала серйозних 
змін. Особливо актуальним це стало з проголошенням реформи 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні, адже органи місцеве самоврядування повинні діяти, 
керуючись законами та нормативно-правовими актами.  

Стартом до децентралізації влади стала «Концепція рефор-
мування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні», затверджена Кабінетом Міністрів України 
1 квітня 2014 р. Реформа передбачала передачу повноважень і 
відповідних фінансових ресурсів до найнижчих рівнів місцевого 
самоврядування. За державою закріплювалася функція контролю 
за діяльністю цих органів. Особливістю децентралізації влади в 
Україні було те, що одночасно здійснювалася реформа місцевого 
самоврядування, адміністративно-територіального устрою та 
державної регіональної політики, проводилися галузеві реформи, 
які передбачали передачу повноважень або на нижчі рівні 
управління, або органам місцевого самоврядування базового рівня, 
а також зламати систему, коли нововведення завжди ініціюються 
згори донизу. Децентралізація дає можливість громадянам само-
стійно розв’язувати свої проблеми на місцях. 

Децентралізація була важливою ще й тому, що вона 
покликана змінити спосіб мислення і поведінку людей та стати 
дієвим інструментом економічного, інфраструктурного й громад-
ського розвитку. За основу реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади було взято модель реорганізації 
місцевих та регіональних урядів Польщі у період до вступу в 
Європейський Союз. Принагідно зазначу важливу особливість, а 
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саме те, що у Польщі був загальний план для всього: від воєводств, 
повітів, міст і до ґмін, де все було враховано. На жаль, цього не 
можна сказати про Україну. 

Для реалізації реформи реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади в Україні необхідно було 
внести зміни в Конституцію України щодо створення трирівневої 
системи адміністративно-територіального устрою (регіони, 
райони, громади), порядку формування виконавчих органів, 
утворення виконавчих органів районними та обласними радами, 
матеріальної та фінансової основи, розмежування повноважень 
органів місцевого самоврядування, голів місцевих державних 
представництв та їхніх повноважень. 

Демократизація та децентралізація визначалися владою 
ключовими політичними пріоритетами. У Щорічному Посланні 
Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє 
та зовнішнє становище України в 2015 році» стверджувалося, що 
«децентралізація нічого спільного не має з федералізацією. 
Україна була, є і буде унітарною державою!» [5]. Акцентувалася 
увага на питаннях, яких децентралізація не торкнеться жодним 
чином, а де навпаки – роль центру збільшиться. Це стосувалося 
оборони, національної безпеки, зовнішньої політики та боротьби з 
корупцією, дотримання законності, прав та свобод громадян, 
територіальної цілісності України [5]. У наступному, 2016 р., у 
Посланні наголошувалося на продовженні курсу на децентра-
лізацію, на розширення повноважень та фінансових можливостей 
місцевих громад та очікуванні від Верховної Ради України 
ухвалення як мінімум десяти законів для посилення децентралі-
зації [6]. У 2017 р. акцент було зроблено на фінансовому боці 
децентралізації і зазначалося, що частка місцевих бюджетів у 
зведеному бюджеті країни стрімко наближається до 50% і, швидше 
за все, подолає цей рубіж [7]. Про це йшлося й у Посланні 2018 р., 
в якому наголошувалося, щоб розумно розпорядитися тими 
коштами, які передані на місця, це більше 51% зведеного бюджету, 
внаслідок програми децентралізації [8]. 

Відсутність ґрунтовної законодавчої бази та чіткості у 
законодавстві виявилися чи не найбільшою проблемою 



 
 

86 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

децентралізації в Україні. Про це детально йшлося уже у розділі 
«Механізми реалізації процесів децентралізації в Україні» [9, 
с.143–177]. Зазначимо лише, що до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» від часу його 
ухвалення 5 лютого 2015 р. до початку 2019 р. дев’ять разів 
вносилися зміни ( двічі у 2015 р. – 05.09.2015, 13.12.2015; один раз 
у 2016 – 13.01.2016; тричі у 2017 р. – 01.01.2017, 19.03.2017, 
16.04.2017; двічі у 2018 р. – 01.01.2018, 05.05.2018 (станом на 
01.11.2019) [10]. Не виключено, що знову будуть внесені зміни. 

Згідно зі «Стратегією сталого розвитку «Україна–2020» 
(затверджено 12 січня 2015 р.), документом, який визначав 
напрями та пріоритети розвитку України на період до 2020 р., 
метою політики у сфері децентралізації було визначено відхід від 
централізованої моделі управління в державі, забезпечення 
спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної 
системи територіальної організації влади в Україні, реалізація 
повною мірою положень Європейської хартії місцевого самовря-
дування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової 
самодостатності місцевого самоврядування [11]. Передбачалася 
ліквідація усіх 24 обласних і майже 500 районних державних 
адміністрацій, зменшення кількості районів до 120–150 (з 
переходом на самоврядування) та сільських адміністрацій від 
15 тис. до 1500–1800 громад [12]. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України (23 січня 
2019 р.) затверджено «План заходів з реалізації нового етапу 
реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні на 2019–2021 роки». Серед завдань – 
затвердити нову територіальну основу країни – 100 спроможних 
районів [13]. Згідно з планом в областях утворені міжвідомчі 
регіональні робочі групи, які мають підготувати пропозиції щодо 
адміністративно-територіального устрою базового та районного 

                                           
 В Україні 490 районів. Кожна районна адміністрація обходиться в рік 

приблизно в 10 мільйонів гривень. Ще 24 обласні адміністрації – близько ста 
мільйонів кожна (Сумська в минулому році використала 116 млн). 
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рівнів – визначити кількість об’єднаних громад та майбутніх 
районів за спеціальною методикою [14].  

Триває робота щодо формування нового адміністративно-
територіального устрою шляхом розробки та подання відповідних 
законопроектів про створення, ліквідацію та зміни меж районів. 
Законопроект «Про створення, ліквідацію та зміну меж районів 
Полтавської області» 16.10.2018 був зареєстрований Верховною 
Радою України. Ним передбачається утворити в Полтавській 
області 4 райони замість 25 [15]. Відповідними законопроектами в 
Івано-Франківській області – 3 райони, замість 14 [16], Кірово-
градській – 3 райони, замість 21 [17], Львівській – 5 райони, 
замість 20 [18], Миколаївській – 4 райони, замість 19 [19], 
Сумській і – 5 районів, замість 18 [20], Херсонській – 4 райони, 
замість 18 [21], Чернігівській – 4 райони, замість 22 [22]. 

14 травня 2019 р. Верховна Рада України планувала розгля-
нути три законопроекти, від яких залежить продовження реформи 
децентралізації: «Про засади адміністративно-територіального 
устрою України» (№8051); «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо управління земельними ресур-
сами в межах території ОТГ» (№7118); «Про внесення змін до 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
(№6403). Ключовим серед них був проект Закону України «Про 
засади адміністративно-територіального устрою України»* 
(законопроект №8051), який ще наприкінці лютого 2018 р. було 
внесено на розгляд парламенту, однак його так і не було 
розглянуто в сесійній залі та не проголосовані навіть у першому 
читанні. Цим документом автори пропонували визначити 
принципи адміністративно-територіального устрою, порядок 

                                           
*  Зазначимо, що адміністративно-територіальний устрій України 

функціонує за Указом Президії Верховної Ради Української РСР «Про 
порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою 
Української РСР» від 12 березня 1981 року. (Див. детал.: Указ Президії 
Верховної Ради Української РСР «Про порядок вирішення питань 
адміністративно-територіального устрою Української РСР» від 12 березня 
1981 року. URL:  https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1654-10) 
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заснування, ліквідації, встановлення та зміну адміністративно-
територіальних одиниць. Передбачалося три рівні системи 
адміністративно-територіального устрою, за якими визначалися 
такі адміністративно-територіальні одиниці: громада, район, 
регіон. Замість 490 чинних адміністративних районів планувалося 
створити 100. Законопроектом №8051 «Про засади 
адміністративно-територіального устрою України» передбачається 
ліквідація дублювання повноважень районної ради районними 
державними адміністраціями із органами місцевого 
самоврядування об’єднаних територіальних громад, вилучення 
надмірних витрат на утримання апарату РДА, підвищення якості 
надання послуг за рахунок збільшення фінансування бюджетів 
органів місцевого самоврядування в частині створення 
госпітальних округів, нового освітнього простору [23]. 

Принагідно зазначимо, що поняття «регіон» у Конституції 
України відсутнє, межі областей та їхнє укрупнення не відбува-
тиметься. Самих же ОТГ буде близько 1500. Потреба цього закону 
є просто необхідною, оскільки на сьогодні діють об’єднані 
територіальні громади та громади, які не об’єдналися, тобто вони 
не мають реального місцевого самоврядування, перебувають під 
управлінням районних державних адміністрацій [24]. Якщо не 
завершити реформу до наступних місцевих виборів, це може бути 
рівнозначним її згортанню у перспективі. Головне, що треба 
змінити в Конституції України в цій царині – закріпити децен-
тралізацію в країні, як невідворотну частину євроінтеграції [25]. 

Проект Закону «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)» був підготовлений 1 липня 2015 р., 
а внесений до порядку денного аж другої сесії VIII скликання 
7 лютого 2019 р., а 29 серпня 2019 р. [26] законопроект було 
відкликано. На часі ухвалення 25 законів про адміністративно-
територіальний устрій: одного загальнодержавного й для кожної 
області окремо. Передусім необхідно завершити розробку перспек-
тивного плану громад в усіх областях. 

Уже в липні 2019 р. команда Президента В. Зеленського 
оголосила про намір продовжити децентралізацію і провести 
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адміністративну реформу шляхом укрупнення районів і введення 
інституту префектів [27]. 

На початку вересня 2019 р. Президент України В. Зеленський 
під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та правоохоронних органів окреслив першо-
чергові завдання у сфері децентралізації та регіональної політики: 
«Невідкладне завершення процесу децентралізації, зокрема 
внесення змін до Конституції України, – передача реальної влади, 
фінансів та ресурсів на місця, завершення секторальної 
децентралізації, наближення послуг до кожного мешканця 
громади, забезпечення їхньої якості» [28]. Президент наголосив на 
необхідності визначити остаточні правила формування державного 
адміністративно-територіального устрою, закріпити межі кожної 
адміністративно-територіальної одиниці, завершити об’єднання 
територіальних громад [28]. 

21 вересня 2019 р. був оприлюднений Указ Президента 
України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного 
зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання коруп-
ції», в якому визначалася необхідність внесення змін до Закону 
України «Про засади державної регіональної політики» щодо 
підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку та до 
Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» щодо 
посилення конкурентоспроможності регіонів [29]. Указом перед-
бачалося також «забезпечення розроблення та затвердження 
державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки» [29]. 

«Концепція проекту змін до Конституції в частині терито-
ріальної організації влади та місцевого самоврядування» була 
представлена новою владою 17 жовтня 2019 р. Запропонована 
трирівнева система адміністративно-територіального устрою – 
громада (первинна ланка), округ (субрегіональний рівень), регіон 
(існуючі області та Автономна Республіка Крим). Систему 
місцевого самоврядування пропонується закріпити на двох рівнях 
адміністративно-територіального устрою – на рівні громади (рада 
громади та її виконавчий орган) та на рівні області (обласна рада 
та її виконавчий орган) [30]. Виконавчу гілку влади на відповідній 
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території представлятимуть префекти. У пропозиціях: їх призначає 
та звільняє Президент України за поданням Кабінету Міністрів 
України; префект підзвітний, підконтрольний та відповідальний 
перед Кабінетом Міністрів України, підзвітний та відповідальний 
перед Президентом України; термін перебування на посаді 
префекта – не більше трьох років, далі – ротація [30]. 

Таким чином, є підстави твердити, що на п’ятому році 
здійснення реформи місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади головною проблемою і далі залишається 
законодавча база, яка потребує не лише удосконалення законо-
давства, а й закріплення в Конституції України в частині 
територіальної організації влади та місцевого самоврядування. 

Важливою складовою процесів децентралізації є недостатньо 
налагоджена комунікація від початку впровадження реформи, 
рівень поінформованості населення, належна комунікація та 
проблема того, яку інформацію доносить місцева влада до людей. 
Відповідно до соціологічних досліджень за період літа 2016 р. до 
літа 2017 р. рівень обізнаності громадян щодо реформи децентра-
лізації зріс з 12 до 20% [31]. Соціологічне дослідження*, проведене 
в серпні 2018 р., показало, що за рік рівень обізнаності українців 
про децентралізацію дещо знизився. Якщо у червні 2017 р. 20% 
опитаних добре знали, в чому вона полягає, то в серпні 2018 р. 
таких було трохи більш як 16% [32]. 42% опитаних підтримували 
процес децентралізації у 2017 р., тоді як 27% виступали проти цієї 
реформи. При цьому лише 10% опитаних вірили в те, що 
новообрана місцева влада справиться зі своїми обов’язками, 32% – 
переважно впевнені в успіхові, решта – схилялася до більш 
негативних сценаріїв [31]. 60% «щось чули» про реформу у 
2018 р., не знали нічого про неї близько 23% (проти 18% у 2017 р. 

                                           
* Загальнонаціональне опитування населення проведено Фондом 

«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно із Київським 
міжнародним інститутом соціології 16–28 серпня 2018 року в усіх регіонах 
України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та 
Луганської областей. Опитано 2041 респондент віком старших за 18 років. 
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та 31% у 2016 р.) [32]. Показово, що обізнаність вища на Заході та 
Півдні, найменше знали про децентралізацію на Сході – 14% [32]. 

Ставлення населення України до процесів доволі неодно-
значне, зокрема, 23% у 2018 р. вважали, що децентралізація 
відкриє нові можливості для громадян впливати на владу, 12% – 
що якість послуг покращиться. Однак 22% вважали, що 
пришвидшиться спустошення сіл та деяких міст (цей відсоток 
зростає), 23% побоюються появи місцевих «князьків» [32].  

Згідно з дослідженням, проведеним наприкінці 2018 р. 
Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення 
Програми РЄ «Децентралізація і реформа місцевого самоврядуван-
ня в Україні» у співпраці з фахівцями Ради Європи та Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, 58% 
жителів України переконані, що реформа децентралізації потрібна, 
серед жителів ОТГ – 63% [33]. А майже половина жителів України 
(49%) вважала, що децентралізація сприяє розвитку громад. 91% 
респондентів дотримувалися думки, що потрібно встановити 
відповідальність органів місцевого самоврядування за бездіяль-
ність у вигляді дострокового припинення повноважень [33]. Щодо 
того, який орган має ухвалювати рішення щодо дострокового 
припинення повноважень, то 42% вважали, що має бути 
проведений референдум, 17% покладали відповідальність на суд і 
місцеву державну адміністрацію/префекта, 4% назвали Верховну 
Раду України і лише 3% – Президента [33]. 

Під час загальнонаціонального опитування, яке було 
проведено Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Куче-

                                           
 Дослідження проводилося серед дорослого населення, яке постійно 

проживає на території України. До вибірки не включалися території, які 
тимчасово не контролюються владою України: АР Крим, окремі райони 
Донецької і Луганської областей. Польовий етап дослідження тривав з 
23 листопада по 3 грудня 2018 року. Статистична похибка з врахуванням 
дизайн-ефекту вибірки не більше 1,5%. 

 Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка 
вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках 
проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів. 
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ріва» спільно зі соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 
20 червня 2019 р. в усіх регіонах України, за винятком Криму та 
окупованих територій Донецької та Луганської областей, на 
питання «Які з реформ, на Вашу думку, є першочерговими?» 
реформу децентралізації та регіонального розвитку назвали 11,8% 
респондентів у червні 2019 р., тоді як у травні 2018 р. – 14,9%, 
жовтні–листопаді 2017 р. – 6,8%, травні 2016 р. – 10,2%, липні 
2015 р. – 17,8% [34]. 

Досить знаковими виявилися результати експертного опиту-
вання на тему «Оцінка проведення реформи децентралізації». На 
думку 67,9% опитаних експертів, реформа децентралізації в 
Україні відбувається середніми темпами. 14,3% інтерв’юерів 
вважала, що в Україні відбувається імітація реформи, 10,7% 
опитаних переконані, що темпи є високими, і лише 7,1% – 
низькими [35]. 

Експерти також визначили основні чинники, що можуть 
гальмувати імплементацію реформи: 75% – пасивність та 
патерналізм українських громадян на місцях; 60% – наближення 
місцевих виборів; 58% – непрофесійність та корумпованість 
місцевих еліт; 43% – «опір системи»; 25% – небажання централь-
ної влади віддавати значні фінансові ресурси до регіонів; 18% – 
надмірна конкуренція між регіональними елітами та політиками; 
18% – війна на Донбасі та анексія Криму; 7% – реформатори не 
враховують регіональні особливості кожного регіону [35]. 
Упродовж періоду реалізації реформи децентралізації у багатьох 
випадках саме ці чинники були перешкодою/гальмом реалізації 
реформи. 

                                           
 Експертне опитування на тему «Оцінка проведення реформи 

децентралізації» проводилося з 1 червня по 20 липня 2015 р. Міжнародним 
центром перспективних досліджень. Опитування проводилося в рамках 
проекту «Аналіз якості проведених реформ та їх міжсекторального впливу», 
що реалізовується за підтримки Міжнародного благодійного фонду 
«Відродження». Загалом в опитуванні брало участь 56 експертів з регіонів 
України та міста Києва, які досліджують реформу децентралізації. 
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Спільними зусиллями Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України і 
Програми «U–LEAD з Європою» була ініційована Всеукраїнська 
інформаційна кампанія «Я – Громада!», яка мала відбутися у 39 
населених пунктах різних областей України. Метою інформаційної 
кампанії було підвищити рівень обізнаності громадськості про 
позитивні зміни, які відбулися внаслідок реформи децентралізації; 
сприяти кращому розумінню громадянами України сутності 
реформи децентралізації та поширенню позитивних практик ОТГ; 
сприяти залученню громадян до активної участі у соціальному, 
культурному та політичному житті своїх громад за допомогою 
конкретних прикладів, коли люди самі стають агентами розвитку 
громади; сформувати позитивне ставлення до процесів добровіль-
ного об’єднання та децентралізації у всій Україні [36]. 

Підсумовуючи зазначимо, що за роки реалізації реформи 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні сформований і функціонує основний пакет нового 
законодавства. Зокрема, Закон України «Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад», Закон України «Про співробіт-
ництво територіальних громад», Закон України «Про засади 
державної регіональної політики», Закони України «Про внесення 
змін до Бюджетного та Податкового кодексів України», Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівель-
ного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» 
та інші. Законодавча база створила правові умови та механізми для 
формування спроможних територіальних громад сіл, селищ, міст. 
Водночас, нагальною залишається проблема внесення змін до 
Конституції України, внесення змін до Закону України «Про 
місцеві вибори». 

 
_________________________ 
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ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНОЇ І МІСЦЕВИХ ПОЛІТИЧНИХ 
ЕЛІТ НА ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 
У статті проаналізовано роль представників регіональної та 

місцевої еліт Вінниччини у проведенні реформи децентралізації в 
області. Відстежено участь Вінницької обласної державної 
адміністрації та Вінницької обласної ради у процесі прийняття 
перспективного плану формування спроможних громад регіону, 
виявлено ознаки сприяння / спротиву цими органами влади 
створенню об’єднаних територіальних громад. Визначено основні 
позиції голів районних державних адміністрацій, а також 
районних, селищних і сільських рад області щодо реформи 
децентралізації, з’ясовано їх причини та наведено найбільш 
яскраві приклади. Виявлено найбільш типові форми протидії 
створенню ОТГ з боку голів РДА, голів/депутатів районних рад, 
сільських голів. 

Ключові слова: реформа децентралізації, регіональна 
політична еліта, об’єднані територіальні громади (ОТГ), 
перспективний план формування спроможних громад, Вінницька 
область, спротив реформам. 

Gorbatiuk M. The Influence of Regional and Local Political 
Elites on the Decentralization Reform in Vinnytsia Oblast. The author 
analyzes the role the representatives of the regional and local elite in 
Vinnytsia oblast play in carrying out the regional decentralization 
reform. He follows up the ways the Vinnytsia Oblast State 
Administration and the Vinnytsia Oblast Council participate in 
adopting of the Prospective Plan for the United Communities 

                                           
 Горбатюк Микола Володимирович – кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 
НАН України 



 
 

98 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

Formation in the region, and reveals how these authorities 
encourage / resist in creating of united territorial communities. The 
author also determines the main positions the heads of rayon state 
administrations as well as the heads of rayon and village councils of 
the oblast reveal regarding decentralization reform, clarifying the 
background and providing the most vivid examples. He defines the most 
typical ways heads of rayon state administrations, chairmen and 
deputies of rayon councils counteract the creating of the united 
territorial communities. 

Keywords: the decentralization reform, the regional political elite, 
united territorial communities (UTC), the Prospective Plan for the 
United Communities Formation, Vinnytsia Oblast, resistance to 
reforms. 

 
Однією з найбільш результативних реформ, що були 

започатковані після революційних подій 2014 р., є реформа 
децентралізації, яка передбачає передачу значної частини повно-
важень, ресурсів та відповідальності від органів виконавчої влади 
органам місцевого самоврядування, що дозволяє послуги, які 
надає держава, узгодити із потребами і запитами населення. 
Внаслідок проведення реформи мають бути створені три рівні 
місцевого самоврядування: регіональний, субрегіональний та рівень 
об’єднаної територіальної громади (ОТГ) з чітким розмежуванням 
повноважень між ними. Об’єднана громада отримає повноваження 
відповідно до її компетенції за принципом субсидіарності. 
Виконавча влада сконцентрується у виконавчих комітетах місцевих 
рад, а адміністративний контроль здійснюватимуть префекти, які 
прийдуть на зміну головам держадміністрацій. 

Оскільки Україна досі перебуває на першому етапі прове-
дення реформи – визначає територіальну основу органів місцевого 
самоврядування, її ефективність можна перш за все оцінити за 
допомогою кількісних характеристик: станом на 10 листопада 
2019 р. було створено 1002 об’єднані територіальні громади (далі – 
ОТГ) із 1356 запланованих [1]. Однак аналіз географічної 
структури створення ОТГ демонструє нерівномірність процесів 
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децентралізації, яка швидше за все викликана, з одного боку, 
особливостями суспільно-політичного та економічного розвитку 
кожного конкретного регіону, з іншого – інтересами регіональних 
та місцевих політичних еліт, що визначають їхню позицію щодо 
цієї реформи. 

У цьому дослідженні, відносячи певні прошарки суспільства 
до регіональної політичної еліти, ми керуємося найстарішим, але 
все ще активно застосовуваним у західній політичній науці, 
позиційним методом, який ґрунтується на припущенні, що 
політичний вплив у складних суспільствах покладається на 
формальні керівні посади у широкому діапазоні політичних, 
управлінських, ділових, військових, мас-медійних, громадських 
інститутів та організацій [2, p. 80]. 

Слідом за вченими Р. Туровським [3, с. 633], О. Гаман-
Голутвиною [4, с. 99], І. Ворчаковою [5, с. 83], М. Токарем [6, 
с. 297] та групою авторів статті «Positional Approach to the Political 
Elite Criteria Selection in Democratic States» [7] під регіональною 
елітою розуміємо сукупність осіб, які займають статусні позиції в 
структурах влади або безпосередньо впливають на ці структури і 
процес прийняття політичних рішень, а також лобіюють інтереси 
регіону на загальнодержавному рівні. При цьому ми дотримуємося 
думки, висловленої Н. Петровим і О. Гаман-Голутвиною, про те, 
що до владної еліти належать особи, які володіють реальною 
владою і впливом, незалежно від їхніх інтелектуальних і/чи 
моральних/етичних якостей [8, p. 130], а також, незалежно від 
того, які фактори обумовили входження в неї – походження, 
багатство або заслуги [9, с. 24]. 

Наукове і експертне середовище, аналізуючи причини 
уповільнення темпу проведення реформи децентралізації, 
наголошує на тому, що вони (причини) часто криються у позиції 
регіональної та місцевої еліт. Так, експерт Інституту громадян-
ського суспільства А. Ткачук вважав, що найактивнішими 
супротивниками реформи станом на другу половину 2018 р. були: 
районні ради і їх голови; районні державні адміністрації; фракції 
Аграрної партії України, ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та 
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Опозиційного блоку в обласних радах; представники агрохол-
дингів та великих фермерів, що бояться втратити вплив на 
сільради; Центральна виборча комісія [10]. У 2016 р. він же, але як 
головний експерт групи «Децентралізація Реанімаційного пакета 
реформ», зазначав, що «утворення ОТГ в районах позбавляє 
нинішні райони ресурсів і взагалі сенсу існування як територіаль-
ної основи районних рад і РДА», а «районний рівень у 2016 році 
став основним рівнем блокування реформи»; «Створення ОТГ 
ставить під загрозу дезінтеграції десятки районів і неминуче 
призведе до посилення суперечностей між керівництвом ОТГ і 
районною владою» [11]. 

Експерт Аналітичного центру «Обсерваторія демократії» 
А. Авксентьєв до основних причин гальмування процесу утво-
рення об’єднаних громад відносив: недосконалість перспективних 
планів, конфлікти локальних ідентичностей, власні амбіції голів 
сільських рад, економічну недоцільність, саботаж на рівні 
районної влади [12]. 

Цікаві дані отримав Фонд «Демократичні ініціативи імені 
Ілька Кучеріва» у ході дослідження, спрямованого на вивчення 
думок і позицій ключових учасників і стейкхолдерів реформи 
децентралізації у рамках проекту «Посилення місцевих громад 
завдяки діалогу та участі». Загалом у серпні–листопаді 2016 р. 
було опитано 2040 респондентів, 21 експерта (координатори 
Центрів розвитку місцевого самоврядування та консультанти 
Офісів реформ Асоціації міст України з різних областей), 50 голів 
об’єднаних територіальних громад з різних областей, представ-
ників 27 районних державних адміністрацій, розташованих у 
районах, де вже створено об’єднані територіальні громади, з 
різних областей [13]. Нам цікава частина дослідження, у якому 
експерти і представники РДА визначили фактори, які сповіль-
нюють і перешкоджають добровільному об’єднанню. Зокрема, до 
них було віднесено: 1. Спротив сільських і селищних голів, які не 
бажали ризикувати своєю посадою; 2. Спротив і з боку районної 
влади – районних рад і РДА, які побоювалися втратити ресурси та 
повноваження, а то й посади в разі укрупнення районів чи 
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ліквідації РДА. Самі ж представники РДА переважно 
заперечували, що стоять на перешкоді процесу об’єднання, однак 
подекуди звинувачували в цьому депутатів районних рад; 
3. Небажання громад, які вже збагатилися завдяки фінансовій 
децентралізації, брати участь в об’єднанні (великі міста, зокрема, 
міста обласного значення), які мають серйозні джерела наповнення 
бюджетів, або громади, на території яких розташовані прибуткові 
підприємства чи автозаправні станції) [13]. Деякі регіональні 
експерти акцентували увагу на небажанні районної влади відда-
вати повноваження новоствореним ОТГ. Частина опитаних пред-
ставників ОТГ також висловлювали занепокоєння щодо взаємин із 
РДА і районними радами. Майже половина опитаних голів ОТГ 
зізнались у погіршенні стосунків з органами районної влади після 
завершення процесу об’єднання, і практично жоден із опитаних не 
відзначив покращення відносин. Водночас далеко не всі 
представники РДА вважали, що ОТГ готові ефективно освоювати 
отримані ними повноваження [13]. 

Автори статті «Об’єднані територіальні громади в Україні: 
короткий аналітичний огляд» Т. Куценко та Є. Дударенко до так 
званої «групи опору» реформі відносили народних депутатів та 
депутатів обласних рад, які використовували децентралізацію для 
формування зручних меж виборчих округів; представників 
бізнесу, особливо агрофірм, що прагнули створити більш зручні 
умови для управління землями. До суттєвих чинників пробуксовки 
реформи вони відносили і значний вплив чиновників районних 
адміністрацій [14, с. 67]. 

Ключову роль у процесі створення ОТГ відіграють обласні 
державні адміністрації та обласні ради. Зокрема, ОДА здійснюють 
розробку та подають на розгляд обласної ради перспективний план 
формування спроможних громад; надають висновок щодо 
відповідності проектів рішень про об’єднання територіальних 
громад Конституції та законам України; надсилають остаточні 
рішення громад про об’єднання до ЦВК щодо призначення 
перших виборів в ОТГ. Обласні ради беруть участь у розробці 
перспективних планів формування спроможних громад; розгля-
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дають на сесіях, вносять зміни і затверджують перспективні плани 
формування спроможних громад. Зважаючи на ці повноваження, 
обласні органи влади можуть як сприяти, так і перешкоджати 
проведенню реформи децентралізації. 

Оглядачі газети «Дзеркало тижня» Єліанд та Надія Гоцуєнко 
припускали, що керуючі структури обласної ланки, яка займається 
перспективним плануванням створення ОТГ, найчастіше грішать 
нав’язуванням варіантів, котрі ігнорують інтереси місцевих 
жителів, грають на руку представникам великого бізнесу, зацікав-
леним у тому, щоб зберегти в місцевій владі зручні для них 
порядки та владні постаті [15]. 

Як засвідчив аналіз ролі регіональних політичних еліт у 
проведенні децентралізації, існує 3 типи ставлення обласного 
керівництва до реформи: 1. конструктивна позиція; 2. пасивний 
спротив; 3. активний спротив. У випадку, якщо обласні рада і 
державна адміністрація займають конструктивну позицію, так як 
це відбулося у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, 
Хмельницькій, Чернігівській областях, створення ОТГ проходить 
швидко і без особливих труднощів. Пасивний спротив спосте-
рігається, наприклад, у Київській та Одеській областях, де 
перешкоди в об’єднанні територіальних громад створюються з 
метою забезпечення доступу певних бізнес-груп до дорогої землі 
навколо Києва та у прибережній зоні. Пробуксовує реформа і у 
низці аграрних регіонів, таких як Вінницька і Черкаська області, 
певною мірою через небажання агрохолдингів втратити доступ до 
дешевої оренди землі, вартість якої зросте у разі проведення 
інвентаризації землі, що є неодмінною умовою створення ОТГ. 
Прикладом активного спротиву є Закарпатська область, де голова 
ОДА Г. Москаль тривалий час відкрито перешкоджав проведенню 
реформи: на затвердження облради не було передано Перспектив-
ного плану формування територій громад області, блокувалося 
створення ОТГ. 

Початок реформи децентралізації пройшов у Вінницькій 
області доволі активно; регіон у 2015–2016 рр. був серед лідерів зі 
створення ОТГ [16]. Не останню роль у цьому відігравала позиція 
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тогочасного голови Вінницької обласної ради С. Свитка, який 
виступав за об’єднання громад на основі консенсусних рішень і 
проти «механічного об’єднання». Він попереджав і про небезпеку 
«створення місцевих князівств, які контролюватимуть місцеві 
клани, лобіюючи при цьому свої власні інтереси та зневажаючи 
інтереси і думку громади». Він же дотримувався думки, що 
«реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади мала 
посилити громади, а не “місцеві еліти”» [17]. 

Перспективний план формування територій громад Вінниць-
кої області було затверджено 24 червня 2015 р. рішенням 38-ї сесії 
обласної ради VI скликання [18]. Відповідно до нього область 
планувалося розділити на 106 ОТГ [19]. Зважаючи на стримане 
ставлення до реформи на місцях, перший заступник голови ОДА 
А. Гижко, презентуючи перспективний план, особливо наголошу-
вав на добровільності об’єднання, можливості внесення змін у 
план у разі потреби, інформував про економічні стимули для 
об’єднаних громад (зокрема, про податки, що залишатимуться на 
території громади), закликав до широкого громадського обгово-
рення реформи [19]. 

У тому ж рішенні, зважаючи на необхідність продовження 
доопрацювання проекту перспективного плану, було рекомен-
довано створити постійно діючу спільну робочу групу Вінницької 
ОДА та Вінницької обласної ради, яка б і взяла на себе функції 
оперативного врахування пропозицій. Рекомендувалося також 
провести зустрічі та громадське обговорення на рівні кожної 
потенційної ОТГ. Такі зустрічі, однак на рівні районів, відбулись 
упродовж липня – серпня 2015 р. і показали необхідність внесення 
змін до існуючого проекту перспективного плану на основі 
пропозицій самих громад [20]. 

Після прийняття проекту перспективного плану Вінницькою 
обласною радою його було передано до Кабінету Міністрів 
України і затверджено 13 жовтня 2015 р. [21] після тривалих 
додаткових консультацій та уточнень. Утім, затверджений КМУ 
перспективний план містив лише 27 із 106 схвалених обласною 
радою ОТГ. КМУ визнав необхідність подальшого доопрацювання 
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перспективного плану, внесення змін через робочу групу ОДА з 
подальшим схваленням обласною радою та передачею на остаточ-
не затвердження до КМУ. 

Прорахунки обласної влади спонукали групу місцевих експер-
тів (В. Дорох, А. Кавунець, В. Шеремета, Т. Гайда, М. Бардин) 
провести громадську експертизу діяльності Вінницької ОДА щодо 
дотримання та виконання повноважень під час розробки 
Перспективного плану формування територій громад Вінницької 
області. Групою експертів було з’ясовано, що під час розробки 
проекту плану Вінницькою ОДА було порушено Методику 
формування спроможних територіальних громад, затверджену 
Постановою Кабінету Міністрів України № 214 від 08 квітня 
2015 р., зокрема: не було створено робочу групу, яка б забезпечила 
відкритість та прозорість діяльності з розроблення проекту 
перспективного плану; не було визначено її повноваження, 
завдання, часові рамки, в яких ці завдання мали бути виконані; не 
було уповноважено посадових осіб Вінницької ОДА для про-
ведення консультацій з уповноваженими представниками органів 
місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та їх 
громадськими об’єднаннями; проігноровано вимоги, зазначені у 
згаданій методиці щодо проведення консультацій під час розробки 
проекту перспективного плану; були допущені значні прорахунки 
щодо визначення потенційних адміністративних центрів спромож-
них територіальних громад та визначення зон їх доступності; не 
було створено графічну частину перспективного плану, де б були 
відображені межі спроможних територіальних громад, їх потен-
ційні адміністративні центри та всі населені пункти, що увійшли 
до їх складу [22]. 

Загалом, можемо дійти висновку, що причиною погодження 
Кабінетом Міністрів України лише 27 громад з 106 запропонованих 
були зазначені вище порушення методики, відсутність звернень 
представників Вінницької ОДА, які розробляли проект перспектив-
ного плану, до Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства (далі – Мінрегіон) з 
проханням надати роз’яснення щодо застосування методики.  
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Результати громадської експертизи були враховані ОДА, і 
28 січня 2016 р. було видано розпорядження № 45 «Деякі питання 
внесення змін до Перспективного плану формування територій 
громад області», яким передбачено, зокрема, і створення робочої 
групи, визначення уповноваженої посадової особи ОДА та 
проведення відповідних консультацій з уповноваженими особами 
органів місцевого самоврядування, перевидання даних методичних 
рекомендацій та розробку змін до існуючого перспективного 
плану. 28 вересня 2017 р. Вінницька обласна рада ухвалила 
рішення «Про внесення змін до рішення 38-ї сесії обласної ради 
VI скликання від 24 червня 2015 року № 894 «Про проект 
Перспективного плану формування територій громад Вінницької 
області» [23], яке було затверджено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 491-р. 

Вінницька обласна рада та ОДА тривалий час затягували 
прийняття остаточного варіанта Перспективного плану форму-
вання об’єднаних територіальних громад. Нарешті, 18 січня 
2019 р. Центр розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС) у 
Вінницькій області представив новий варіант адміністративного 
поділу [24], який 21 січня 2019 р. був обговорений на засіданні 
робочої групи Вінницької ОДА із внесення змін до Перспектив-
ного плану формування об’єднаних територіальних громад 
Вінниччини [25]. Цей документ передбачав створення 68 ОТГ, що 
покривали 100 % території області; його проект було вирішено 
винести на сесію облради [25]. Експерт Центрального офісу 
реформ при Мінрегіоні України І. Лукеря запропонований 
перспективний план оцінив як «якісний, вдалий, розроблений 
згідно із методикою, де всі ОТГ спроможні» [26]. 

Під час обговорення проекту на засіданні Комісії з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм Вінницької обласної ради 
голова комісії Г. Мазур заявив, що у новому перспективному плані 
простежується «лобіювання певних бізнес-інтересів» і що проект 
«йде врозріз інтересам громад» [27]. 

Питання щодо нової редакції проекту Перспективного плану 
формування територій громад Вінницької області було винесено 
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на розгляд Вінницької обласної ради 05 березня 2019 р. (37-ма 
сесія VII скликання). В ході обговорення депутати не змогли дійти 
згоди щодо створення ОТГ у 10 районах області: Барському, 
Вінницькому, Гайсинському, Крижопільському, Липовецькому, 
Могилів-Подільському, Мурованокуриловецькому, Тиврiвському, 
Шаргородському та Немирівському, що були «вилучені для 
подальшого обговорення» [28]. Перший заступник голови 
Вінницької облдержадміністрації А. Гижко нерозгляд питання про 
створення ОТГ у цих районах пояснював відсутністю «консенсусу 
на рівні місцевих громад стосовно меж ОТГ» [28]. Крім того, до 
варіанта перспективного плану, запропонованого на розгляд сесії 
розробниками документа, також внесено зміни стосовно 
запропонованих меж потенційних ОТГ у 9 з 17 «ухвалених» 
районів [28]. Утім, як вказував радник з питань децентралізації 
Вінницького ЦРМС Є. Шаповалов, «прийняті “з голосу” зміни не 
відповідали вимогам методики КМУ щодо максимально допусти-
мої відстані між населеними пунктами та центром ОТГ» [29], а це 
створювало потенційну загрозу відмови Кабінету Міністрів 
України затвердити запропоновану облрадою конфігурацію 
громад. 

Отже, прийняття Вінницькою обласною радою рішенням 
№ 785 «Про схвалення у новій редакції проекту Перспективного 
плану формування територій громад Вінницької області» [30] 
створило прецедент існування на п’ятий рік реформи області, у 
яких затверджений перспективний план охоплював лише частину 
регіону (іншим подібним винятком тривалий час була Закарпат-
ська область, у якій перспективний план було затверджено лише 
26 вересня 2019 р.) [31]. 

Утім, низька активність сільських рад у створенні ОТГ та 
перешкоди, що створювали на шляху об’єднання територіальних 
громад органи влади різних рівнів, змусили центральну владу 
визнати, що принцип добровільності втрачає важливість і цінність 
у проведенні реформи. У серпні 2019 р. Мінрегіон запропонував 
замість визначених у частково прийнятому Перспективному плані 
формування територій громад Вінницької області 68 ОТГ створити 
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61, а саму область розділити на три райони – Вінницький, 
Могилів-Подільський та Ладижинський [32]. 

Упродовж 2015–2016 рр. Вінниччина трималася серед лідерів 
у проведенні реформи децентралізації. Так, у 2015 р. було ство-
рено 2 ОТГ, 2016 р. – 19 ОТГ. Утім, з часом темпи децентралізації 
у регіоні різко знизилися: і якщо у 2017 р. ще з’явилося 13 ОТГ, 
процес створення яких розпочався раніше, то у 2018 р. – лише 3, а 
у 2019 р. – 5 [33]. Внаслідок цього у «Рейтингу областей щодо 
формування спроможних громад», який формує Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, регіон опустився з 11-го місця у серпні 
2017 р. [34] на передостаннє 23-тє місце у травні 2019 р. [35] та 3-тє 
місце знизу у листопаді 2019 р. [1]. 

Незважаючи на провал реформи в області, регіональна влада 
регулярно звітувала про успішне проведення децентралізації. У 
червні 2017 р. голова ОДА В. Коровій заявляв, що «створено 
21 територіальну громаду, з яких дві отримали субвенцію з 
державного бюджету на розвиток інфраструктури – 5,7 мільйона 
гривень, а також були надходження до Калинівської ОТГ та 
Студенянської ОТГ у розмірі 25,5 та 2,3 млн гривень, відповідно. 
Втричі зросли доходи міст обласного значення, більше ніж вдвічі – 
сільських, селищних та міських рад районного підпорядкування. 
Загалом на 60 % зросли доходи районних бюджетів… Капітальні 
видатки місцевих бюджетів зросли у півтори рази і склали 
1 мільярд 600 мільйонів гривень» [36]. 6 грудня 2018 р. під час 
засідання Ради регіонального розвитку Вінниччини голова 
Вінницької ОДА В. Коровій стверджував: «Найбільш успішна 
реформа в Україні на сьогоднішній день – реформа децентра-
лізації. За останні чотири роки бюджет Вінницької області з 
2015 року виріс із 500 мільйонів гривень до 3 мільярдів 
300 мільйонів гривень. Тобто, почали відбуватися глибинні зміни 
по бюджетній децентралізації. Нам вдалося реалізувати багато 
знакових проектів на кожній території області. Відбулися зміни в 
обласній дитячій лікарні, в онкологічному диспансері, в госпіталі 
для учасників бойових дій. Глибинні зміни відбулися в галузі 
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освіти. Ми в цьому році здали 3 новобудови, тобто, це школи, які 
будувалися понад 30 років. На сьогоднішній день створено 
22 опорних шкіл, основна частина їх збудована за останній час. 
Зміни в галузі культури, розвиток молодіжної політики» [37]. 
Зростання ключових показників економіки міста – середньої 
заробітної плати, обсягів експорту товарів, зовнішньої торгівлі, 
основних капітальних інвестицій та надходжень до міського 
бюджету міський голова С. Моргунов також пов’язував із 
реформою децентралізації [37]. 

Водночас лунали звинувачення голови ОДА В. Коровія 
стосовно перешкоджання у створенні ОТГ. Зокрема, ОДА не 
надала позитивного висновку щодо створення Гайсинської міської 
ОТГ, незважаючи на згоду сторін і рішення сесій сільрад. 
Народний депутат України, голова підкомітету з реформи 
держслужби А. Шкрум, коментуючи цей випадок, наголошувала 
на суб’єктивності позиції голови Вінницької облдержадміністрації 
та нелегітимності дій ОДА, яка повернула документи бажаючим 
об’єднатися громадам «без законних на те підстав» [38]. Свою 
позицію В. Коровій пояснював тим, що «це об’єднання йде 
всупереч перспективному плану», і якщо воно відбудеться, то до 
Гайсинської міської ОТГ «увійдуть найсильніші громади району, і 
тоді на фінансування району не залишиться грошей» [39]. На 
думку голови ОДА, об’єднання громад у запропонованому знизу 
форматі призвело б до «дестабілізації роботи у Гайсинському 
районі» [40], і «це наша принципова позиція, від якої ми не будемо 
відходити, оскільки ми маємо гарантувати мешканцям населених 
пунктів якісне надання всіх соціальних послуг» [41]. 

Через перешкоди з боку ОДА не змогли об’єднатися, 
незважаючи на рішення сільрад про об’єднання, громади Великих 
та Малих Крушлинець, Стадниці та Гавришівки Вінницького 
району, які відповідно до проекту перспективного плану мають 
стати частинами Вінницької ОТГ та Вороновицької ОТГ. Станом 
на січень 2019 р. у Вінницькому адміністративному суді тривав 
розгляд чотирьох судових справ з приводу невнесення цих громад 
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до перспективного плану. Представники громад звинувачували 
голову Вінницької ОДА В. Коровія та його заступника А. Гижка у 
відмові цим громадам в об’єднанні, «спираючись лише на один 
умовний пункт бюджетного кодексу щодо фінансування». 
Водночас, позиція обласного керівництва полягала у необхідності 
створювати на території області перш за все фінансово спроможні 
громади. Відстоюючи її, А. Гижко під час обговорення проекту 
Перспективного плану формування територій громад Вінницької 
області у січні 2019 р. заявляв, що «Спроможність – це головний 
критерій для об’єднання територіальних громад… Ми відпо-
відальні за те, чи доїде, куди треба, швидка, чи будуть навчатись 
там діти. Так, можливо, є воля громад, але чи не будемо через рік 
ці громади на своєму горбу витягати. Об’єднання цих чотирьох 
громад не відбулось досі, бо вони не є спроможними. Головним 
для об’єднання є не кількість жителів, а кількість дітей в школах та 
дитячих садочках» [42]. 

Загалом голова Вінницької ОДА В. Коровій доволі критично 
оцінював наслідки проведення реформи децентралізації: «Процес 
так званого добровільного об’єднання громад сьогодні відбу-
вається не через призму економічної доцільності і здорового 
глузду, а шляхом лобіювання чиїхось інтересів, особливо на 
сільських територіях» [43]. З огляду на негативні явища, що 
виявили себе у процесі децентралізації, а саме – дублювання 
повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ, районних 
рад та РДА, він на початку серпня 2019 р. заявляв про підтримку 
примусового об’єднання територіальних громад як кроку, який 
дозволить подолати «дуалізм влади на рівні місцевого самовря-
дування», що «негативно впливає на всі процеси, не дає 
можливості приймати ефективні управлінські рішення» [43]. За 
його інформацією, в області має бути створено 61 громаду у межах 
3 районів, керівництво яких виконуватиме виключно функції 
префектури – контролю за рішеннями та використанням фінансів 
органів місцевого самоврядування [44]. 
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Зважаючи на те, що внаслідок реформи районні державні 
адміністрації* та районні ради мають бути ліквідовані, а виконавча 
влада на місцях перейде до виконавчих органів, сформованих 
місцевими радами, значний спротив об’єднанню громад 
спостерігається й на рівні районної влади, природу якого експерт 
«Реанімаційного пакета реформ» з питань децентралізації 
Ю. Ганущак пояснював конфліктом інтересів: «Район втрачає 
владу, а тому саботаж» [45]. 

Позиція голів РДА і районних рад визначалася можливістю у 
подальшому зберегти владу і доступ до ресурсів. Загалом 
виділяємо три підходи районних політичних еліт до реформи 
децентралізації: 

1. Сприяння реформі: 
– відбувається під тиском обласного керівництва; 
– спостерігається в разі об’єднання всього (більшої частини) 

району в межах однієї ОТГ за наявності гарантій збереження 
влади/доступу до ресурсів. 

2. Затягування реформи: 
– прагнення зберегти на максимальний час існуючу владну 

вертикаль і податкові надходження у районний бюджет від 
місцевих громад. 

3. Перешкоджання реформі: 
– для забезпечення комфортних умов для ведення власного 

бізнесу чи бізнесу впливових підприємців. 
У ході проведеного аналізу ми виявили такі найбільш типові 

форми протидії створенню ОТГ з боку голів РДА, голів/депутатів 
районних рад: 

– відкрита агітація проти об’єднання [46]; 

                                           
* Загалом, станом на серпень 2019 р. в Україні нараховувалося 490 РДА 

(разом з окупованим Донбасом та Кримом). Загальна кількість працівників 
цих установ – більше 48 тис. осіб. На утримання їх та приміщень, в яких вони 
працюють, щороку витрачається 6,3 мільярда гривень. У середньому на 
одного працівника – 133 тис. грн. Після реформи в Україні із 490 районів має 
залишитись 102. Відповідно, значно зменшиться кількість місцевих 
державних адміністрацій. 
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– сприяння організації збору підписів проти об’єднання в 
громадах [47]; 

– тиск на громади, щоб ті об’єднувалися у вигідному для 
районного керівництва форматі [47]; 

– блокування проектів рішень [48]; 
– ігнорування судових постанов [48]; 
– фінансовий тиск (РДА виділяють фінансування необ’єд-

наним громадам за умови, що вони не будуть об’єднуватись і 
якомога довше залишатимуться необ’єднаними, створюючи цим 
самим умови для функціонування районних державних 
адміністрацій) [46]. 

Автори аналітичного звіту «Децентралізація в Україні: досяг-
нення, надії і побоювання» вважають, що «цей опір не є 
політичним рішенням державного рівня і пов’язаний з казусом 
виконавців – представників вертикалі виконавчої влади, котрі 
побоюються втратити повноваження і вплив. Представники громад 
стверджують, що причиною такого перешкоджання є небажання 
місцевих адміністрацій втратити важелі контролю над місцевими 
радами, які після об’єднання стають фінансово незалежними від 
волі чиновників районного та обласного рівня» [49, с. 18]. На нашу 
думку, не останню роль у позиції голів ОДА і РДА все ж таки 
відіграла негласна підтримка загальнодержавних привладних 
еліт – Президента України і парламентської більшості. Оскільки 
реформування районів призводить до руйнування вертикалі влади, 
яка весь час української незалежності забезпечувала так звану 
«керованість території», тобто можливість адміністративного 
впливу на будь-які процеси, що відбуваються на території 
(особливо на вибори), центральна влада у деяких випадках також 
була зацікавлена у затягуванні реформи з метою збереження status 
quo [50]. 

Існує низка прикладів протидії створенню ОТГ районними 
керівниками Вінницької області. Зокрема, голова Барської міської 
ОТГ А. Цицюрський зазначав, що спротив з боку представників 
виконавчої влади районного рівня буває різним – «від тихого 
саботажу до відвертого протистояння» [51]. На тому, що районне 
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керівництво у випадках успішного завершення реформи стає 
непотрібне, наголошував голова Калинівської ОТГ А. Шамалюк. 
Так, після створення у Калинівському районі трьох ОТГ за їх 
межами залишилося лише декілька населених пунктів із 
населенням близько 5 тисяч осіб. Ними опікувалися районні рада і 
райдержадміністрація, де співробітників у кілька разів більше, ніж 
у органах влади ОТГ. А це, з погляду А. Шамалюка, призводить до 
нераціонального використання бюджетних коштів і спонукає до 
думки, що «нинішні райони потрібні лише чиновникам, а люди 
хочуть мати якісні послуги та умови для самореалізації» [52]. Про 
«спротив з боку районного керівництва, крупнотоварних аграрних 
виробників, бізнесу, що мають значний вплив на депутатів і 
сільських голів та блокують прийняття рішень, не дивлячись на 
думку людей» у Могилів-Подільському і Тиврiвському районах, 
говорив і радник з питань децентралізації Вінницького ЦРМС 
Є. Шаповалов [53]. 

Станом на квітень 2019 р. через протидію голови Томашпіль-
ської РДА Вапнярська ОТГ не могла доприєднати Височанську 
сільську раду (зі слів голови згаданої ОТГ представники 
РДА збирали підписи проти приєднання). Про протистояння з 
головами РДА заявляли голови Іллінецької, Дашівської, 
Тростянецької ОТГ [48]. Голова Тульчинської міської об’єднаної 
громади В. Весняний під час круглого столу «Стратегічні напрями 
розвитку територіальних громад Вінницької області: проблеми та 
шляхи їх вирішення» наголошував, що «об’єднані громади відчу-
вають найбільший спротив від районних державних адміністра-
цій» [54]. Літинський селищний голова А. Бичок звинувачував 
голів Літинської райради і РДА у перешкоджанні створенню ОТГ 
у складі смт Літина і 13 навколишніх сіл. З його слів, «у кулуарах 
сільським головам давались поради не поспішати об’єднуватись з 
Літином» [55]. Думку про те, що процес об’єднання в області 
гальмувався через шалений спротив, який доволі часто чинили 
голови районних рад, райдержадміністрацій та місцеві лати-
фундисти, що зацікавлені в безоплатному та не контрольованому 
владою обробітку земельних угідь, озвучував голова Немирівської 
ОТГ (колишній міський голова Немирова) В. Качур [56]. 
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Позицію голів РДА можна зрозуміти, оскільки офіційно вони 
відстоювали право на отримання державного фінансування 
громад, що не увійшли до ОТГ. Наприклад, під час круглого столу 
«Обмін досвідом щодо впровадження реформи децентралізації в 
Україні. Проблеми та перспективи» (жовтень 2016 р.) перший 
заступник голови Калинівської райдержадміністрації Ю. Слабчук 
заявляв, що «велику частину коштів, що раніше отримував весь 
район, тепер забрала Калинівська ОТГ… І тепер державні 
субвенції йдуть на Калинівку і Дружелюбівку, а решта сіл в районі 
потерпають від нестачі коштів. Адже майже всі підприємства 
зареєстровані у райцентрі Калинівка, і податок на дохід від 
фізичних осіб (ПДФО) йде у бюджет створеної ОТГ. Тому ми 
вимушені деякі фірми перереєстровувати в районі, щоб хоч якось 
врятувати районний бюджет» [57]. 

Порівняно повільні темпи децентралізації змусили центральну 
владу до використання адміністративного тиску на політичну та 
адміністративну еліту районного рівня. У березні 2018 р. віце-
прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Г. Зубко озвучив позицію уряду – досягти такого 
прогресу у реформі, щоб до кінця 2018 р. не було «жодного 
району, де немає ОТГ» [58]. Утім, досягти поставленої мети не 
вдалося: до кінця 2018 р. жодної ОТГ не створили 15 районів 
Харківської області, по 11 районів Київської, Кіровоградської та 
Одеської, 8 районів Закарпатської та 7 районів Херсонської 
областей [45]. 

На початку листопада 2018 р. Прем’єр-міністр України 
В. Гройсман закликав народних депутатів України подати йому 
списки голів райдержадміністрацій, котрі перешкоджали процесу 
децентралізації, з метою надати подання Президенту України на їх 
звільнення [59]. Тоді ж Мінрегіон надіслав листа асоціаціям 
органів місцевого самоврядування, в якому просив надати 
інформацію щодо районів, де не створено жодної об’єднаної 
громади, з висвітленням конкретних фактів блокування цього 
процесу головами районних державних адміністрацій [60]. У 
грудні 2018 р. народний депутат України від партії «Наш край» 
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С. Шахов закликав звільнити 99 голів районних державних 
адміністрацій (РДА), де гальмувалася реформа децентралізації [61]. 
З подібною пропозицією виступив і голова фракції «Народного 
Фронту» в Верховній Раді України М. Бурбак, який під час 
виступу на третьому Форумі об’єднаних територіальних громад 
заявив: «Ті чиновники, які зараз окопалися в районах і роблять все 
для того, щоб ОТГ не створювалися, повинні бути негайно 
звільнені» [62]. 

У Вінницькій області станом на листопад 2018 р. нарахову-
валося 7 районів, у яких не було створено жодної ОТГ, це – 
Крижопільський, Літинський, Могилів-Подільський, Муровано-
куриловецький, Погребищенський, Чечельницький, Ямпільський 
райони [45]. Ще у 10 районах – Барському, Жмеринському, 
Козятинському, Оратівському, Піщанському, Тиврiвському, Трос-
тянецькому, Хмільницькому, Чернівецькому та Шаргородському 
було утворено по 1 ОТГ [63]. 14 листопaдa 2018 р. з посади голови 
Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області 
Указом Президента України було звільнено О. Антонюка, яке 
місцеві ЗМІ пов’язували із гальмуванням процесу децентралізації 
в області [64]. 

Критика центру, загроза звільнення та Указ Президента 
України «Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із 
децентралізації влади» № 412/2018 від 6 грудня 2018 р. певною 
мірою вплинули на поведінку голів РДА, зокрема, були проведені 
наради, на яких розглядалися питання об’єднання територіальних 
громад районів (основний посил: районна державна адміністрація 
зобов’язана здійснювати організаційну підтримку та інформа-
ційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню терито-
ріальних громад та приєднанню до об’єднаних територіальних 
громад) [65]. Утім, позитивних наслідків для темпів децентра-
лізації це не мало. 

Процес створення об’єднаних громад веде також до 
зменшення кількості сільських/селищних рад та їх голів і 
депутатів. Унаслідок цього часто змінюється фінансове 
становище, розмиваються перспективи колишніх представників 
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органів місцевого самоврядування. Зростає їх зацікавленість у 
тому, щоб процес об’єднання проходив повільніше, з найменшими 
втратами для них. Вітчизняний дослідник О. Колесников, 
аналізуючи перші вибори старост у новостворених ОТГ, дійшов 
висновку, що причина затягування із призначенням таких виборів 
криється у царині існуючих владних «розкладів» і чимало 
колишніх голів сільських та селищних рад не готові поступитися 
своєю посадою [66, с. 68]. 

У Вінницькій області на перешкоді створенню спроможних 
ОТГ подекуди ставали керівники сільських рад, які були 
зацікавлені у збереженні впливу на розподіл коштів від оренди 
посівних площ і грошових надходжень, які нерідко були не 
облікованими. Наприклад, сільський голова Граніва В. Боднюк 
відстоював ідею створення окремої Гранівської ОТГ, незважаючи 
на вимоги закону. Розслідування місцевих журналістів показало, 
що у цьому випадку В. Боднюк керувався не стільки інтересами 
громади, як родинними інтересами, оскільки його дружина і 
донька володіють агрофірмами ФГ «Боднюк», ФГ «Віта-Агро», які 
є найбільшими користувачами землі у Гранові, частина якої 
використовується без договорів оренди, та ПП «Гранівський 
цегельний завод» [67]. Неконструктивну позицію щодо реформи 
часто займали і депутати сільських рад, які голосували проти 
створення / приєднання до ОТГ, тоді як населення села голосувало 
«за» (наприклад, така ситуація склалася у с. Журавлівка Тульчин-
ського району) [68]. Представники органів місцевого самовряду-
вання своє рішення пояснювали тим, що «після створення ОТГ у 
них не буде нормальної роботи, а якщо й буде, то за неї не 
платитимуть належну зарплатню» [68], що, без сумніву, йде у 
розріз із обов’язками, покладеними на них відповідно до українсь-
кого законодавства. Голови міських рад у деяких випадках (м. Ли-
повець, м. Погребище) також не поспішали об’єднуватися із 
навколишніми селами через страх програти позачергові вибори [69]. 

Очевидно, певний вплив на темпи створення ОТГ мали і 
народні депутати, хоча нам не вдалося виявити достатню кількість 
джерел для релевантної оцінки. Наприклад, народний депутат 
України VIII скликання від виборчого округу № 18 (Іллінецький, 
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Оратівський, Погребищенський, Немирівський та Липовецький 
райони) Р. Демчак заявляв про всебічну підтримку реформі 
децентралізації. Зокрема, у 2015 р. для голів міських, сільських та 
селищних рад він організував поїздку на Тернопільщину з метою 
перейняття досвіду зі створення та управління ОТГ на прикладі 
Шумської об’єднаної територіальної громади. Не можемо 
стверджувати, що цей захід підштовхнув територіальні громади до 
об’єднання, але станом на серпень 2019 р. із 42 існуючих на 
теренах Вінниччини ОТГ – 11 розташовані на території 5 районів 
виборчого округу № 18. При цьому Іллінецький район визнано 
районом-лідером в області, а Іллінецька ОТГ визнана найкращою 
ОТГ в області. Водночас варто відмітити, що Р. Демчак нівелює 
зовнішні впливи при створенні ОТГ, заявляючи, що об’єднання 
«залежить від ініціативи самих місцевих громад» [69]. 

За п’ять років реформи децентралізації Вінниччина залишила 
групу лідерів за темпами її проведення і на листопад 2019 р. 
посідала 22-ге місце з 24. Не останню роль у цьому відіграли 
регіональні політичні еліти – голови ОДА та РДА, голови та 
депутати обласних і районних рад. На їхню політичну поведінку, 
перш за все, впливав страх змін – небажання втратити владу і 
пов’язану із нею можливість керувати потоками бюджетних 
коштів та розподілом ресурсів. Гальмування реформи представ-
ники регіональної політичної еліти переважно пояснювали 
невідповідністю запропонованого знизу формату планованих до 
створення ОТГ вимогам методики Кабінету Міністрів України чи 
небажанням самих громад об’єднуватися. Вихід із цієї ситуації для 
Вінниччини, як і для інших регіонів, полягає в укрупненні районів 
та оперативному запровадженні інституту префектів, що 
дозволить реально боротися з адміністративним тиском, який 
перешкоджав ініціативам об’єднання на локальному рівні. 

 
_________________________ 

 
1. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування 

місцевого самоврядування станом на 10 листопада 2019. URL: 
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/494/10.11.2019.pdf  



 

117 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

2. Hoffmann-Lange U. Methods of Elite Identification // The Palgrave 
Handbook of Political Elites / Best, Heinrich, Higley, John (Eds.); 1st ed. 
edition. [London]: Palgrave Macmillan. P. 79–92. 

3. Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика. Москва: Изд-во 
ГУ ВШЭ, 2006. 789 с. 

4. Гаман-Голутвина О. В. Определение основных понятий элито-
логии / Полис. 2000. № 3. С. 97–103. 

5. Ворчакова І. Є. Регіональна політична еліта: принципи 
структуризації та можливості лобіювання інтересів // Вісник ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, серія «Питання політології». Том 27. № 1132 (2014). 
С. 82–87. URL: https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/1359/1116 

6. Токар М. Регіональна політична еліта: тенденції творення // 
Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Політологія. 
Соціологія. Філософія / М. Вегеш (гол. ред.). Ужгород : Видавництво 
УжНУ «Говерла», 2009. Вип. 13. С. 297–299. 

7. Murugova V., Skorobogatov A., Bagaeva I., Volkova N., Pavlova V., 
Zhuravlev V., Apraksina N. Positional Approach to the Political Elite Criteria 
Selection in Democratic States // Journal of Sustainable Development. 2015. 
Vol. 8. № 3. P. 271–276. http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/ 
view/49370 

8. Petrov N. Russia’s Regional elites in 2010: Twenty Years On // 20 
Years Without the Berlin Wall: A Breakthrough to Freedom / Ed. by Natalia 
Bubnova; Carnegie Moscow Centre. Moscow, 2011. P. 91–133. 

9. Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России: вехи 
исторической эволюции. Москва: Интеллект, 1998. 416 с. 

10. Ткачук А. Про проблему з торпедування децентралізаційної 
реформи URL: https://www.csi.org.ua/articles/pro-problemu-z-torpeduvan 
nya-detsentralizatsijnoyi-reformy-introduktsiya/ 

11. Ткачук А. Про децентралізацію, успіхи, ризики і роль 
парламенту. URL: https://dt.ua/internal/pro-decentralizaciyu-uspihi-riziki-i-
rol-parlamentu-_.html  

12. Коментар А. Авксентьєва. URL: http://timeua.info/post/oborona-i-
bezopasnost/decentralizaciya-kak-vektor-publichnojpolitiki-07754.html  

13. Децентралізація: результати, виклики та перспективи. URL: 
https://dif.org.ua/article/detsentralizatsiya-rezulbtati-vikliki-i-perspektivi  

14. Куценко Т. Ф., Дударенко Є. Ю. Об’єднані територіальні 
громади в Україні: короткий аналітичний огляд // Економіка та держава. 
2017. № 3. С. 64–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_3_15 



 
 

118 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

15. Гоцуєнко Є., Гоцуєнко Н. Хто й навіщо гальмує децентралізацію. 
URL: https://dt.ua/economics_of_regions/hto-y-navischo-galmuye-decentrali 
zaciyu-320857_.html 

16. Павлюк А. Формування об’єднаних територіальних громад у 
контексті адміністративно-територіальної реформи. URL: http://old2.niss. 
gov.ua/content/articles/files/1_Pavliuk-c009a.pdf 

17. Сергій Свитко: «Реформа місцевого самоврядування і 
децентралізація влади має посилити громади, а не “місцеві еліти”». URL: 
https://vinrada.gov.ua/sergij-svitko-reforma-miscevogo-samovryaduvannya-i-
decentralizaciya-vladi-mae-posiliti-gromadi-a-ne-miscevi-eliti.htm 

18. Проект Перспективного плану формування територій громад 
Вінницької області. URL: https://vinrada.gov.ua/perspektivnij-plan.htm 

19. Депутати Вінниччини затвердили Перспективний план 
формування територій громад Вінницької області. URL: http://tulchin-
rda.gov.ua/novini/deputati-vinnichchini-zatverdili-perspektivnij-plan-
formuvannya-teritorij-gromad-vinnickoi-oblasti/ 

20. Про проект Перспективного плану формування територій громад 
Вінницької області : Рішення Вінницької обласної ради від 24 червня 
2015 р. № 894. URL: https://vinrada.gov.ua/rishennya-38-sesii-oblasnoi-radi-
6-sklikannya-vid-24-chervnya-2015-roku--894-%E2%80%9Epro-proekt-
perspektivnogo-planu-formuvannya-teritorij-gromad-vinnickoi-oblasti.htm 

21. Про затвердження Перспективного плану формування територій 
громад Вінницької області : Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 13 жовтня 2015 р. № 1076-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 
laws/show/1076-2015-%D1%80  

22. Кавунець А. В. Дорох В. В. Особливості об’єднання терито-
ріальних громад в Україні (регіональний аспект). [Вінниця]: ТОВ «Прес 
Корпорейшн Лімітед», 2016. URL: http://sg.vn.ua/wp-content/uploads/ 
2017/06/Knyga-new.pdf 

23. Про внесення змін до рішення 38-ї сесії обласної ради 
VI скликання від 24 червня 2015 року № 894 «Про проект 
Перспективного плану формування територій громад Вінницької 
області : Рішення Вінницької обласної ради від 28 вересня 2017 р. № 479. 
URL: https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/24Ses/479.pdf 

24. У Вінниці представили проект нового адміністративного поділу 
області. URL: http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/28345-u-
vinnytsi-predstavyly-proekt-novoh 



 

119 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

25. «Спроможні громади – об’єктивна вимога часу». На Вінниччині 
презентували новий перспективний план формування територій громад. 
URL: https://decentralization.gov.ua/news/10517 

26. Оленін А. «Децентралізація не закінчиться в 2020-му році» – 
експерт Реанімаційного пакета реформ у Вінниці. URL: http://vlasno. 
info/politika/vlada/uryad/item/29842-detsentralizatsiia-ne-zakinchytsia-v-2 

27. Оленін А. Перспективний план з 68-ми ОТГ обговорюється на 
комісіях Вінницької облради. URL: http://vlasno.info/politika/vlada/ 
mistseva/item/28682-dyskusii-zauvazhennia-ta-manipuliatsi  

28. Нову редакцію проекту Перспективного плану формування 
територій Вінниччини затвердили зі змінами. URL: https://vinrada.gov.ua/ 
novu-redakciju-proektu-perspektivnogo-planu-formuvannya-teritorij-
vinnichchini-zatverdili-zi-zminami.htm  

29. На Вінниччині говорили про ризики «часткового» 
перспективного плану. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/ 
2665004-na-vinniccini-govorili-pro-riziki-castkovogo-perspektivnogo-planu.html  

30. Про схвалення у новій редакції проекту Перспективного плану 
формування територій громад Вінницької області. Рішення Вінницької 
обласної ради від 05 березня 2019 р. № 785. URL: 
https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/37Ses/785.pdf 

31. Нарешті: Закарпатська обласна рада схвалила перспективний 
план. Мінрегіон вітає громади області. URL: https://decentralization. 
gov.ua/news/11617  

32. Оленін А. Мінрегіон погодив новий адмінподіл Вінницької 
області. URL: http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/31466-minrehion- 
pohodyv-novyi-adminpodil?fbclid=IwAR3-dDZRpKRHm4drzYG4 
KAPBQ2dqhhdlY4mFrGR4nmVVGZV_X1XLkMDUwbA  

33. Перелік створених об’єднаних територіальних громад Вінниць-
кої області. URL: https://vinrada.gov.ua/perelik-stvorenih-obednanih-
teritorialnih-gromad-vinnickoi-oblasti.htm 

34. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування. Серпень 2017. URL: https://decentralization. 
gov.ua/mainmonitoring#main_info 

35. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування станом на 10 травня 2019. URL: 
https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/402/10.05.2019.pdf 

36. Плахтій Ю. Посилення оборони, успішна децентралізація та 
мільярдні інвестиції: Коровій перед депутатами похвалився роботою 



 
 

120 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 
ОДА. URL: https://vezha.vn.ua/posylennya-oborony-uspishna-detsentralizatsiya- 
ta-milyardni-investytsiyi-korovij-pered-deputatamy-pohvalyvsya-robotoyu-oda/ 

37. У Вінниці презентували результати децентралізації в області: 
рекордні зростання бюджетів і лідерство в залученні інвесторів. URL: 
https://www.vinnitsa.info/news/u-vinnitsi-prezentuvali-rezultati-detsentralizatsiyi-
v-oblasti-rekordni-zrostannya-byudzhetiv-i-liderstvo-v-zaluchenni-investoriv-
foto.html 

38. Шкрум А. «Забагато свободи» або згортання децентралізації. 
URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/shkrum/59f2d5067128f/ 

39. Щербатюк Т. Чий племінник працює у «Віноблагролісі», 
з’ясовуватимуть Коровій та Зозуля. URL: http://vlasno.info/politika/ 
vlada/mistseva/item/18678-chyi-pleminnyk-pratsiuie-u-vinoblarholisi-z-
iasovuvatymut-korovii-ta-zozulia  

40. Жук І. Створенню ОТГ заважає надмірна політизація процесу. 
URL: http://misto.vn.ua/news/item/id/10623 

41. В питанні створення об’єднаних територіальних громадах чітко 
треба розмежовувати поняття економічної доцільності та практичного 
прагматизму від політиканства. URL: http://rda-hm.gov.ua/novini/v-pitanni-
stvorennya-obyednanih-teritorialnih-gromadah-chitko-treba-rozmezhovuvati-
ponyattya-ekonomichnoyi-docilnosti-ta-praktichnogo-pragmatizmu-vid-
politikanstva/ 

42. Оленін А. Суперечки та непорозуміння викликав новий розподіл 
Вінниччини на ОТГ. URL: http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/ 
item/28320-superechky-ta-neporozuminnia-vyklyka 

43. На Вінниччині готуються до обрання префектів. URL: 
https://vn.depo.ua/ukr/vn/na-vinnichchini-gotuyutsya-do-obrannya-prefektiv-
201908011005256  

44. Ковальський Р. Коровій про поділ області на 3 райони, програш 
Порошенка і вінницькі «схеми». URL: https://33kanal.com/news/67431.html  

45. Тараненко В. Хто блокує децентралізацію. Райони, які не 
підкоряються Гройсману. URL: https://glavcom.ua/publications/sotnya-
rayoniv-yaki-ne-pidkoryayutsya-groysmanu-i-zablokuvali-decentralizaciyu-
spisok-554015.html 

46. У Херсоні говорили про спротив реформі представників місцевої 
влади. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2517775-u-hersoni-
govorili-pro-sprotiv-reformi-predstavnikiv-miscevoi-vladi.html 

47. Граната як аргумент створення ОТГ. Відлуння минулого чи 
вибух у майбутнє? URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/ 



 

121 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

2498176-granata-ak-argument-stvorenna-otg-vidlunna-minulogo-ci-vibuh-u-
majbutne.html 

48. Оленін А. Голови РДА «гальмують» децентралізацію на 
Вінниччині. URL: http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/29884-
golovi-rda-galmuyut-detsentraliz 

49. Децентралізація в Україні: досягнення, надії і побоювання. 
Серпень 2017 р. International Alert/Український незалежний центр 
політичних досліджень. URL: https://www.international-alert.org/sites/ 
default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf 

50. Ганущак Ю. Тиха контрреволюція. Чи справді реформа 
децентралізації зупиняється? URL: https://dt.ua/internal/tiha-
kontrrevolyuciya-285932_.html#.W3dEywAm_6g  

51. Реформа в дії, або Як пережити вибори і продовжити об’єднання 
громад. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2604179-reforma-v-
dii-abo-ak-pereziti-vibori-i-prodovziti-obednanna-gromad.html  

52. Шуткевич О. Чи виживе децентралізація в період політичної 
турбулентності. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/chy-vyzhyve-
decentralizaciya-v-period-politychnoyi-turbulentnosti  

53. Громади з південних районів Вінниччини готуються до 
об’єднання. URL: https://decentralization.gov.ua/news/9340 

54. Щербатюк Т. «Найбільший ворог об’єднання громад – голови 
райдержадміністрацій», – голова ОТГ на Вінниччині. URL: http://vlasno. 
info/politika/vlada/mistseva/item/16741-naibilshyi-voroh-ob-iednannia-hromad-
holovy-raiderzhadministratsii-holova-oth-na-vinnychchyni%20 

55. Бичок А. Хто гальмує процес об’єднання територіальної громади 
в Літинському районі? URL: https://33kanal.com/news/xto-galmuye-proces-
ob-yednannya-teritorialnoyi-gromadi-v-litinskomu-rajoni.html  

56. Мельник В. «Українці не повинні працювати за миску супу», – 
переконаний голова Немирівської ОТГ Віктор Качур. URL: 
http://vinnichina.info/article-2549  

57. Щербатюк Т. Калинівський район збіднів через децентралізацію. 
URL: http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/14596-kalynivskyi-raion-
zbidniv-cherez-detsentralizatsiiu  

58. Завдання 2018 року: не повинно бути жодного району, де немає 
ОТГ, – Геннадій Зубко. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zavdannya-
2018-roku-ne-povinno-buti-zhodnogo-rajonu-de-nemaye-otg-gennadij-zubko  

59. Голів РДА, які заважають децентралізації, чекає звільнення, – 
Прем’єр. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2576305-goliv-rda-
aki-zavazaut-decentralizacii-cekae-zvilnenna-premer.html  



 
 

122 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

60. Чи залишаться при посаді три голови РДА Хмельниччини, де не 
створено жодної ОТГ? URL: http://lgdc.org.ua/branch/21/chy-zalyshatsya-
pry-posadi-try-golovy-rda-hmelnychchyny-de-ne-stvoreno-zhodnoyi-otg 

61. У «Нашому краї» закликають звільнити майже 100 голів РДА за 
перешкоджання децентралізації. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/ 
political/551650.html 

62. Чиновники, які перешкоджають створенню ОТГ, мають бути 
звільнені, – Максим Бурбак. URL: https://tva.ua/2018/12/05/chynovnyky-
iaki-pereshkodzhaiut-stvorenniu-oth-maiut-buty-zvilneni-maksym-burbak  

63. Перший пішов. На Вінниччині почали звільняти голів РДА, які 
провалили децентралізацію? URL: http://kozyatyn.com.ua/2018/11/15/ 
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1% 
96%D1%88%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1% 
96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D
1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%B7%D0%B2%D1%96/ 

64. Порошенко звільнив голову РДА на Вінниччині, який керував 
майже чотири роки. URL: http://ns2.kyi.kiev.ua/news/poroshenko-zvilniv-
golovu-rda-na-vinnichchini-yakiy-keruvav-mayzhe-chotiri-roki.html  

65. Нарада по питанню об’єднання територіальних громад району. 
URL: http://rda-m-p.gov.ua/novini/narada-po-pitannju-obednannya-teritorial-
nih-gromad-rajonu/ 

66. Колесников О.В. Перші вибори старост в об’єднаних 
територіальних громадах України: проміжні підсумки // Вісник ЦВК. 
2017. Вип. 2(34). С. 62–69. 

67. Власне «удільне князівство» у Гранові на Вінниччині: як 
реформу децентралізації підлаштовують під родинні бізнес-інтереси. 
URL: https://vinmedia.com.ua/posts/vlasne-udilne-kniazivstvo-u-hranovi-na-
vinnychchyni-iak-reformu-detsentralizatsii-pidlashtovuiut-pid-rodynni-biznes-
interesy  

68. Лисенко О. На Вінниччині голови ОТГ звинувачують сільські 
ради та РДА у змові проти об’єднання. URL: http://vlasno.info/ 
politika/vlada/mistseva/item/24306 

69. Руслан Демчак про результати та перспективи реформи 
децентралізації для видання VINTOP. URL: http://demchak-
ruslan.com.ua/news/1/215-ruslan_demchak_pro_rezultati_ta_perspektivi 
_reformi_decentralizacii_dlya_vidannya_vintop.html 

 



 

123 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Наталія Ротар 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕЙТИНГОВОГО 
ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ  
РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ 

 (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
 

У статті здійснено дослідження інструментів рейтингового 
оцінювання функціональності регіональних політичних еліт на 
прикладі Чернівецької області. На основі сукупності емпіричних 
даних було встановлено, що сформована сукупність рейтингів 
офіційного та аналітичного рівнів дозволяє не тільки вимірювати 
ефекти діяльності регіональних еліт в абсолютному значенні, але 
й порівнювати їх у крос-територіальній перспективі. Обґрунто-
вано, що чернівецька регіональна еліта є добре обізнана з 
рейтинговою позицією Чернівецької області, у якій відображено 
динаміку соціально-економічного розвитку регіону. Однак у сфері 
публічного дискурсу регіональна політична еліта артикулює 
тільки ті рейтингові показники, які вказують на ефективність її 
діяльності, тоді як інші, що визначають перспективні напрями 
діяльності регіональної еліти, публічно не оприлюднюються. 
Доведено, що чернівецька регіональна політична еліта є суб’єктом 
створення неприбуткових організацій (Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області), які мають сприяти створенню 
відкритого публічного простору узгодження інтересів на рівні 
регіональної політики та забезпечити зростання рейтингових 
позицій Чернівецької області в соціально-економічній сфері. Вивчення 
досвіду діяльності Агенції регіонального розвитку Чернівецької 
області дало змогу дійти висновку, що її діяльність є неефективною 
та закритою навіть для регіональних органів влади та місцевого 
самоврядування. Це пояснюється суттєвим відхиленням від 
європейської моделі подібних інститутів публічної політики. 

                                           
 Ротар Наталія Юріївна – доктор політичних наук, професор кафедри 

політології та державного управління факультету історії, політології та міжна-
родних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 



 
 

124 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

Ключові слова: регіональна політична еліта, регіональна 
політика, публічна політика, рейтинг, функції політичної еліти. 

Nataliia Rotar. Application of tools rating assessment of the 
functionality of regional political elites (on the example of Chernivtsi 
region). The article studies the tools for rating the functionality of 
regional political elites using the example of the Chernivtsi region. 
Based on a combination of empirical data, it was found that the existing 
set of ratings of official and analytical levels allows not only measuring 
the effects of regional activities in absolute value, but also comparing 
them in a cross-territorial perspective. It is proved that the Chernivtsi 
regional elite is well acquainted with the rating position of the 
Chernivtsi region, which reflects the dynamics of the socio-economic 
development of the region. However, in the field of public discourse, 
the regional political elite articulates only those rating indicators that 
indicate the effectiveness of its activities, while others that determine 
the promising areas of activity of the regional elite are not publicly 
disclosed. It is proved that the Chernivtsi regional political elite is the 
subject of the creation of non-profit organizations (Regional Development 
Agency of the Chernivtsi region), which should contribute to the creation 
of an open public space for coordinating interests at the regional policy 
level and ensure the growth of rating positions in the Chernivtsi region in 
the socio-economic sphere. A study of the experience of the Agency for 
Regional Development of the Chernivtsi region led to the conclusion that 
its activities are inefficient and closed even to regional authorities and 
local governments. This is due to a significant deviation from the European 
model of such public policy institutions. 

Key words: regional political elite, regional policy, public policy, 
rating, functions of the political elite. 

 

Важливість дослідження регіональних політичних еліт 
доведена в численних політологічних дослідженнях, починаючи 

                                           
 У цьому дослідженні під регіональною політичною елітою ми 

розуміємо регіональних політичних акторів, які обрані до легіслатур 
регіонального рівня або обіймають посади у регіональних органах виконавчої 
влади, беруть безпосередню участь у процесі ухвалення та реалізації 
політико-управлінських рішень та здатні своїми діями викликати зміни у 
регіональному політичному ландшафті.   
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від Р. Патнема, який, фокусуючись на особливостях політичної 
культури регіональних еліт, визначає регіональні інститути та 
відкрите партнерство як важливий засіб заохочення спільного 
прагматизму всіх регіональних політичних еліт [1]. Іспанські 
науковці, зокрема А. Васкес Баркеро, доводять, що в умовах 
іспанської моделі децентралізації влади регіональні політичні 
еліти готові співпрацювати з місцевими підприємцями задля 
регіональної автономії [2]. У французькій політологічній школі 
завдяки крос-темпоральним дослідженням Е. Дюпой’є сформу-
валася наукова позиція, відповідно до якої сформовані внаслідок 
децентралізації влади регіональні політичні еліти Франції стали 
першими носіями «ідей регіональної автономії» [3]. Оцінюючи 
зв’язок між економічним зростанням і регіональними політичними 
елітами в Греції, Італії, Португалії та Іспанії, Р. Леонарді та 
С. Гарміс обґрунтували, що економічна ефективність, досягнута за 
допомогою децентралізації, передбачає розвиток регіональних 
політичних еліт як сформованих суб’єктів не тільки регіональної, 
але й національної політики [4]. Саме тому дослідження 
національної політики та її результатів має розглядатися в 
контексті політики регіонального рівня, зв’язків між рівнями 
влади і територіально організованими суб’єктами політики. В 
Україні особливого значення набуває те, яким чином регіональні 
політичні еліти інтерпретують (маніпулюють) системою 
організації та розподілу влади на її різних рівнях.  

Зважаючи на те, що вплив регіональних політичних еліт на 
результати політики є асиметричним у різних регіонах України та 
має різні організаційні механізми, оцінка їх ефективності має 
здійснюватися в рамках стандартизованих інструментів, одним з 
яких, на нашу думку, є рейтинг. Відповідно, метою цієї статті є 
здійснення комплексного політологічного дослідження, засто-
сування інструментів рейтингового оцінювання функціональності 
регіональних політичних еліт на прикладі Чернівецької області. 

S&P Global Ratings визначають рейтинг, з одного боку, як 
певну концентровану оцінку результатів роботи суб’єктів політики / 
груп інтересів, з іншого, як інструмент впливу на об’єкти політики 



 
 

126 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

в процесі здійснення конкретної соціально-економічної політи-
ки [5]. Таке позиціонування суті рейтингу дозволяє використовувати 
конкретні рейтинги, які сьогодні активно розробляються та 
використовуються для визначення та порівняння успіхів реформ 
регіонів України, в процесі оцінки рівня та характеру ефективності 
діяльності регіональних політичних еліт, насамперед у соціально-
економічній сфері. Зауважимо, що рейтинги, за допомогою яких 
оцінюється ефективність функціонування регіональної політичної 
еліти, на відміну від рейтингів популярності її представників, 
завжди містять оцінку реалізації політики, переважно у її 
соціально-економічному вимірі. 

У цьому дослідженні ми послуговуватимемося, по-перше, 
системою рейтингів, які використовуються Кабінетом Міністрів 
України для моніторингу діяльності соціально-економічного 
розвитку регіонів [6] та процесу реформ, зокрема, децентралізації 
влади [7]. По-друге, рейтингами, що розробляються агентами 
публічної політики з метою оцінки регіонального прогресу реформ 
та їх відповідності євроінтеграційній стратегії України (Рейтинг 
легкості ведення бізнесу «Regional Doing Business», Рейтинг 

                                           
 Рейтинг легкості ведення бізнесу «Regional Doing Business» 

розроблений Офісом ефективного регулювання та Спілкою українських 
підприємців на основі методології рейтингу «Doing Business» Світового 
банку. Перше вимірювання 2017 р. брало до уваги п’ять напрямів взаємодії 
підприємців з місцевими органами влади (сплата місцевих податків; 
створення підприємства; одержання дозволів на будівництво; оформлення 
земельної ділянки під об’єктом нерухомості; приєднання до електромережі). 
Друге (2018 р.) передбачало вимірювання шляхом додавання ще одного 
критерію – електронні сервіси, якими вимірюються обсяг адміністративних 
послуг та дозвільних процедур, які можна отримати або пройти за 
допомогою використання мережі Інтернет у найбільшому місті 
регіону/обласному центрі [8]. Важливо, що рейтинг 2017 р. максимально 
оцінювався у 171 бал, тоді як рейтинг 2018 р. – у 600 балів (по 100 за один 
критерій). 
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прозорості міст України, Громадський моніторинг енерго-
ефективності). 

За результатами вимірювання результативності реалізації 
державної регіональної політики, яке відображає моніторинг та 
оцінку досягнення цілей, визначених комплексом нормативно-
правових актів, що регулюють державну регіональну політику, 
Чернівецька область за період 2015–2018 рр. опустилася в 
офіційному рейтингу регіонів з 3-го на 6-те місце (див. табл. 1).  

 

Таблиця 1 
 

Результати моніторингу соціально-економічного розвитку 
регіонів України, Чернівецька область 2016–2018 рр. 

 

Критерій рейтингу Місце у рейтингу 
2015 2016 2017 2018

Економічна та соціальна згуртованість  9 5 6 7 
Економічна ефективність 13 20 7 11 
Інвестиційно-інноваційний розвиток та 
зовнішньоекономічна співпраця 

 
17 

 
23 

 
24 

 
19 

Фінансова самодостатність 4 5 24 14 
Розвиток малого та середнього підприєм-
ництва 

2 3 7 3 

                                           
 Рейтинг прозорості міст України (розробник Трансперенсі Інтернешнл 

Україна, 2017) є комплексним щорічним дослідженням рівня прозорості 
органів місцевого самоврядування за 90 індикаторами у 13 сферах: 
інформація про роботу органів місцевого самоврядування, доступ та участь, 
закупівлі, житлова політика, бюджетний процес, фінансова та матеріальна 
допомога і гранти, соціальні послуги, кадрові питання, професійна етика та 
конфлікт інтересів, землекористування та будівельна політика, комунальні 
підприємства, комунальне майно, освіта. Окремо оцінюється прозорість 
роботи міських рад у сфері інвестицій та економічного розвитку [9]. 

 Рейтинг Громадський моніторинг енергоефективності розроблений 
ГО «Інститут Регіонального Розвитку» (м. Львів) у рамках виконання 
проекту «Контроль громадськості за реформуванням енергетичного сектору 
на регіональному рівні в контексті виконання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС» у рамках програми «Просування реформ в регіони» за 
підтримки Європейського Союзу [10]. 
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Ефективність ринку праці 15 5 2 7 
Розвиток інфраструктури 3 6 3 1 
Відновлювана енергетика та енерго-
ефективність 

18 21 17 19 

Доступність та якість послуг у сфері освіти 16 7 8 16 
Доступність та якість послуг у сфері 
охорони здоров’я 

3 3 2 2 

Соціальний захист та безпека 5 14 13 12 
Раціональне природокористування та якість 
довкілля 

19 8 15 6 

Загальний рейтинг за рік 3 5 5 6 
 

Джерело: Складено за: [11; 12; 13; 14]. 
 
Дані таблиці 1 вказують, по-перше, що попри достатньо 

високе місце Чернівецької області в загальному рейтингу 
соціально-економічного розвитку регіонів України традиційно 
низькі позиції вона займає за такими напрямами оцінки, як 
«інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна 
співпраця» і «відновлювана енергетика та енергоефективність» (у 
2018 р. 19-та рейтингова позиція серед усіх регіонів України та 
найнижча позиція за усіма параметрами вимірювання). Зауважимо, 
що під час презентації успіхів регіональної політичної еліти на 
засіданні Ради регіонального розвитку Чернівецької області, яка 
відбулася під головуванням Президента України Петра Порошенка 
23 березня 2019 р., в. о. голови Чернівецької облдержадміністрації 
М. Павлюк наголосив тільки на показниках узагальненого 
рейтингу за результатами моніторингу соціально-економічного 
розвитку регіонів: «За результатами моніторингу соціально-
економічного розвитку область протягом 2015 – 2018 років 
знаходиться у першій п’ятірці кращих регіонів України» [15], – 
оминаючи увагою ті аспекти регіонального розвитку, що 
потребують особливої уваги та зусиль регіональної політичної 
еліти. 

По-друге, дані таблиці 1 засвідчують, що попри позитивну 
динаміку діяльність регіональної політичної еліти у напрямі 
інвестиційно-інноваційного розвитку Чернівецької області та 
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зовнішньоекономічної співпраці є недостатньою. Зокрема, у Стра-
тегію розвитку Чернівецької області на період до 2020 року [16] за 
програмою «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як 
основа сталого економічного розвитку», включено 89 проектів 
загальною вартістю 4,4 млрд грн. З них на 1 січня 2019 р. 
реалізовано 14 загальною вартістю 447,6 млн грн; на стадії 
реалізації було 19 проектів загальною вартістю 604,1 млн грн; на 
стадії підготовки перебувало 20 проектів загальною вартістю 
972,8 млн грн [17]. Оцінюючи залучення прямих іноземних 
інвестицій в економіку Чернівецької області в парадигмі створення 
сприятливих умов для стабільного розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності та пошуку нових ділових партнерів, виходу суб’єктів 
підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації 
продукції, представники регіональної політичної еліти зі сегмента 
виконавчої влади вказують на те, що «загальний обсяг залучених з 
початку інвестування (рік не уточнюється – прим. Авт.) в 
економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу) на 01.10.2018 становив 44,0 млн дол. США … З початку 
2018 року надійшло акціонерного капіталу нерезидентів у сумі 
3974,5 тис. дол. США за рахунок інвестування у підприємства 
області (у т. ч. з країн ЄС – 3364,6 тис. дол. США та 609,9 тис. дол. 
США – з інших країн світу) та зменшення курсової різниці в сумі 
708,0 тис. дол. США» [17]. Проте несуттєве зростання інвестицій у 
2018 р. (на 3,3 %, порівняно з 2017 р.) не може оцінюватися як 
суттєве підвищення функціональної ефективності регіональної 
політичної еліти. Зауважимо, що означене питання розвитку 
регіону розглядається на нарадах та колегіях Чернівецької ОДА, за 
результатами яких ухвалюються відповідні рішення та надаються 
доручення, однак за результатами Рейтингу прозорості інвестицій-
ного клімату міст України м. Чернівці посідає 51-ше місце із 
5,4 балами з 20 [18]. 

Створення умов для інвестицій на регіональному рівні 
безпосередньо пов’язане з формуванням політичної волі 
регіональних політичних еліт до покращення бізнес-клімату, 
формування сталого діалогу з бізнесом та систематичного 
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інформування про тенденції бізнес-клімату у регіональному та 
національному вимірах. За результатами рейтингу легкості 
ведення бізнесу Regional Doing Business у 2017 р. Чернівецька 
область входила до середнього сегмента рейтингу, тоді як у 2018 р. 
опустилася до останньої позиції у Regional Doing Business–2018 
(Див. табл. 2). 

 
Таблиця 2 

 
Динаміка рейтингу Regional Doing Business  

для Чернівецької області,  
2017–2018 рр. 

 
Критерій Бали 

2017 р. 2018 р. 
Сплата місцевих податків 7 (max 18) 37 (max 100) 
Створення підприємства 12 (max 21) 84 (max 100) 
Одержання дозволів на 
будівництво 

47 (max 75) 41 (max 100) 

Оформлення земельної ділянки 
під об’єктом нерухомості 

12 (max 36) 21 (max 100) 

Приєднання до електромережі 4 (max 21) 48 (max 100) 
Електронні сервіси Не вимірювався 16 (max 100) 

Сума балів 92 (max 171) 247 (max 600) 
Рейтинг 12 25 

 

Джерело: Складено за: [19; 20]. 
 
Дані таблиці 2 засвідчують, що найважче у Чернівецькій 

області отримати дозвіл на будівництво, оформити земельну 
діяльну під об’єктом нерухомості та скористатися електронними 
сервісами у взаємодії між органами влади та бізнесом. Попри те, 
що децентралізація влади спричинила зростання місцевих 
бюджетів та обсягу повноважень регіональної політичної еліти, це 
не завжди приводить до усвідомлення того факту, що саме 
регіональна еліта відповідальна за формування привабливого для 
інвестицій бізнес-клімату у Чернівецькій області.  
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Одним з найбільш масштабних проектів регіональної 
політичної еліти, метою якого було й просування в рейтингу 
Regional Doing Business, було створення у 2016 р. Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області. Зауважимо, що 
український формат Агенцій регіонального розвитку суттєво 
відрізняється від їх європейських аналогів. Європейські Агенції у 
своїй більшості є організаціями, що фінансуються суспільством, не 
підпорядковуються основній діяльності центральних або місцевих 
державних адміністрацій та створюються заради економічного 
розвитку територій. Перебираючи на себе функції модераторів 
процесів регіонального розвитку, Агенції регіонального розвитку 
позиціонуються як елемент публічного простору – «структура, 
створена на основі партнерства між приватним, державним та 
громадським секторами з метою визначення та комплексного 
розв’язання проблем розвитку конкретної території» [21].  

Згідно з українським законодавством для ефективної 
реалізації державної регіональної політики відповідними держав-
ними адміністраціями можуть створюватись агенції регіонального 
розвитку, співзасновниками яких «можуть бути регіональні 
торгово-промислові палати, регіональні асоціації підприємців, 
регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів 
місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого 
самоврядування регіону, вищі навчальні заклади, наукові устано-
ви, профільні громадські об’єднання регіону» [22]. Агенція 
регіонального розвитку, створена в регіоні України, визначалася 
як неприбуткова установа, що утворюється на засадах партнерства 
між державним, приватним та громадським секторами, організа-
ціями роботодавців та їх об’єднаннями і не може бути бюджетною 
установою. Згідно з «Типовим положенням про агенцію 
регіонального розвитку» у регіоні може бути утворена одна 
агенція, яка в разі необхідності утворюватиме на території регіону 
філії і представництва без статусу юридичної особи. Основними 
функціями Агенцій регіонального розвитку були визначені: 
проведення аналізу соціально-економічної ситуації, проблем 
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розвитку відповідного регіону, подання обласним держадміністра-
ціям пропозицій щодо шляхів їх розв’язання; вивчення досвіду 
інших держав щодо реалізації регіональної політики та підготовка 
пропозицій щодо використання позитивного досвіду в регіоні; 
сприяння, у тому числі шляхом організації та проведення 
консультаційної роботи, у реалізації суб’єктами регіонального 
розвитку регіональної стратегії розвитку, програм і проектів 
регіонального розвитку, у підвищенні інвестиційної привабливості 
регіону, залученні інвестиційних та кредитних ресурсів, міжна-
родної технічної допомоги, у створенні умов для інституційного та 
інфраструктурного розвитку регіону [23]. 

Регіональна політична еліта Чернівецької області брала 
активну участь у створенні Агенції регіонального розвитку Черні-
вецької області, зокрема, її засновниками, поряд з ГО «Асоціація 
аграрників», ГО «Інвестиції Буковини», ГО «Туристичний 
розвиток Карпат», Громадською спілкою «Сучасні інноваційні 
стратегії», виступили Чернівецька обласна рада та Чернівецька 
обласна державна адміністрація [24]. Маючи недержавну форму 
власності, основними формами діяльності Агенція задекларувала 
«Консультування з питань комерційної діяльності й керування» та 
«Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної 
діяльності». Оцінюючи факт створення Агенції, директор Регіо-
нального офісу реформ у Чернівецькій області І. Баб’юк зазначив, 
що «така Агенція, яка буде функціонувати поза облдерж-
адміністрацією і облрадою, має об’єднати всіх фахівців у справі 
децентралізації та всю інформацію» [25]. Ми погоджуємося у 
доцільності та необхідності діяльності Агенцій, по-перше, як 
основного інструменту подолання неформальних практик 
узгодження інтересів у трикутнику влада – бізнес – громадський 
сектор, по-друге, як публічного простору артикуляції та 
узгодження інтересів між усіма агентами публічної політики на 
території Чернівецької області. Проте, коли йдеться про 
функціонування Агенції регіонального розвитку Чернівецької 
області поза облдержадміністрацією і облрадою, то швидше 
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можемо констатувати про відсутність готовності регіональної 
політичної еліти, регіональних органів державної влади та 
місцевого самоврядування виступити в ролі агентів публічної 
політики, а не домінуючих політичних акторів. Свідченням цього 
є, по-перше, те, що без оголошення відкритого конкурсу 
Чернівецька обласна рада своїм рішенням передала «в оренду на 
пільгових умовах установі «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області» нерухоме майно за адресою: вул. Грушев-
ського, 1 в м. Чернівцях площею 389,6 кв. м. на строк 30 років для 
розміщення Агенції, встановивши річну орендну плату за оренду 
вказаного нерухомого майна у сумі 1 грн» [26]. Зауважимо, що за 
вказаною адресою розміщено і Чернівецьку ОДА, і Чернівецьку 
обласну раду. 

По-друге, за відсутності будь-яких конкретних дій, заявлених 
в основних завданнях «Програми фінансової підтримки установи 
«Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на 2018–
2019 роки» [27], Департамент регіонального розвитку Чернівецької 
обласної державної адміністрації визнав її діяльність високо-
ефективною. Зокрема, програмою передбачалися: розробка та 
здійснення комплексу заходів організаційного, фінансового, 
економічного характеру щодо формування інвестиційної приваб-
ливості регіону, залучення інвестицій в економіку області; 
налагодження партнерства з міжнародними організаціями з метою 
залучення зовнішнього досвіду/знань і коштів для реалізації та 
фінансування програм та інших інвестиційних і некомерційних 
проектів; розробка та здійснення комплексу заходів передінвестицій-
ного характеру; сприяння створенню позитивного інвестиційного 
іміджу Чернівецької області; сприяння розвитку інвестиційної, 
інноваційної і підприємницької діяльності на території 
Чернівецької області [27].  

Проте будь-яка інформація, яка вказувала б на ефективність 
виконання основних завдань та функцій, Агенцією регіонального 
розвитку Чернівецької області у 2018 р. на її сайті відсутня. 
Маючи офіційний сайт, Агенція не розмістила жодної інформації в 
рубриці «Наші проекти» [28], а рубрика «Напрями роботи» 
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обмежується констатацією: «Розробка стратегій: Експертний 
супровід розробки стратегій розвитку територій, населених 
пунктів та організацій. Енергоефективність: Залучення інвесторів 
та експертний супровід проектів енергомодернізації приватних та 
комунальних будівель. Просування експорту: Виводимо підпри-
ємства Чернівецької області на ринки Європи, Америки та всього 
світу. Інвестування: Ми пропонуємо вам інвестувати в обрану 
Вами специфікацію, в залежності від кількості інвестицій» [29].  

Подібна ситуація інформаційного вакууму про досягнення 
Агенції зафіксована нами і на офіційному сайті Чернівецької ОДА. 
Зокрема, такі важливі параметри, як «Загальна характеристи-
ка регіональної програми фінансової підтримки установи «Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької області» на 2018–2019 роки», 
«Ресурсне забезпечення регіональної програми фінансової 
підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 
області» на 2018–2019 роки», «Напрямки діяльності та заходи 
регіональної програми фінансової підтримки установи «Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької області» на 2018–2019 роки», 
«Показники продукту регіональної програми фінансової підтримки 
установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» 
на 2018–2019 роки», задекларовані у відповідних рубриках на сайті 
Чернівецької ОДА, змістовно та інформативно не наповнені [30]. 

Проте, оцінюючи виконання бюджетної «Програми фінансо-
вої підтримки установи «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області» за 2018 р. як високоефективну (середній 
результат оцінки програми – 188,5 бала з 200 [31]), головний 
розпорядник коштів Департамент регіонального розвитку Черніве-
цької обласної державної адміністрації (директор Департаменту 
В. Подорожний, начальник відділу – головний бухгалтер Н. Мані-
ліч) робить висновок, що «програма є актуальною для подальшої 
реалізації, тому що сприяє проведенню аналізу соціально-
економічної ситуації в області, підготовці проектів регіонального 
розвитку, що відповідають пріоритетам регіональної стратегії 
розвитку та Державній стратегії регіонального розвитку, допомозі 
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в реалізації програм і проектів регіонального розвитку тощо. 
Подальша реалізація програми дозволить підвищити соціально-
економічний розвиток регіону шляхом залучення фінансових 
ресурсів на проектній основі, а також системної промоції області. 
Протягом 2018 року почалась робота над досягненням основної 
мети, завдання, які були заплановані на 2018 рік, виконані у 
повному об’ємі» [31]. Тобто відбувається констатація, що Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької області залучила додаткові 
фінансові ресурси, створила позитивний інвестиційний імідж 
Чернівецької області в Україні та за її межами, підвищила ефек-
тивність реалізації державної регіональної політики, сформувала 
інвестиційну привабливість регіону, залучила інвестиції в 
економіку області тощо.  

Варто наголосити, що заступник голови Чернівецької ОДА та 
одночасно депутат Чернівецької обласної ради В. Гостюк після 
ухвалення обласного бюджету на 2019 р. свою позицію щодо 
ефективності діяльності Агенції регіонального розвитку 
Чернівецької області сформулював так: «Депутати підтримали 
мою ініціативу про необхідність заслухати звіт про роботу так 
званої Агенції регіонального розвитку Чернівецької області за 
попередній період. Так, створена в травні 2016 року, агенція лише 
в цьому році отримала 300 тис. грн платників податків, на 
наступних рік передбачено додатковий 1 млн грн! (Див. табл. 3 – 
прим Авт.). Про жодні досягнення чи бодай якусь роботу цієї 
агенції в попередній період нічого невідомо. Наслідуючи принцип 
«Ні копійки без програми, без програми ні копійки», запропоно-
вано на наступній сесії розглянути відповідну програму діяльності 
агенції на 2019 рік» [32]. Депутати Чернівецької облради 
підтримали пропозицію і проголосували за відповідне протокольне 
рішення: «Керівнику Установи «Агенція регіонального розвитку» 
у 2019 році періодично звітувати про роботу установи та 
представити план діяльності на 2019 рік на засіданні сесії обласної 
ради» [33], але станом на 1 вересня 2019 р. рішення не виконане. 
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 Таблиця 3 
 

Напрями використання бюджетних коштів 
Регіональної програми фінансової підтримки установи 

«Агенція регіонального розвитку  
Чернівецької області», 2019 р.  

№ 
з\п 

 
Напрями використання бюджетних коштів 

Усього 
(загальний 

фонд) 

1. 

Матеріально-технічна та фінансова підтримка 
установи «Агенція регіонального розвитку», 
інші заходи, що пов’язані з її функціонуванням 

450000,00 

2. 
Розробка проектів для підтримки стратегічних 
ініціатив 

350000,00 

3. Обмін досвідом з іншими областями України 10000,00 

4. 

Проведення навчальних програм та тренінгів, а 
також надання індивідуальних професійних 
консультацій у галузі стратегічного та бізнес-
планування, оцінювання проектів, техніко-
економічного обґрунтування 

20000,00 

5. 
Просування та сприяння реалізації 
інвестиційних та некомерційних проектів 

20000,00 

6. 
Формування та промоція позитивного іміджу 
області 

100000,00 

7. 
Участь у форумах, конференціях, виставках, 
семінарах в Україні та за кордоном 

50000,00 

Разом 1000000,00 
 
Джерело: [34]. 
 
Відсутність будь-якої офіційної інформації про діяльність 

Агенції регіонального розвитку Чернівецької області у 2019 р. 
вказує, по-перше, на публічне, тож, імовірно, неефективне, 
використання бюджетних коштів в обсязі, наведеному у табл. 3; 
по-друге, про нездатність Агенції позиціонувати себе як 
ключового гравця і мозкового центру в регіональних ініціативах і 
програмах соціально-економічного розвитку; по-третє, нездатність 
регіональної політичної еліти здійснювати функції політичного 
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управління в сфері соціально-економічних відносин на території 
Чернівецької області у сфері інвестиційно-інноваційного розвитку. 

Ще одним показником у загальному рейтингу соціально-
економічного розвитку регіонів України, за яким Чернівецька 
область традиційно посідає низькі позиції, є показник «Відновлю-
вана енергетика та енергоефективність» (у 2018 р. 19-та рейтин-
гова позиція серед усіх регіонів України та найнижча позиція за 
усіма параметрами вимірювання для Чернівецької області).  

Відповідно до основних положень Державної цільової 
економічної програми енергоефективності і розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010–2020 роки [35] вона має бути 
орієнтиром для побудови політики місцевих та регіональних 
органів влади в сфері енергозбереження та відновлюваної 
енергетики. Перед регіональною політичною елітою ставилося 
завдання, відповідно до сфери компетенції місцевих та регіональ-
них органів самоврядування та державних органів виконавчої 
влади створити умови для наближення енергоємності валового 
внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та 
стандартів Європейського Союзу, підвищити ефективність вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізувати структуру 
енергетичного балансу регіону шляхом зменшення частки 
імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема 
природного газу, та заміщення їх альтернативними видами 
енергоресурсів. 

Відповідно до Стратегії розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 р. [16] було включено операційну мету 3.1. 
«Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій» у 
структурі стратегічної цілі 3. «Збереження довкілля як основа 
безпечного екологічного середовища», конкретизовану через 
завдання проведення регіональної політики оснащення 
багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами 
обліку теплової енергії, відсотків до загальної кількості 
багатоквартирних будинків, що підлягають оснащенню; збіль-
шення частки сумарної потужності котелень на альтернативних 
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видах палива в регіоні; стимулювання домогосподарств до 
укладання кредитних договорів у рамках механізмів підтримки 
заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок 
коштів державного бюджету із співфінансуванням з місцевих 
бюджетів; збільшення частки бюджетних установ регіону, з якими 
укладено енергосервісні договори; збільшення частки обсягу 
теплової енергії, виробленої в регіоні з альтернативних видів 
палива або відновлюваних джерел енергії; впровадження енерго-
зберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених 
пунктів. У 2018 р. бюджетними установами та організаціями 
Чернівецької області було виконано заходи з енергоефективності 
та енергозбереження на 171 об’єкті на загальну суму 45,9 млн грн, 
з них заклади освіти – 156 об’єктів на загальну суму 26,5 млн грн, 
заклади охорони здоров’я – 8 об’єктів на загальну суму 12,6 млн грн, 
заклади культури – 4 об’єкти на загальну суму 4,2 млн грн та – 3 
об’єкти соціальної сфери на загальну суму 2,6 млн грн. Того 
самого року частка сумарної потужності котелень на альтернатив-
них видах палива в регіоні до загальної потужності котелень 
регіону становила 4,7% (у 2017 р. зазначений показник становив 
4,48%) [17], зокрема, перехід на використання альтернативних 
джерел палива було здійснено в 5 бюджетних установах [36]. 

Для конкретизації кроків забезпечення енегроефективності 
чернівецька регіональна політична еліта ухвалила «Регіональну 
програму часткового відшкодування відсоткових ставок за 
залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднан-
ням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-
будівельним кооперативам Чернівецької області на заходи з 
підвищення енергоефективності, на 2018–2019 роки» [37]. Тільки у 
м. Чернівці в 2017 р. було видано 683 кредити (профінансовано 
часткове відшкодування відсоткових ставок за «теплими» 
кредитами з міського бюджету в сумі 1190 тис. грн), у 2018 р. – 
156 кредитів (профінансовано часткове відшкодування відсотко-
вих ставок за «теплими» кредитами з міського бюджету в сумі 
1569,4 тис. грн) [17]. Паралельно в Чернівецькій області 
використовуються ресурсні можливості міжнародних програм 
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підтримки енергоефективності, як-то: «Місцевий розвиток 
орієнтований на громаду» (ПРООН/ЄС), «Угода мерів схід» (ЄС), 
«Консультування підприємств щодо енергоефективності» (GIZ), 
«FARADAY» – побудова довготривалих механізмів транскордон-
ної співпраці у сфері відновлювальних джерел енергії [38]. 

Отже, в абсолютних показниках кількості ініціатив діяльність 
регіональної політичної еліти у досягненні операційної мети з 
впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій 
видається активною та ефективною. Проте Чернівецька область 
посідає низькі позиції і в рейтингу Громадського моніторингу 
енергоефективності (2018 р.), який вимірювався для п’яти 
областей Західної України [39], перебуваючи на 4-й позиції, яка є 
останньою, оскільки на 3-й позиції перебувають дві області. Однак 
за параметрами питомого споживання паливно-енергетичних 
ресурсів та інвестування енергозбереження в регіоні на одну особу 
Чернівецька область перебуває на другому місці. Послаблюють 
рейтингові позиції області низькі показники виробництва теплової 
енергії з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел 
енергії, інвестування відновлюваної енергетики та рівень її 
розвитку, поширення інформації з енергозбереження та відновлю-
ваної енергетики у регіональних ЗМІ, рівень співробітництва в 
сфері енергетичної безпеки та енергозбереження. Рейтингова 
позиція Чернівецького регіону засвідчує певну пасивність 
регіональної політичної еліти в стимулюванні нарощення 
потенціалу енергозбереження. 

Водночас, під час презентації результатів Громадського 
моніторингу енергоефективності, яка відбулася 12 грудня 2018 р. у 
Чернівецькій ОДА, начальник управління інфраструктури 
Чернівецької ОДА В. Трепко наголосив тільки на тому, що 
«Чернівецька область посідає друге місце у Рейтингу енерго-
ефективності серед західних областей України за залученням 
інвестиційних проектів у сфері енергоефективності та проектів, що 
фінансуються європейськими фінансовими установами» [40], не 
вказуючи на останнє місце області в загальному рейтингу 
енергоефективності. Зауважимо, що присутні на заході керівник 
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проектів Інституту регіонального розвитку О. Микита та асистент 
керівника проекту І. Куропась «детально зупинилися на показ-
никах Чернівецької області» [40], але ця інформація залишилася 
недоступною на офіційному сайті Чернівецької ОДА та у регіо-
нальних ЗМІ. У подібному форматі інформував громадськість і 
начальник відділу адміністративно-територіальної реформи та 
децентралізації Чернівецької ОДА Я. Цуркан. Наголошуючи, що 
Чернівецька обласна рада зацікавлена і бере участь у реалізації 
плану розвитку енергозбереження, він повідомив, що «за рейтин-
гом розвитку альтернативної енергетики, проведеного серед п’яти 
західних областей, Чернівецька посідає передостаннє місце» [41]. 

До певної міри рівень ефективності діяльності регіональної 
політичної еліти Чернівецької області обмежується соціально-
економічним потенціалом регіону, який відображено у співвідно-
шенні дохідної та видаткової частин фінансового результату у 
2015 р., за яким область була віднесена до кластеру регіонів із 
найгіршими показниками, для яких різниця між видатками та 
прибутком становила – 8,8125 млрд грн [42]. Подолати такі 
диспропорції регіонального розвитку мала реформа децентралі-
зації влади. Вже у 2017 р. та у 2018 р. Чернівецька область 
посідала 7-ме місце у рейтингу областей України щодо 
формування ОТГ [43; 44]. Починаючи з 2019 р. Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України змінило методику оцінки процесів 
децентралізації у регіонах України, який почав відображати не 
стільки кількість створених ОТГ, скільки спроможність регіонів до 
розвитку територій та залучення громад до реформи. На нашу 
думку, такий підхід відображає і спроможність регіональних еліт 
до управління соціально-економічними процесами на території тієї 
чи іншої області. Хоча, згідно з даними 2019 р., Чернівецька 
область за рівнем формування спроможних ОТГ перебуває на 9-му 
місці, яке було забезпечене завершеним процесом створення ОТГ з 
центром у місті обласного значення (за цим параметром 
Чернівецька область посідає 1-ше місце) [45], ефективність 
управлінських практик регіональної політичної еліти є недостат-
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ньою. Маємо на увазі, що створення самодостатніх ОТГ у 
перспективі не забезпечуватиме інноваційний розвиток територій 
області, тому найбільш бажаною стратегією регіональних еліт має 
стати стимулювання співробітництва громад, що у європейській 
практиці більше відомо в категоріях міжмуніципальної співпраці. 
За цим показником Чернівецька область перебуває на низьких 
позиціях. Зокрема, у 2019 р. на території області було укладено та 
діяло 5 проектів співпраці між ОТГ області, тоді як у Полтавській – 
103, Вінницькій – 94 [45]. 

Важливим аспектом реформи децентралізації влади є 
забезпечення прозорого характеру публічної політики, який 
вимірюється за допомогою Рейтингу прозорості міст (Див. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рейтинг прозорості м. Чернівці. Складено за: [46]. 
 
Дані рис. 1 засвідчують, що у рейтингу прозорості міст 
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становив 42,4 бала (зі 100 можливих) – 13-те місце рейтингу, у 
2018 р. – 55,0 балів, що відповідало 18-му місцю рейтингу, у 
2019 р. (станом на вересень) – 65,03 бала (рейтинг не обрахо-
ваний). Так, у 2018 р. збільшення кількості балів було забезпечено 
тим, що на локальному політичному рівні політична еліта сприяла 
виконанню 57 % простих рекомендацій, 58 % рекомендацій 
середнього рівня складності та 49 % складних до реалізації 
рекомендацій, однак це не забезпечило зростання в рейтинговому 
списку. Отже, збільшення кількості балів не означає автоматич-
ного зростання рейтингу прозорості, який відображає прозорість 
публічної політики та прозорість діяльності регіональної 
політичної еліти. Для просування у рейтингу прозорості у 2019–
2020 рр. перед локальною елітою Чернівців стоїть низка завдань, 
які стосуються: (1) створення нормативного документа та 
практичного використання спеціального публічного сервісу з 
питань закупівель, на якому можна вільно ознайомитися зі 
скаргами, пропозиціями та зверненнями, а також відповідями на 
них та вжитими регіональною елітою заходами; (2) забезпечення 
доступу до офіційного систематично оновлюваного веб-сайта з 
відомостями про житлові приміщення (загальна кількість 
житлових приміщень; кількість орендованих житлових приміщень; 
кількість вільних житлових приміщень; кількість кімнат у 
гуртожитках); (3) забезпечення доступу на офіційному веб-сайті до 
інформації про: способи та критерії розподілу житла, повідомлень 
про майбутні засідання громадської комісії з житлових питань, рух 
черги, здійснення капітального та поточного ремонтів житлових 
будинків, протоколи засідань громадської комісії з житлових 
питань; (4) ухвалення бюджетного регламенту (інший спеціальний 
документ) про особливості порядку розгляду, ухвалення змін до 
бюджету та участі громадськості в бюджетному процесі; 
(5) забезпечення доступу на офіційному веб-сайті до інформації 
про моніторинг окремих проектів, на які було надано фінансову 
підтримку з коштів регіонального/локального бюджету; (6) ство-
рення спеціальних інструментів для повідомлення про неетичну 
поведінку, дискримінацію або конфлікт інтересів службовців, 
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співробітників комунальних підприємств, установ, організацій, 
товариств, заснованих громадою або в яких частка громади 
становить не менше 50 %, та оприлюднення відомостей про 
результати розгляду таких повідомлень; (7) створення системи 
електронної реєстрації дозволів на встановлення тимчасових 
споруд, МАФів, терас та оприлюднення на офіційному веб-сайті 
інформації про ставки податку за землю та дані про встановлені 
пільги для сплати земельного податку; (8) оприлюднення на веб-
сайтах біографій керівників комунальних підприємств та това-
риств, структури, принципів формування та розміру винагороди 
адміністрації підприємства та членів наглядової ради; (9) здійс-
нення зовнішнього незалежного аудиту консолідованої фінансової 
звітності комунальних підприємств. 

Отже, здійснений аналіз застосування інструментів рейтин-
гового оцінювання функціональності регіональних політичних еліт 
на прикладі Чернівецької області дає змогу встановити, по-перше, 
що сформована на сьогодні сукупність рейтингів офіційного та 
аналітичного рівнів дозволяє не тільки вимірювати ефекти 
діяльності регіональних еліт в абсолютному значенні, але й 
порівнювати їх у крос-територіальній перспективі. По-друге, 
чернівецька регіональна еліта є добре обізнана з рейтинговою 
позицією Чернівецької області, у якій відображено динаміку 
соціально-економічного розвитку регіону. Однак у сфері публіч-
ного дискурсу вона артикулює тільки ті рейтингові показники, які 
вказують на ефективність її діяльності, тоді як інші, що 
визначають перспективні напрями діяльності регіональної еліти, 
публічно не оприлюднюються. По-третє, чернівецька регіональна 
політична еліта є суб’єктом створення неприбуткових організацій 
(Агенція регіонального розвитку Чернівецької області), які мають 
сприяти створенню відкритого публічного простору узгодження 
інтересів на рівні регіональної політики та, відповідно, 
забезпечити зростання рейтингових позицій Чернівецької області в 
соціально-економічній сфері. Вивчення досвіду діяльності Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області дає змогу дійти 
висновку, що її діяльність є неефективною та закритою навіть для 
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регіональних органів влади та місцевого самоврядування. На нашу 
думку, це пояснюється суттєвим відхиленням від європейської 
моделі подібних інститутів публічної політики. 

 
____________________________ 

 
1. Putman R., Nanetti R., Leonardi R. Making Democracy Work: Civic 

Transitions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993, 247 р. 
2. Vazquez Barquero A. Local Development Initiatives Under Incipient 

Regional Autonomy: The Spanish Experience in the 1980`s // Global 
Challenge and Local Response-Initiatives for Economic Regeneration in 
Contemporary Europe. W. Stohr (ed.). London, New York: Mansell 
Publishing. 1990, р. 354–374. 

3. Dupoirier E. The First Regional Political Elites in France (1986–
1992) // Regional Politics and Policy. 1994. Vol. 4, N. 3. Р. 25–32. 

4. Leonardi R., Garmise S. Conclusions: Subnational Elites and the 
European Community // The Regions and the European Community: the 
Regional Response to the Single Market in the Underdeveloped Areas. 
London: Frank Cass, 1993, р. 247–274. 

5. Understanding ratings/ URL: https://www.spglobal.com/ratings/ 
en/about/understanding-ratings 

6. Про затвердження Порядку та Методики проведення моніто-
рингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 
політики. Постанова Кабінету Міністрів України № 856 від 21 жовтня 
2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF  

7. Моніторинг процесу децентралізації. URL: https://decentralization. 
gov.ua/mainmonitoring#main_info 

8. Рейтинг ведення бізнесу у регіонах. REGIONAL DOING 
BUSINESS RANKING. Методологія. URL: http://rdb.brdo.com. 
ua/DB2018.pdf 

9. Динаміка прозорості українських міст: як змінилися міста за два 
роки? URL: https://drive.google.com/file/d/13Wc51rZ7ViNq7nNCS 
kJkTvPPu9lI2t6M/view 

10. Громадський моніторинг енергоефективності: європейський 
вектор регіонального розвитку. URL: http://institute.lviv.ua/doc/Broshura% 
20fin_6.02.2019_ik.pdf 

11. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 р. 
за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови 



 

145 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження 
Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результа-
тивності реалізації державної регіональної політики». URL: 
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Reytingova-
otsinka-za-2018-rik-prezentatsiyni-materiali.pdf 

12. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2017 р. 
за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження 
Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації державної регіональної політики». URL: 
http://ndo.lg.ua/ru/filereader/index/155/691a17c10b4d324441ef82446cf3deee 

13. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2016 р. 
за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження 
Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації державної регіональної політики». URL: 
http://www.minregion.gov.ua/wpcontent/uploads/2017/05/Reytingova-otsinka-
za-2016-rik-prezentatsiynimateriali.pdf  

14. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2015 р. 
за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження 
Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результа-
тивності реалізації державної регіональної політики» / Департамент 
регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України. Київ. 2015. 90 с. 

15. Михайло Павлюк розповів про досягнення та План 
перспективного розвитку Чернівецької області на 2019–2021 роки 
[23.03.2019]. URL: https://bukoda.gov.ua/new/4037 

16. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 
URL: https://bukoda.gov.ua/page/1307 

17. Звіт про здійснення Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку 
території за 2018 рік. URL: https://bukoda.gov.ua/uploads/editor/bukoda. 
gov.ua/files/Zvit_ODA-2018-site.pdf 

18. Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України. URL: https://ti-
ukraine.org/wp-content/uploads/2018/09/Infohrafika.pdf 

19. PRO. Платформа ефективного регулювання. Регіональний Doing 
Business 2017. Чернівецька область. URL: https://regulation.gov.ua/ 
rating/doing-business 



 
 

146 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

20. Регіональний Doing Business 2018. Чернівецька область. URL: 
http://rdb.brdo.com.ua/ 

21. EURADA, Creation, Development and Management of RDAs: Does 
it have to be so difficult?, Brussels. 1999. P. 16–17.  

22. Про засади державної регіональної політики. Закон України від 5 
лютого 2015 року № 156-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/156-19 

23. Типове положення про агенцію регіонального розвитку: 
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 
р. № 258, доступ 23 ІІІ 2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258-
2016-%D0%BF  

24. Установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 
області». URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/40485019/ 

25. На Буковині створять Агенцію регіонального розвитку 
[06.05.2016]. URL: http://bukpravda.cv.ua/news/oblast/item/32198-%D0% 
BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8% 
D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1% 
8F%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86% 
D1%96%D1%8E-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0% 
BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA% D1% 
83.html#.XXkwHy4zbX4  

26. Про внесення змін до рішення 10-ї сесії обласної ради VІ скли-
кання від 31.05.2012 № 83-10/12 «Про використання окремого нерухо-
мого майна (приміщень) за адресою: вул. Грушевського, 1 в 
м. Чернівцях» (із змінами відповідно до рішення 33-ї сесії обласної ради 
VІ скликання від 14.08.2015 № 130-33/15). ХХVІІ сесія VІІ скликання. 
Рішення № 189-27/18 21 листопада 2018 р. м. Чернівці. URL: 
http://oblrada.cv.ua/ document/list/5058/ 

27. Чернівецька обласна рада. Про затвердження регіональної 
програми фінансової підтримки установи «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області» на 2018 – 2019 роки. Рішення № 79-22/18 
від 23 травня 2018 р. URL: http://oblrada.cv.ua/document/list/4657/ 

28. Агенція регіонального розвитку Чернівецької області. Наші 
проекти. URL: http://www.arrchernivtsi.org.ua/projects/ 

29. Агенція регіонального розвитку Чернівецької області. Напрями 
роботи. URL: http://www.arrchernivtsi.org.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%bf% 



 

147 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be% 
d1%82%d0%b8/ 

30. Чернівецька обласна державна адміністрація. Регіональна прог-
рама фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області» на 2018–2019 роки. URL: https://bukoda.gov. 
ua/page/1178 

31. Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік. URL: 
https://bukoda.gov.ua/uploads/editor/bukoda.gov.ua/Departments/depertament
-regionalnogo-rozvitku/combinepdf-min.pdf 

32. Агенція регіонального розвитку Чернівецької області, про жодні 
досягнення якої нічого невідомо, прозвітує про використані сотні тисяч 
гривень платників податків [19.12.2018]. URL: http://buknews.com. 
ua/page/ahentsiia-rehionalnoho-rozvytku-chernivetskoi-oblasti-pro-godni-
dosiahnnnia-iakoi-nichoho-nevidomo-prozvituie-pro-vykorystani-sotni-
tysiach-platnykiv-podatkiv.html 

33. Про звітування Установи «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області» у 2019 році. ХVІІІ сесія VІІ скликання. 
Протокольне рішення №21/28 від 18 грудня 2018 р. м. Чернівці. URL: 
http://oblrada.cv.ua/document/list/5091/ 

34. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік. 
Затверджено: Наказ/розпорядчий документ. Департамент регіонального 
розвитку Чернівецької області від 18.01.2019 р. № 2-09 і наказ 
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 
24.01.2019 № 22-ОД. URL: https://bukoda.gov.ua/uploads/editor/bukoda. 
gov.ua/Departments/depertament-regionalnogo-rozvitku/%D0%9F%D0%B0% 
D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf 

35. Про затвердження Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–
2020 роки. Постанова Кабінету Міністрів України № 243 від 1 березня 
2010 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF 

36. У 2018 році 171 бюджетна установа та організація області 
виконала заходи з енергоефективності [24 січня 2019]. URL: 
https://bukoda.gov.ua/new/2624 

37. Регіональна програма часткового відшкодування відсоткових 
ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, 
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-
будівельним кооперативам Чернівецької області на заходи з підвищення 
енергоефективності, на 2018–2019 роки. Затверджена рішенням 



 
 

148 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 
Чернівецької обласної ради № 255-19/17 від 21.12.2017. URL: 
http://oblrada.cv.ua/document/regional_program/  

38. Держенергоефективності презентувало вигідні інструменти 
підвищення енергоефективності ОТГ Буковини [9 серпня 2019]. URL: 
http://saee.gov.ua/uk/news/3073 

39. Громадський моніторинг енергоефективності: європейський 
вектор регіонального розвитку. URL: http://institute.lviv.ua/doc/Broshura% 
20fin_6.02.2019_ik.pdf 

40. На Буковині обговорили виклики та досягнення у сфері 
енергоефективності [15 грудня 2018]. URL: https://www.prostir.ua/?news= 
na-bukovyni-obhovoryly-vyklyky-ta-dosyahnennya-u-sferi-enerhoefektyvnosti 

41. Буковина посідає передостаннє місце у рейтингу розвитку 
альтернативної енергетики. У Чернівцях відбувся круглий стіл на тему 
енергоефективності [20 червня 2019]. URL: https://weche.info/blog/pro-
golovne-1/post/bukovina-posidaie-peredostannie-misto-u-reitingu-rozvitku-
alternativnoyi-energetiki-5407 

42. Іванова Н. С. Диспропорції соціально-економічного розвитку 
регіонів. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20176(128)/sep20176(128)_029_ 
IvanovaN.pdf 

43. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування станом на 7 грудня 2017 р. URL: 
https://www.slideshare.net/oleksandrvirnyk/2017-84019312 

44. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування станом на 10 грудня 2018 р. URL: 
https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/346/10.12.2018.pdf 

45. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування станом на 10 вересня 2019 р. URL: 
https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/470/10.09.2019.pdf 

46. Рейтинги прозорості міст. Чернівці. URL: https://transparent 
cities.in.ua/chernivci 
  



 

149 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ЕМПІРИЧНА БАЗА 
ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ 
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ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ:  
СУЧАСНИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС 

 
Стаття присвячена аналізу історіографічної бази (наукових 

праць, доробку аналітичних дослідницьких центрів, публіцистики 
та журналістських розслідувань), що висвітлюють проблему 
становлення та функціонування регіональної політичної еліти 
Івано-Франківської області у роки державної незалежності 
України.  

 Ключові слова: регіональна політична еліта, Івано-Франків-
ська область, історіографічна база.  

Vyacheslav Yaremchuk. Political elite of Ivano-Frankivsk 
region: modern annalistic discourse. The article is dedicated to the 
analysis of the annalistic base ( scientific works, analytical researches, 
opinion journalism, journalists investigations) which highlights the 
problems of regional political elite of Ivano-Frankivsk region at the 
years of state independence of Ukraine.  

Key words: regional political elite, Ivano-Frankivsk region, 
annalistic base. 

 
Сучасний процес децентралізації влади, який полягає у 

перерозподілі повноважень між центральними та місцевими 
органами влади й має істотним чином змінити систему взаємин 
між державою і суспільством, «Центром» і «Регіонами», сприяти 
їхній гармонізації, вимагає посиленої уваги до політичної еліти 
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країни. Повною мірою це стосується і політичної еліти на рівні 
регіонів (в українських реаліях  областей), яка за своїм місцем у 
політичній системі має демонструвати не лише здатність щодо 
артикуляції і захисту місцевих потреб, але й бути консолідуючою 
силою, провідником загальнонаціональної політики у процесі 
розбудови незалежної суверенної України. Зважаючи на це, метою 
статті є аналіз наявної історіографічної бази, що стосується 
проблеми регіональної політичної еліти на прикладі Івано-
Франківської області у роки державної незалежності України. 

Не вдаючись до існуючого в політичній та соціальній науці 
дискурсу щодо визначень і класифікації регіональної політичної 
еліти, до цієї соціальної групи на Івано-Франківщині (виходячи з 
основних підходів щодо теоретичного розгляду проблеми  
позиційного, репутаційного, концептуального, структурно-
функціонального) ми залучаємо суб’єктів, які, обіймаючи провідні 
посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, за 
своїм статусом та повноваженнями були безпосередньо 
належними до здійснення і спрямування політики в області, до 
процесу «прийняття політичних рішень». До останніх повною 
мірою відносимо і народних депутатів України, які представляли 
область на загальнонаціональному рівні. Остаточно коло осіб, 
належних до категорії регіональної політичної еліти в Івано-
Франківській області, було окреслено у ході першої хвилі 
адміністративної реформи в Україні на початку 1990-х рр., 
зокрема, зі створенням нової ланки у системі державного 
управління  Івано-Франківської обласної державної адміністрації 
(ОДА), її структурних підрозділів  районних державних 
адміністрацій (РДА). 

 Значний за обсягом масив досліджень з проблеми 
регіональної політичної еліти Івано-Франківської області можна 
умовно звести до трьох основних груп, які мають відмінність як у 
підходах щодо вивчення/аналізу, так і викладу матеріалу: 
1) наукові праці, 2) доробок аналітичних дослідницьких центрів, 
3) публіцистика, журналістські розслідування. 
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Першу групу представляють наукові праці  монографії, 
дисертаційні роботи, статті. Передусім, варто відзначити, що 
дослідження, які охоплюють проблему регіональної політичної 
еліти Івано-Франківщини (механізмів її формування, ресурсної 
бази, чинників, які впливають на її функціонування), потрапили до 
сфери науковців лише на зламі ХХХХІ ст. і становлять нині лише 
окремі напрацювання. Вітчизняні дослідники надавали належне 
Івано-Франківщині, визнаючи регіон як один з небагатьох, який 
істотно вплинув на вибір «геополітичного вектора» розвитку 
культурних та релігійних процесів країни [1]. Уродженець краю  
С. Бандера («революційний вождь», «знамено визвольної бороть-
би») залучався до вузького кола загальнонаціональної еліти  
«лицарів українського духу» [2, с.154]. Однак, зважаючи на досить 
незначні ресурси, малопомітну роль політичних діячів Івано-
Франківської області у сучасному державотворенні країни, а 
наразі  як наслідок недостатнього опрацювання емпіричної бази, 
пошуків нових тем для дослідження, регіональна політична еліта 

                                           
 Нинішню Івано-Франківську область  частину «Історичної Галичини» 

з її давніми державницькими традиціями доби Галицько-Волинської 
держави, національно-визвольного руху першої половини ХХ ст. можна 
характеризувати як таку, що перебуває у «тіні» сусідньої Львівської області, 
більш потужної соціально-економічними, людськими, інтелектуальними 
ресурсами. Уявлення ж щодо сучасного стану політичної еліти області дає, 
зокрема, зміст бази «Видатні діячі Прикарпаття» (підготовлена Івано-
Франківською обласною універсальною бібліотекою ім. І. Я. Франка), до якої 
входить декілька сотень особистостей, з яких сегмент «політики», 
«громадсько-політичні діячі» (постаті переважно кінця ХІХ  ХХ ст.) 
становив незначну частку серед інших кількісно переважаючих груп  
«громадсько-культурні діячі», «вчені-науковці», «письменники», «історики», 
«краєзнавці», «актори», «діячі української діаспори», «промисловці». (Див.: 
Видатні діячі Прикарпаття». Івано-Франківська обласна універсальна 
бібліотека ім. І. Я. Франка. URL: https://www.lib.if.ua/dbase/persons.php? 
action=sort&q=%C0&by=letter). До кола відомих особистостей адміністратив-
ного центру області  міста Івано-Франківська, що розміщується на 
офіційному сайті міської ради, окрім І. Франка, «шістдесятника» О. Заливахи 
не потрапив жодний з сучасних політиків. (Див.: Відомі франківці. Івано-
Франківськ. Офіційний сайт. URL: www.mvk.if.ua/famous). 
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Івано-Франківщини, фігуруючи здебільшого як частина великого 
масиву «галицької еліти», отримувала фрагментарні згадки у 
монографіях з політичної історії України. Це стосувалося праць, 
присвячених становленню сучасної української державності [3], 
розгортанню структур та діяльності Народного Руху України 
(Івано-Франківська крайова організація НРУ) [4; 5; 6], виборчим 
кампаніям у західних областях України [7; 8].  

У зв’язку з цим варто відмітити колективну монографію 
«Галичина в етнополітичному вимірі» [9], підготовлену 
науковцями Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, яка на основі комплексного 
дослідження етнополітичних процесів, що відбулися після 
завершення Другої світової війни, дає можливість більш ґрунтовно 
з’ясувати сутність і специфіку процесів формування груп 
регіональної політичної еліти Івано-Франківської області, прита-
манні її представникам політико-культурні цінності, політичну 
поведінку. Більш глибоко окремі аспекти діяльності політичної 
еліти області (участі її представників у державотворчих процесах, 
виборчих кампаніях) були предметом розгляду у наукових 
розвідках регіонального масштабу [10; 11].  

Практичні і теоретико-методологічні аспекти, які різним 
способом торкалися проблеми регіональної політичної еліти Івано-
Франківщини, знайшли висвітлення у загальних роботах у галузі 
«Державного управління», «Державної регіональної політики», 
«Місцевого самоврядування» та ін., які почали виходити друком 
наприкінці ХХ ст. Серед них можна виділити такі монографії, як 
«Державне управління в Україні: централізація і децентраліза-
ція» [12], «Політичне керівництво і державне управління: пробле-
ми взаємовідносин та оптимізація взаємодії» [13], «Державна 
регіональна політика України: особливості та стратегічні пріори-
тети» [14], «Місцеве самоврядування України в контексті розвитку 
місцевої демократії» [15], у яких порушувалися проблеми 
формування політичних і геополітичних пріоритетів груп регіо-
нальної політичної та економічної еліти, принципи рекрутування 
та ротації політичної еліти, політичного лідерства, політичної 
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конкуренції. У низці досліджень була відображена і роль 
політичної та економічної еліти Івано-Франківщини у розвитку 
соціально-економічних відносин, функціонуванні обласного 
територіально-виробничого комплексу [16; 17]. 

Окремі питання функціонування політичної еліти області 
знайшли відображення у дисертаційних роботах, зокрема, у 
дослідженнях, присвячених діяльності на терені Івано-Франків-
щини політичних партій (Народний Рух України)  С. Бонда-
ренка [18], регіональної багатопартійності  В. Бусленка [19], 
Р. Манайло-Приходько [20]. Остання, досліджуючи проблему 
регіонального структурування партійної системи України, звер-
тала увагу на питання діяльності «територіально локалізованих» 
щодо Івано-Франківщини політичних партій (Народний Рух 
України, Конгрес Українських Націоналістів, Українська 
республіканська партія, ВО «Свобода», Українська партія та ін.), 
використання місцевими політиками інституту політичних партій з 
метою утвердження/збереження свого статусу, контролю над 
областю. Р. Манайло-Приходько доходила висновку про існуючий 
конфлікт між загальнонаціональними партійними структурами та 
елітними групами області, передусім, у питанні політичного 
рекрутингу, висування кандидатів під час виборчих кампаній до 
Верховної Ради України та місцевих рад. Вирішення цього 
конфлікту на користь груп регіональної політичної еліти бачився 
шляхом експлуатації традиційних для області «партійних брендів» 
(як правило, опозиційних партій, починаючи з Народного Руху 
України) або ж через декларацію своєї лояльності до «Центру», що 
забезпечувало перемогу на виборах у мажоритарних виборчих 
округах, входження до «прохідної» частини виборчих списків 
політичних партій чи виборчих блоків політичних партій.  

Деякі аспекти рекрутування політичної еліти регіону були 
висвітлені у дисертаціях, що стосувалися виборчих кампаній. Так, 
Т. Мадрига [21] у своїй дисертації, вивчивши широке коло 
емпіричних матеріалів, робила висновок щодо певної специфіки 
процесу входження у політику в Івано-Франківській області. 
Значною мірою це полягало у сформованій регіональній моделі 
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голосування, «персоналізації електорального вибору», коли 
громадяни надавали перевагу не лише політичним програмам, 
ідеологічній артикуляції, але й особистості (персональній 
харизматичності) політичних лідерів. Питання рекрутування 
політичної еліти Івано-Франківщини до органів виконавчої влади 
області, місцевого самоврядування, впливу на цей процес з боку 
суспільства, бізнес-середовища, «Центру» порушувала у дисерта-
ційній роботі О. Науменко [22].  

М. Стефурак [23] у своєму дослідженні торкався питання 
політичного структурування елітних груп Івано-Франківщини 
через призму взаємодії «влади і опозиції». Основною доказовою 
базою дисертанта, включаючи оцінку процесів оновлення/ротації 
політичної еліти області (на рівні обласної ради, міської ради 
Івано-Франківська), був аналіз результатів місцевих виборів 
19902015 рр. У деяких інших наукових розвідках М. Стефурак 
приділяв увагу політичному позиціонуванню політичної еліти 
області, виявленому під час президентських та парламентських 
виборів [24]. Автор звертав увагу на те, що типовий виборець 
«Історичної Галичини»  будучи одним з базових регіонів 
політичних сил, які головну ставку робили на національній ідеї, на 
противагу поширеному на Сході України принципу «головне, що 
наш», користувався здебільшого підходом «не людина, а ідея». Це 
підтверджували і сталі електоральні уподобання населення Івано-
Франківщини щодо підтримки політичних сил, належних до 
національно-демократичного, «помаранчевого», «постпомаранче-
вого» таборів, представники від яких переважно і отримували 
мандати народних депутатів України від області. Певною вадою 
робіт автора було те, що вони мали загальний характер, як 
правило, обходячи стороною (окрім поодиноких випадків, 
наприклад, щодо голови обласної ради М. Яковини, очільника 
Івано-Франківської ОДА М. Вишиванюка) аналіз діяльності 
представників регіональної політичної еліти. 

До дослідження проблематики регіональної політичної еліти 
долучалися і діючі політики області. Так, В. Гладій, перший 
заступник голови Івано-Франківської облради, екс-народний 
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депутат України у дисертації «Місцеве самоврядування як ресурс 
політики євроінтеграції: досвід Вишеградської групи та перспек-
тиви для України» (2015) [25], зважаючи на зростаючу у процесі 
децентралізації роль регіональної політичної еліти (як конгло-
мерату з певним рівнем «закритих» і «самодостатніх» структур), 
намагався розглядати проблему системно, у поєднанні багатьох 
взаємозалежних чинників  вимог законодавчої бази, виборчої 
системи, яка мала забезпечити ефективність селекції регіональної 
політичної еліти, її політичну активність. У дисертації наводився 
позитивний досвід міської ради Івано-Франківська щодо 
«прозорості» діяльності інституції, посилення антикорупційної 
боротьби, залучення громадськості до контролю над діями 
політичної еліти.  

Дотичними до дослідження проблеми є й дисертаційні роботи 
за науковою спеціальністю «Економічна та соціальна географія»  
О. Штельмах [26], О. Стецюка [27], Н. Запухляк [28], П. Сухого [29], 
у яких порушувалися питання стану та перспектив розвитку 
народногосподарського комплексу Івано-Франківщини, соціально-
економічних відносин, системи державного управління та 
місцевого самоврядування. Згадані роботи містили аналіз базових 
чинників, які мали безпосередній вплив на процеси регіонального 
елітотворення, формування ресурсів політичних акторів області, 
їхнього політичного позиціонування. Серед них  історичні та 
ментальні традиції населення, етнічний склад, специфіка демо-
графічної ситуації та трудових ресурсів, господарська структура 
тощо. У дисертації В. Миронюк [30], спираючись на вплив 
електорально-соціологічних та електорально-психологічних чин-
ників, які були виявлені під час виборчих кампаній 19901999 рр., 
на терені Івано-Франківської області була визначена низка 
«електоральних субрайонів» («електоральних систем»), здійснена 
спроба діагностування та прогнозування електоральної поведінки 
населення на предмет рівня підтримки певних політичних сил, 
політичних лідерів.  

Вагомий внесок у розробку теми зробили науковці, викладачі 
Прикарпатського національного університету імені Василя 
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Стефаника. Зокрема, С. Кобута присвятив увагу участі політичної 
еліти Івано-Франківщини, належної до національно-демократич-
ного табору, у боротьбі за здобуття державної незалежності 
України на зламі 1990-х рр. [31; 32], розгортанню в області 
структур НРУ [33]. Він також досліджував стратегії діяльності, які 
втілювала у життя політична еліта на рівні міста Івано-Франків-
ська (голови міста Б. Яковишин, Я. Тихлік, Б. Борович) [34].  

В. Климончук [35; 36; 37], І. Доцяк [38], Б. Максимець [39; 40; 
41] торкалися проблеми політичної еліти Івано-Франківщини, 
досліджуючи теми, пов’язані з регіональною багатопартійністю, 
виборчими кампаніями кінця ХХ  початку ХХІ ст., електораль-
ною поведінкою населення Прикарпаття. В цілому, згадані автори 
доходили висновку, що як структурування партійного простору 
Івано-Франківської області, так і виборчі преференції громадян 
регіону, враховуючи дію соціокультурних чинників, знаходилися у 
досить «вузькому коридорі», коли домінуючу підтримку 
отримували політичні сили та їхні лідери, що підкреслювали своє 
національно-демократичне спрямування, були прибічниками 
розбудови України як національної держави з українськими 
історико-культурними ознаками, з ринковою економікою, демо-
кратичною політичною системою, зорієнтованою на європейську 
та євроатлантичну інтеграцію. Разом з тим, вони відзначали 
слабкість обласних партійних структур національно-демократич-
ного напряму та їхніх лідерів, які виявилися неефективним 
інструментом щодо лобіювання інтересів регіону, «просування» 
місцевої політичної еліти на загальнонаціональний рівень, що на 
зламі ХХХХІ ст. вело до маргіналізації останніх. Подібної точки 
зору щодо причин і наслідків поглинання місцевої політичної 
еліти з національно-демократичного табору «партією влади», 
передусім за рахунок її місцевих «агентів» з кола обласної 
адміністративно-бюрократичної еліти, керівників фінансово-
промислових груп (ФПГ), які намагалися створити корпоративні 
переваги у відносинах з іншими елітними угрупованнями, 
комерціалізації політичних відносин на Івано-Франківщині, 
дотримувався і київський дослідник О. Ляшенко, підтверджуючи 
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свої висновки результатами загальнонаціональних виборчих 
кампаній у регіоні упродовж 19912014 рр. [42]. 

В останні роки окремі питання, пов’язані з проблемою 
політичної еліти Івано-Франківщини, ставали об’єктами для 
дослідників з різних регіонів України, зокрема Д. Короткова [43] 
(контреліта, націонал-патріотична еліта), Ю. Мацієвського та 
І. Собчука [44] (вияви і наслідки поширення серед еліти процесів 
клієнтелізму), А. Романюка («регіональний формат» політичного 
процесу у Західній Україні) [45]. 

 Значний внесок у розробку проблематики, пов’язаної зі 
сучасною політичною елітою Івано-Франківської області, роблять 
аналітичні дослідницькі центри (друга історіографічна група), 
пошукова діяльність яких, окрім, власне, оприлюднення важливої 
емпіричної бази, її інтерпретації, стала важливим елементом у 
побудові двосторонньої комунікації влади і суспільства, 
поглиблення прозорості діяльності політичних еліт, процесів 
політичної участі [46].    

Уперше проблема регіональної політичної еліти Івано-Фран-
ківщини була розглянута у спільному міжнародному дослідженні 
Центру слов’янських досліджень університету Хоккайдо (Японія) і 
Центру соціально-політичних досліджень (Фонд «Діалог», 
м. Київ). Результатом цієї співпраці стало створення бази даних 
«Політична еліта українських регіонів», яка була доведена до 
2002 р. Проект містив цінну, хоча і досить фрагментарну, 
інформацію, що охоплювала короткі біографічні дані, характерис-
тики (з посиланням на газетні публікації) провідних політичних 
акторів області, які очолювали партійні, виконавчі та представ-
ницькі органи влади [47]. До їхнього кола увійшло 8 осіб  
уродженців Івано-Франківщини або тих, хто, починаючи з радян-
ських часів, працював в області: З. Куравський  перший секретар 
Івано-Франківського ОК КПУ (19901991), Д. Захарук  голова 
виконавчого комітету Івано-Франківської обласної ради (1990), 
В. Павлик  голова виконавчого комітету Івано-Франківської 
обласної ради (19901991), Представник Президента України в 
Івано-Франківській області (19921994); М. Яковина  голова 
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Івано-Франківської обласної ради, голова виконавчого комітету 
ради (19901992); С. Волковецький  голова Івано-Франківської 
обласної ради (19921998), голова Івано-Франківського облвикон-
кому, голова Івано-Франківської ОДА (19941997), М. Виши-
ванюк  голова Івано-Франківської ОДА (з 1997), З. Митник  
голова Івано-Франківської обласної ради (19982002), перший 
заступник Івано-Франківської ОДА (з 2002); В. Брус  перший 
заступник Івано-Франківської ОДА (19992002), голова Івано-
Франківської обласної ради (з 2002). Незначна динаміка оновлення 
політичних лідерів області на зламі ХХХХІ ст. (враховуючи 
цілковите вилучення з політичного життя регіону у 1991 р. 
неодмінної складової радянської епохи  КПУ, короткотермінове 
«перебування у владі» області представників Народного Руху 
України  Д. Захарука, М. Яковини, С. Волковецького) вказувала 
на істотну вагу на Івано-Франківщині «закритого типу» рекруту-
вання політичної еліти, проявів «капсулізації влади», «закритих 
процедур делегування влади» (Ю. Шведа) [48, с.358]. 

Одним з перших у країні зробив комплексне дослідження у 
галузі політичної регіоналістики Український незалежний центр 
політичних досліджень, силами якого у 2003 р. було опубліковано 
підсумкову роботу «Регіональний портрет України» [49]. До 
підготовки проекту були залучені представники місцевих 
«мозкових центрів», експерти, науковці. Складовою проекту був і 
розділ, присвячений Івано-Франківській області, у якому регіон 
характеризувався як «політично активний», зорієнтований на 
європейську модель розвитку [49, с.144]. У розділі, окрім аналізу 
політичної структуризації регіону за період 19982002 рр., 
динаміки розвитку політичних партій та їхньої участі у 
формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування, 
оцінки політичної та соціально-економічної ситуації, увага була 
прикута і до «регіональних лідерів», до вузького кола яких на той 
час були зараховані голова Івано-Франківської ОДА М. Виши-
ванюк, голова Івано-Франківська З. Шкутяк, народний депутат 
України М. Круць та ін.  
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Змістовний інформаційно-аналітичний матеріал щодо про-
цесів, дотичних до проблеми політичної еліти Івано-Франківщини, 
міститься у багатьох регулярних публікаціях Фонду «Демокра-
тичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва», зокрема у багаторічному 
проекті «Політичний портрет України» [50]. Деякі випуски 
проекту  «Вибори2002: післямова» (2002) [51], «Україна2012: 
політичний портрет» (2013) [52] містили характеристики електо-
ральної активності Івано-Франківщини, кристалізації політичних 
інтересів елітних груп регіону, чинників, що впливали на ці 
процеси. 

Помітними у галузі дослідження політичної еліти Івано-
Франківщини стали аналітичні проекти Громадянської мережі 
«ОПОРА»  «Політична карта Івано-Франківської області», 
здійснені у 2012 та 2014 рр. [53]. Їхня цінність полягала у тому, що 
відібрані до аналізу явища, їхнє порівняння давало можливість 
глибше зрозуміти суть політичних процесів, динаміку змін, що 
відбулися в області після перемоги Революції Гідності, зокрема у 
галузях групування політичної еліти, кадрового складу органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, мережі та 
потужності обласних партійних структур, статусів фінансово-
промислових груп тощо. Важливу інформацію, що поглиблювала 
уявлення про процеси функціонування регіональної політичної 
еліти, наприклад, її рекрутування, давали і результати моніторингу 
різноманітних виборчих кампаній. Зокрема, у «Громадянському 
спостереженні за черговими місцевими виборами 2015 року: 
підсумковий звіт» (2016) містилися дані щодо висування та 
реєстрації кандидатів до органів місцевого самоврядування Івано-
Франківської області, активності (задіяних стратегій) груп 
регіональної політичної еліти у виборчому процесі, виявлених 
порушень [54]. 

Увагу викликають і висновки проекту «РАДА: підзвітність, 
відповідальність, демократичне парламентське представництво», 
що здійснювався мережею «ОПОРА» у рамках програми USAID 
упродовж 20162017 рр. У ході дослідження був здійснений 
моніторинг народних депутатів України VІII скликання, які були 
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обрані в одномандатних виборчих округах Івано-Франківської 
області (серед них  Ю. Дерев’янко, А. Дирів, М. Довбенко, 
Ю. Соловей, В. Шевченко, О. Шевченко та ін.), на предмет 
відповідності якості й ефективності їхньої законотворчої 
діяльності щодо усталених критеріїв міжнародних стандартів 
демократичного парламентаризму. Результати проекту давали 
підстави стверджувати, що серед представників регіональної 
політичної еліти Івано-Франківщини, народних депутатів України 
були поширені такі явища, як низький рівень їхньої звітності, 
комунікації з виборцями, участь у розв’язанні проблем регіону [55; 
56]. Одне з останніх досліджень Громадянської мережі «ОПОРА», 
проведене напередодні президентських виборів (2018) щодо 
ймовірних ризиків використання адмінресурсу в Івано-Фран-
ківській області, виявило значний рівень «закритості» і серед 
органів виконавчої влади  Івано-Франківської ОДА, РДА [57]. 

  Івано-Франківщина була відображена й у періодичному 
моніторинговому проекті щодо розвитку суспільно-політичної та 
соціально-економічної ситуації в Україні, що проводився у 
20142015 рр. Поліським фондом міжнародних та регіональних 
досліджень і Асоціацією регіональних аналітичних центрів [58; 
59]. За результатами дослідження було випущено два збірники, що 
давало можливість порівняти динаміку змін різних аспектів 
регіонального розвитку Івано-Франківської області (серед них  
групування регіональних еліт при владі, «політичного ландшафту» 
області, бізнес-конфліктів тощо). Окрім характеристик щодо 
формальних політичних акторів на рівні голови ОДА, голів 
обласної ради та Івано-Франківської міської ради, очільників 
обласних виконавчих структур, у збірниках згадувалися і найбільш 
активні політичні діячі області (члени уряду, народні депутати 
України  І. Насалик, О. Шевченко, Ю. Дерев’янко та ін.).  

Уявлення про якісні характеристики владної еліти в Івано-
Франківській області давали результати комплексного дос-
лідження «Індекс демократичного розвитку областей України», 
здійсненого Поліським фондом міжнародних та регіональних 
досліджень у 2016 р. За підсумками виконання проекту Івано-
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Франківщина упевнено очолила «Топ5» регіонів країни з 
інтегральним «індексом демократичного розвитку» 3,48 бала 
(середній по країні  3,05). Індекси області за 10 блоками 
виявилися такими: «Стан ЗМІ» (4,1 бала, 1-ша позиція в країні), 
«Політична активність, партії, вибори» (3,9 бала, 1-ша позиція), 
«Децентралізація та діяльність органів місцевого самоврядування» 
(3,4 бала, 2-га позиція), «Громадська активність і самоорганізація 
громадян» (3,6 бала, 2-га позиція), «Міжетнічні та конфесійні 
відносини» (4,1 бала, 2-га позиція), «Діяльність державних 
адміністрацій» (3,3 бала, 3-тя позиція), «Соціально-економічний 
стан» (3,6 бала, 3-тя позиція), «Стан реалізації захисту прав 
людини» (3,3 бала, 4-та позиція), «Боротьба з корупцією» 
(2,6 бала, 7-ма позиція) [60]. Згідно з аналізом експертів Івано-
Франківщина значно випереджала інші області країни у «демокра-
тичних перетвореннях». Вона характеризувалася як така, що 
належала до регіонів «змішаного/перехідного типу», що далеко 
просунулася на шляху побудови «конкурентного й плюралістич-
ного політичного режиму», однак лише наближалася до стандартів 
країн з ліберальною демократією [61, с.4851].  

Матеріали щодо політичної еліти Івано-Франківської області 
були присутніми й у регулярних публікаціях Комітету виборців 
України, його обласного представництва. Зокрема, це серія 
(починаючи з 2012 р.) аналітичних видань, присвячених виборам 
до Верховної Ради України, місцевих рад. Вона містила у себе 
аналіз найбільш рейтингових кандидатів (представників груп 
політичної і бізнесової еліти), їхніх виборчих ресурсів [62], 
електоральну поведінку виборців області [63]. У подальшому 
обласне представництво КВУ здійснювало моніторинг на терені 
Івано-Франківщини щодо процесів люстрації [64], запобігання та 
регулювання в середовищі депутатів місцевих рад конфліктів 
інтересів [65]. 

Значну цінність у дослідженні проблеми становлять і 
напрацювання аналітичних центрів, що розташовані безпосе-
редньо в Івано-Франківській області. Так, серед обмеженого кола 
діючих неурядових дослідно-аналітичних організацій [66, с.273], 
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що вивчали проблеми елітології, варто виділити Громадську 
організацію «Центр політичного моніторингу», зокрема, його 
дослідження «Моніторинг виборчого процесу у Івано-Франківській 
області», листопад 2005квітень 2006», у якому було відстежено 
партійно-політичне структурування регіональної еліти напередодні і 
під час виборів до Верховної Ради України у 2006 р. [67]. 

Вартий на увагу і доробок регіональної громадської 
організації «Центр політичних студій та аналітики», яка у 2018 р. 
долучилася до проекту «Атестація депутатів місцевих рад» (проект 
започаткований обласними структурами Комітету виборців 
України, здійснювався за підтримки Національного фонду 
демократії (NED, США). Суть проекту полягала у комплексному і 
безперервному моніторингу персональної діяльності депутатів 
Івано-Франківської міської ради, включаючи аналіз ресурсної бази 
депутатів, використання ними під час здійснення політики 
різноманітних стратегій. До моніторингу була внесена 21 позиція 
критеріїв оцінювання, які стосувалися якості виконання депу-
татами своїх обов’язків, рівня відкритості для виборців, прозорості 
діяльності, доброчесного представництва інтересів громади, 
підзвітності, непричетності до корупційних дій. Результати 
проекту були представлені у підсумковому звіті «Атестація 
депутатів місцевих рад. 3-й рік повноважень. Івано-Франківська 
міська рада» [68], інтерактивній таблиці «Персональна оцінка 
депутата» [69]. За підсумками роботи у 2018 р. жодний депутат не 
отримав оцінки «5», майже третина депутатів отримала оцінки 
«3». І хоча за формальними ознаками ефективність діяльності 
місцевої політичної еліти, зосередженої у міській раді Івано-
Франківська упродовж 20172018 рр., зросла незначним чином, з 
боку громадськості і надалі залишалися питання щодо «приватних 
інтересів депутатів» (непрозорості статків, низької культури 
декларування доходів, виявів корупційних дій тощо) [70; 71]. 

Серед матеріалів, належних до третьої групи  публіцистика, 
журналістські розслідування, – варто виділити глибокі за 
концептуальним осмисленням статті, розміщені як у загально-
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українських («Дзеркало тижня», «Українська правда» та ін.), так і 
регіональних інформаційно-аналітичних виданнях (ZIK, «Західний 
кур’єр», «Галицький кореспондент», News.if.ua. та ін.). Передусім, 
це статті, що присвячувалися аналізу діяльності очільників Івано-
Франківської ОДА (зі зазначенням причини призначення 
«Центром», ділових якостей лідера, характеристики стилю 
керівництва, взаємодії з регіональним політичним істеблішментом, 
включаючи і його опозиційну частину). За характеристиками 
формальних політичних лідерів Івано-Франківщини, як, скажімо, 
голови Івано-Франківської ОДА М. Вишиванюка, який найдовше 
керував областю («він підпорядкований Президентові  всі решта 
йому», «звик приймати рішення особисто і особисто за них 
відповідати» [72]), можна судити про рівень політичних відносин 
у регіоні, перспективи їхнього наступного розвитку [73]. 

У статті О. Глушкевич «Доля губернатора…» авторка, окрім 
влучних характеристик усіх політичних очільників області з 1991 
по 2010 рр.  «перший», «репресований», «з губернатора  у 
дипломати», «старийновий», «революційний», «губернатор з 
бізнесу», аналізувала їхню політичну діяльність як у час 
перебування «на владному олімпі» в області (зв’язки «по 
горизонталі» з політичним середовищем регіону, відносин з 
«Центром»), так і після відставки [74]. Прискіпливий аналіз 
провідних акторів політичної еліти Івано-Франківщини здійснив 
О. Довбуш («Політична еліта Прикарпаття. Частина перша. 

                                           
 Про недостатню увагу до Івано-Франківської області (аналіз 

суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації регіону), що 
свідчило про її  периферійність, вказував і зміст такого видання, як 
Державний бібліографічний покажчик «Літопис газетних статей». Якщо на 
початку державної незалежності України згадки про Івано-Франківську 
область містилися майже у кожному з випусків, що стосувалися таких тем, як 
«суспільно-політична ситуація», «економіка», «партійні організації», то у 
наступних, особливо з перенесенням видання збірника у 1993 р. до Києва, у 
ньому містилися лише поодинокі згадки про публікації щодо Івано-
Франківщини, та і то переважно у галузях, не пов’язаних зі суспільно-
політичними процесами (статті зі статистичними даними, у галузі мистецтва 
та культури, краєзнавства тощо). 
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Народжені в СРСР» [75], «Політична еліта Прикарпаття  2. 
Народжені помаранчевою революцією» [76]). На його переконання, 
політична еліта, яка утвердилася в Івано-Франківській області, 
була сформована за часів президентства Л. Кучми  В. Ющенка (в 
особі останнього її представники здебільшого «намагалися поба-
чити того самого Кучму тільки у перелицьованому жупані» [75]). 
Після «помаранчевої революції» в області спостерігалося 
формальне оновлення регіонального політикуму, яке здебільшого 
зводилося до ротації ключових політичних гравців між органами 
виконавчої влади і місцевого самоврядування, що відбувалося під 
патріотичними гаслами, патронатом політичних партій, належних 
до «помаранчевого табору». Сама ж влада на Івано-Франківщині, у 
якій «політиків-романтиків» 1990-х рр. замінили «політики-
прагматики», набула ознак «сімейно-кланового підряду». Деяким 
представникам політичної еліти Прикарпаття, наприклад, голові 
міста Яремче, у майбутньому  очільнику Івано-Франківської ОДА 
М. Палійчуку [77; 78], вдалося, навіть, стати кумом Президента 
України В. Ющенка, що позитивно позначилося на його 
політичній кар’єрі. Одним з виявів цих процесів стало утворення в 
регіоні неформальних центрів тяжіння навколо голів Івано-
Франківської ОДА, що супроводжувалося «підтягуванням» до 
влади бізнес-партнерів, родичів очільників області. Постійна 
ротація останніх не дозволила набути цьому процесу 
інституційного характеру.  

Натомість, як свідчили редакторські та авторські публікації у 
ЗМІ [79; 80; 72], згадані умови функціонування влади цілком 
підходили для створення «вотчин» керівниками меншого 
масштабу, які, враховуючи їхню незначну ресурсну базу, 
виступали агентами впливу провідних політичних сил країни, що, 
у свою чергу, прискорювало інтегрування регіональної політичної 
еліти Івано-Франківщини до загальнополітичних процесів, 
каталізувало її партійно-політичне групування, сприяло «проник-
ненню» в область політичних партій різного спектра, які, 
«знаходячи порозуміння» з місцевою елітою [81], зміцнювали свої 
впливи в регіональних органах державного управління та 
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місцевого самоврядування. Разом з тим, автори доходили 
обґрунтованих висновків, що поширення на Івано-Франківщині 
багатьох провладних партійних проектів, навіть перетворення їх 
на домінуючі в політичному житті, без достатньої підтримки 
суспільства («влада має владу над лідерами, але лідери не мають 
влади над народом» [82]), мало тимчасовий характер. 

Передусім, це стосувалося З. Шкутяка  голови Івано-
Франківська у 19982006 рр., заходами якого на зламі ХХХХІ ст. 
була утворена політична група, яка, спираючись на підтримку 
опозиційних політичних партій у часи Президента України 
Л. Кучми, створила конкуренцію у політичних впливах Івано-
Франківської ОДА, що призвело до створення в області двох 
політичних «центрів тяжіння» (пропрезидентського і опозицій-
ного). «Сімейний підряд династії панства Шкутяків» [83; 84], що 
стосувалося як здійснення політики представниками цієї групи, 
так і процесів селекції політичної еліти на рівні обласного центру і 
регіону, прослідковувався журналістами і після того, як З. Шкутяк 
був обраний народним депутатом України, увійшовши до кола 
осіб, наближених до Президента України В. Ющенка. Посади 
заступника голови пропрезидентської партії Народний Союз 
«Наша Україна», прямі зв’язки з верхніми ешелонами влади в 
умовах тривалої відсутності в області «авторитетної альтер-
нативи» [85] давали можливість З. Шкутяку «просувати» на 
посади у структурах виконавчої влади області (ОДАРДА), 
органів місцевого самоврядування як колишніх співробітників, 
бізнес-партнерів, так і власного сина  П. Шкутяка, який очолив 
районну державну адміністрацію (РДА). Варта на увагу й 
біографічна довідка останнього, яка свідчила про існуючі в регіоні 
ефективні канали щодо «входження до еліти»  він закінчив Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу 
(відому установу з продукування державних кадрів), а також 
задовго до старту у політичній кар’єрі  Міжрегіональну академію 
управління персоналом [83]. 

 ЗМІ приділяли увагу й іншим центрам впливу, групуванням 
політичної еліти області. Серед помітних можна назвати існуючу з 
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кінця 1990-х рр. так звану «групу Насалика», яку очолював 
І. Насалик [86; 87; 88]  народний депутат України декількох 
скликань, міністр енергетики та вугільної промисловості України, 
котрий тричі обирався головою м. Калуша. Осідком цієї 
політичної групи була Калуш-Долинська агломерація («вотчина 
Насалика»), друга за потужністю після Івано-Франківська, 
головний промислово-нафтогазовидобувний район області. Були 
обраховані і ресурси, завдяки яким І. Насалик тривалий час 
«тримався на плаву» у конкурентній боротьбі за утримання 
владних повноважень. Передусім, це було ефективне викорис-
тання ним як співпраці з ФПГ, що займалися паливно-
енергетичним сектором (П. Димінський, І. Єрємєєв), так і 
«партійних парасольок» (включаючи партії Народний Союз «Наша 
Україна», ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ», ПАРТІЯ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»).  

Поразку на проміжних виборах до Верховної Ради України в 
ОВО № 85 у 2016 р. С. Насалика (Насалика-молодшого) на 
користь висуванця від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ  УКРОП» В. Шевченка (молодшого 
брата співвласника гірськолижного курорту «Буковель», народ-
ного депутата України VII та VIII скликань О. Шевченка) 
журналісти розцінювали як завершення у районі «епохи 
Насаликів» [89]. Це пов’язувалося з тим, що у боротьбу за 
виборчий округ, а зрештою, і з метою посилення своїх позицій у 
регіоні, вступили не лише «свої» місцеві політики, але й 
багатоваговики, насамперед І. Коломойський (ФПГ «Група 
Приват»), активно підтримуючи швидко прогресуючий у другому 
десятилітті ХХІ ст. новий центр політичного впливу в регіоні  
«команду Шевченка» [90; 91]. 

Як відмічалося у публікаціях журналістів [92; 93; 94], 
згаданий процес щодо монополізації влади в регіоні, зміцнення 
позицій груп політичної еліти, пов’язаних з ФПГ, був викликаний 
як діями «Центру», так і нерозвинутістю структур громадянського 
суспільства, критичним станом у галузі соціально-економічних 
відносин (поширення неконтрольованих трудових міграцій, 
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низького рівня життя населення, поширення бідності, безробіття 
тощо). Незважаючи на радикалізацію настроїв суспільства, що 
разом зі зниженням впливів діючої політичної еліти в області 
створювало умови для її оновлення [95; 96] (зокрема під час 
виборів), реалії політичного життя, сформовані в умовах 
гібридного політичного режиму, всіляко стримували цей процес. 
Як виявилося, на виборах найбільший шанс на перемогу 
отримували не особи, які «дбали про свій округ та своїх виборців», 
а носії високого соціального статусу  чиновники різного рівня, 
які водночас були членами «партій влади», бізнесмени чи 
кримінальні елементи [97]. 

Згідно з редакторською статтею «Деловой столицы» саме 
такий розклад призвів до того, що політична еліта Івано-
Франківщини після перемоги «помаранчевої революції» була 
розколота на декілька таборів, головним чином перебуваючи між 
впливами НРУ та пропрезидентської Політичної Партії «Наша 
Україна». Від гострого конфлікту їх утримувало одне  намагання 
нейтралізувати сильного опонента в особі Ю. Тимошенко (ВО 
«Батьківщина») [98]. У подальшому особливість електоральної 
поведінки «галичан» (присутність «конформізму та меркантиль-
них цінностей», які значною мірою прикривалися «національно-
патріотичними гаслами» [99]) разом з дією адміністративного 
чинника призвели до ситуації, коли у часи президентства 
В. Януковича область опинилася перед перспективою «погли-
нання» ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ». 
Принцип «гуцули завжди обирають своїх» давав значні шанси на 
зміцнення політичних позицій у регіоні місцевим політикам-
«регіоналам»  М. Вишиванюку (голова Івано-Франківської ОДА), 
В. Чуднову (народний депутат України), З. Митнику (екс-голова 
обласної ради, екс-міністр охорони здоров’я України) та ін. [86].  

Наростання напруження суспільно-політичної ситуації на 
Івано-Франківщині після місцевих виборів 2010 р. висвітлювала 
Д. Назарчук [100]. На її переконання, потужна мобілізація протест-
ного електорату на тлі глибокого розчарування прикарпатців у 
своїх «помаранчевих» кумирах, надія на радикальність молодих 
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політичних гравців призвели до створення в області чергових 
центрів гострого протистояння, які уособлювалися з головою 
Івано-Франківської обласної ради О. Сичем (ВО «Свобода») та 
очільником Івано-Франківської ОДА М. Вишиванюком (ПОЛІ-
ТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ»). Останній же, чи не 
вперше, втрачаючи ініціативу, був вимушений все більшу 
активність витрачати на реагування на дії своїх політичних 
опонентів. 

Значну увагу журналісти приділяли динаміці змін у 
розстановці політичних сил області, перспективам партійно-
політичного структурування політичної еліти після перемоги 
Революції Гідності. Про це, зокрема, йшлося в аналітичній статі 
Д. Буковського, С. Бурчука, Ю. Васильченка, Ю. Вишневського 
(«Кто пришел на место «смотрящих» [101]), яка пов’язувала зміну 
персонального складу провідних політичних інституцій області з 
появою в регіоні цілком нової політичної сили  пропрезидент-
ської ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 
Насправді, як підкреслювалося у публікації, істотне онов-
лення/ротація упродовж 20142015 рр. політичної еліти в області, її 
групування зводилося головним чином до алгоритму «Прикарпаття 
на двох»  персонального протистояння між Президентом України 
П. Порошенком і лідером ФПГ «Приват» І. Коломойським. 

 Ця ситуація знайшла подальше розкриття у спільному 
спецпроекті редакції газети «Деловая столица» та суспільно-
політичного порталу Depo.ua (обидві структури належні до ПрАТ 
«Картель») за назвою «Кто управляет страной…». Аналізуючи 
ситуацію щодо регіональної політичної еліти після місцевих 
виборів 2015 р., журналісти назвали західні області України 
територією, де «зміцнилися сірі кардинали» [102]. Влучною, 
такою, що значною мірою відображало процеси на Івано-
Франківщині в останні роки, була і преамбула дослідження: «При 
всій ролі центральних керівників регіональна політика вершиться 
насамперед на місцях  чиновниками, бізнесменами, депутатами 
місцевих рад. Саме вони в кінцевому підсумку встановлюють 
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правила гри в своєму колі. А під ці правила змушені 
підлаштовуватися і пересічні мешканці» [103]. 

Подальший аналіз зміни конфігурації політичного структуру-
вання політичної та економічної еліти Івано-Франківщини, яке 
відбувалося на тлі поступового зміцнення пропрезидентських сил 
(за рахунок кадрових призначень голови ОДА О. Гончарука), що, 
як наслідок, вело до підвищення рівня напруги і перетворення 
«Прикарпаття на гарячий полігон виборчих змагань», містився у 
публіцистичних статтях О. Глушкевич [104], М. Мозоля та 
Ю. Мацієвського [105]. Зокрема, згідно з позицією останніх в 
області наприкінці 2018 р. утворилося три неформальні політичні 
центри впливу, які охопили провідні групи місцевої політичної та 
економічної еліти, зосереджені в органах виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, обласних відділах політичних партій, 
ФПГ області, а також народних депутатів України від Івано-
Франківщини. Такий стан в області спровокували дії керівництва 
таких політичних сил, як ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ» (1); ВО «Свобода» та ВО «Батьківщина» (2), 
які діяли у політичному союзі, а також ФПГ «Приват» (3). 
Зважаючи на те, що жодна з них не володіла монополією на владу, 
політична ситуація на Івано-Франківщині характеризувалася як 
така, що мала високий рівень конкуренції, однак низький рівень 
конфліктності. Автори (згадані М. Мозоль та Ю. Мацієвський, 
Д. Буковський [106]) зазначали і на такому рецидиві неформальних 
політичних практик на Івано-Франківщині (це видавалося несуміс-
ним з перемогою Революції Гідності), як поширення «політичного 
клієнтелізму», запровадження «персонального кураторства» над 
областю. Таким, починаючи з 2015 р., став для Івано-Франківщини 
«неформальний куратор регіону від БПП», представник «вінниць-
кого політичного клану», народний депутат України А. Матвієнко.  

Після 2015 р. з поширенням в області мережі об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ), що передбачало істотні зміни в 
адміністративно-політичній сфері, зміну фінансових потоків, а 
зрештою  чергове переформатування груп політичної еліти, ці 
процеси були під особливою увагою ЗМІ. Журналістські матеріали 
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включали оцінку темпів утворення ОТГ, участь у цьому процесі 
владних структур. Враховуючи прагнення місцевих керівників 
зберегти впливи і посади, був виявлений такий алгоритм їхнього 
реагування на нове політичне явище: обласні/районні елітні групи 
прагнули створювати ОТГ на «базі старих адміністративних 
районів» або «намагалися гальмувати процес», якщо не мали 
гарантій на здобуття контролю над ОТГ чи очолити ці структури 
[107; 108; 109]. На Івано-Франківщині під час виборів до ОТГ було 
зафіксоване нове специфічне явище в середовищі регіональної 
політичної еліти  поява так званих «дауншифтерів», коли за 
підтримки «партії влади» новоутворювані сільські ОТГ почали 
очолювати політичні фігури районного та, навіть, обласного 
масштабу (на рівні голів РДА, голів районних рад, очільників 
структур ОДА), здебільшого належних до «президентської 
команди» [110]. 

 Особливу цінність щодо поглибленого уявлення про 
характеристики сучасної політичної еліти Івано-Франківської 
області давали матеріали різноманітних журналістських 
розслідувань. Так, постійну увагу загальнонаціональні та обласні 
ЗМІ у редакторських та авторських статтях приділяли моніторингу 
діяльності (включаючи питання професійності та відповідальності, 
доброчинності, участі у скандалах, динаміки зростання статків) 
таких провідних політиків області, як голові Івано-Франківської 
ОДА О. Гончаруку (з 2014 р.) [111], голові Івано-Франківської 
обласної ради О. Сичу (з 2015 р.), голові Івано-Франківської 
міської ради Р. Марцінківу (з 2015 р.) [112; 113], народним 
депутатам України від Івано-Франківщини (зокрема, М. Довбенку 
[114], В. Шкварилюку [115]).  

Журналісти, громадські активісти, волонтери, причетні до 
обласної структури Громадського руху «ЧЕСНО», проводили 
розслідування на предмет дотримання доброчесності, професій-
ності, сумлінності виконання обов’язків депутатами Івано-
Франківської міської ради [116; 117; 118]. Аналіз діяльності 
депутатів міської ради VI скликання (2015) давав обґрунтовані 
підстави для таких тверджень з боку активістів громадянського 
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суспільства: «вони прийшли в раду займатись не депутатською 
роботою, а підтримувати власний підприємницький інтерес» [119]. 
Вияви недоброчесності, корупції в органах місцевого 
самоврядування (за індикаторами: «прозорість і підзвітність», 
«конфлікт інтересів», «політична корупція», «наявність 
корупційних ризиків») стали предметом розслідувань з боку низки 
антикорупційних громадських організацій, наприклад, обласного 
представництва Всеукраїнського руху з протидії корупції «Під 
контролем» [120]. Журналістські розслідування «Центру 
громадського моніторингу та досліджень» торкалися як аналізу 
діяльності депутатів Івано-Франківської обласної ради [121], міської 
ради обласного центру [122], так і рад нижчого рівня (зокрема, 
Рогатинської міської ради [123]). 

Утім, окрім боротьби проти корупції, виявів недоброчесності 
у середовищі депутатського корпусу, обласні ЗМІ висвітлювали і 
діяльність депутатів, які могли бути еталонами виконання своїх 
обов’язків, громадян з високим почуттям громадянського 
обов’язку. Зокрема, це стосувалося низки депутатів міської ради 
Івано-Франківська VI скликання (20102015)  моральних автори-
тетів, які не потрапили до наступного складу ради. Це були 
депутати, які сумлінно виконували свої обов’язки, захищали 
інтереси місцевої громади, неодноразово з принципових позицій 
публічно виступали проти сумнівних рішень ради, а також її 
керівництва. Згідно з аналізом, проведеним Т. Соболик [124], 
таких екс-депутатів, «яких істотно бракуватиме у новій раді», 
об’єднувало те, що вони не належали до «політиків-бізнесменів», 
не брали участі у кулуарних чи партійних схемах. Тобто, вони не 
мали тих якостей та виборчих ресурсів, які в умовах гібридного 
режиму мали забезпечити їм перемогу на виборах. 

У полі зору ЗМІ була присутня і тема взаємин влади і бізнесу, 
сприяння органів виконавчої влади у розвитку малого та 
середнього підприємництва області, селекції майбутньої підприєм-
ницької еліти. Зокрема, йшлося про реалізацію проекту «Підви-
щення підприємницького потенціалу транскордонного регіону 
шляхом створення інституцій підтримки підприємництва», його 
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складової  відкриття у районах області центрів розвитку 
підприємництва «Бізнес-інкубаторів», що поширювалося насам-
перед на студентів, молодих підприємців, а згодом  на ветеранів 
Антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил (АТО, 
ООС) [125; 126]. У руслі проблеми гармонізації взаємин між 
обласною владою і малим та середнім бізнесом публікувалися 
матеріали, присвячені діяльності такої авторитетної структури, як 
Регіональне відділення Українського союзу промисловців і 
підприємців, його ініціатив, спрямованих на прискорення 
соціально-економічного розвитку області, посилення прозорості і 
підконтрольності влади на всіх рівнях, об’єднання зусиль влади, 
підприємців і суспільства у подоланні корупції [127; 128; 129].  

Загалом, аналіз історіографічної бази дає підстави для 
ствердження, що проблема регіональної політичної еліти Івано-
Франківщини не була предметом цілеспрямованого системного 
дослідження. Окремі питання, пов’язані з політичною елітою 
області, її оновленням, переважно знаходили висвітлення через 
призму її участі у становленні новітньої Української держави у 
1990-х рр., у виборчих процесах, подіях «помаранчевої революції» 
та Революції Гідності. Натомість, сучасні виклики, що постали 
перед країною, вимоги щодо поглибленого дослідження проблеми 
політичної еліти на регіональному рівні вимагають як пошуків 
нових тем для досліджень, так і певної методологічної еволюції, 
використання міждисциплінарних підходів. Зокрема, це стосується 
застосування просопографічного методу, який дозволяє більш 
чітко окреслити і детально вивчити склад елітарних груп, 
горизонтальні і вертикальні зв’язки у їхньому середовищі, виявити 
регіональну специфіку і зв’язок між механізмами соціальної 
мобільності та еволюції еліт. Існуючі ж напрацювання вітчизняних 
дослідників з проблеми дають можливість у подальшому значно 
поглибити і конкретизувати знання щодо політичної еліти Івано-
Франківської області, уявлення про процеси, які відбувалися в її 
середовищі за останні тридцять років, включаючи такі напрями, як 
особливість формування регіональної політичної еліти, основні 
етапи її розвитку, ціннісні орієнтації груп політичної еліти, 
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внутрішня структура політичної еліти, її сегментування за 
вектором «правляча еліта  опозиційна еліта», особливості взаємо-
відносин у середовищі елітних груп та їхньої взаємодії з нееліт-
ними прошарками суспільства, динаміка та механізми оновлення 
регіональної політичної еліти, використання регіональною полі-
тичною елітою формальних і неформальних практик, вплив еліти 
на процеси трансформації регіонального політичного режиму. 
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В’ячеслав Яремчук 
 

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Стаття присвячена аналізу джерельної бази (опублікованих 

документів органів державної влади та місцевого самовря-
дування, матеріалів, розміщених на сайтах політичних діячів 
області, а також громадських організацій, соціологічних дос-
ліджень, архівних документів, публікацій у ЗМІ, інформаційно-
довідкових видань, джерел особового походження), що висвітлюють 
проблему функціонування регіональної політичної еліти Івано-
Франківської області у роки державної незалежності України.  

 Ключові слова: регіональна політична еліта, Івано-
Франківська область, джерельна база.  

Vyacheslav Yaremchuk. Political elite of Ivano-Frankivsk region 
as an example: source base of the research. The article is dedicated to 
the analysis of the source base (published documents of public 
authorities and local self-government, materials posted on the websites 
of political figures of the region, as well as public organizations, 
sociological researches, archival documents, publications in mass 
media, information and reference sources, sources of personal origin) 
cover the problem of functioning of the regional political elite of Ivano-
Frankivsk region during the years of state independence of Ukraine. 

 Key words: regional political elite, Ivano-Frankivsk region, 
source base. 

 
Складний процес трансформації політичної системи України, 

новітні виклики, що постали перед суверенною країною у 
ХХІ столітті, потребують прискіпливого діагностування стану 
політичної еліти, її здатності до ефективного і відповідального 
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виконання покладених на неї багатоманітних функцій. Сучасні ж 
процеси децентралізації висувають на порядок денний і 
дослідження у галузі регіональних політичних еліт України, які 
(зважаючи на специфіку їхнього формування та функціонування, 
наявні ресурси, ціннісні орієнтації, використання у здійсненні 
політики формальних і неформальних практик тощо) прагнули не 
лише представляти і захищати інтереси регіонів/областей на 
загальнодержавному рівні, але й до встановлення контролю над 
останнім. Виходячи з актуальності порушеної проблеми, метою 
статті є аналіз та систематизація існуючої джерельної бази, 
необхідної для розкриття теми регіональна політична еліта на 
прикладі Івано-Франківської області за період 19912018 рр. 

 Коло джерел, що стосується проблеми політичної еліти Івано-
Франківщини, є доволі широким і різноплановим. У його межах 
можна виділити декілька основних груп, виходячи з їхнього 
походження, призначення, носіїв інформації. 

До першої групи відносимо документи, що розміщувалися на 
сайтах центральних і обласних органів державної влади та 
місцевого самоврядування, персональних сайтах політичних 
акторів області, на сайтах громадських організацій. Передусім це 
стосується матеріалів Центральної виборчої комісії (ЦВК), 
офіційний сайт якої (https://www.cvk.gov.ua/) є джерелом 
достовірної інформації щодо перебігу виборчих кампаній з виборів 
Президента України, депутатів рад усіх рівнів. Зокрема, це дані 
щодо кандидатів у депутати рад (вони містили у себе біографічні 
відомості суб’єктів виборчого процесу, їхній соціальний статус, 
партійність, передвиборчі програми), а також результати 
голосування. Зважаючи на те, що на сайті ЦВК були представлені 
матеріали, пов’язані з виборами до Верховної Ради України 
20062014 рр. та місцевими виборами 20102015 рр., це потребує 
звернення до інших носіїв інформації. Матеріали щодо народних 
депутатів з Івано-Франківщини розміщені на офіційному веб-
порталі Верховної Ради України (https://rada.gov.ua/). Вони 
являють собою розгорнуті списки народних депутатів України 
ІVIІI скликань (19902019), які також містять біографічні дані 
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депутатів, інформацію про їхню партійність та кар’єрне зростання, 
належність до фракцій та груп, законотворчу діяльність [1].  

На особливу увагу заслуговують документи, які відображають 
процеси інкорпорації до кола регіональної політичної еліти, 
пов’язаної з виконавчою гілкою влади, її циркуляцією/ротацією. 
Зокрема, це укази Президента України про призначення чи 
звільнення з посад провідних політичних акторів області  
Представника Президента в Івано-Франківській області, згодом  
голів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА) [2], 
а також очільників районної ланки  Представників Президента 
України у районах Івано-Франківської області [3], голів районних 
державних адміністрацій (РДА), які подані на офіційному сайті 
Президента України (https://www.president.gov.ua/), сайті Верхов-
ної Ради України (https://zakon.rada.gov.ua/laws). Інформацію про 
політичну еліту Івано-Франківщини, зміну її статусних позицій 
дають і постанови Кабінету Міністрів України, зокрема, щодо 
присвоєння рангів державним службовцям області [4].  

Важливим джерелом для дослідження проблеми регіональної 
політичної еліти на Івано-Франківщині є активно діючі 
(починаючи з першого десятиріччя ХХІ ст. [5]) офіційні сайти 
місцевих органів державної виконавчої влади. Так, на сайті 
провідної політичної інституції області  Івано-Франківської ОДА 
(http://www.if.gov.ua/) розміщені матеріали, які дають уявлення 
про її керівництво  голову, першого заступника, заступників (їхні 
біографії, здобутки трудової та політичної діяльності, декларації 
про доходи [6]), використання ними під час виконання службових 
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оновлення сайта ОДА, а також її підрозділів  РДА регламентовані вимогами 
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обов’язків різноманітних стратегій, як на регіональному рівні, так і 
у відносинах з центральними органами виконавчої влади країни 
(наприклад, звіти про діяльність ОДА за 20152017 рр. [7]).  

Аналогічний матеріал щодо політичних акторів районного 
масштабу  голів, перших заступників, заступників, керівників 
апарату (включаючи короткі біографії, інформацію про освіту, 
стаж і місце попередньої роботи, участь у роботі виконавчих 
структур і органів місцевого самоврядування, декларації про 
доходи за декілька останніх років) містять офіційні сайти 14 РДА 
області [8]. Проведений аналіз персонального складу діючих голів 
РДА (станом на червень 2019 р.) давав можливість виявити певну 
регіональну специфіку процесу рекрутування політичної еліти в 
області. Як правило, очільники райдержадміністрацій, які 
вступили на посаду у 20152018 рр., були пов’язані з районом 
призначення (місце постійного проживання чи діяльності). 
Половина з них мала досвід управлінської роботи, працюючи у 
попередній час у структурах РДА чи радах різних рівнів. Деякі ж 
потрапили у крісло голови виконавчої структури району лише з 
досвідом роботи на одному підприємстві або ж мали статус 
«тимчасово безробітних». Про існуючі певні традиційні канали 
інкорпорації до кола політичної еліти свідчило те, що понад чверть 
з діючих голів РДА були випускниками відомого в Україні Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і 
газу.  

Незважаючи на інформативність, оперативність розміщення 
документів, офіційні сайти Івано-Франківської ОДА та РДА 
мають і певні вади. По суті, вони становлять «оперативну 
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?category=1&id=3796). Така ситуація зберігалася і у 20152019 рр. 
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джерельну базу» [9, с.17] в електронній формі, яка перебуває у 
відкритому доступі. Після ж виконання «оперативної функції» 
(інформативної, комунікаційної) цінна інформація більше не 
відображалася у документаційних фондах цих установ, набуваючи 
функцій архівних документів та історичних джерел. У першу 
чергу це стосувалося керівного складу держадміністрацій, ротація 
якого, як правило, відбувалася у термін 13 роки. Зважаючи на це, 
матеріали, що відображали діяльність екс-очільників ОДАРДА, 
були присутні на офіційних сайтах у вигляді окремих «залиш-
ків» [10]. Офіційні сайти держадміністрацій оминали і тему щодо 
партійності керівництва інституцій.  

Змістовну інформацію про групи політичної еліти Івано-
Франківщини, сконцентровані у представницьких органах 
місцевого самоврядування, дають офіційні сайти Івано-Франків-
ської обласної ради, Івано-Франківської міської ради, 14 районних 
рад, 6 міських рад міст обласного підпорядкування. Варто 
зауважити, що у законодавстві України, на відміну від органів 
виконавчої влади, окрім загальної регламентації, відсутні єдині 
стандарти щодо ведення офіційних сайтів органами місцевого 
самоврядування, які здійснювали їхнє інформаційне наповнення в 
обсязі та у спосіб, що визначалися розпорядженнями голів 
рад [11]. Це стосувалося як термінів розміщення, повноти, так і 
оперативності оновлення матеріалів. Серед обов’язкових елемен-
тів структури сайтів рад різних рівнів були такі: інформація про 
керівництво та депутатський склад чинної ради, матеріали, що 
відображали поточну діяльність рад, інформація (вибірково) про 
склад і діяльність рад попередніх скликань. 

                                           
 Перелік офіційних сайтів та друкованих ЗМІ (до грудня 2018 р.) 

органів державної влади і місцевого самоврядування Івано-Франківської 
області представлений у Додатку 1. 

 Їхня структура, інформативне наповнення, оновлення матеріалів 
відбувалося на підставі вимог національного законодавства, зокрема Закону 
України «Про місцеве самоврядування» (1997), Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» (2011) та ін. 
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На сайті Івано-Франківської обласної ради (https://orada.if.ua) 
знаходиться значний масив джерел, що стосуються персональ-
ного складу представницького органу поточного VII скли-
кання (20152019)  керівництва ради (голови, першого 
заступника, заступника) [12], депутатського корпусу [13], помічни-
ків-консультантів депутатів, а також списки депутатів ради 
ІVI скликань (починаючи з IV скликання зі зазначенням партій-
ності, соціальної належності). Тематичні сторінки сайта  «Обласна 
рада», «Діяльність ради», «Документи» являють собою електронну 
базу документів, що відображають основні напрями функціону-
вання ради, реагування її керівництва, депутатів на актуальні 
політичні та соціально-економічні події країни та регіону. Серед 
них – річні звіти голови обласної ради (20112018), рішення сесій 
ради (20102019), стенограми пленарних засідань (20152019), 
протоколи сесій (20152018), протоколи засідань постійних 
комісій (20152019), результати поіменних голосувань депута-
тів (20152019), депутатські запити (20152018) та ін. Інформа-
тивною, постійно поновлюваною є сторінка сайта «Районні, міські 
ради» [14], яка містить перелік діючих голів місцевих рад та РДА, 
а починаючи з 2015 р. – ще і очільників об’єднаних терито-
ріальних громад.  

 На сайтах районних та міських рад області розміщуються 
документи, що переважно стосуються функціонування інституцій 
поточного – VII скликання (інформація про керівний склад, 
депутатський корпус, «Проекти рішень», «Протоколи засідань», 
«Результати поіменних голосувань», «Відвідування засідань» 
тощо). Натомість, електронні архіви сайтів містять інформацію 
про роботу рад попереднього – VI скликання (2010–2015). На сайті 
Івано-Франківської міської ради збірка документів («Розпо-
рядження міського голови», «Рішення виконавчого комітету», 
«Рішення міської ради») охоплює період 2006–2019 рр. [15]  

Певна різниця існує у структурі та обсягах подання 
матеріалів, зокрема, щодо персонального складу рад. Так, на сайті 
Івано-Франківської міської ради, окрім розлогої інформації щодо 
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керівного складу ради  голови та секретаря ради (включаючи 
біографічні довідки, дані про освіту, трудовий стаж та політичну 
діяльність), у розділі «Депутатський корпус» міститься система-
тизована інформація про депутатів (округ, який представляє 
депутат, і його межі, місце та час персонального прийому 
виборців, партійна та фракційна належність, комісія, у якій працює 
депутат, дата його народження, інформація про рівень освіти, його 
запити та річні звіти) [16]. Наразі, вона, на переконання експертів, 
була неповною і недостатньо актуалізованою. Зокрема, на сайті не 
були представлені дані, що висвітлювали біографію депутатів, 
навчальні заклади, які вони закінчили, місце постійної роботи, 
сімейний стан, депутатські ініціативи тощо [17]. «Списки 
депутатів» районних рад містять обмежене коло даних про 
депутатів. Наприклад, Богородчанська районна рада [18]  «рік 
народження депутатів, їхній рівень освіти, партійність, місце 
роботи та посада, місце проживання, суб’єкт висування»; 
Тлумацька районна рада [19]  «партійність, місце роботи і посада, 
номер мобільного телефону»; Снятинська районна рада [20]  
«належність до постійних комісій ради та депутатських фракцій». 
Малоінформативним виявився і розділ «Список працівників 
виконавчого апарату» останньої ради, який містить лише 
«прізвища, ім’я та по батькові керівників, їхні посади та контактні 
телефони».  

На сайтах практично усіх рад Івано-Франківщини особливу 
увагу викликають матеріали, що розкривають проблему 
політичного позиціонування очільників органів місцевого 
самоврядування, депутатського корпусу, які нерідко виступали 
організаційними центрами регіону у захисті конституційних прав 
громадян, демократичного вектора розвитку України (2011) [21], 
що особливо проявилося під час подій Революції Гідності у 
20132014 рр. [22], організації опору збройній агресії з боку 
Російської Федерації за відновлення територіальної цілісності і 
суверенності України (2015) [23].  

Офіційні сайти ОДАРДА, рад різних рівнів містять і 
документи, що стосуються оцінки регіональною політичною 
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елітою ресурсів Івано-Франківщини, перспективних планів щодо її 
розвитку, визначення кола суб’єктів, належних до їхньої реалізації. 
Серед таких – плани/стратегії, що розроблялися під егідою Івано-
Франківської ОДА (наприклад, «Перелік регіональних цільо-
вих програм з питань соціально-економічного розвитку облас-
ті» (2019) [24], «Проект обласної стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Івано-Франківській області у 
20172020 роках» [25]), Івано-Франківської обласної ради (на-
приклад, «Стратегія економічного і соціального розвитку Івано-
Франківської області до 2011 року», «Стратегія розвитку Івано-
Франківської області на період до 2020 року» [26], «Паспорт 
Регіональної цільової програми розвитку малого і середнього 
підприємництва в Івано-Франківській області на 20172018 роки» 
[27]), Івано-Франківської міської ради (наприклад, «Стратегія 
розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року» [28]) та 
ін. Ознайомлення з ними, порівняння їхнього змісту дає 
можливість глибше зрозуміти існуючі ендогенні та екзогенні 
фактори (переваги та загрози), які мали стратегічне значення для 
Івано-Франківщини, рівень інтеграції області у народногосподар-
ський комплекс країни, динаміку прикордонного співробітництва з 
країнами ЄС, пріоритетні напрями розвитку області в соціально-
економічній галузі.  

У цілому, згадані програми/стратегії були спрямовані на 
створення у регіоні сприятливого, конкурентоздатного середо-
вища, здатного гарантувати стабільне економічне зростання, 
підвищення рівня життя громадян. Як необхідна умова цього, 
передбачалося втілення в області ефективного алгоритму взаємодії 
політичної еліти і суспільства, органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування з інститутами громадянського сус-
пільства, влади і бізнес-середовища (основного інвестора місцевої 
економіки, принаймні для Івано-Франківська [29]), демократизації 
всіх сфер життя [30], розвитку «активної громади», «людського 
капіталу» [31], залучення громадян до розробки і реалізації 
нагальних соціально-економічних програм, управлінських рішень, 
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що мало консолідувати «територіальну громаду», посилити довіру 
суспільства до регіональних і місцевих органів влади [32]. 

Разом з тим, аналіз змісту офіційних сайтів давав підстави 
стверджувати про існуючі проблеми у царині здійснення дієвого 
громадянського контролю над діями влади, налагодження 
ефективної співпраці між суспільством і органами влади, 
здійснення корекції дій останньої, виходячи зі суспільного запиту. 
Так, інформативно наповненими виявилися рубрики «Громадська 
рада» (20102019), «Звернення громадян» лише на сайті Івано-
Франківської ОДА [33]. На сайтах РДА така інформація за період 
20152019 рр. мала здебільшого формальний характер. Наприклад, 
на сайті Калуської РДА [34] «Громадська рада» згадувалася лише 
на рівні наведення регламентуючих документів, Рогатинської 
РДА [35]  подавалися окремі документи про діяльність цього 
консультативно-дорадчого органу, Верховинської РДА [36]  блок 
щодо «Реагування на критику» (станом на червень 2019 р.) був 
неактивним.  

Подібні вади стосувалися і сайтів органів місцевого 
самоврядування області, на яких досить часто був відсутній/не 
активований інструмент «Електронна приймальня запитань 
громадян» чи «Надіслати запитання голові ради», що свідчило про 
проблемність у сфері зворотного зв’язку між керівництвом радами 
і громадою [37]. Як зазначав з цього приводу перший заступник 
голови Івано-Франківської облради, екс-народний депутат України 
VII скликання В. Гладій (2015), справа полягала у складності та 
неоднозначності застосування процедур громадських слухань у 
роботі місцевих рад, «закритому характері» влади, не готової до 
тісної взаємодії з громадою [38]. 

Важливий емпіричний матеріал, що віддзеркалював процеси, 
які відбувалися у середовищі регіональної політичної еліти, 
містився на персональних сайтах політиків Івано-Франківщини. 
Наприклад, на сайтах екс-депутатів Івано-Франківської обласної 
ради, кандидатів на пост Президента України (2019), народних 
депутатів України VII–VIII скликань О. Шевченка [39] та 
Ю. Дерев’янка [40] був присутній матеріал щодо їхніх ресурсів, 
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реагування на поточні політичні події, стратегію взаємодії з 
різними політичними силами. Регіональні політики активно 
використовували і соціальні мережі. Зокрема, це стосувалося 
голови Івано-Франківської обласної ради О. Сича [41], сторінка 
якого у Facebook переважно мала особистісний характер. 
Натомість, інформативна сторінка голови міста Івано-Франківська 
Р. Марцінківа [42], яка містила низку тематичних блоків 
(«Публікації», Відео», «Інформація», Заходи», «Прямі ефіри» та 
ін.), нагадувала його «робочий кабінет», відображаючи реагування 
політика на важливі події, що відбувалися у місті і країні.  

Вагомий матеріал щодо діяльності регіональної політичної 
еліти міститься на сайтах інститутів громадянського суспільства, 
зокрема таких, як Громадянський рух «ЧЕСНО» [43], ВГО 
«Громадянська мережа «ОПОРА» [44], ВГО «Комітет виборців 
України» [45], ВГО «Центр протидії корупції» [46], ГО «Кан-
целярська сотня» [47]. Передусім йдеться про різноманітні бази 
даних (реєстри, каталоги), до яких були занесені і представники 
різних елітних груп Івано-Франківщини. Серед них виділимо 
найбільш вагомі:  

- каталог «Фігуранти антикорупційних розслідувань» 
(Громадянський рух «ЧЕСНО») [48], який являє собою онлайн-
ресурс журналістських розслідувань, присвячених виявленню 
корупційних схем та їхніх фігурантів. Щодо політичної сфери, то 
це стосувалося явищ політичної корупції та владних зловживань 
(використання службового становища у власних інтересах, виявів 
непотизму, махінацій з бюджетними коштами, підкупу виборців, 
порушення вимог щодо фінансування політичних партій та ін.). До 
бази даних входить чимало державних посадовців, політичних 
функціонерів різного рівня, представників фінансово-промислових 
груп (ФПГ), як «груп тиску», з Івано-Франківщини;  

- «Відкритий реєстр національних публічних діячів України» 
(ГО «Центр протидії корупції») [49]. Реєстр, який був розроблений 
і здійснювався за допомоги державних структур України, 
фінансової підтримки ЄС, містить інформацію про низку високо-
посадовців, політичних і громадських лідерів Івано-Франківської 
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області (голів ОДА, депутатів рад різних рівнів, керівників 
великих підприємств, партійних функціонерів тощо), їхні ресурси і 
статки, зв’язки з політичними і фінансово-промисловими групами 
на обласному та загальнонаціональному рівнях; 

- база даних щодо народних депутатів України, обраних від 
Івано-Франківщини (ВГО «Громадянська мережа ОПОРА» [50] за 
період 20152018 рр. (включаючи їхні біографії, передвиборчі 
програми, декларації про доходи, список помічників та ін.). 
Структура сайта «Рада» (за блоками  «Депутати», «Законотворча 
активність», «Тематика законотворчих ініціатив», «Голосування», 
«Депутатські запити», «Аналітика» та ін.) давала можливість 
ознайомитися з ресурсами народних обранців, рівнем їхнього 
зв’язку з виборчими округами [51] (через практику депутатських 
запитів, розподілу субвенцій між місцевими бюджетами), а в 
цілому  з основними каналами посилення їхніх політичних 
позицій у регіоні;  

- проект «Декларації» (ГО «Канцелярська сотня») [52], мате-
ріали якого дають можливість проаналізувати (через динаміку 
зростання статків фігурантів за час перебування на посаді) майнові 
декларації декількох тисяч представників різних елітних груп 
Івано-Франківщини, причетних до прийняття політичних рішень 
(державних службовців, депутатів місцевого самоврядування, 
сфери бізнесу);  

- відкрита база даних «Посіпаки» (ГО «Канцелярська 
сотня») [53], що містить інформацію щодо помічників народних 
депутатів України IVVIII скликань з Івано-Франківської області. 
Важливість цього джерельного ресурсу пов’язана з тим, що він 
акцентує увагу на інституті помічників народних депутатів 
України (політичній кар’єрі, політичних пріоритетах та зв’язках 
фігурантів), який є ефективним каналом рекрутування політичної 
еліти, що стосувалося й Івано-Франківщини, адже для багатьох 
формальних політичних акторів області (на рівні голів Івано-
Франківської ОДА, обласної ради) першим етапом їхньої 
інкорпорації в політику була саме посада помічника народного 
депутата. У 2017 р. був запущений наступний проект  
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«Посіпаки2. Мініміньйони» [54]  електронна база помічників 
депутатів місцевих рад. До реєстру занесено майже 1 тис. 
депутатів і їхніх помічників Івано-Франківської обласної ради та 
міської ради обласного центру VVII скликань. Надані матеріали 
дають можливість здійснити поглиблений аналіз ротації депутат-
ського корпусу області та їхніх помічників, виявити неформальні 
зв’язки та конфлікти інтересів між групами політичних еліт на 
регіональному рівні. 

Значною мірою згадані матеріали (особливо щодо процесів 
легітимізації регіональної політичної еліти Івано-Франківщини, 
рівня довіри до неї з боку суспільства) доповнювали соціологічні 
дослідження (опитування) та рейтинги. Щодо рейтингів, то ми 
виходимо з того, що цей вид джерел, зважаючи на їхню 
«політичну ціну», мав певну специфіку, а їхні результати значною 
мірою залежали від низки чинників  замовників та виконавців, 
рівня репрезентативності, суспільно-політичної ситуації в країні та 
регіоні. Проблема у галузі соціологічних досліджень полягала у 
тому, що тривалий час на Івано-Франківщині не існувало 
«авторитетних соціологічних установ», були лише окремі спроби 
щодо проведення соціальних досліджень, але вони не відрізнялися 
професійністю [55].  

Аналіз результатів соціологічних досліджень, які почали 
регулярно проводитися в області на початку другого десятиліття 
ХХІ ст., давав можливість більш рельєфно оцінити стан 
регіональної політичної еліти, процеси, що відбувалися в її 
середовищі. Певну увагу порушеній проблемі присвячували 
загальнонаціональні дослідження, які включали у себе й оцінку 
ефективності діяльності політичної еліти області. Серед таких 
можна відзначити соціологічне опитування «Стан та розвиток 
місцевого самоврядування на Франківщині: громадська думка», 
проведене соціологічною групою «Рейтинг» (2011). На резуль-
татах дослідження позначився високий рівень протестних настроїв 
громадян області (50% респондентів були готові до участі в акціях 
протесту) після президентських та місцевих виборів 2010 р., що 
супроводжувалося високим рівнем недовіри як до виконавчих 



 
 

196 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

структур області (ОДА), так і органів місцевого самоврядування 
(головним чином через їхню «несамостійність»). Логічними 
видавалися і результати дослідження, згідно з якими населення 
області надавало безальтернативну підтримку політичним діячам 
області (народним депутатам України, екс-головам Івано-
Франківської ОДА, мерам міст, очільникам обласних партійних 
структур), належним до політичної опозиції [56].  

Ефективні дії місцевої влади Івано-Франківщини, внаслідок 
яких область після 2010 р. досягла значних успіхів у соціально-
економічній сфері, ставши одним з лідерів країни за такими 
показниками, як «відкритість влади», «індекс публічності», 
«інвестиційна ефективність», «сприятливе для життя середо-
вище» [57], додавали додаткових «бонусів» регіональній політич-
ній еліті у зміцненні своїх позицій. Ця ситуація була зафіксована 
ґрунтовним дослідженням соціологічної групи «Рейтинг», яке 
було проведене наприкінці 2018 р. («Портрети регіонів: Івано-
Франківська область» [58]). Результати опитування зафіксували 
високий рівень у суспільних настроях Івано-Франківщини емпатії, 
соціальної солідарності, підтримки регіональних політиків та 
очільників обласних структур політичних партій, що значно 
перевищував рівень підтримки політичних акторів загально-
національного рівня. Останнє давало підстави стверджувати про 
наявність в області певної рівноваги між групами політичної еліти, 
а водночас і відсутність бажання з їхнього боку щодо появи 
«нового політичного гравця» (ставленика з «Центру») в області.  

Важливий матеріал щодо визначення найбільш впливових 
політичних акторів області, що значною мірою відображав 
«відкритість» політичного простору Івано-Франківської області 
для зовнішніх впливів, поширення в регіоні неформальних 
практик у здійсненні політики, давали різноманітні рейтинги. 
Зокрема, результати загальнонаціональних рейтингів 20102012 рр. 
(проект «Людина року», дослідження журналу «Коментарі») 
наголошували не лише на перевазі у впливах в області голови 
Івано-Франківської ОДА М. Вишиванюка, але й зараховували його 
до трійки кращих керівників областей країни [59]. Вартий на увагу 
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й рейтинг «Найвпливовіші люди Івано-Франківщини», 
сформований як складова загальнонаціонального проекту «Хто 
керує країною», що здійснювався під егідою редакції столичного 
журналу «Деловая столица» у 2016 р. У ході його виконання 
депутатами Івано-Франківської обласної ради та міської ради 
обласного центру було визначено «Топ20» найвпливовіших 
політиків, ранжування яких давало уявлення про сформовану в 
області управлінську вертикаль, систему стримувань і противаг, 
практику взаємодії між різними групами політичної еліти. До 
верхньої частини рейтингу увійшли очільники представницьких 
органів місцевого самоврядування (О. Сич, Р. Марцінків), 
формальні політичні лідери області  голова та екс-голова Івано-
Франківської ОДА (О. Гончарук, М. Вишиванюк), народні 
депутати України. Його замикала низка депутатів місцевих рад (за 
«сумісництвом» підприємців, керівників обласних партійних 
структур), які належали до політичних сил  активних учасників 
Революції Гідності. Очолив рейтинг «неформальний куратор 
області»  народний депутат України від ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» А. Матвієнко [60].  

Певну специфіку мали місцеві рейтинги  обласний «Персона 
Прикарпаття» [61] («Топ20»), який проводився починаючи з 2006 
р., а також «Людина року» [62] («Топ10»), що здійснювався під 
егідою Івано-Франківської міської ради починаючи з 2016 р. 

Наслідком прозорої процедури їхнього проведення (шляхом 
інтернет-голосування) стало те, що серйозну конкуренцію фор-
мальним політичним лідерам області становили носії 
репутаційного капіталу (відомі поети, письменники, спортсмени  
Ю. Андрухович, Т. Прохасько, В. Вірастюк та ін.), які часто і 
ставали переможцями [63]. Подібні дослідження громадської 
думки (з метою «тримати руку на пульсі») щодо виявлення 
проблем, що турбували суспільство, рівня підтримки владних 
структур регіону, позиціонування політичних сил проводилися на 
замовлення Івано-Франківської ОДА [64] та обласної ради [65]. 
Інформація щодо них давалася цими інституціями дозовано, 
враховуючи інтереси їхнього керівництва. 
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До другої групи джерел відносимо архівні документи, які 
зберігаються у фондах архівних установ України різних рівнів. 
Так, у Центральному державному архіві громадських об’єднань 
України (ЦДАГО України) перебуває низка фондів (Ф.1. 
«Центральний Комітет Комуністичної партії України», Ф.270. 
«Громадське об’єднання  Народний Рух України (19891998)», 
Ф.271. «Українська республіканська партія (19891998)», Ф.272. 
«Демократична партія України (19991994)» та ін.), які містять 
інформацію про розбудову на терені Івано-Франківської області 
перших структур політичних партій національно-демократичного 
спрямування, з якими пов’язувався процес формування нової 
політичної еліти регіону, спроби завадити цьому з боку тодішньої 
компартійної влади. У фондах Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) 
(Ф.5233. «Адміністрація Президента України», Ф.5225 «Цен-
тральна виборча комісія, м. Київ») є документи, що висвітлюють 
процес впровадження та функціонування в області інституту 
Представника Президента України, встановлення нового 
алгоритму у взаєминах між «Центром» і «Регіоном», участь різних 
суспільних груп регіону у виборчих кампаніях. 

Безпосередньо в Івано-Франківській області документи, що 
відображають процеси формування та функціонування регіональ-
ної політичної еліти (включаючи діяльність державних службовців 
в органах виконавчої влади, депутатів місцевого самоврядування), 
значною мірою «розпорошені» як у Державному архіві Івано-
Франківської області, так і у 14 архівних відділах РДА (з 1992) та 
6 архівних відділах міських рад міст обласного підпорядкування. 
Зважаючи на норми національного законодавства («граничні 
строки тимчасового зберігання документів в архівах уста-
нов» [66]), передача справ від архівних відділів органів державної 
влади та місцевого самоврядування на постійне зберігання до 
Державного архіву Івано-Франківської області розпочалася лише 
на початку другого десятиріччя ХХІ ст., а сам процес накопичення 
та опрацювання архівних документів ще не завершився. 
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Загалом, станом на 2019 р. в обласному архіві документи, що 
стосуються Івано-Франківської області доби державної незалеж-
ності, згруповані у 28 фондів. Унаслідок різних причин 
«наповнення» документами цих фондів не має систематичного 
характеру, вибірково торкаючись деяких суспільно-політичних 
подій. Серед них можна виділити низку фондів, які висвітлювали 
процеси інкорпорації в політичну еліту на регіональному рівні, 
дію чинників, що впливали на циркуляцію політичної еліти в 
області у новітній час: фонд «Громадських організа-
цій» (19391991), до якого надійшли документи з розформованого 
архіву Івано-Франківського ОК КПУ (Ф. П-1. «Івано-Франківський 
обком Компартії України»); фонд Р-909 «Державний архів Івано-
Франківської області» (19932003), фонд «Представника Прези-
дента України в Івано-Франківській області» (19921994); колекції 
документів територіальної виборчої комісії ТВО № 85 (м. Івано-
Франківськ), що висвітлюють вибори Президента України у 
2004 р., «помаранчеву революцію» (20042005); документи 
окружної виборчої комісії ТВО № 79 (м. Івано-Франківськ, 
м. Калуш, Калуський район) з виборів народних депутатів 
України (2006, 2012) [67; 68, с.285–286].  

Варто наголосити, що перелік згаданих фондів представлений 
лише на офіційному сайті Державного архіву Івано-Франківської 
області [69], натомість, він відсутній у друкованих довідково-
інформаційних виданнях загальнонаціонального рівня [68, с.285–
295], анотованому реєстрі описів Державного архіву Івано-
Франківської області, у якому системний перелік фондів 
доводився лише до 1939 р. [70]. Подібна ситуація спостерігалася і 
на рівні районних і міських архівів Івано-Франківської області. 
Так, в інформаційно-довідковому виданні «Архівні установи 
Прикарпаття» (2014) про сучасні збірки документів, що перебу-
вають у них на збереженні, є лише поодинокі згадки (наприклад, 
фонд «Виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад та 
сільських і міських голів» в архівному відділі виконкому 
Болехівської міської ради [71, с.66]). Результатом цього стало те, 
що документи фондів Державного архіву Івано-Франківської 
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області, інших архівних установ до нинішнього часу задіяні у 
науковому процесі недостатньою мірою. Це підтверджували і 
матеріали дисертаційних робіт у галузі суспільних наук, у яких 
автори, досліджуючи політичні процеси, дотичні до Івано-
Франківщини, включаючи і регіональну політичну еліту, 
практично ігнорували архівні установи області, заповнюючи 
прогалину в емпіричній базі за рахунок інших груп джерел [72]. 

 На відміну від згаданих джерел, які мають переважно 
офіційний характер, особливо важливу і багатопланову групу  
третю, становлять матеріали, що розміщуються у друкованих 
ЗМІ, які, незважаючи на те, що частина з них перетворилася на 
бібліографічну рідкість [73], до моменту, коли їх «витіснили» 
Інтернет-ЗМІ (перше десятиріччя ХХІ ст.), залишаються найбільш 
задіяним джерелом для дослідження груп політичної еліти Івано-
Франківщини 1990-х рр. Це стосувалося передусім публікацій 
постійних рубрик  «Новини», «Політика», «Факти», «Громада і 
влада», «Як діє влада», «Пряма мова» та ін., що приділяли увагу 
питанням формування, діяльності та ротації політичної еліти 
області.  

Монополія КПРСКПУ на друковане слово була зруйнована в 
Івано-Франківській області ще напередодні здобуття Україною 
державної незалежності. Так, починаючи з 1990 р. значну 
конкуренцію провідній газеті «Прикарпатська правда» (спільний 
орган ОК КПУ та обласної Ради депутатів трудящих) щодо 
«порядку денного» публікацій, «облич політиків» почали створю-
вати новостворювані суспільно-політичні видання, зокрема газети 
«Галичина» (газета Рад народних депутатів Івано-Франківської 
області), «Західний Кур’єр» (регіональна політична газета, орган 
Івано-Франківської міської ради), «Репортер», «Галицький 
кореспондент», які і у ІІ десятилітті ХХІ ст. залишаються серед 
найбільш популярних у регіоні. Частина з цих видань, що 
виходили в обласному центрі, була у підпорядкуванні органів 
місцевого самоврядування, засновниками інших були редакції 
газет, приватні структури. Основним джерелом інформації щодо 
різноманітних елітних груп на рівні районів та міст області були 
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місцеві комунальні ЗМІ, які у багатьох випадках після 1992 р. 
залишалися одночасно і органами державних адміністрацій (Див.: 
Додаток № 1). 

У друкованих ЗМІ Івано-Франківщини містився різноплано-
вий матеріал, який торкався суспільного дискурсу, фіксації позиції 
регіональної еліти 1990-х рр. щодо шляхів виходу з соціально-
економічної кризи [74; 75], переходу на рейки ринкової економіки, 
що передбачало втілення у нових політичних і економічних 
умовах (політичні свободи, свобода підприємницької діяльності, 
рівність різних форм власності) як передових методів гос-
подарювання, так і нового алгоритму у відносинах між владою і 
бізнесом [76; 77; 78]. Серед них можна виділити публікації 
першого заступника голови Ради агропромислових формувань 
Івано-Франківщини П. Олійника [79; 80], голови Івано-
Франківського міськвиконкому З. Шкутяка [81], голови міста 
Івано-Франківська Б. Боровича [82], заступника голови Івано-
Франківської облради В. Досюка [83] та ін. ЗМІ популяризували 
досвід успішних «першопроходців» у різних сферах виробництва 
(наприклад, діяльність одного з лідерів кооперативного руху, 
голови підприємства «Еластомір» П. Савчука [84]). Зважаючи на 
спеціалізацію Івано-Франківської області, основний масив 
публікацій щодо лідерів виробничої сфери стосувався агропро-
мислового комплексу (наприклад, керівника ВО «Тисмениця» 
І. Зварича [85], очільника асоціації фермерів В. Яківчика [86], 
голови агрофірми «Галичина» М. Сухолиткого [87] та ін.).  

Починаючи з перших кроків регіональної багатопартійності 
обласні та районні ЗМІ значну увагу приділили питанню 
залучення політичної еліти Івано-Франківщини до процесу 
поширення структур політичних партій (серед них Демократичної 
партії України [88], Конгресу Українських Націоналістів [89], 
Української республіканської партії [90], Партії праці [91], 
Соціалістичної партії України [92] та ін.), громадських організацій 
(зокрема, Спілки Незалежної Української Молоді [93], Товариств 
«Меморіал» [94], «Пролог» [95]), популяризації їхніх керівників. 
Про рівень інтеграції області, регіональної еліти до загально-
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національних політичних процесів свідчили і численні публікації, 
що висвітлювали візити до Івано-Франківщини відомих 
політичних і партійних діячів України (В. Чорновола [96], О. Мо-
роза [97], Л. Лук’яненка, М. Гориня [98], Я. Стецько [99] та ін.). 

Публікації у ЗМІ містили цінний матеріал щодо каналів 
рекрутування політичної еліти області, її ротації, реакції 
суспільства на появу у регіоні нових політичних акторів. Зокрема, 
це статті щодо перемоги на альтернативних виборах останнього 
першого секретаря Івано-Франківського ОК КПУ З. Куравського 
(1990) [100], призначення Президентом України Л. Кравчуком 
першого Представника Президента України в Івано-Франківській 
області В. Павлика (1992) [101; 102], його наступників у ранзі голів 
Івано-Франківської ОДА, зокрема М. Вишиванюка (1997) [103] та ін. 
Газетні публікації висвітлювали і процес ротації очільників 
виконавчих структур Івано-Франківщини на рівні районів (з 1992 р. 
Представників Президента України у районах області, згодом  
голів РДА), участі у ньому органів місцевого самоврядування, 
регіональних структур політичних партій [104; 105; 106].  

Об’ємний емпіричний матеріал щодо тенденцій у розвитку 
регіональної політичної еліти, рівня її стабільності та оновлення 
давали численні публікації, які торкалися виборів до Верховної 
Ради УРСР/Верховної Ради України та до місцевих рад. Так, 
починаючи з перших демократичних виборів 1990 р. обласні та 
районні/міські видання фокусували увагу на процесах формування 
і меж виборчих округів, діяльності виборчих комісій, процесі 
висування та ходу реєстрації кандидатів у депутати рад усіх рівнів, 
ведення передвиборчої агітації. Особливу цінність становили 
публікації списків зареєстрованих кандидатів до рад, які 
доповнювалися інформацією щодо претендентів (прізвище, ім’я, 
по батькові, рік народження, партійність, останнє місце роботи та 
посада, місце проживання [107; 108]), що давало можливість, 
базуючись на їхньому соціальному статусі, зазначеній належності 
до певних політичних сил, мати уявлення про їхні виборчі ресурси. 
На сторінках обласних і районних ЗМІ можна ознайомитися як з 
передвиборчими програмами найбільш впливових кандидатів на 
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мандати народних депутатів Верховної Ради УРСР [109; 110], 
посади голів місцевих рад [111], так і офіційними повідомленнями 
окружних, міських та районних виборчих комісій щодо обраних 
від Івано-Франківщини народних депутатів України [112], складів 
депутатських корпусів місцевих рад (обласної ради [113], міської 
ради обласного центру [114], районних [115] і міських рад [116]). 

Аналіз «інформаційного супроводу» виборчих кампаній 
1990-х рр. з боку ЗМІ Івано-Франківщини давав можливість 
виявити певну специфіку цієї групи джерел. Так, під час виборів 
1990 р. обласні ЗМІ значною мірою віддзеркалювали гостре 
протистояння між національно-демократичними і комуністичними 
силами, намірами з боку останніх втримати монополію в інфор-
маційному просторі, включаючи нав’язування певного «порядку 
денного» подачі інформації, існування «темників». Наприклад, у 
контрольованій ОК КПУ газеті «Прикарпатська правда» під час 
виборів до Верховної Ради УРСР були цілковито відсутні будь-які 
виборчі матеріали представників політичної опозиції, натомість чи 
не основна увага зверталася на вибори чергового першого секретаря 
ОК КПУ [117]. Практика «дозованої» подачі інформації стосувалася і 
місцевих виборів, коли у багатьох районних ЗМІ [118; 119] були 
відсутні дані про партійність як кандидатів, так і депутатів 
місцевих рад. Починаючи ж з виборів 1994 р. обласні ЗМІ у подачі 
матеріалів відображали появу на Івано-Франківщині нових 
суспільних розломів, реально діючої багатопартійності, кон-
курентної боротьби за мандати депутатів між різними групами 
місцевих еліт. Окрім виборів, регіональні ЗМІ постійну увагу 
приділяли й діяльності представницьких органів місцевого 
самоврядування різного рівня  Івано-Франківської обласної 
ради [120; 121; 122], Івано-Франківської міської ради [123], місце-
вих рад [124], їхнього керівництва [125], депутатських фракцій. 

Значно поглиблювало розуміння процесів, які відбувалися у 
середовищі груп політичної еліти Івано-Франківщини, різно-
манітні заяви, виступи та інтерв’ю провідних політичних акторів 
області. Зокрема, гостре протистояння між партійно-радянським 
апаратом та народжуваною елітою з національно-демократичного 



 
 

204 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

табору напередодні та у перші роки державної незалежності 
України, проблема появи «нового покоління» політичної еліти в 
регіоні знаходили відображення у заявах та інтерв’ю з першим 
секретарем Івано-Франківського ОК КПУ З. Куравським [126; 
127], секретарем ОК КПУ А. Панченком [128] та їхніми ідейними 
супротивниками  головами Івано-Франківської обласної 
ради (19901992) М. Яковиною [129; 130] та (19921998) С. Вол-
ковецьким [131; 132].  

За значимістю варто назвати низку інтерв’ю з «людиною-
епохою» для Прикарпаття  М. Вишиванюком, який 12 років 
очолював Івано-Франківську ОДА і навіть після відставки 
залишався впливовою політичною фігурою. Його інтерв’ю під час 
обіймання посади чи як екс-очільника ОДА завжди були 
інформативними, містили глибокі оцінки суб’єктів політичного 
процесу, регіональної партійної структуризації та її зміни, 
взаємовідносин між групами регіональної політичної еліти з 
політичним керівництвом держави [133], включаючи і лобіювання 
інтересів області перед «Центром» [134]. Інформативними були і 
заяви та інтерв’ю голів райдержадміністрацій (наприклад, голів 
Коломийської РДА М. Наконечного (1992) [135] та М. Негри-
ча (2012) [136], Косівської РДА (1992, 1997) Я. Ходана [137; 138], 
у яких вони давали оцінку політичної ситуації в районах області, 
презентували плани соціально-економічного розвитку, склад 
«своїх команд» тощо.  

Постійно присутніми в інформаційних блоках ЗМІ були і 
обрані від Івано-Франківщини народні депутати України. Зокрема, 
пошукам алгоритму гармонійної співпраці різних гілок влади, 
конкуруючих груп політичної еліти, втілення принципів 
народовладдя (включаючи нові підходи до кадрової політики, яка 
б враховувала позиції суспільства, реалії багатопартійності) були 
присвячені інтерв’ю з народними депутатами України І скли-
кання (19901994) Д. Захаруком [139] та Є. Новицьким [140]. Про 
необхідність залучення України до європейських демократичних 
стандартів, розвитку місцевого самоврядування неодноразово 
наголошував у своїх інтерв’ю народний депутат України ІІІ скли-
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кань, голова Івано-Франківської обласної ради (19901998), голова 
Івано-Франківської ОДА (19951997) С. Волковецький (як учас-
ник української делегації до Європарламенту [141], доповідач на 
сесії Конгресу місцевої і регіональної влади ради Європи у 
Страсбурзі [142]). Народні обранці висловлювали й свою позицію 
щодо виборчого процесу, необхідності зміцнення позицій націо-
нально-демократичних сил у представницьких органах влади 
(П. Осадчук [143], В. Костицький [144]), партійного будівництва 
(В. Мулява, гетьман Українського козацтва [145]). У своїх інтерв’ю 
народні депутати України від Івано-Франківщини неодноразово 
порушували нагальні проблеми загальноукраїнського масштабу, 
зокрема, висловлювали негативну реакцію на ратифікацію угоди про 
продовження перебування Чорноморського флоту РФ у Криму до 
2042 р. (т. зв. Харківські угоди, квітень, 2010) [146].  

Зважаючи на роль ЗМІ як потужного ресурсу у просуванні 
інтересів певних груп політичної еліти, важливо враховувати те, 
хто контролював чи володів ними, тобто здійснював вплив на їхню 
редакторську політику. Так, на початку другого десятиріччя 
ХХІ ст. один з популярних тижневиків області  «Репортер» 
входив до медіа-холдингу «Захід Медіа Плюс» (директор 
В. Калин, близький до депутатської групи Івано-Франківської 
міської ради від Політичної партії «Фронт Змін») [147]. Через 
декілька років тижневик увійшов до медіа-групи (разом з 
телеканалом «Канал-402», радіо «Західний полюс»), яку кон-
тролював депутат Івано-Франківської міської ради, голова 
правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» О. Бубен. Низка ЗМІ 
входила до сфери впливу одного з найбагатших підприємців 
регіону О. Бахматюка (телеканал «3-Студія», радіоканал «Західний 
полюс», газета «Галицький кореспондент») [148]. Домінуючі 
позиції ВО «Свобода» в Івано-Франківській обласній та міській 
радах сприяли тому, що під її впливом опинилася низка 
популярних в області комунальних ЗМІ  ТРК «Вежа», агенція 
новин «Galka.if.ua», газети «Галичина» та «Західний кур’єр» [149]. 
Групу інтернет-ресурсів  «перше незалежне» інтернет-видання 
Прикарпаття «Правда» («pravda.if.ua»), новинний портал «news.if.ua», 
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веб-сайт «Курс» контролював депутат Івано-Франківської облас-
ної ради, у наступному  народний депутат України Ю. Дерев’ян-
ко [150]. Інтереси нової політичної сили в регіоні  ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ  УКРОП» 
«просувало» онлайн-видання «Фіртка», головним редактором 
якого був керівник міського осередку партії, депутат Івано-
Франківської обласної ради О. Головенський [151]. Подібна 
конкуренція за впливи чи володіння ЗМІ, враховуючи їхню роль у 
процесі комунікації зі суспільством, точилася і на районному рівні 
області [152].   

До четвертої групи джерел входять різноманітні довідники. 
Інформація про найбільш потужних представників політичної 
еліти регіону (включаючи біографічні дані, етапи політичної 
кар’єри), зокрема, Представника Президента України в Івано-
Франківській області, голову обласної ради, народних депутатів 
від Івано-Франківщини І скликання була розміщена у першому 
випуску довідника «Хто є хто в українській політиці» (видав-
ництво К.І.С., 1993) [153]. Подальші випуски довідників, зокрема, 
«Хто є хто в Україні» (2006) [154], «Хто є хто в державному 
управлінні» (2008) [155] містили оновлені матеріали щодо 
політичної еліти Івано-Франківщини на момент підготовки видань. 
Інформація подавалася за категоріями: народні депутати України 
(зі зазначенням виборчого округу або номера у виборчому списку 
політичної партії чи блоку політичних партій), керівники (та їхні 
заступники) органів державної влади (Івано-Франківська ОДА, 
РДА) та органів місцевого самоврядування (обласна рада, районні 
та міські ради). Довідкові матеріали містили такі позиції: трудова 
та політична кар’єра, місце основної роботи, партійність, 
національність, відомості про освіту і родину, творчий і науковий 
доробок, державні нагороди.  

У подальшому, враховуючи вимоги технологічності, доступу 
до споживачів, видавництво К.І.С. головну увагу зосередило на 
виданні інтернет-довідника «Офіційна Україна сьогодні», 
офіційний сайт якого (http://dovidka.com.ua/user/) є активним і 
таким, що постійно оновлюється. Тематична сторінка сайта  
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«Регіональні та місцеві органи управління» [156] містить блоки 
«Івано-Франківська обласна державна адміністрація» та «Івано-
Франківська обласна рада», на яких розміщується розгорнута 
довідково-біографічна інформація як щодо діючого у 2019 р. 
керівництва двох згаданих інституцій, так і їхніх попередників. На 
сторінці сайта «Верховна Рада України» представлені довідково-
інформативні матеріали про народних депутатів України 
ІVІII скликань з Івано-Франківщини [157]. Значною мірою вони 
базувалися на відкритих даних, що почали виходити в Україні ще 
напередодні здобуття державної незалежності [158; 159; 160].  

Політична еліта Івано-Франківщини широко представлена і у 
загальнонаціональних довідниках, що стосуються владних струк-
тур на рівні області та районів. Так, довідник «Хто є хто в місцевій 
владі України 19941998» (1998), випущений під егідою Асоціації 
демократичного розвитку та самоврядування України, містить 
понад 900 «неформальних біографій» про перших осіб місцевої 
представницької і виконавчої гілок влади. До нього входять 
відомості про очільників Івано-Франківської ОДА та обласної 
ради, усіх 14 районних рад та деяких міських рад міст обласного 
підпорядкування [161]. Дані щодо голів представницьких органів 
місцевого самоврядування на рівні обласної ради, районних та 
міських рад Івано-Франківщини містять довідники, підготовлені за 
підсумками місцевих виборів, зокрема, у 1998 [162] та 2002 [163] рр. 

Окремі блоки щодо регіональної політичної еліти Івано-
Франківської області, середовища її функціонування знайшли 
висвітлення у видані «Регіональна Україна» (2003) [164, с. 143–
155]. У ньому дається характеристика адміністративно-терито-
ріального поділу області, її основних ресурсів, соціально-
економічного становища, виявлених політичних уподобань 
суспільства під час виборів Президента України (1999), виборів до 
Верховної Ради України (2002). У розділі «Органи державної 
влади та місцевої влади» станом на 2003 р. подаються відомості 
про голів Івано-Франківської ОДА, обласної ради та їхніх 
заступників, а також міських голів міст обласного значення. 
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Подібне навантаження містить і довідник «Хто є хто в місцевому 
самоврядуванні України» (К.І.С.; 2007) [165, с. 48–52].  

Характерні ознаки «довідника» мав і випуск журналу «Губер-
натор» (жовтень, 2010), матеріали якого мають рекламно-
іміджевий характер. Об’ємна публікація щодо політичної верхівки 
області (серед них  голови Івано-Франківської ОДА [166], 
керівники провідних управлінь і відомств, деяких очільників 
РДА), а також керівників найвідоміших освітніх, медичних та 
готельно-туристичних закладів, комерційних структур дає можли-
вість судити про кадрову політику облдержадміністрації, рівень 
взаємин регіональної політичної еліти з «Центром». 

Політичній еліті області, найбільш видатним особистостям у 
різних галузях життя була присвячена серія обласних довідників. 
Серед них  «Івано-Франківська область: довідник: Адміністра-
тивно-територіальний поділ. Місцеві громади та органи державної 
влади» (2011) [167], тритомне видання «Хто є хто на Івано-
Франківщині. Видатні земляки» (20022006) [168; 169; 170], 
матеріали яких дають уявлення про характерні ознаки елітних груп 
Івано-Франківщини у роки державної незалежності України, 
канали рекрутування регіональної політичної еліти, її інтегрування 
у сформовану систему влади на рівні області і країни. У першому 
томі у розділі «Івано-Франківщина офіційна» станом на 2002 р. 
міститься інформація про голів Івано-Франківської ОДА та 
обласної ради, їхніх заступників, голів РДА, голів міських рад міст 
обласного підпорядкування [168, с. 20–40]. Окрім розміщених 
даних щодо представників груп еліт в економічній галузі, сфері 
науки і освіти (розділи «Економіка. Підприємництво», «Наука і 
освіта»)  потенційного середовища формування політичної еліти, 
інтерес викликає розділ «Родом із Прикарпаття», присвячений 
видатним вихідцям з області. Він містить як відомих державних, 
політичних і громадських діячів (серед них  С. Гавриш, екс-
народний депутат України ІІІ, IV скликань, екс-член Вищої ради 
юстиції; М. Костицький, екс-народний депутат України ІІ скли-
кання, екс-суддя Конституційного Суду України та ін.), так і тих, 
хто входить до ГО «Міжнародна організація «Земляцтво івано-
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франківців у м. Києві» [168, с.154–208], неофіційного лобіста 
«інтересів прикарпатців у найвищих органах влади» [171]. Другий 
і третій випуски довідника менш інформативні. Окрім поновлення 
даних, пов’язаних з персональними змінами у середовищі 
політичної еліти (призначеннями чи виборами), вони здебільшого 
містили рекламний матеріал.  

Видання «Ділова Івано-Франківщина» (2007) містить 
біографічні дані, інформацію про кар’єру найбільш рейтингових 
осіб регіону, що не дістали висвітлення у попередніх довідниках  
представників політичної і наукової сфер, очільників бюджето-
утворюючих підприємств, які, враховуючи їхні ресурси, мали 
важелі впливу на прийняття політичних рішень. Серед них  
М. Круць (директор ВАТ «Івано-Франківськцемент», народний 
депутат України), В. Мойсик (народний депутат України, суддя 
Верховного Суду України), Б. Гдичинський (екс-депутат Івано-
Франківської обласної ради, екс-голова обласного ДАІ, заступник 
керівника Державного управління справами Президента України ), 
М. Негрич (екс-директор спиртзаводу, екс-голова Коломийської 
РДА, екс-голова обласної ради, заступник голови правління ДАК 
«Хліб України») та ін. [172; 173] Поширеним явищем в Івано-
Франківській області є і видання довідників «Хто є хто» на 
районному рівні. Хоча вони і мають краєзнавчий характер, однак у 
них міститься матеріал щодо вихідців з району, які у різний час 
обіймали керівні посади в органах державної влади, обиралися 
депутатами рад [174; 175].  

Незначними накладами в Івано-Франківській області вихо-
дили друком і довідники, присвячені регіональним організаціям 
політичних партій [176], які здебільшого включали інформацію 
про реєстрацію органами юстиції обласних/районних/міських 
партійних структур, їхніх керівників («кадровий резерв» на владні 
посади), партійну мережу, чисельність організацій, а також їхню 
участь у роботі органів місцевого самоврядування. Зміст довід-
ників давав уявлення про динаміку поширення політичних партій 
у регіоні, процес їхнього «проникнення» до владних структур 
через місцевих партійних функціонерів і активістів.  
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Окрему групу джерел  п’яту, які були пов’язані з безпо-
середніми провідними політичними діячами Івано-Франківщини, 
становлять мемуари (спогади), у яких автори висловлювали власне 
бачення політичних процесів, свою роль у системі владних 
відносин. Зважаючи на те, що серед верхівки політичної еліти 
регіону представники гуманітарної сфери становили незначну 
частину, це позначилося на доволі вузькому колі їхніх доробків на 
ниві «друкованого слова».  

Серед виявлених джерел цього напряму можемо відмітити 
спогади відомого українського політичного та громадського діяча 
Л. Лук’яненка («Не дам загинуть країні!», 1994) [177], у яких він, 
зображуючи своє балотування до Верховної Ради УРСР у 1990 р. у 
виборчому округу № 196 (Івано-Франківська область), торкався 
теми гострого протистояння національно-демократичних сил з 
тодішньою комуністичною владою, ліквідації монополії кому-
ністів на представництво у законодавчому органі країни. Своєрід-
ним «літописцем Галицької асамблеї» (спільні сесії Івано-
Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад, 1991), 
яка стала першопочатком для становлення цілої плеяди політич-
них діячів України, розробки проектів «розвинутого регіонального 
і місцевого самоврядування», був тодішній голова Івано-Франків-
ської обласної ради М. Яковина [178]. 

Окрім низки монографій, що стосувалися теорії і практики 
українського націоналізму [179; 180], у своїх мемуарних працях 
голова Івано-Франківської обласної ради, екс-народний депутат 
України О. Сич відслідковував конкуренцію різних груп 
політичної еліти, змалював свою участь у політичних подіях як на 
рівні області  на посаді голови обласного виборчого штабу на 
довиборах до Верховної Ради України очільниці Конгресу 
Українських Націоналістів Я. Стецько (1997) [181], так і країни, 
обіймаючи посаду віце-прем’єр-міністра України в уряді 
А. Яценюка (2014) [182]. 

Значною подією для Прикарпаття стала презентація у 2017 р. 
книги спогадів, присвяченій пам’яті екс-голови Івано-Франківської 
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ОДА М. Вишиванюка «Його сади рясніють врожаями» [183]. До 
книги увійшло близько 90 спогадів про героя книги (серед них 
Президента України 19942005 рр. Л. Кучми, екс-голови Івано-
Франківська З. Шкутяка, відомих письменників  М. Матіос, 
С. Пушика, М. Андрусяка та ін.), понад 30 інтерв’ю з ним у 
вітчизняних і закордонних ЗМІ. Як зазначалося у багатьох 
публікаціях щодо цієї події [184], книга змальовувала великого 
патріота краю, постать якого була досить суперечливою у 
контексті складних соціально-політичних процесів, у яких йому 
довелося керувати областю.  

Загалом, проведене дослідження щодо виявлення і аналізу 
джерел, які висвітлюють проблему регіональної політичної еліти 
Івано-Франківської області у роки державної незалежності 
України, дозволяє дійти наступних висновків. Наявна джерельна 
база є різноплановою і достатньою для розкриття теми. Залучені 
до розгляду документи і матеріали можна звести до п’яти 
основних груп: опубліковані (розміщені на інтернет-сайтах) 
документи органів державної влади, місцевого самоврядування та 
політичних діячів області, а також матеріали громадських 
організацій, соціологічних досліджень; архівні документи, публі-
кації у ЗМІ; інформаційно-довідкові видання, джерела особового 
походження. Їхнє комплексне дослідження (враховуючи інформа-
ційне наповнення, окремі недоліки груп) у поєднанні з 
відповідними науковими розвідками може скласти основу для 
ґрунтовного висвітлення процесів, які відбувалися в середовищі 
регіональної політичної еліти Івано-Франківщини, зокрема її 
формування, включаючи виявлення основних каналів і способів 
рекрутування політичної еліти, ресурсну базу політичних акторів, 
зосереджених в органах виконавчої влади та місцевого самовря-
дування, використання ними різноманітних стратегій у процесі 
здійснення політичної влади, що значною мірою відбивало 
загальні тенденції у розвитку держави і суспільства України, а 
також зробити вивірені прогнози на майбутнє. 
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 Додаток 1. 
 

Офіційні сайти та друковані ЗМІ органів державної влади  
і місцевого самоврядування Івано-Франківської області  

 

Органи 
державної 
влади 

Офіційні 
сайти 

Офіційні 
друк. 

органи (до 
ХІІ.2018) 

Представни-
цькі органи 
місцевого 
самовряду-
вання 

Офіційні 
сайти 

Офіційні 
друк. органи 

(до 
ХІІ.2018) 

Івано-
Франківська 
ОДА 

http://www.if.
gov.ua/ 

«Виконавча 
влада 
Прикар-
паття» 

Івано-
Франківська 
обласна рада 

https://orada.i
f.ua/ 

«Галичина»,
«Вісник» 

Богородчан-
ська РДА 

http://bogorda.
if.gov.ua/ 

 Богородчанська 
районна рада 

http://www.b
ohorada.if.ua/

«Слово 
народу» 

Верховинська 
РДА 

http://ww2.if.
gov.ua/verhov
ynska 

«Верховин-
ські вісті» 

Верховинська 
районна рада 

http://verhovy
na-rada.at.ua/ 
index/0-2 

«Верховин-
ські вісті» 

Галицька РДА http://ww2.if.
gov.ua/galytsk
a 

«Галицьке 
слово» 

Галицька 
районна рада 

https://galytsk
arada.in.ua/ 

«Галицьке 
слово» 

Городенківська 
РДА 

http://horoden
karda.gov.ua/ 

«Край» Городенківська 
районна рада 

http://gorrayr
ada.if.ua/ 

«Край» 

Долинська 
РДА 

http://ww2.if.
gov.ua/dolyns
ka 

 Долинська 
районна рада 

http://region.d
olyna.info/ 

«Свіча» 

Калуська РДА http://kalushrd
a.gov.ua/ 

 Калуська 
районна рада 

http://kalushrr
.if.ua/ 

«Вісті 
Калущини» 

Коломийська 
РДА 

http://ww2.if.
gov.ua/kolom
yiyska/ua/ 

«Вільний 
голос» 

Коломийська 
районна рада 

http://xn--
80aaapxehxtc
.xn--j1amh/ 

«Вільний 
голос» 

Косівська РДА http://kosivrda
.gov.ua/ 

«Гуцуль-
ський край»

Косівська 
районна рада 

https://kosivra
da.if.ua/ 

«Гуцульсь-
кий край» 

Надвірнянська 
РДА 

http://nadrda.g
ov.ua/ 

 Надвірнянська 
районна рада 

http://www.m
snаd.if.ua.  

«Народна 
воля» 

Рогатинська 
РДА 

http://www.ro
hatyn.if.ua/ 

 Рогатинська 
районна рада 

 «Голос 
Опілля» 

Рожнятівська 
РДА 

http://ww2.if.
gov.ua/rojnyat
ynska/ua/ 

 Рожнятівська 
районна рада 

 «Новини 
Підгір’я» 

Снятинська 
РДА 

http://ww2.if.
gov.ua/snyaty
nska/ 

«Голос 
Покуття» 

Снятинська 
районна рада 

 «Голос 
Покуття» 
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Тисменицька 
РДА 

http://tsm.if.go
v.ua/ 

 Тисменицька 
районна рада 

 «Вперед» 

Тлумацька 
РДА 

http://ww2.if.
gov.ua/tlumat
ska 

 Тлумацька 
районна рада 

 «Злагода» 

 Івано-
Франківська 
міська рада 

 «Західний 
кур’єр» 

Бурштинська 
міська рада 

http://burshty
n-
rada.if.gov.ua/

--- 

Болехівська 
міська рада 

http://bolekhi
v-
rada.gov.ua/ 

«Ратуша» 

Калуська міська 
рада 

http://kalushci
ty.if.ua/ 

«Дзвони 
Підгір’я» 

Коломийська 
міська рада 

http://kolrada.
gov.ua/ 

 

Яремчанська 
міська рада 

http://www.y
aremche.org/
administratio
n/33 

«Яремчан-
ський 
вісник» 

 
 Додаток складений на основі: Інформаційна довідка до питання 

«Про стан інформаційного простору Івано-Франківської області». 
Державний комітет телебачення і радіомовлення України. 2016. 3 
листопада. URL: http://comin.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article? 
art_id=131475&cat_id=130301; Інформаційна довідка Головного 
територіального управління юстиції в Івано-Франківській області за ІІІ 
кв. 2018 р. URL: http://obljustif.gov.ua/statystyka/ 

 
___________________________ 
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Аліна Ясінська 
 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЛЬВІВЩИНИ: 
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 

 

У статті проаналізовано ступінь наукової розробки проблеми 
регіональної політичної еліти Львівщини. Досліджено особливості 
львівської регіональної політичної еліти на різних етапах розвит-
ку регіону, здійснено аналіз ресурсів, якими володіли регіональні 
політичні еліти, проаналізовано механізми рекрутування еліти та 
взаємовідносини регіональної еліти з центральною владою. 

Ключові слова: регіональні політичні еліти, Львівщина, 
політичний процес, вибори, історіографія. 

Alina Yasinska. Regional political elite of the Lviv region: a 
historiography of the problem. The article analyzes the degree of 
scientific development of the problem of the regional political elite of 
Lviv region. The peculiarities of Lviv regional political elite at different 
stages of regional development are explored. the analysis of the 
resources held by the regional political elites, the mechanisms of 
recruiting the elite and the relationship of the regional elite with the 
central government were analyzed. 

Key words: regional political elites, Lviv region, political process, 
elections, historiography. 

 
Владні відносини передбачають наявність керуючих і керо-

ваних. Взаємини поміж цими двома групами характеризуються 
асиметричністю: оскільки керуюча група, яка справляє суттєвий 
вплив на спосіб життя значної кількості пересічних громадян, є 
досить нечисленною у відсотковому співвідношенні. Цю керуючу 
меншість прийнято називати «елітою». Коли ж ідеться про 
дослідження еліти політичної сфери, науковці частіше за все 
оперують терміном «політична еліта». 

                                           
 Ясінська Аліна Юріївна – кандидат політичних наук, науковий 

співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 
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В умовах децентралізації зростає увага саме до регіональної 
політичної еліти, оскільки на новий рівень виходять питання щодо 
закритості чи відкритості регіональної політичної еліти, способів 
здійснення влади на місцях, рівня прозорості у прийнятті рішень 
та можливостей виходу регіональної еліти на національний рівень. 

Еліта Львівського регіону є однією із найбільш досліджених 
серед еліт регіонів України, однак політичний процес не є 
статичним явищем  це означає, що поле для проведення 
досліджень регіональної еліти постійно розширюється.  

Розпочинаючи аналіз історіографії проблеми «Регіональна 
політична еліта Львівщини», варто зазначити, що на поч. ХХІ ст. 
В. Андрусів відводив Львівщині третє місце (6,4%), після 
Київського (23,3%) та Донецького (17,1%) регіонів, за 
«постачанням» політичної еліти на центральний рівень 1.  

Серед дослідників, які вивчали питання регіональної 
політичної еліти Львівщини, варто виокремити В. Маркітантова. У 
науковому доробку дослідника знаходимо статті, в яких автор 
порівняв політичні еліти Львівщини та Хмельниччини 2, розкрив 

                                           
 У Львівській області починали свою політичну кар’єру багато 

політиків державного рівня. Зокрема, йдеться про відомого українського 
політика, публіциста та ініціатора проголошення Декларації про державний 
суверенітет України (16 липня 1990) та Акту проголошення незалежності 
України (24 серпня 1991) В. Чорновола; голови Комісії Верховної Ради 
України з питань науки та освіти (1990–1993), першого віце-прем’єр-міністра 
України (1992–1993) І. Юхновського; міністра освіти і науки України 
(20072010) І. Вакарчука; народного депутата України III, IV та 
VII скликань, голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода» О. Тягнибока; 
секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2014), Голови 
Верховної Ради України (від 2016) А. Парубія; міністра освіти і науки 
України (від 2016) Л. Гриневич; міністра Кабінету Міністрів України (2014), 
міністра екології та природних ресурсів (від 2016 р.) О. Семирака; голови 
Національного банку України (2014), міністра економічного розвитку і 
торгівлі  України (від 2016) та першого віце-прем’єр-міністра України 
С. Кубіва; міністра інфраструктури України (від 2016) В. Омеляна та ін. Зі 
Львовом свою політичну кар’єру пов’язував також В. Пинзеник – міністр 
економіки України (19921993) та міністр фінансів України (2005–2006; 
2007–2009 рр.).  
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поведінкові аспекти представників регіональної політичної еліти 
під час виборчих кампаній 3, окреслив тенденції розвитку полі-
тикуму Львівщини 4, проаналізував представництво львівської 
регіональної еліти у Верховній Раді України 5. Зокрема, у статті 
«Регіональна політична еліта Львівщини: тенденції розвитку» 
В. Маркітантов приділив увагу аналізу Львівської обласної та 
міської рад, а також трьом районним радам (Старосамбірській, 
Сокальській та Яворівській), висвітливши тенденції процесів 
елітотворення та оновлення рад. До уваги бралися дані 1990 р., 
1994 р., 1998 р., 2002 р. та 2006 р., у які відбувалися вибори до 
українського парламенту. Дослідивши ступінь оновлення депутат-
ських складів досліджуваних рад, науковець зазначив, що відсоток 
такого оновлення почав знижуватися з 2002 р. До того моменту 
дуже високий рівень оновлення депутатських корпусів свідчив про 
невдоволення мешканців регіону рівнем життя, нездійсненням 
сподівань, що й зумовлювало постійне поповнення рад новими 
людьми. Іншою причиною постійного оновлення, на думку автора, 
було використання представницьких органів регіону як своєрід-
ного «стартового майданчика» для руху чи то горизонтальною 
площиною в межах політичної еліти області, чи то вертикаллю 
влади. Зміна виборчої системи дала поштовх до чергового 
зростання відсотка оновлення депутатського складу в 2006 р., що 
свідчило про початок нового етапу формування регіональної 
політичної еліти в області та ускладнення доступу у її ряди через 
партійні списки 4, с. 129. 

 Маркітантов В. звернув увагу на швидкі темпи декомунізації 
у регіоні, про що свідчать масові виходи членів Комуністичної 
партії Радянського Союзу (КПРС) у Львівській області з лав партії, 
а також значний вплив на політичні процеси регіону наприкінці 
19801990-х рр. Народного Руху України (НРУ). У 1990 р. 
Львівська область мала серед депутатів рад, крім представників 
КПРС, ще й членів Української радикальної партії (УРП). Участь у 
виборах ще однієї політичної сили, крім КПРС, поряд із високим 
рівнем оновлення депутатського складу, також говорив про 
певний поступ у напрямі демократизації виборчого процесу та 
загалом політичного життя 4, с. 129. 
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Більш ґрунтовно та структуровано політичний процес у 
регіоні, специфіку формування, механізми селекції та трансфор-
мацію львівської регіональної політичної еліти В. Маркітантов 
розглянув у дисертаційному дослідженні на здобуття ступеня 
кандидата політичних наук «Регіональні політичні еліти України: 
порівняльний аналіз» 6. Зокрема, автор проаналізував зміни 
політичної еліти у Львівському регіоні протягом 1990-х рр. ХХ ст., 
беручи за основу місцеві вибори. Окремий розділ дисертаційного 
дослідження був присвячений трансформації регіональних 
політичних еліт Хмельницької та Львівської областей на початку 
ХХІ ст. Значну увагу В. Маркітантов присвятив аналізу тенденцій 
розвитку регіональної політичної еліти обох регіонів, зазначивши, 
що у Львівській області темпи декомунізації та демократизації 
депутатських корпусів були значно швидшими, ніж у Хмельни-
цькій. Також, на думку дослідника, Львівщина відзначилася 
досить стабільним показником депутатів з вищою освітою. 

Крізь призму регіонального політичного режиму на Львівщині 
розглянув специфіку львівської політичної еліти В. Яремчук у 
монографії «Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина 
(1990–2017 рр.)» 7. Автор дослідив особливості формування 
регіонального політичного режиму у Львівській області, його 
основні етапи трансформації, стратегії формальних та неформаль-
них суб’єктів політики, взаємовідносини регіональної та 
центральної влади. Значне місце у праці відведено аналізу 
відносин регіональної політичної та бізнесової еліти. Вивчаючи 
особливості політичного життя Львівщини, В. Яремчук дійшов 
висновку, що за роки незалежності України у Львівській області 
можна виділити кілька етапів регіонального політичного режиму, 
функціонування якого мало тісну прив’язку до політичної 
кон’юнктури в столиці, особливо, до персонального складу 
головних політичних суб’єктів країни  Президентів України. Їхня 
зміна, у свою чергу, вела до ротації регіональних політичних 
акторів різного рангу, переміни конфігурації місцевої багатопар-
тійності, що негативним чином впливало на дотримання спадкоєм-
ності у регіональній політиці7, с. 88. 
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Іншою корисною працею для вивчення львівської 
регіональної еліти стала ще одна публікація В. Яремчука «Міський 
політичний режим у Львові: внутрішні та зовнішні чинники 
формування та еволюції». У статті автор приділив значну увагу 
побудові відносин міської влади з центральною, виокремлюючи 
найбільш гострі періоди. Ці взаємовідносини, на думку 
дослідника, неодноразово впливали на формування локального 
політичного режиму у Львові. В. Яремчук підкреслив, що підва-
лини сучасного міського політичного режиму у Львові були 
закладені в останні роки існування СРСР у 1990-х рр. ХХ ст., що 
пов’язувалося з давньою традицією міського самоврядування на 
українських землях 8. А уже пришвидшенню процесів форму-
вання локального політичного режиму посприяла децентралізація 
влади. Завдяки своєрідній політичній культурі, якою наділені 
місцеві політики, міський політичний режим у Львові сформувався 
як самодостатній та мав плюралістичні характеристики. Особлива 
роль у політичних процесах на Львівщині, наголосив дослідник, 
відводилася неформальним (значною мірою латентним) практикам 
взаємодії/конкурентної боротьби впливових акторів суспільно-
політичного життя 8. 

Інформація щодо етапів становлення регіональних політичних 
еліт, зокрема львівської, міститься у статті О. Куцової «Вплив 
регіональних політичних еліт на формування регіонального 
політичного лідерства в Україні» 9. Тут регіональна політична 
еліта розглядається через призму загальнодержавних процесів та 
наголошується вплив потужних регіональних еліт на центральну 
владу. У цілому, варто погодитися з автором, що перший етап: 
(1990 – перша половина 1994) став етапом суперництва ідей 
унітаризму і федералізму. Саме тоді відбулося посилення 
регіональних політичних еліт на місцях і спостерігався рух більш 
сильних еліт до Києва. Першість у боротьбі за Київ спочатку була 
у львівської, більшою мірою, культурної еліти, що перехопила її в 
індустріальної дніпропетровської 9. Другий період (1994–2002) 
був пов’язаний з пануванням дніпропетровської еліти і початком 
зменшення впливу львівської на процеси формування владної 
верхівки. Однак після 2002 р. львівська регіональна політична 
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еліта знову очолила, зазначила О. Куцова, лідерські позиції та 
разом із донецькою змагалася за першість впливу на центральну 
владу 9.  

Починаючи з кінця 1990-х рр. як серед української політичної 
еліти, так і серед громадян набувало актуальності питання щодо 
скорочення ментальної, національної, політичної дистанції поміж 
Донецьком та Львовом. Основними перешкодами для створення 
єдиної української політичної нації, на думку багатьох, були дуже 
великі соціально-політичні, мовні, громадянські розбіжності між 
Сходом і Заходом. З цього приводу Н. Черниш, на основі низки 
проведених соціологічних досліджень, зазначила два основні 
аспекти, які відображали тодішні тенденції. Перший, у регіоні 
Львова соціальна ідентичність тяжіла до етнічної основи, тоді як у 
регіоні Донецька їй були притаманні громадянські основи. Другий – 
незважаючи на ці відмінні наголоси, мала місце незначна, але 
послідовна тенденція до зменшення регіональних розбіжностей: 
львівська ідентичність рухалася на зближення з громадянською 
моделлю, у той час як донецька ідентичність ставала більш 
орієнтованою етнічно 10. Зміни, про які йдеться, мали безпо-
середній вплив не лише на суспільство, але й накладали свій 
відбиток на регіональну політичну еліту, що відображалося на її 
політичній поведінці зокрема. Таке взаємне зближення спосте-
рігалося у кожній категорії соціальної ідентичності на початку 
2000-х рр., однак суттєвої шкоди процесам зближення завдали 
військові дії на Сході країни та пов’язаний із цим популізм. 

До нової генерації суспільства та нових вимог до влади, 
зокрема місцевої, у своїй статті «Чому ти не сокіл, чому не 
літаєш?» привернула увагу О. Теленчі 11. Авторка зосередила 
увагу на передвиборчих обіцянках голови Львівської облдерж-
адміністрації (1997–1999), а пізніше і віце-прем’єр-міністра 
України з питань АПК (1999–2000) М. Гладія та на проблемах 
львівської громади, справах молоді, які можна спроектувати на 
загальнодержавний рівень. У статті йшлося про уроки для молоді, 
зокрема політичні, оскільки саме від її суспільної та політичної 
свідомості залежить майбутнє держави. О. Теленчі наголосила, що 
зацікавлення проблемами молоді та сприяння розвитку молодого 
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покоління з боку місцевої влади мають бути перманентними, 
оскільки суспільний діалог неможливий без нової політичної еліти 
з новим мисленням. 

У 2007 р. була опублікована стаття Л. Харченко «Політична 
культура регіональних політичних еліт: можливі підходи до 
вивчення (на прикладі Львівської області)». Основними показни-
ками політичної культури авторка обрала: політичну свідомість, 
гендерний фактор, рівень політичної міграції, стиль політичної 
мови та поведінки. На їх основі здійснила аналіз політичної 
культури регіональної еліти Львівщини протягом 1991–2007 рр. 
Авторка зазначила, що переважна більшість громадян України 
керується стереотипами щодо представників політичної еліти 
Львова. Вони базуються на надмірному акценті заідеологізо-
ваності й радикальній політичній поведінці. Однак, на думку 
Л. Харченко, політична еліта Львова завжди позиціонувала себе, 
порівняно з елітою інших регіонів України, як найбільш свідома, 
найбільш демократична і значною мірою така, що боронить 
національні інтереси Української держави 12. Місцевій еліті була 
притаманна пасіонарність, яка формувала унікальну систему 
цінностей, політичну мову, ідеологію та регіональну ідентичність. 
Поділяємо думку авторки про те, що на формування ціннісних 
орієнтирів політичної еліти Львівської області впливала європей-
ська, а не російсько-радянсько-азійська політична традиція. А 
оскільки галицька культура була і є традиційно українською, 
визначальними у ній є українська мова та українська традиція 12.  

Явище міграції політичної еліти у Львівській області 
Л. Харченко розглянула на прикладі парламентських виборів 
2006 р. За словами авторки, рівень політичної міграції на цих 
виборах був досить високий, спостерігалися міжпартійні 
переміщення та спекуляції під час формування списків та блоків. 
Проте найбільш резонансним став вихід із Львівської обласної 
організації партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (ВО) 
спілки підприємців «Крок», які через місяць після скандальної 
події відкликали свої попередні заяви та повернулися у ВО 
«Батьківщина» 12. Подібні міграції неодноразово спостерігалися 
серед львівського регіонального політикуму, однак це не заважало 
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політикам надалі здобувати підтримку серед населення. На думку 
авторки, це свідчило про те, що пересічний львівський виборець не 
надавав істотного значення такого роду спекуляціям 12.  

На початку 2000-х рр. Центром слов’янських досліджень 
(університет Хоккайдо) за участі Центру соціально-політичних 
досліджень (фонд «Діалог», Київ) був започаткований дослід-
ницький проект «Політична еліта українських регіонів», автори 
якого вперше проаналізували та структурували інформацію (почи-
наючи з кінця 1980-х рр.), зокрема, і про представників 
регіональної політичної еліти Львівської області: їхню біографію, 
керівні посади в органах партійної, представницької, виконавчої 
влади та місцевого самоврядування 13. На цьому ресурсі була 
представлена інформація про дванадцятьох львівських політиків: 
Я. Погребняка, В. Секретарюка, С. Давимука, В. Чорновола, 
М. Гориня, М. Гладія, С. Сенчука, М. Янківа, О. Сендегу, 
О. Фурдичко, Я. Гадзало, М. Сендака. Отриманий фактологічний 
матеріал дав змогу прослідкувати ротацію представників 

                                           
 Так, за період з 1987 р. по 2003 р. Я. Погребняк був першим 

секретарем Львівського обласного комітету КПУ (березень 1987 – квітень 
1990);  В. Секретарюк – першим секретарем Львівського обласного комітету 
КПУ (квітень 1990 – серпень 1991); С. Давимук  був головою Львівського  
обласного виконавчого комітету (квітень 1990  – березень 1991), головою 
Львівської обласної ради (березень 1992 – червень 1994); В. Чорновіл – 
головою Львівського  обласного виконавчого комітету (серпень 1991 – 
квітень 1992), головою Львівської обласної ради (квітень 1990 –  квітень 
1992); М. Горинь – головою Львівської обласної ради (квітень 1992 – квітень 
1997), головою Львівського  обласного виконавчого комітету (липень 1994 – 
липень 1995), головою Львівської облдержадміністрації (липень 1995 – 
лютий 1997); М. Гладій  головою Львівської облдержадміністрації (лютий 
1997  – січень 1999; березень 2001 – квітень 2002); О. Фурдичко – головою 
Львівської обласної ради (квітень 1994 – квітень 1994); С. Сенчук обраний 
головою Львівської обласної ради (квітень 1998 – липень 2001), призначений 
головою Львівської облдержадміністрації (січень 1999 – березень 2001); 
Я. Гадзало – головою Львівської обласної ради (липень 2001 – квітень 2002);  
М. Янків був головою Львівської облдержадміністрації (квітень 2002 – 
червень 2003); М. Сендак  обраний головою Львівської обласної ради 
(квітень 2002 – квітень 2006); О. Сендега – головою Львівської 
облдержадміністрації (червень 2003 – грудень 2004). 
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львівської регіональної еліти, а їхні біографічні нариси дозволили 
визначити місце народження, попередні посади та сферу 
діяльності, скандали, пов’язані з політичними діячами.  

Певна кількість публікацій щодо регіональної політичної 
еліти Львівщини характеризує окремі персоналії та їх політичну 
діяльність. Про представника В. Януковича на Львівщині – 
В. Шемчука йдеться у статті Р. Рака «На Львівщині змінилася 
влада» 14. Особа чинного міського голови А. Садового фігуру-
вала в публікаціях Ю. Лобана «Одинадцять років Андрія Садо-
вого: міфи та реалії» 15, Т. Базюка «Тяжка бронза Садового» 16 
та Я. Назара «Львівський фінал: Садовий проти Кошулин-
ського» 17. Досить інформативною та критичною була стаття 
Ю. Лобана «Мільйонери від колії. Брати Дубневичі» 18, в якій 
характеризувалися статки, політичні амбіції та впливові зв’язки 
політиків-бізнесменів Б. та Я. Дубневичів. 

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

У книзі «Регіональний портрет України» 19, підготовленій 
Українським незалежним центром політичних досліджень, 
представлено результати досліджень у Львівській області, які 
відобразили цілісну картину політичних, економічних та 
соціальних перетворень у регіоні. Було розкрито низку питань, що 
стосувалися Львівщини періоду кінця 1990-х – поч. 2000-х рр. 
Зокрема, висвітлено: специфіку виборчих процесів у регіоні, 
динаміку розвитку політичних партій, їхню участь у формуванні 
місцевих і регіональних органів влади, стан економічного розвитку 
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області, діяльність регіональних ЗМІ, становлення принципів 
громадянського суспільства на Львівщині тощо. 

У дослідженні «Україна: рік після виборів. Моніторинг 
регіонів» 20 доводиться, що політична структура Львівської 
обласної ради, що сформувалася після виборів 2006 р., відобразила 
традиційні електоральні вподобання місцевих жителів та 
забезпечила паритет блоку «Наша Україна» й «Блоку Юлії Тимо-
шенко». Львівська облдержадміністрація надалі залишилася 
центром впливу НСНУ на політичне життя в області. Результати 
виборів до Львівської міської ради також підтвердили, як 
зазначено у дослідженні, популярність пропрезидентських 
політичних партій. Проте, незважаючи на одноосібне домінування 
у регіоні «помаранчевої» команди, спостерігалося перманентне 
протистояння між різними рівнями влади. Основними причинами 
такого протистояння були не ідеологічні розбіжності, а конфлікт 
групових чи персональних бізнес-інтересів та боротьба за 
політичний вплив 20. 

Щодо корупційних схем у Львівській області, то автори 
згаданого дослідження зазначили, що корупційні скандали хоч і 
були невід’ємним елементом інформаційного простору Львова, 
однак доведених фактів щодо значних масштабів корупції на 
Львівщині традиційно немає або вони невідомі 20. 

«Політична карта Львівської області» 21 ознайомлює з 
економічною та політичною ситуацією у регіоні напередодні 
парламентської виборчої кампанії 2012 р. У дослідженні містилася 
інформація про суспільно-політичне життя, електоральну статис-
тику, оцінку медіа-ринку. У матеріалах знаходимо свідчення про 
взаємозв’язок регіональної еліти з бізнесом. Зокрема, йдеться про 
зв’язки керівництва ДТГО «Львівська залізниця» з тодішнім 
головою Львівської облдержадміністрації (2011–2013) М. Костю-
ком (у минулому – директор «Укрзалізниці»), а також про голову 
спостережної ради нафтопереробного комплексу (НПК) «Гали-
чина» П. Димінського, який тривалий час був найвпливовішим 
бізнесменом Львівщини, а в часи президентства Л. Кучми – 
висловлював підтримку ПОЛІТИЧНІЙ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ» та її лідеру В. Януковичу. 
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Щодо політичної ситуації у регіоні, то перед парламент-
ськими виборами 2012 р. найбільш потужне представництво в 
обласній та міських радах Львівщини мало Всеукраїнське 
об’єднання (ВО) «Свобода», друге місце належало ВО «Батьків-
щина», третє – Політичній партії «Наша Україна» 21. 

Інша книга «Регіони України – 2014» 22, що була 
підготовлена неурядовим аналітичним центром «Поліський фонд 
міжнародних та регіональних досліджень», містить аналітичні 
матеріали щодо Львівської області 2014 р. і надає інформацію, що 
стосувалася політичного ландшафту регіону, зміни регіональних 
еліт при владі упродовж року, їхньої політичної належності, 
найбільш резонансних політичних конфліктів, соціально-
економічної ситуації, стану ЗМІ тощо. 

Безперечний інтерес для дослідження регіональної політичної 
еліти становлять публікації, присвячені діяльності народних 
депутатів України від Львівської області. Зокрема, у вищезгаданій 
статті В. Маркітантова «Представники регіональних політичних 
еліт Львівської та Хмельницької областей у Верховній Раді 
України (1990–2002): порівняльний аспект» проаналізовано зміни, 
що відбувалися у складі депутатів-мажоритарників Верховної 
Ради України від Львівської та Хмельницької областей. Так, у 
результаті виборів весною 1990 р. до Верховної Ради України було 
обрано 25 народних депутатів від Львівської області. Серед 
представників від Львівщини найбільше було позапартійних 
депутатів, значна частина яких належала до Народного Руху 
України. Знаходимо у публікації також вікові та гендерні 
характеристики львівських депутатів. Досить показовим було те, 
що львівський депутатський склад вирізнявся присутністю усіх 
вікових груп. З публікації дізнаємося, що після виборів 1990 р. у 
Верховній Раді України широкого представництва від жінок не 
було, але на відміну від загального рівня частка жінок від 
Львівської області була дещо вагомішою – 4% (1 особа) 5, с. 84.  

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

Інформацію про діяльність депутатів-мажоритарників містить 
низка публікацій Громадянської мережі ОПОРА. Аналітичні дані 
щодо виборчих перегонів 2012 р. представлені у публікації 
А. Дутчака «Потенційне львівське лобі в списках партії» 23. 
Спостерігачами ОПОРА було досліджено питання щодо 
представлення Львівщини у списках основних конкурентів за 
місця у Верховній Раді України. Зокрема, у публікації йдеться про 
попередню політичну біографію кандидатів, зв’язок кандидатів від 
політичних партій та блоків з Львівщиною (ступінь представ-
леності інтересів регіону), «одіозних» політичних фігур тощо. У 
дослідженні акцентовано увагу на регіональних особливостях 
представлення політичних партій на парламентських виборах. 
Зокрема, зазначено, що у мажоритарних округах Львівщини 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ» зробила ставку на 
маловідомих представників, а от у списку партії серед львівських у 
прохідній частині були прізвища Г. Герман, О. Горошкевича, 
І. Зварича, П. Писарчука. Однак, в цілому, у списку тодішньої 
партії влади рівень представлення Львівського регіону був досить 
низьким. Значно більше представників регіональної політичної 
еліти Львівщини було зазначено у списку ВО «Батьківщина». 
Загалом налічувалося 20 прізвищ, які тим чи іншим чином мали 
стосунок до регіону. Проте, як зазначено у звіті, найбільше 
представників Львівської області було у списках ВО «Свобода». 
На основі проведених досліджень аналітики ОПОРА дійшли 
висновку, що політичні симпатії як населення, так і чиновників 
Львівщини були чітко сформовані, а представники місцевої 
політичної еліти, виходячи на загальнодержавний рівень, 
підтримували конкретну партійну ідеологію, а не виявляли свою 
прихильність інертно популярним політичним силам. 
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У аналітичному звіті Громадянської мережі ОПОРА «Рік 
діяльності депутатів-мажоритарників Львівщини у Верховній Раді 
VIII скликання» (2018 р.) проаналізовано парламентську 
активність 12 депутатів від Львівської області. Автори документа 
проаналізували законотворчу діяльність депутатів від Львівщини. 
Ними було виявлено депутатів, які подали найбільшу (В. Парасюк, 
О. Юринець, Д, Добродомов) та найменшу (А. Лопушанський та 
А. Кіт) кількість законопроектів упродовж року. Зокрема, у звіті 
наголошувалося, що за участі львівських мажоритарників у 
Верховній Раді України було підготовлено трохи більше 5% усіх 
законопроектів (243 законодавчі ініціативи з 4745 зареєстрованих 
на той час у парламенті) 24. У другій частині звіту наведені 
короткі біографічні дані про депутатів-мажоритарників, подана 
детальна інформація про політичну діяльність кожного, зазначено, 
якою мірою були виконані передвиборчі обіцянки кожного 
депутата. 

Серед матеріалів Громадянської мережі ОПОРА знаходимо 
інформацію щодо піар-технологій, до яких вдаються нардепи 
Львівщини. У грудні та січні 2019 р. мережею ОПОРА було 
зафіксовано 35 фактів «піару» народних депутатів на об’єктах, які 
були здійснені коштом державного та обласного бюджету. У статті 
зазначено, що найчастіше, в 11 з 35 випадків, «піарилися» на 
спорудженні або ремонті шкіл та дошкільних установ. У 9 
випадках приводом для привернення уваги громадськості до 
діяльності певного депутата ставав не один конкретний об’єкт, а 
низка об’єктів, на які раніше виділялися кошти з державного або 
обласного бюджетів, про що звітували народні обранці 25. 

Певний інтерес викликають публікації, пов’язані з аналізом 
медіаринку Львівщини, і, зокрема, стаття Н. Онисько «Кому 
належать львівські ЗМІ» 26, в якій наведені цікаві дані про 
структуру львівських засобів масової інформації (ЗМІ) та їх 
медіавласників станом на серпень 2015 р. Серед основних медіа-
власників, які стосувалися політичної сфери, автор виділив братів 
Дубневичів, які мали контроль над «Львівською газетою», радіо 
FM «Галичина», телекомпанією «Гал-ТБ»; П. Димінського 
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(телеканал ZIK, сайт Zik.ua); М. Хом’яка (ТРК «Львівська хвиля», 
Гал-інфо); А. Садового (Радіо Люкс, Zaxid.net, Телеканал 24, Радіо 
24, Football 24) 26. 

Болісні питання, пов’язані зі сміттєвою кризою, порушив у 
своїй публікації активний громадський діяч та популярний 
український поет А. Любка 27. Оскільки проблема була 
політизована, автор зазначив, що історія з львівським сміттям 
матиме далекосяжні наслідки не лише для міського голови 
А. Садового, але й для регіональної еліти, Прем’єр-міністра та 
навіть Президента. А. Любка загострив питання ставлення влади 
до проблем «столиці» Західної України та критикував відмову 
центральної влади та державних чиновників у наданні допомоги 
місту, констатуючи тим самим відсутність згоди поміж політиками 
у власній країні перед викликами та загрозами. 

Не можемо залишити поза увагою проблеми децентралізації 
влади та роль у ній львівської еліти. У цьому контексті цінними є: 
стаття І. Верещук «Особливості територіальної організації влади 
Львівської області» 28, аналітичне дослідження «Оцінка 
реалізації реформи місцевого самоврядування на Львівщині у 
2016 р.» 29 та стаття Т. Базюка «Децентралізація на Львівщині: 
рік третій» 30. Так, І. Верещук (Рава-Руський міський голова) 
розглянула основні проблеми територіальної організації влади 
Львівської області. Однією з основних проблем у сфері 
територіальної організації влади на Львівщині авторка виокремила 
надмірну подрібненість адміністративно-територіальних одиниць 
базового рівня – сіл, селищ, міст – та їх фінансово-економічну 
неспроможність. Львівська область посідає перше місце в Україні 
за кількістю міст районного значення, друге місце – за кількістю 
сільських рад (перше місце належить Вінницькій області) та перше 
місце за кількістю сільських населених пунктів 28.  

В аналітичному дослідженні Т. Баранецького «Оцінка 
реалізації реформи місцевого самоврядування на Львівщині у 
2016 р.» автором вивчено особливості процесу реформування 
місцевого самоврядування, адміністративно-територіального 
устрою та державної регіональної політики і зазначено, що у 
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2015 р. (відповідно до Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад») були проведені перші вибори 
та переведені на прямі міжбюджетні відносини 15 об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ) у Львівській області. Упродовж 
2016 р. проведені перші вибори ще у семи ОТГ, при цьому у шести 
громадах такі вибори відбулися лише 18 грудня, що суттєво 
ускладнило для них входження у новий бюджетний рік 29. 
Досить ґрунтовним є аналіз дохідної частини бюджетів ОТГ, 
джерел фінансової підтримки для здійснення великої кількості 
проектів та перспективного плану формування територій 
спроможних громад Львівщини, схваленого Львівською обласною 
радою 7 липня 2015 р. Отримана інформація дозволила дещо 
глибше проаналізувати сповільнені темпи децентралізації влади на 
Львівщині та зосередити увагу на діяльності в цьому напрямі 
львівської регіональної політичної еліти.  

Публікація Т. Базюка «Децентралізація на Львівщині: рік 
третій» має дещо викривальний характер, оскільки в ній можна 
знайти не лише констатацію результатів понад дворічної роботи з 
децентралізації влади на Львівщині, але й також інформацію про 
байдужість до цих процесів керівників та політиків різного рівня: 
небажання займатися проблемами, замість виконання поточних 
завдань, прагнення «викроїти» майбутні громади згідно з 
інтересами місцевих керівників, великих бізнесменів чи політиків. 
Автор зазначив, що непрямим підтвердженням цього може бути 
той факт, що в дев’ятьох із двадцяти районів області не було 
створено жодної ОТГ 30. 

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

 
_________________________ 
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ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ 
 
 

Юрій Ніколаєць 
 

ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: 
СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС  

 
Визначено стан та зміст наукових пошуків, автори яких 

досліджували долю польського населення в Україні у роки Другої 
світової війни. Показано специфіку вивчення дослідниками змін 
поселенської структури польського населення України у роки 
війни. Особливу увагу приділено визначенню характеру польсько-
українського протистояння на території західноукраїнських 
земель. Проаналізовано напрями доведення ролі «третьої 
сторони» у загостренні польсько-українського конфлікту. Охарак-
теризовано спільні зусилля польських та українських науковців у 
сфері дослідження проблем Другої світової війни.  

Ключові слова: Друга світова війна, українці, поляки, дискурс, 
етнополітика, етнопрактика, національні меншини, польсько-
українське протистояння. 

Yurij Nikolaiets. Polish people in Ukraine in the years of the 
Second World War: the modern scientific discussion. The state and 
contact of the scientific findings, the authors which investigated the fate 
of the Polish people in Ukraine during World War II were defined. The 
specifics of the researchers studies of the settlement structure changes 
of the Polish population in Ukraine during war years. Special attention 
was devoted to the definition of the Ukrainian-Polish confrontation 
character on the West territories of Ukraine. The ways of proving the 
role of the «third side» in sharpening of the Polish-Ukrainian 
confrontation were analyzed. The common efforts of the Polish and 
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Ukrainian scholars in the sphere of World War II problems research 
were characterized. 

Key words: World War II, Ukrainians, Polish, discourse, ethno 
politics, ethno practice, national minorities, Polish-Ukrainian 
confrontation.  

 
Постановка проблеми. Характер Другої світової війни багато 

в чому визначався специфікою уявлень її провідних учасників про 
характер міжетнічних конфліктів, міжетнічної взаємодії, ідеолого-
політичних засад та цінностей розвитку людства загалом. Поряд з 
тим у роки війни важливе місце в етнонаціональних процесах 
відігравали проблеми політичних взаємовідносин державотворчої 
нації (нації-держави) з етнічними об’єднаннями на її території, а 
також етнічних спільнот між собою. Все це зумовлювало й 
оціночні характеристики, пов’язані із визначенням «паліїв війни», 
«визволителів» та «поневолювачів», ворогів та союзників, а також 
уявлення про «свої» та «чужі» території, що в кінцевому рахунку 
визначало й тематику наукових студій у відтворенні перебігу 
подій війни. 

У роки Другої світової війни стараннями лідерів тоталітарних 
держав міжетнічні відносини використовувалися для формування 
образу ворога, ескалації джерел напруги, що призводило до 
винищення представників різних етнічних груп, формування 
стійкого взаємного неприйняття. Розпалювання міжетнічної 
ворожнечі, штучне загострення міжетнічних конфліктів спрямо-
вувалося, насамперед, на реалізацію загарбницьких планів за 
нехтування загальнолюдськими принципами співіснування. На тлі 
цього «українське питання» постало одним із провідних у 
міжнародних відносинах європейських держав передвоєнного 
періоду і набуло особливої гостроти у роки війни не в останню 
чергу внаслідок збройного протистояння між поляками та 
українцями. На думку українських дослідників, перебування 
українських етнічних земель напередодні Другої світової війни у 
складі чотирьох держав можна розглядати як дестабілізуючий 
фактор політичного життя Європи [42].  
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Населення українських етнічних земель, у тому числі й 
польське, виявилося заручником реалізації планів провідних 
гравців на світовій арені. Українські землі були лише розмінною 
картою у «великій геополітичній грі», що наклало свій відбиток на 
висвітлення у науковій літературі долі національних меншин 
України, у тому числі й польського населення українських земель, 
у роки Другої світової війни. 

Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти проблеми 
представлені у публікаціях А. Андрухіва, Р. Дрозда, Л. Зашкіль-
няка, І. Ільюшина, О. Калакури, О. Каліщук, Г. Мотики, М. Пан-
чука, О. Рафальського, Л. Рябошапка, В. Семашка, В. Сергійчука, 
Ю. Сливки, Р. Тожецького, С. Ткачова, Ю. Шаповала та ін.  

Виклад основного матеріалу. Досягнення цілей воюючими 
сторонами у роки Другої світової війни передбачало масштабні 
маніпуляції етнічними цінностями, історичною пам’яттю. Закла-
дені у основі мобілізації людей на війну, подібні маніпуляції 
неминуче впливали на характер організації пропагандистських 
кампаній, а з часом і на висвітлення дослідниками подій війни. 
Сформовані переважно у таборі переможців результати маніпу-
ляцій свідомістю громадян тривалий час «мандрували» науковими 
працями у вигляді штампів. Їх породження найчастіше зумовлю-
валось уявленнями про громадянські обов’язки, оцінками цілей і 
характеру бойових дій та ролі окремих країн у її розпалюванні, а 
також союзницьких стосунків між країнами-учасниками війни. З 
огляду на це оцінки участі населення України у Другій світовій 
війні багато в чому зумовлювалися включенням її земель до 
складу різних держав (і, відповідно, різницею оцінок громадян-
ських обов’язків), зміною союзницьких пріоритетів СРСР та 
Німеччини у ході війни та специфікою уявлень вищого 
керівництва саме цих держав про цілі і завдання етнополітики. 

Плануючи розпочати наступальну війну проти країн Європи у 
вигідний для себе час, радянське керівництво з тактичних 
міркувань віддало перевагу союзним стосункам з Німеччиною на 
початку Другої світової війни (1939–1941 рр.). Саме як союзники 
Німеччина та СРСР на початку Другої світової війни взяли участь 
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у знищенні Польщі. Використання СРСР тези про захист 
українського та білоруського населення, як мотивації «виз-
вольного походу», зумовлювалося прагненням радянського 
керівництва уникнути відповідальності за розпалювання війни. 
Можливо тому СРСР вступив у війну дещо пізніше за Німеччину. 
На запит німецької сторони, стурбованої затягуванням вступу 
СРСР у війну, В. Молотов просив врахувати скрутне становище 
радянського уряду щодо офіційного визначення мотивації участі у 
бойових діях, оскільки «раніше Радянський Союз ніколи не 
турбувався про становище національних меншин у Польщі» [57]. 
Виходячи з цього, війна проти Польщі у радянській пресі 
обумовлювалася необхідністю визволення українського та біло-
руського населення, яке перебувало під гнітом польських «панів» 
чи польських «фашистів».  

Для радянської історіографії було властивим однобоке 
висвітлення питання приєднання західноукраїнських земель до 
складу Української РСР, а сам процес розглядався як «омріяний 
століттями акт возз’єднання українського народу в єдиній 
державі»[25; 26; 27; 28; 29; 30; 33; 34; 35; 96]. Проте уже протягом 
1990-х років у вітчизняних істориків викристалізувалося 
розуміння того, що події «золотого вересня» 1939 р. виходять за 
рамки тлумачення їх як «визвольного походу» задля возз’єднання 
українського та білоруського народів.  

Питання легітимності приєднання західноукраїнських земель 
до складу СРСР і УРСР залишається одним з найбільш дискусій-
них не лише в українській, а й зарубіжних, зокрема польській і 
російській, історіографії, де такі події називають різними 
термінами – «возз’єднанням», «приєднанням», «інкорпорацією», 
«окупацією», «загарбанням» [61, с.154–155]. 

Українські дослідники І. Андрухів та П. Кам’янський 
справедливо відзначили, що у тексті договору про ненапад та у 
таємному протоколі відсутні згадки про наміри радянського уряду 
возз’єднати західноукраїнські землі із Радянською Україною. 
Натомість тут фігурують такі терміни, як «сфера впливу», 
«інтереси сторін», «політичні перетворення» [1, с.8]. Ю. Сливка 



 
 

250 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

дійшов висновку, що в переговорах і підписаних документах 
ішлося лише про імперські інтереси двох сторін. Саме тому 
учасники змови, визначаючи німецько-радянський кордон, зупи-
нилися на «лінії Керзона», а не на більш логічному, на перший 
погляд, етнічному кордоні [94, с.28]. 

Факт агресії Радянського Союзу проти Польщі визнають і 
деякі сучасні російські дослідники. Проте у російському дискурсі 
акцентована увага на тому, що поляки раніше силою приєднали ці 
землі, тому російські науковці дії Червоної Армії переважно 
оцінювали як повернення втрачених територій. Позитивну оцінку 
нерідко дістає й підписання пакту Молотова–Ріббентропа, 
оскільки він «значною мірою визначив переможне завершення 
Великої Вітчизняної війни», забезпечивши два додаткові роки 
підготовки до бойових дій [2, с.280]. 

Водночас і в українському дискурсі, виходячи із важливої для 
українського суспільства думки про доцільність і обґрунтованість 
об’єднання українських етнічних земель, помітне небажання 
ототожнювати напад Німеччини на Польщу й захоплення 
польських земель та приєднання Радянським Союзом Західної 
України» [61, с.155].  

Чіткий висновок про спільні агресивні дії СРСР та Німеччини 
проти Польщі у 1939 р. поширений у польській історіографії [112; 
116; 123; 131]. Мотивуючи свої претензії на так звані «східні 
креси» порівняно тривалим пануванням на заселених переважно 
українцями (русинами) західноукраїнських землях, частина 
польських науковців негативно ставиться до їх включення до 
складу УРСР. Таким чином, оцінки подій «золотого вересня» у 
російській, українській та польській історіографії визначаються за 
вагомого впливу геополітичних чинників. Важливо, що в 
україноцентричному та російськоцентричному дискурсі щодо 
оцінок подій «золотого вересня» помітний спільний підхід до 
виправдання дій Червоної Армії. Ця спільність полягає у 
обґрунтуванні силового приєднання західноукраїнських територій 
та застосування сили проти польського населення попередніми 
діями польської сторони. При тому росіяни акцентують увагу на 
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поразці у війні 1920 р., а українці – на ставленні поляків до 
українців у роки існування Польської держави.  

Поряд з тим, у сучасній українській історіографії поширилася 
думка, що пакт про ненапад та договір про дружбу і кордони між 
СРСР та Німеччиною були важливою передумовою Другої 
світової війни, яка почалася із нападу на Польщу. Забезпечуючи 
А. Гітлеру можливість уникнути у 1939 р. війни на два фронти і 
потужну сировинну підтримку, вкрай важливу для німецької 
економіки, угоди з Радянським Союзом дозволили Німеччині 
окупувати значну частину Європи. Але такий підхід, із акцентом 
на вигоди для німецької сторони, частково маскує роль СРСР у 
розпалюванні війни. Частина дослідників, оцінюючи вказані 
домовленості, що передбачали й розподіл сфер впливу у Європі, не 
наголошують на їх важливості для реалізації планів Сталіна та 
його найближчого оточення у майбутньому протистоянні. Однак, 
крім поширених думок про «виграш часу для підготовки відсічі 
ворогу» та значних територіальних надбань, змова двох диктаторів 
могла забезпечити значні стратегічні переваги для ведення 
наступальної війни Радянським Союзом. Важливою стратегічною 
перевагою у такому разі виступала можливість почати наступ 
з-поза меж лінії укріплень на старому державному кордоні, яка 
внаслідок свого оборонного призначення гальмувала б розгор-
тання наступу. Іншою перевагою було оволодіння значною і 
порівняно досконалою транспортною інфраструктурою, що також 
забезпечувала можливості для розгортання масштабного наступу. 
Крім того, СРСР отримував у своє розпорядження значні людські 
та матеріальні ресурси, які могли бути використані для війни 
(територія УРСР зросла з 450 до 540 тис. км2, а населення – з 
30960 до 38890 тис. осіб [57]).  

Г. Кіссінджер, який протягом 1960–1970 рр. виконував 
обов’язки держсекретаря США, у своєму дослідженні «Світовий 
порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті», 
оцінюючи експансіоністські плани російського керівництва, 
відзначав, що політика Росії «століттями керувалася власним 
особливим ритмом, здійснюючи безперервну експансію на землях, 
що охоплювали майже кожен клімат і цивілізацію, і перери-
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ваючись час від часу хіба з необхідності скоригувати свою 
внутрішню структуру відповідно до масштабів завдань – і тільки 
для того, аби знову повернутися, як приплив, що розбивається об 
берег. Від Петра Великого до Володимира Путіна змінювались 
обставини, однак незмінним залишався ритм» [49, с.44]. Проте 
твердження про історично сформований експансіоністський 
характер зовнішньої політики Росії та СРСР неоднозначно 
сприймаються у російському суспільстві. Та й частина україн-
ського суспільства із певним розумінням ставиться до реалізації 
Й. Сталіним планів щодо розширення впливу СРСР.  

На тлі дискусій про початок Другої світової війни поступово 
сформувався науковий дискурс не лише про характер бойових дій 
СРСР проти Польщі [52, с.223; 75, с.165–196; 76; 77, с.149–152; 78, 
с.142], а й про становище населення, яке проживало на її колишніх 
землях (переважно українців та поляків). У дослідженнях 
польських авторів неодноразово акцентувалася увага на масових 
антипольських виступах українського населення Східної Галичини 
та на Волині, які сприяли знищенню ІІ Речіпосполитої. Подібні 
твердження містяться і у дослідженнях українських учених. Так, у 
колективній монографії українських учених «Терор і тероризм в 
Україні» стверджується про напади на відступаючі польські 
частини, відкриті збройні виступи боївок ОУН, повстання на 
Миколаївщині, роззброєння польської поліції, бої українських 
повстанців із поляками поблизу Жидачева та криваве проти-
стояння у Стрию, де поляки вчинили розправу над мирним 
українським населенням. Крім сутичок із військом і поліцією, 
траплялися також випадки вбивств мирних поляків українськими 
націоналістами [65, с.573].  

Проте Т. Гривул стверджував, що після розгрому польської 
армії та ліквідації у вересні 1939 р. Польської держави українці 
перестали розглядати поляків як загрозу для розвитку своєї нації. 
Тому в українському середовищі із розумінням поставилися до 
поневолення польського народу і, хоча мали місце вбивства 
цивільних поляків, не починали масштабних акцій помсти, а 
випадки побутового міжетнічного протистояння не мали масового 
характеру [12, с.93].  
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Загалом у більшості досліджень українських авторів 
польсько-українські стосунки аналізуються виходячи з характерис-
тики західноукраїнських земель як українських етнічних 
територій, що входили напередодні війни до складу Польщі [8, 
с.39–55; 9, с.44–51]. Таке твердження підкріплюється й 
результатами спеціальних наукових студій, де аналізувалася 
етнічна структура населення цих територій. Так, за даними 
В. Кубійовича, на 1 січня 1939 р. на території Львівського, 
Станіславського та Тарнопільського воєводств ІІ Речіпосполитої 
проживало 5824100 осіб, з яких 3727000 були українцями, які 
розмовляли українською мовою (64,1 %), 16300 (0,3 %) україн-
цями, які розмовляли польською мовою, а також тут проживало 
874700 поляків (15 %), 73200 (1,2 %) польських колоністів, 514300 
латинників (8,8 %), 569400 євреїв (9,8 %) та 49200 представників 
інших національностей (0,8 %), переважно німців. У січні 1939 р. у 
Львівському воєводстві 58 % населення становили українці, 29 % – 
поляки, 13 % – євреї, у Тарнопільському воєводстві проживало 
61 % українців, 30 % поляків, 8 % євреїв, у Станіславському 
воєводстві проживало 75 % українців, 15 % поляків, 9 % 
євреїв [56, с.14]. Водночас порівняно високою була й питома вага 
неукраїнського населення. Так, близько 1/5 населення українських 
етнічних територій у складі ІІ Речіпосполитої становили поляки.  

У дослідженнях вітчизняних науковців підкреслюється, що на 
зміст та перебіг польсько-українського конфлікту в умовах Другої 
світової війни вплинуло прагнення обох сторін до створення 
суверенної і захищеної національної держави в ситуації, коли 
реалізація цих прагнень залежала від відносин набагато впливо-
віших суб’єктів міжнародної політики. Ця думка знайшла своє 
підтвердження й у роботах зарубіжних учених. За словами професора 
історії, директора Центру східноєвропейських і середземноморських 
студій Нью-Йоркського університету Л. Вульфа, саме на галицьких 
землях антагонізм між поляками та українцями був чи не найбільшим 
у міжвоєнний період існування Польської держави [10]. 

 У дослідженнях українських учених неодноразово підкреслю-
валося, що дії українців з усунення поляків із західноукраїнських 
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теренів грали на руку радянському керівництву, яке намагалося 
викорінити польський вплив у краї, де переважало українське 
населення. Позиція радянського керівництва не передбачала у 
1939 р. існування Польської держави, навіть у квазіформі. 
31 жовтня 1939 р. у доповіді про зовнішню політику уряду на 
позачерговій V сесії Верховної Ради СРСР В. Молотов дозволив 
собі назвати ІІ Річпосполиту «потворним дітищем Версальського 
договору». Проте, як відзначив В. Стецкевич, у скрутний для 
СРСР час 30 липня 1941 р. ніщо не завадило підписанню угоди із 
урядом Польщі, згідно з якою уряд Радянського Союзу визнав 
радянсько-німецькі договори 1939 р. стосовно територіальних змін 
у Польщі такими, що втратили силу [95, с.82]. 

Різні аспекти протиборства українців та поляків на західно-
українських землях на початку Другої світової війни висвітлені у 
наукових студіях І. Ільюшина, який є одним із визнаних фахівців у 
цій сфері. Таке протиборство він охарактеризував як трагічну 
сторінку їхньої історії, зумовлену активними діями повстанських 
загонів та тривалим небажанням польської сторони вирішувати 
«українське питання» [36, с.82–96; 37; 38, с.77–78; 39, с.70–81; 40, 
с.567–594]. 

Значна кількість досліджень українських істориків про період 
1939–1941 рр. присвячена висвітленню змін етносоціальної 
структури західноукраїнського населення, пов’язаних як із 
добровільним переміщенням українців, поляків, німців, євреїв, так 
і з ініційованими радянськими владними структурами депорта-
ціями [3, с. 33–35]. Нерідко історія національних меншин Західної 
України 1939–1941 рр. подається сучасними українськими 
істориками насамперед через призму репресивних дій сталінського 
тоталітарного режиму. Науковці наголошують, що основна 
причина порушень національних прав народів СРСР крилася в 
самій тоталітарній системі, у відсутності демократії і правових 
гарантій задоволення національних потреб усіх громадян. 
Репресивний режим, за висловом О. Рафальського, утверджуючись 
на західноукраїнських землях, Буковині та Бессарабії, поширював 
тут практику політичного стеження, арештів, репресій, депортацій 
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щодо численних представників як корінного населення, так і 
національних меншин [72, с. 200]. 

Упродовж 1940–1941 рр. з колишніх Волинського, Львів-
ського, Тарнопільського, Станіславського воєводств радянськими 
органами було здійснено чотири масові депортації. Науковці 
називають різні дані щодо кількості депортованих. У колективній 
монографії «Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст.: 
історичні нариси» відзначено, що було вивезено майже 550000 
осіб, і жертвами насильницького переселення став майже кожний 
десятий житель Західної України [65, с. 585]. Проте така кількість 
жертв депортаційної політики видається дещо заниженою. Тільки 
на території Галичини, за наведеними вище даними В. Кубійовича, 
жили близько 6 млн осіб, а депортації здійснювалися й на Волині. 
Це ставить під сумнів і визначену питому вагу депортованих серед 
мешканців західноукраїнських областей. У дослідженні О. Кала-
кури стверджується про 1173 тис. депортованих [45, с. 301]. О. Ро-
манів та І. Федущак вели мову про 1080 тис. депортованих [73, 
с.46]. Точну кількість депортованих поляків визначити досить 
складно, але однозначно можна стверджувати, що масштаби 
репресій могли б бути ще більшими. Українські вчені переконливо 
довели, що масові репресії проти польського населення були 
припинені лише з початком німецько-радянської війни. 

На думку більшості українських дослідників, саме підготовка 
СРСР до майбутньої наступальної війни відіграла важливу роль у 
визначенні долі польського (як комбатантів, так і не комбатантів) 
та значної частини українського населення Західної України, яке 
залишалося нелояльним до радянської влади. Більшість полонених 
польських солдатів потрапила до радянських таборів. Рішенням 
Політбюро ЦК ВКП/б/ від 5 березня 1940 р. було вирішено долю 
близько 22000 польських офіцерів і державних службовців, 
захоплених у полон під час радянсько-польської війни 1939 р. 
Протягом квітня–травня 1940 р. усі вони були страчені. За місцем 
одного із масових поховань – у Катинському лісі під Смоленськом – 
ці події увійшли в історію як Катинська трагедія.  

Тільки у 1989 р. Радянський Союз визнав свою відповідаль-
ність за здійснений акт масового вбивства. Майже півстоліття 
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СРСР вдавалося приховувати цей злочин від світу. І лише у жовтні 
1992 р. Російська Федерація передала Польщі ключовий документ 
Катинської справи, а саме – ухвалу Політбюро ЦК ВКП/б/ від 
5 березня 1940 р., який став неспростовним доказом того, що 
рішення про знищення польських військовополонених було 
ухвалене представниками найвищої партійної та державної влади 
Радянського Союзу.  

У рішенні Політбюро йшлося про «членів різноманітних 
контрреволюційних шпигунських і диверсійних організацій, 
колишніх поміщиків, фабрикантів, колишніх польських офіцерів, 
чиновників і перебіжчиків». У доповідній записці Наркома 
внутрішніх справ СРСР Л. Берії Й. Сталіну було відзначено, що у 
таборах для військовополонених утримувалося «14736 колишніх 
офіцерів, чиновників, поміщиків, поліцейських, жандармів, 
в’язничних наглядачів, осадників та розвідників (з них більше 
97 % поляків) [22, с. 153]. Французький дослідник Н. Верт 
стверджував, що у полон потрапили 230000 осіб (серед них було 
15000 офіцерів), з яких лише 82000 дожили до 1941 р. [7, с. 261].  

Хоча офіцери становили лише частину розстріляних, але у 
російських виданнях нерідко наголос робився на розстрілі 
насамперед полонених «польських офіцерів». Підкреслювалося, 
що у полон потрапили «залишки польської армії», для якої 
«військові зіткнення з росіянами виявилися несподіванкою» [107, 
с. 260]. Про розстріл «21857 офіцерів та інших заарештованих 
поляків» ішлося у роботі О. Барсенкова та О. Вдовіна. При тому 
наголос на розстрілі саме офіцерів робився свідомо, оскільки такі 
дії пояснювалися неприязню до «білополяків», які знищували 
полонених червоноармійців під час радянсько-польської війни 
1920 р. [2, с.281].  

Певні дискусії серед науковців виникли з приводу так званого 
«українського катинського списку». Ще у 1991 р. міністр 
внутрішніх справ Республіки Польща А. Мільчановський звер-
нувся із проханням до Служби безпеки України надати 
інформацію про долю батька, колишнього заступника прокурора 
м. Рівного, який був заарештований органами НКВС у 1939 р. У 
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1994 р. СБУ передала заступникові прокурора Республіки Польща 
С. Снєжкові список 3435 осіб, знищених у 1940 р. в Україні на 
підставі березневого рішення Політбюро (серед яких був і 
С. Мільчановський). З того часу «Список особових справ арешто-
ваних, направлених у НКВС СРСР», розглядається польською 
стороною як «український катинський список». На думку частини 
польських дослідників, «український катинський список» містить 
дані про «польських громадян, які були убиті на території 
України» [48]. Серед польських науковців також існує переко-
нання, що останки 3435 мешканців колишньої ІІ Речіпосполитої, 
прізвища яких зазначені у списку, знаходяться на території 
національного меморіального заповідника «Биківнянські могили». 

Проте таке твердження не видається беззаперечним. У 
доповідній записці голови Комітету державної безпеки при Раді 
Міністрів СРСР А. Шелепіна від 3 березня 1959 р. № Н-632-ш на 
ім’я Першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова було зазначено 
місця найбільш масштабних розстрілів поляків, але Биківня тут 
згадана не була. Всього за рішеннями спеціальної трійки НКВС 
СРСР було розстріляно 21657 осіб. З них 6311 осіб розстріляні в 
Осташківському таборі (Калінінська область), 4421 особа в 
Катинському лісі, 3820 – у лісопосадковій смузі під Харковом у 
Старобільському таборі, а 7305 осіб – розстріляли у в’язницях 
Західної України та Західної Білорусії.  

Перші відомості про масові поховання у Биківні з’явилися ще 
у вересні 1941 р., коли за ініціативи німецької адміністрації були 
здійснені розкопки на місці поховань. 29 вересня 1941 р. про це 
писала «Берлінська біржова газета». У повідомленні було наголо-
шено на виявленні місця вбивств у виконанні ДПУ. Ексгумації у 
Биківні були проведені й у 1971 р., коли радянська комісія 
«встановила», що тут поховані люди, «замордовані німецькими 
окупантами». Такою ж була й ухвала радянської комісії 1987 р. І 
лише державна комісія 1989 р. підтвердила те, що поховання у 
Биківнянському лісі належать жертвам політичних репресій 1937–
1941 рр., і до сьогодні масові захоронення у 19 та 20 кварталах 
Дарницького лісництва є найбільшим із віднайдених в Україні 
поховань жертв сталінських репресій.  
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Протягом 1995–1996 рр. ексгумаційні дослідження здійсню-
валися під Харковом. У Херсоні такі пошуки здійснені не були, 
оскільки на місці поховань жертв херсонського НКВС збудований 
житловий мікрорайон. З 2001 р. у дослідженнях брали участь і 
польські спеціалісти. «Польський слід» у Биківні підтверджено 
унаслідок спільних зусиль українських та польських фахівців, які 
брали участь у розкопках. Проте, на переконання українських 
науковців, у Биківні похована лише частина зазначених у списку 
осіб, а розстріли здійснювали у інших місцях. Колишні жителі 
ІІ Речіпосполитої, арештовані спецвідділами НКВС, були етапо-
вані з місцевих в’язниць до Києва. А після відповідних директив з 
Москви арештовані були відправлені до НКВС СРСР, де майже 
всіх розстріляли. Крім того, на переконання вітчизняних учених, у 
списку бачимо не лише імена польських офіцерів, поліцейських, 
жандармів, в’язничних наглядачів, польських націоналістів, а й 
прізвища українців і представників інших етнічних груп, які були 
заарештовані за підозрою у троцькізмі, активній діяльності в ОУН, 
а також власників земельних наділів та фабрикантів [55].  

Така позиція українських науковців була підтримана й польсь-
кою стороною. Секретар польської ради Охорони Пам’яті Боротьби і 
Мучеництва А. Кунерт відзначив, що на кладовищі у Биківні спочи-
вають останки близько 2 тисячі поляків, решта жертв з так званого 
«українського катинського списку» похована в невідомих місцях [4].  

Українська сторона наполягала й на вилученні з використання 
при побудові польського сегмента Меморіалу жертв тоталітаризму 
на території Заповідника термінів «український список Катинської 
трагедії», «українські жертви Катині» тощо. Це пояснювалося 
прагненням не допустити закріплення у свідомості українського та 
польського народів несправедливих тлумачень щодо винуватців 
цієї трагедії. А вже 21 вересня 2012 р. у присутності президентів 
Польщі та України був урочисто відкритий Міжнародний 
меморіал жертвам тоталітаризму 1937–1941 років.  

Катинська трагедія дістала в українській науковій літературі 
однозначну оцінку як один із найтяжчих злочинів радянської 
влади, котрий поклав початок подальшим аналогічним акціям [65, 
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с. 679]. Проте у російськоцентричному дискурсі поряд із загаль-
ним засудженням дій щодо полонених польських офіцерів 
присутні й спроби «розмити відповідальність» за цей злочин, 
характеризуючи його як «злочин у відповідь» на дії поляків у 
1920 р. [2, с. 281]. У деяких виданнях відповідальність за його 
вчинення була також покладена виключно на більшовицький 
режим [41, с. 16].  

Такі твердження сучасних російських дослідників видаються 
спробою відмежуватися від злочинних дій, ініційованих вищим 
керівництвом СРСР (пропозиції про розстріл польських офіцерів 
були підготовлені Л. Берією та завізовані особистими підписами 
Й. Сталіна, В. Молотова, К. Ворошилова, А. Мікояна, а також 
погоджені з М. Калініним та Л. Кагановичем). Це й не дивно з 
огляду на те, що Нюрнберзький трибунал оголосив військовими 
злочинцями тих німців, які віддавали наказ про вбивство військово-
полонених, а жоден із винних у знищенні польських офіцерів не 
був покараний. Водночас російські науковці неодноразово 
наголошували на важливості рішень Нюрнберзького процесу над 
головними військовими злочинцями, що був ініційований вищим 
керівництвом СРСР на основі урядової заяви «Про відпові-
дальність гітлерівських загарбників і їх спільників за злочини, що 
здійснюються ними в окупованих країнах Європи» (14 жовтня 
1942 р.). Тим самим підтверджувалася вибірковість визнання 
певних дій військовими злочинами.  

Вибірковість розгляду дій, які можуть вважатися злочинами 
на основі цивілізаційного підходу і були вчинені під час Другої 
світової війни, була яскраво продемонстрована радянським 
керівництвом ще в ході організації трибуналу. Так, на вимогу 
радянської комісії на чолі з Генеральним Прокурором СРСР 
А. Вишинським було обумовлено низку питань, яких не слід було 
торкатися під час процесу. У контексті цього дослідження серед 
таких питань варто виділити радянсько-німецький пакт і всі 
додатки до нього; характер суспільного ладу в СРСР; угоди з 
Німеччиною про обмін і депортації населення; радянсько-польські 
стосунки і приєднання до СРСР Західної України. Таким чином, 
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перебування СРСР у таборі переможців дозволило закласти основи 
частини оціночних характеристик збройної боротьби, територіаль-
них надбань та політики депортацій у роки війни. І на певний час 
вдалося приховати навіть від громадян власної країни криваві 
сторінки діяльності радянських спецслужб, серед жертв яких було 
багато представників національних меншин України. Доля 
українських поляків, які стали жертвами Катинської трагедії, 
виокремлення та вивчення їхньої історії залишається мало-
дослідженою історико-політологічною проблемою і могла б стати 
однією зі сторінок спільних українсько-польсько-білоруських 
студій відродження національної пам’яті. 

Проте вітчизняними дослідниками було доведено, що 
головним знаряддям політичних репресій на західноукраїнських 
землях протягом 1939–1941 рр. були радянські органи державної 
безпеки. В умовах тоталітарного режиму основним напрямом 
діяльності спецслужб незмінно залишався політичний розшук, а їх 
першочергова мета полягала у придушенні найменших ознак 
нелояльності владі. В. Даниленко вказував, що СРСР, готуючись 
до наступальної війни у Європі, планував масові арешти на 
територіях, які планувалося приєднати, задовго до початку Другої 
світової війни. Ще у 1925 р. розвідувальні відділи радянських 
спецслужб формували списки осіб, які служили у польській та 
румунській поліції або брали активну участь у роботі українських 
емігрантських організацій і підлягали арешту після захоплення 
цих територій частинами Червоної Армії [17, с. 114]. Власне 
масштаби та оперативність репресивної діяльності радянського 
режиму у 1939–1941 рр. на території приєднаних західно-
українських земель, Північної Буковини та Бессарабії свідчать про 
тривалу підготовку радянських спецслужб для здійснення таких 
дій. Не винятком стали й оперативні дії з придушення опору 
польського підпілля. Автори колективної монографії «Політичний 
терор і тероризм в Україні» відзначили, що хоча польські підпільні 
угруповання намагалися збирати зброю, влаштовувати нелегаль-
ний перехід кордону, закладати конспіративну мережу, вести 
підривну й пропагандистську діяльність проти радянського 
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режиму, усе ж НКВС досить швидко й оперативно спрацював у 
справі ліквідації організованого польського підпілля, внаслідок 
чого воно істотно ослабло [65, с. 581].  

Відображення на сторінках наукових праць знайшов і аналіз 
наслідків зміни статусу представників окремих етнічних груп у 
зв’язку зі змінами державних кордонів упродовж Другої світової 
війни. Включення до складу УРСР на початку Другої світової 
війни західноукраїнських земель, Північної Буковини та Бессарабії 
призвело до того, що поляки, німці, румуни та інші етнічні групи, 
що проживали на цих землях, набули статусу національних 
меншин УРСР. Так, Л. Рябошапко, аналізуючи правовий статус 
національних меншин України, наголошував, що утвердження 
тоталітарної системи супроводжувалося порушенням політичних 
прав національних меншин, у тому числі поляків (припинення 
діяльності всіх політичних партій, громадських організацій, 
формування депутатського корпусу, кадрового забезпечення 
«соціалістичних перетворень» за умови попереднього їх 
затвердження Політбюро ЦК КП(б)У або її місцевими структу-
рами). Такі порушення доповнили й поглибили репресивні заходи 
в економічній сфері (проведена без відшкодування націоналізація і 
конфіскація майна, необґрунтовано великі ставки податків, перехід 
на радянську валюту і реорганізація банківської системи без 
матеріальної компенсації) [79, с. 201–204; 80, с. 132–137; 81, с. 85–
92; 82, с. 435–437; 83, с. 56–59; 84, с. 16–23]. Поруч з тим, О. Кала-
кура визначив, що з метою ідеологізації та радянізації польського 
населення тоталітарний режим реформував систему освіти, 
культури, широко використовував засоби масової інформації, 
пропаганди й агітації, культурно-освітні установи [45, с. 305]. 

Українські дослідники В. Гриневич, В. Даниленко, С. Куль-
чицький, О. Лисенко наголошують, що, приєднавши на початку 
Другої світової війни військовим шляхом західноукраїнські землі, 
Північну Буковину та Бессарабію, надавши вигляду легітимності 
їх включення до складу СРСР, сталінський режим змушений був 
не лише боротися проти «класових ворогів», а й «розв’язувати» 
проблему «нелояльних націй». Ішлося насамперед про значну 
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частину поляків, німців, румунів, які переважно негативно 
ставилися до приходу Червоної Армії [13, с. 150].  

Проблему «нелояльних націй» намагалися розв’язати за 
використання місцевого українського населення. Так, на землях 
Західної України «політика українізації» одразу набула вигляду 
деполонізації. Проте попри твердження про захист українського 
населення, звільнення його «з-під національного гніту польського 
(румунського) колоніального правління» справжньою метою 
подібних дій залишалася максимальна уніфікація суспільно-
політичного життя. Усунення поляків не означало максимально 
можливого залучення до управлінської діяльності місцевих 
українців. Місцеві українські кадри значною мірою виявилися 
незадіяними в керівних органах влади, передусім на рівні областей 
та великих міст. Відповідальні посади до нападу Німеччини на 
СРСР обіймали переважно партійні та радянські функціонери зі 
східноукраїнських областей.  

Доля польської національної меншини в роки німецько-
радянської війни досліджується у працях вітчизняних науковців у 
зв’язку зі складністю та суперечливістю польсько-українських 
відносин. Свого часу українські дослідники Р. Офіцинський та 
Л. Хаврак вважали, що з початком німецько-радянської війни 
намітилися певні передумови для спільних дій поляків та українців 
проти Німеччини та СРСР [63, с. 24]. Проте такий висновок можна 
назвати передчасним з огляду на те, що поляки вважали 
західноукраїнське населення громадянами Польщі. Більш вива-
женою видається позиція В. Гулая, який стверджував, що 
оперування ірраціональними емоційними конструкціями як 
пересічними українськими чи польськими мешканцями Галичини 
(або Волині), так і політичними та військовими очільниками ще 
більше загострювало взаємні суперечності, що їх дедалі частіше 
прагнули розв’язати через фізичне знищення протилежної 
сторони. Домінування крайніх, виразно негативних ідей, поглядів, 
взаємних оцінок українців та поляків, які пропагувалися адептами 
українського інтегрального націоналізму та польського шовінізму, 
сприяло загостренню міжетнічного конфлікту [15, с. 395].  
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Етапи такого загострення впродовж Другої світової війни 
визначив В. Деревінський. Дослідник вважав першим етапом 
посилення антиукраїнських репресій напередодні війни та на 
самому її початку, коли поляки чинили збройний опір. А другий 
етап, на його думку, почався після припинення існування 
Польської держави і був пов’язаний зі звинуваченнями українців 
поляками у співпраці із німцями та здійсненням терористичних 
актів проти українських громадських діячів. Третій етап 
загострення польсько-українського протистояння науковець 
пов’язував із активізацією діяльності ОУН, яка за сприяння німців 
намагалася посилити позиції українства у краї, а четвертий – із 
кривавими подіями на Волині [21, с. 158].  

Як справедливо відзначив І. Ільюшин, українсько-польське 
збройне протистояння на територіях спільного проживання 
представників двох народів не могло не мати трагічних наслідків 
для цивільного населення. Дослідник вважає, що переважна 
більшість як українців, так і поляків вважали Волинь, Східну 
Галичину, Холмщину, Підляшшя, Лемківщину та Надсяння своїми 
землями. А тому вони були безпосередньо зацікавлені у перемозі 
однієї з ворогуючих сторін (УПА чи АК), що сприяло втягненню у 
конфлікт все більшої кількості місцевих жителів [40, с. 567].  

Загострення протистояння між польським та українським 
населенням західноукраїнських областей було спричинене, на 
думку А. Салюк, тим, що західні союзники Польщі розглядали 
можливість її відновлення у кордонах 1939 р. Це зумовлювало 
переконання польського керівництва у необхідності утримувати 
західноукраїнські землі у зоні свого впливу та бути готовими до їх 
збройного визволення від німецьких та радянських військ [85, 
с. 145–154]. Як справедливо наголошувала О. Казакова, незва-
жаючи на поразку у війні, паралельно із формуванням структур 
Польської держави в еміграції на території окупованих земель за 
підтримки емігрантського уряду розпочалося утворення організа-
ційних структур руху Опору [44, с. 152–155]. Український історик 
Т. Гунчак, який досліджував діяльність польських організацій за 
документами лондонського архіву польського підпілля, взагалі 
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стверджував, що АК була орієнтована саме на повернення під 
владу Польщі так званих «східних кресів», а не на протистояння із 
німецьким вермахтом. Свій висновок дослідник мотивував й тим, 
що до весни 1944 р. кількість вояків у польських збройних загонах 
була порівняно невеликою [16, с. 232]. О. Калакура наводить слова 
одного із керівників збройного підпілля у Кременці на 
Тернопільщині Чеслава Зморжинського, який заявив, що його 
організація «нападів на німців не робила, а сиділа в підпіллі» [45, 
с. 314]. Відтак, за твердженням І. Ільюшина, серед польських 
повстанців певний час не було єдності, і вони віддавали 
ситуативну перевагу співробітництву із угорцями, німцями, 
радянськими партизанами, або ж навіть із українськими повстан-
цями з метою елементарного виживання у складних воєнних 
умовах [37, с. 264].  

Водночас західноукраїнське населення не бажало поступатися 
полякам землями, які воно споконвіку вважало своїми. Надії на 
відсіч прагненням польської сторони було покладено на 
українських повстанців. При тому важливою відмінністю між 
УПА та АК було те, що українські повстанці не мали підтримки 
ззовні і були, фактично, «народною армією», яка захищала 
інтереси переважаючого у краї українського населення. А Армія 
Крайова мала загальнодержавний характер і була єдиною силою, 
що формально могла вважатися продовжувачем традицій 
довоєнного Війська Польського. Це, не в останню чергу, визна-
чало гостроту протистояння, оскільки переважна більшість 
західноукраїнського населення, по суті, не мала можливості 
мігрувати (на відміну від, наприклад, болгарського чи німецького 
населення України, яке, окрім Малої Батьківщини, мало й Велику) 
і покладала надію у протистоянні із поляками переважно на сили 
УПА. І вже 11–12 липня 1943 року відбувся масовий напад на 
польські села на Волині. Польські науковці стверджують, що 
українці атакували більше 100 поселень, але українські дослідники 
вважають, що УПА не мала сил для такої масштабної акції. Проте 
у творах як українських, так і польських науковців простежується 
думка, що обидві сторони в польсько-українському протистоянні 
були орієнтовані переважно на силове вирішення конфлікту. 
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Польське підпілля головним інструментом відновлення 
східних кордонів Польщі 1939 р. вважало саме збройні дії, 
яскравим прикладом чого є наказ командування АК від 
20 листопада 1943 р. про початок масштабної бойової операції 
«Бужа» («Буря»), яка мала на меті силове встановлення контролю 
над західноукраїнськими землями перед тим, як ці терени буде 
контролювати Червона Армія. На антиукраїнському спрямуванні 
плану «Буря» акцентував увагу І. Цепенда. Дослідник відзначав, 
що серед основних завдань цього плану була й локалізація та 
придушення опору українського підпілля. Свою думку він 
мотивував, зокрема, тим, що виконавча інструкція від 15 липня 
1944 року, за дванадцять днів до входження у Львів радянських 
військ, передбачала проведення операції «Буря» у трьох фазах. 
Зокрема, в ній йшлося, щоб у Львові та в межах 10 км від міста не 
здійснювати диверсій, а на всіх інших територіях проводити їх 
тільки в українських районах. Передбачалося також звести 
нанівець усі виступи українців у Львові, захопивши важливі 
об’єкти, та оточити українські райони з можливою ліквідацією їх 
збройних сил. Третя фаза передбачала легалізацію польських 
збройних відділів після приходу радянських військ з метою 
підкреслення польськості цих земель, а особливо Львова, та 
налагодження тісного співробітництва з радянськими військами 
для проведення подальшої боротьби [102, с. 87–88]. 

Реалізація плану «Буря» дуже не сподобалася радянському 
керівництву. Цей план передбачав повстання на окремих 
територіях безпосередньо перед приходом радянських військ з 
метою формування польських органів влади на випередження дій 
радянського керівництва. Як свідчать результати досліджень 
українських учених, план «Буря» був реалізований навесні 1944 р. 
на Волині, а в липні – у Львові (у липні 1944 р. план «Буря» також 
був реалізований у Вільнюсі). Принаймні до цього часу АК ще 
виступала союзником Червоної Армії, коли спільними зусиллями 
місто було звільнено від німців, як і декілька інших міст Гали-
чини [60].  Однак у міру того як ці міста захоплювали радянські 
війська, вояків польської Армії Крайової роззброювали, а деяких 
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навіть розстріляли або ув’язнили. Й. Сталін діяв у руслі тегеран-
ських домовленостей, згідно з якими Великобританія та США 
погодилися визнати Польщу сферою переважних інтересів СРСР. І 
це попри те, що, за матеріалами спогадів польського генерала 
В. Андерса, Й. Сталін у скрутний для СРСР час на початку 
німецько-радянської війни дав обіцянку польській стороні 
знищити західних українців «спільними зусиллями» [108, s.136]. 

Конфлікт на Волині між поляками та українцями тривав до 
весни 1944 р., коли радянсько-німецький фронт перемістився на ці 
землі. Польський історик українського походження Р. Дрозд, 
порівнюючи втілення у життя українськими повстанцями заходів 
проти польського населення Волині та Галичини, вказував, що 
звістки про події на Волині занепокоїли оунівців Галичини. 
Антипольська акція на території Галичини повинна була мати 
«лагіднішу від волинської форму»: заборонялося вбивати жінок, 
дітей та осіб похилого віку, а чоловіків дозволялося позбавляти 
життя у разі відмови виконувати наказ про виїзд на польські 
етнічні землі. Р. Дрозд відзначав, що антипольська акція в Гали-
чині почалася з приходом Червоної Армії у лютому 1944 р. [24]. 
Можна стверджувати, що радянська влада була зацікавлена у 
максимальному взаємному послабленні як українського, так і 
польського повстанських рухів. Така зацікавленість була вмоти-
вована прагненням полегшити подальшу радянізацію краю за 
небажання сталінського керівництва відновлювати Польську 
державу у кордонах 1939 р.  

У контексті цього досить популярною у наукових колах стала 
ідея про зацікавленість «третьої сторони» у ескалації польсько-
українського протистояння. Історики української діаспори дійшли 
висновку, що польсько-український конфлікт у роки війни був 
інспірований радянськими спецслужбами. Ця точка зору стала 
провідною й у працях частини сучасних українських істориків [92, 
с. 17], які, крім цього, схильні покладати частину вини на німецьку 
окупаційну владу і на польські шовіністичні кола. О. Калакура під 
інспірацією польсько-українського конфлікту розумів підбурю-
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вання або навіювання взаємного недовір’я, ворожнечі, ненависті, 
підштовхування до протистояння та помсти [45, с. 39]. 

На обставини, які свідчили про зацікавленість радянського 
керівництва у взаємному послабленні польського та українського 
повстанських рухів вказала Т. Пронь. Дослідниця стверджувала 
про зростання кількості польського населення майже на всій 
території України наприкінці війни. Це сталося завдяки організо-
ваному радянською владою руху колишніх польських громадян, 
що прибули зі спецпоселень різних республік і країв СРСР, куди їх 
було депортовано у ході двох потужних передвоєнних кампаній 
насильницького переселення. А дозвіл повернутися до Польщі 
особи, які були польськими громадянами до 1 вересня 1939 р., 
отримали від радянського керівництва у 1944 р. Перш ніж 
повернути раніше депортованих поляків на батьківщину, їх 
фактично редепортували в Україну й розсіяли майже по всіх її 
областях, крім західних. Важливо, що колишніх польських грома-
дян від початку відсилали не до Польщі, про що вони мріяли і на 
що сподівалися, а в Україну. Зрозуміло, що дії влади викликали в 
них невдоволення. На думку Т. Пронь, із планами подальшого 
переселення колишніх польських громадян із південно-східних та 
центральних областей України до Польщі впродовж березня–
квітня 1945 р. пов’язані й масштабні операції з винищення сіл з 
українським населенням АК й різними збройними угрупованнями, 
які прокотилися територією Холмщини, Надсяння та Лемківщини 
з метою прискорення ухвалення рішення про «евакуацію» 
українців до УРСР. Масштаб таких операцій опосередковано 
свідчить про можливу причетність керівництва СРСР і Польщі до 
тих подій [71, с. 170–185]. Про вплив взаємних переселень на 
основі угоди між УРСР та Польським комітетом національного 
визволення на польсько-українські стосунки вів мову В. В’ятро-
вич. На думку дослідника, протистояння між УПА та АК, 
зумовлене прагненням забезпечити контроль над землями, де 
проживали як українці, так і поляки, супроводжувалося 
винищенням «чужонаціонального населення». Такі акції спрямо-
вувалися на здобуття «оперативного простору» на терені, що часто 
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виливалося у ліквідацію місцевого польського чи українського 
населення, відповідно, українськими чи польськими повстанцями, 
яке розглядалося як потенційна загроза для розвитку власного 
руху [11, с. 153–154].  

У працях науковців також міститься твердження про те, що до 
ескалації польсько-українського протистояння доклали рук і німці. 
Польський дослідник М. Юхневич звинувачував українських 
повстанців у тому, що вони вдалися до винищення поляків саме за 
німецької підтримки [114]. У іншій його праці «Поляки в русі 
Опору народів Європи», написаній у співавторстві із В. Бегань-
ським та С. Окенським, містилося й твердження про прагнення 
німецької сторони втягнути поляків та українців у винищення 
єврейського населення [109, s. 117]. 

В умовах, коли у роздмухуванні конфлікту між поляками та 
українцями були зацікавлені потужні гравці на міжнародній 
політичній арені, його масштаби в умовах світової війни мали б 
неодмінно призвести до великих втрат з обох сторін. На думку 
польського дослідника Ч. Партача, спроби польської сторони 
пом’якшити чи припинити протистояння шляхом надання 
українцям широкої автономії мали місце тільки за наближення 
Червоної Армії [64, с. 118]. А українські дослідники довели, що 
такі спроби виявилися вже запізнілими через масштабне втягнення 
структур АК та УПА у взаємне винищення та терор проти 
місцевого чужонаціонального населення [91, с. 24].  

Дані про втрати під час польсько-українського протистояння 
на Волині неоднозначні. За підрахунками польських дослідників, 
під час цієї трагедії загинуло щонайменше 35000 польських селян, 
18000 з яких вдалося ідентифікувати, та кілька тисяч українців, 
знищених польськими військовими формуваннями, у тому числі 
27-ї дивізії АК. Проте польські історики називають і вдвічі-втричі 
більші цифри загиблих поляків. Так, Й. Туровський та В. Семашко 
стверджували, що на Волині від рук українців загинули 165000 
поляків [130].  

Водночас українські дослідники І. Кичий [51, с. 34–38], 
В. Сергійчук [87; 88], В. Трохимович [97, с. 143–146; 98, с. 118–146] 
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на основі аналізу архівних документів та матеріалів довели, що 
задля ескалації конфлікту радянські партизани, екіпіровані у 
однострій бійців УПА, вдавалися до винищення польських сіл. А 
німці для проведення каральних акцій проти українського 
населення використовували польську допоміжну поліцію. Такі дії 
сприяли поширенню взаємної неприязні між українцями та 
поляками, а також провокували зростання кількості жертв з обох 
сторін.  

Загалом, з точки зору оцінки кількості жертв конфлікту, його 
причин та характеру, важливо не розглядати події на Волині 
1943 р. (де кількість жертв з польського боку набагато переважає 
кількість загиблих українців) відокремлено від оцінки ситуації на 
інших теренах протистояння (де різниця у кількості загиблих з 
польського та українського боку суттєво менша).  

Уже наприкінці ХХ ст. визначення причин та характеру 
такого конфлікту сформувало потужний науковий дискурс у 
середовищі польських дослідників. Один із найбільш відомих 
польських дослідників цієї проблеми Г. Мотика виділив у 
польській історіографії чотири основні напрями інтерпретації 
подій на Волині. Прихильники так званого традиціоналістського 
напряму В. Семашко та Ю. Туровський [130], В. Філяр [113] 
трактують Волинську трагедію як спрямовану проти польського 
населення «етнічну чистку», яка була здійснена УПА. Ревізіо-
ністи (Г. Мотика [117; 118, s.166–178; 119; 120; 121; 122], Р. То-
жецький [129]) більш виважено підходять до оцінки тих подій, 
орієнтуючись головним чином на аналіз розсекречених матеріалів 
спецслужб. Публікації Г. Мотики руйнують міт про УПА як 
винятково героїчної організації, без якої не існувало б Української 
державності, або міт про злочини УПА, порівняно з якими блідо 
виглядають злочини нацистів та комуністичного режиму. Польські 
історики українського походження (Р. Дрозд [110; 111], М. Сивіць-
кий [93]) вважають, що причини Волинської трагедії були 
закорінені у дискримінаційній політиці стосовно українського 
населення, яку проводила ІІ Річпосполита. Аналізуючи таку 
політику польського керівництва, ці дослідники намагаються 
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довести право українського населення на відстоювання своїх 
інтересів, у тому числі й за допомогою сили зброї. Так, Р. Дрозд 
характеризував дії українських повстанців як «антипольську 
акцію», наголошуючи, що вважати ці дії такими, що випливали 
суто із ідеології ОУН, було б недоречно [24]. Водночас представ-
ники так званого «позанаукового напряму» (А. Корман [115], 
Е. Прус [124; 125; 126; 127; 128]), переважно маніпулюючи даними 
документів, намагаються довести, що українці цілеспрямовано 
винищували польське населення Волині.  

Поміж польськими дослідниками й до останнього часу не 
вщухають дискусії з приводу оцінок дій українських повстанців 
стосовно польського населення західноукраїнських земель. На 
початку ХХІ ст. події, пов’язані із польсько-українським конфлік-
том у роки Другої світової війни, стали активно використо-
вуватися для мобілізації електорату на виборах до органів влади 
Польщі.  

Як справедливо зазначила А.Киридон, характер актуалізації 
трагедії на Волині багато в чому визначається послуговуванням 
уже сформованими моделями подієвого ряду 1943 р. та певною 
схожістю трансльованих у польському та українському суспільстві 
фонових знань. Зокрема, у радянській Україні правда про 
конфлікт, що стався 1943–1944 рр. на Волині та Галичині, 
замовчувалася. Лише після здобуття Україною незалежності й 
відкриття архівів історики розпочали досліджувати документи та 
вислуховувати очевидців. Натомість, попри табуйованість пробле-
матики в офіційному дискурсі, вже в повоєнні роки у пам’яті, 
свідченнях очевидців, свідомості поляків усталився кривавий 
образ конфлікту, жорстокість дій українських націоналістів тощо. 
Перші спогади очевидців подій про боротьбу з ОУН та УПА 
з’явилися вже у 1960–1970-ті рр. [50, с. 54]. 

Історія польсько-українського конфлікту певний час не 
привертала уваги українських дослідників настільки, наскільки 
вона перебувала у центрі уваги їх польських колег [47, с. 273]. 
Однак уже з 2003 р. (на 60-ту річницю трагедії), на думку 
Ю. Шаповала, відбулося формування української та польської 
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контраверсій польсько-українського протистояння [105, с. 30]. Їх 
вагомою відмінністю стало те, що представники польської 
історіографії переважно аналізували безпосередньо події 1943 р. 
на Волині, а українські дослідники акцентували увагу на їх 
передісторії із висвітленням утисків чи винищення українців 
поляками. Унаслідок цього у польській історіографії події на 
Волині переважно характеризувалися як «Волинська різанина», а в 
українській – як «Волинська трагедія». Проте В. В’ятрович 
(протягом 2014–2019 рр. – голова Українського інституту 
національної пам’яті) навіть стверджував, що ці події можна 
назвати другою польсько-українською війною [11].  

Важливо, що на відміну від своїх польських колег, які завдяки 
тривалій роботі створили великий пласт досліджень про події на 
Волині 1943 р., українські науковці певний час виступали з позиції 
«тих, хто доганяє». Така позиція зумовлювалася прагненням 
відкинути звинувачення польських дослідників у масових 
вбивствах поляків на Волині бійцями УПА із наведенням фактів 
про дії АК проти місцевого українського населення. Водночас 
польські історики подекуди послуговуються подвійними 
стандартами: вбивства поляків силами ОУН та УПА вони 
називають етнічними чистками чи етноцидом, а вбивства українців 
вояками АК та іншими польськими силами – відплатними акціями. 

В українській історіографії акцентується увага на винищенні 
поляками українського населення Холмщини, яке не могло 
своєчасно отримати допомогу з боку УПА. І. Цепенда підкреслив, 
що взаємні провокації, локальні сутички між українським і 
польським підпіллям, що супроводжувалися пропагандистськими 
заходами щодо обґрунтування свого права на державницьку 
належність територій пограниччя зі змішаним складом населення, 
не могли не викликати і, зрештою, викликали збройне 
протистояння цих підпільних рухів, яке першим з 1944 року 
відчуло на собі українське і польське населення Холмщини. 
Щоправда, українське населення цього краю, за даними дослід-
ника, зазнало перших втрат від польських збройних груп ще у 
квітні 1942 року, де до весни 1943 року було вбито 394 українців. 
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На переконання І. Цепенди, це дало українським історикам 
підставу стверджувати, що холмські події дали поштовх до 
витіснення польського населення з Волині. Проте в польській 
історіографії терор поляків проти української інтелігенції на 
Холмщині оцінюється як їх відплатна акція проти українців-
колаборантів, що співпрацювали з німецькою владою [101, с. 167]. 

З часом представники української історіографії стали 
розглядати польсько-українське протистояння виключно у 
контексті подій, які, на їхню думку, зумовили цей конфлікт і були 
закорінені у тому, що на теренах, де переважало українське 
населення, поляки здійснювали владні повноваження впродовж 
тривалого часу, нехтуючи прагненнями українців. А породжене у 
такий спосіб «українське питання» польськими урядовими колами 
не було вирішене цивілізованим способом, що й призвело до 
трагічних подій. При тому до роздмухування ворожнечі, на думку 
українських дослідників, були причетні радянські та німецькі 
спецслужби. А успіху українських повстанців сприяло послаб-
лення впливу поляків у краї впродовж 1939–1941 рр. в умовах його 
радянізації та, врешті-решт, чисельна перевага українського 
населення над польським.  

Польсько-український конфлікт став однією із найбільш 
болісних сторінок історії взаємовідносин між поляками та 
українцями ХХ ст. Попри офіційне польсько-українське прими-
рення 11 липня 2003 року під час відкриття пам’ятника у 
с. Павлівка на Волині за участю президентів Л. Кучми та 
А. Кваснєвського до останнього часу ряд польських політиків не 
відмовляється від використання політики пам’яті для забезпечення 
для себе так званого «політичного капіталу». На початку ХХІ ст. 
події, пов’язані із польсько-українським конфліктом у роки Другої 
світової війни, стали активно використовуватися для мобілізації 
електорату на виборах до органів влади Польщі, а прихід до влади 
у Польщі консервативної партії «Право та справедливість» сприяв 
загостренню стосунків між Україною та Польщею на ґрунті 
політики пам’яті. Водночас неоднозначну реакцію викликала й 
глорифікація ОУН та УПА, яка значно посилилася в Україні в 
умовах російсько-української війни.  
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Ю. Шаповал вказував, що «найчастіше політика пам’яті 
розглядається як засіб підтримання політичними засобами 
«надчутливості» соціуму до його травматичного досвіду» [104]. 
Л. Нагорна свого часу справедливо наголошувала, що політика 
пам’яті лише тоді може стати підмурком суспільної моралі, якщо 
буде по максимуму деідеологізована і співвіднесена з неупередже-
ним історичним знанням [62, с. 151]. А Г. Касьянов відверто 
стверджував, що декомунізація в Україні супроводжується 
проштовхуванням певної версії історії, яка глорифікує ОУН та 
УПА [43]. 

У квітні 2015 р. за ініціативи УІНП та підтримки вищого 
керівництва держави під час візиту до України президента Польщі 
Б. Коморовського був ухвалений Закон України «Про правовий 
статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у 
ХХ столітті» [69]. Цим законом бійці УПА були визнані борцями 
за незалежність України, що викликало надзвичайно негативну 
реакцію у Польщі. Не виключено, що такий крок з українського 
боку був пов’язаний із прагненням вищого керівництва дещо 
«переключити» увагу суспільства з подій російсько-української 
війни, перебіг якої складався не на користь України. Водночас такі 
дії додатково розширювали поле впливу у Польщі консервативної 
партії «Право і справедливість». Члени партії – депутати Сейму – 
ініціювали та проголосували 22 липня 2016 р. за визнання 
Волинської трагедії «геноцидом, вчиненим українськими націона-
лістами» зі встановленням дати вшанування їхньої пам’яті – 
11 липня (підтримали 432 депутати сейму з 460). У заяві Верховної 
Ради України засуджувалося таке рішення польського Сейму і 
містився заклик не політизувати історію поряд із твердженням про 
те, що «розпалювання антиукраїнських настроїв» відбувалося на 
фоні російської агресії проти України. Проте під час свого візиту 
до Польщі у 2016 р. Президент України П. Порошенко у Варшаві 
біля монумента жертвам Волинської трагедії вшанував їхню 
пам’ять і став на коліна. Того ж таки 2016 р. Сейм Республіки 
Польща та Верховна Рада України прийняли Декларацію пам’яті і 
солідарності з метою віддати шану мільйонам жертв, які зазнали 
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польський та український народи під час Другої світової війни, та 
засудити зовнішніх агресорів, що намагалися знищити нашу 
незалежність. У документі відзначалося, що пакт Ріббентропа–
Молотова від 23 серпня 1939 року, укладений поміж двома 
тоталітарними режимами – комуністичним Радянським Союзом і 
нацистською Німеччиною, призвів до вибуху 1 вересня Другої 
світової війни, спричиненої агресією Німеччини, до якої 
17 вересня долучився Радянський Союз. Наслідком тих подій була 
окупація Польщі Німеччиною і Радянським Союзом, a в 1940 році – 
совєтська окупація Литви, Латвії i Естонії, що спричинило масові 
репресії. Ті події призвели також до ухвалення у Ялті в 1945 році 
рішень, які розпочали новий етап поневолення всієї Східної і 
Центральної Європи, що тривав півстоліття. Польська та україн-
ська сторони підкреслили необхідність активізації неупереджених 
історичних досліджень та необхідність стримування сил, які 
«ведуть до суперечок» в Україні та Польщі [19]. 

Однак такий крок не привів до покращення ситуації. У 2016 р. 
у Польщі та Україні набули поширення акти вандалізму щодо 
пам’ятників українцям та полякам, що не сприяло пошуку шляхів 
порозуміння. Встановлені по обидва боки кордону без офіційного 
дозволу сотні пам’ятників розстріляним полякам та українцям 
стали об’єктами нападів, а на початку 2017 р. з польського боку 
демонтували частину пам’ятників, у тому числі й воякам УПА. 
Навесні 2017 р. Український інститут національної пам’яті не зміг 
знайти спільної мови зі своїми польськими колегами у питанні 
узаконення польських та українських «місць пам’яті» із розра-
хунку «всі на всі», оскільки польська сторона вимагала встановити 
критерії до пам’ятників та написів, які можна легалізувати. У 
квітні голова УІНП В. В’ятрович заявив про припинення 
«легалізації незаконних польських пам’ятників на українській 
території та видачі дозволів на пошукові роботи» до припинення 
практики демонтажу пам’ятників польською стороною. Він також 
зазначив, що мораторій на ексгумацію польських поховань в 
Україні може бути знятий після того, як польська сторона 
представить своє бачення легалізації та відновлення українських 
пам’ятників на території Польщі. 
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29 березня 2017 р. у Луцьку було обстріляне консульство 
Польщі, проте у обох країнах тоді натякали, що за такими діями 
може стояти «третя сила». 

Ситуація загострилася восени 2017 р., коли 15 жовтня у 
Закарпатській області України був відкритий пам’ятник загиблим 
у 1939 р. українським воякам, на якому був напис «Героям 
Карпатської України, розстріляним польськими й угорськими 
окупантами в березні 1939 року». А вже на початку листопада 
міністр закордонних справ Польщі В. Ващиковський у одному з 
інтерв’ю відзначив, що польська влада «не дозволить людям із 
вкрай антипольськими позиціями відвідувати Польщу». Він також 
підкреслив, що Польща та Україна «мають різні підходи до 
примирення». А пізніше заступник міністра культури Польщі 
Я. Селлін заявив, що Україна довірила вести історичний діалог з 
Варшавою інституції, яку очолює «безвідповідальна особа з 
нав’язливими антипольськими ідеями». А президент Польщі 
А. Дуда закликав керівництво України не призначати на високі 
посади осіб із «антипольськими поглядами» [103]. 

А 26 січня 2018 р. Сейм Польщі ухвалив законопроект про 
заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології». За 
задумом ініціаторів, законопроект має протидіяти запереченню 
або применшенню відповідальності виконавців злочинів, скоєних 
формуваннями, що колаборували з III Німецьким Рейхом. Проте 
польські дипломати зазначили, що процес законодавчого 
проведення цього правового акта не був завершений. МЗС Польщі 
наголосило, що польська сторона підтверджує своє прагнення до 
побудови стратегічного партнерства з Україною, «проте це 
партнерство, про що ми багато разів наголошували, повинно 
покладатися на базисі правди» [100]. У МЗС України заявили про 
можливий негативний вплив на розвиток двосторонніх відносин з 
Польщею в разі ухвалення Сенатом відповідного закону, 
одночасно наголосивши про категоричне неприйняття чергової 
спроби нав’язати однобічне трактування історичних подій. 
Українські дипломати стверджували, що українці, як і поляки, 
зазнали надзвичайно великих страждань від тоталітарних режимів 
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у роки Другої світової війни, а також самовіддано боролися за 
свободу своєї Батьківщини. У цьому контексті надзвичайну 
стурбованість викликав намір зобразити українців виключно як 
«злочинних націоналістів» та «колаборантів третього рейху» [99].  

Попри заяву МЗС України про відсутність антипольських 
настроїв П. Порошенко змушений був ініціювати зустріч представ-
ників президентів обох країн для вирішення спірних питань. Проте 
розв’язати конфлікт на той час не вдалося. Найгострішою 
практичною проблемою залишалося припинення пошуку, облаш-
тування та узаконення польських місць пам’яті в Україні у 
відповідь на демонтаж низки пам’ятників загиблим українцям у 
Польщі, зокрема і воїнам УПА. Польська сторона неодноразово 
критикувала Інститут національної пам’яті та його керівника 
В. В’ятровича, який зайняв жорстку позицію паритету у питанні 
впорядкування місць пам’яті в Україні та Польщі. 

Відверта критика В.В’ятровича як винуватця українсько-
польського конфлікту на ниві історичної політики прозвучала з 
вуст народних депутатів після обрання Президентом України 
В.Зеленського. Проти того, щоб В. В’ятрович і далі обіймав посаду 
голови УІНП, виступила депутат від партії «Слуга народу» 
І. Верещук [6].  

Певні кроки на шляху до порозуміння було зроблено під час 
візиту В. Зеленського до Польщі наприкінці літа 2019 р. 
Президенти України та Польщі домовились усунути історичні 
суперечності між країнами, а В. Зеленський навіть запропонував 
побудувати на кордоні спільний меморіал примирення [68]. 
31 серпня В. Зеленський на брифінгу у Варшаві заявив, що 
готовий дати згоду на ексгумацію поляків, які були поховані на 
території України, а польська сторона погодилася на впорядку-
вання українських «місць пам’яті» на території Польщі. Він також 
зазначив, що президенти обох країн домовилися перезавантажити 
двосторонню робочу групу, яка повинна буде працювати під їхнім 
патронатом. Те, наскільки повно і як швидко будуть реалізовані 
домовленості президентів України та Польщі, покаже час, але, 
безперечно, що напруженість у польсько-українських відносинах 
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може бути вигідна насамперед «третій стороні». Проте польська 
сторона дала зрозуміти, що не трактує українські поступки, 
зокрема зняття мораторію з ексгумаційних робіт, як привід робити 
зустрічні кроки у питаннях історичної політики. У цій ситуації 
Україна поступилася й у питанні зміни керівництва УІНП, коли 
восени 2019 р. В. В’ятрович був звільнений із посади, яку обіймав. 
Проте повне польсько-українське порозуміння на ґрунті конфлікту 
історичної політики ще попереду. 

Цілком вірогідно, що польсько-український конфлікт сприяв 
досягненню домовленостей щодо юридичного оформлення 
територіальних надбань СРСР у роки Другої світової війни. 
Домовленість між провідними країнами Антигітлерівської коаліції 
призвела до визначення радянсько-польського кордону по лінії 
Керзона і суттєвого збільшення території Польської держави на 
заході за рахунок колишніх німецьких володінь. «Переміщення на 
захід» Польської держави, серед іншого, зумовило й масштабні 
зміни етносоціальної структури населення певних регіонів. У 
контексті цього дослідження виділимо насамперед Галичину та 
Волинь. За висловом В. Котигоренка, переміщення на захід 
кордонів УРСР з одночасною передачею частини українських 
етнічних територій Польщі призвели до появи в обох державах 
сотень тисяч українців і поляків, які відразу стали відповідними 
етнонаціональними меншинами. Особливо болісною була ця 
метаморфоза для поляків, які на теренах Західної України були до 
того частиною панівної нації [54, с. 125].  

Проблема «взаємного обміну населенням між УРСР та 
Польщею» посіла вагоме місце у пострадянському науковому 
дискурсі про Другу світову війну, де цей процес переважно 
охарактеризований як «депортації».  

В українському науковому дискурсі чітко простежується 
думка про сумнівність правових основ здійснення так званого 
«обміну населенням». Т. Пронь у своєму дослідженні піддала 
сумніву й легітимність уряду ПКНВ [70, с. 58–59]. У роботі 
А. Ліпкана підкреслено відсутність правових основ «здійснення 
депортаційно-переселенський акцій». Свою думку дослідник 
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мотивував тим, що у вересні 1944 р. УРСР не була суб’єктом 
міжнародно-правових відносин, а тому не мала права підписувати 
міжнародно-правові угоди. Так само тогочасне керівництво 
Польської держави було лише тимчасовим носієм влади, що 
позбавляло його, на думку вченого, повноважень підписувати 
угоду. А. Ліпкан наголосив, що легітимний уряд Польщі на той час 
перебував у Англії, а не на теренах окупованої радянськими 
військами Польщі [59]. З такої ж позиції виступив і А. Клос, який 
наголошував, що примусова евакуація поляків, учинена органами 
УРСР за підтримки ПКНВ, може розглядатися як військовий 
злочин та злочин проти людства, зміст яких був визначений у 
статуті Міжнародного нюрнберзького військового трибуналу 
8 серпня 1945 р. [53]. 

Упродовж 1990-х–на початку 2000-х років побачили світ 
збірники документів, у яких містилися матеріали про переміщення 
польського населення. Серед них можна виділити «Депортації. 
Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, 
матеріали, спогади у трьох томах.» У першому томі були опуб-
ліковані матеріали про становище населення західноукраїнських 
земель, які входили до складу Польщі напередодні її окупації 
1939 р., про переселення польських громадян тощо [20].  

Результатом плідної співпраці українських та польських 
науковців стала публікація дев’яти збірників документів і 
матеріалів за назвою «Польща та Україна у тридцятих–сорокових 
роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних 
служб». Польсько-українська робоча група готувала цю видавничу 
серію понад два десятиліття. На теренах колишнього СРСР і 
колишнього європейського «соцтабору» польсько-український 
спільний видавничий проект за тривалістю, за результатами 
роботи та якістю архівних першодруків залишається наймасштаб-
нішим міждержавним науково-видавничим проектом. При тому 
важливим принципом співпраці робочої групи стало максимальне 
скорочення особистих оцінок за якомога більшого масштабу 
публікації раніше недоступних фахівцям і широкому загалу 
документів [106, с. 13].  
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У контексті цього дослідження виділимо другий та четвертий 
томи видання. У другому томі містяться документи про пересе-
лення поляків та українців упродовж 1944–1947» [66], а четвертий 
том присвячений висвітленню стосунків між поляками та 
українцями у 1942–1945 рр. [67]. Під час роботи у архівах увагу 
представників спільної робочої групи привернули документи, які 
відігравали велику роль для відтворення статистичного виміру 
польсько-українських переселень 1944–1946 рр. Віднайдені мате-
ріали підтвердили думку про те, що спецслужби мали власну 
статистику переселень. Крім того, у матеріалах спецслужб 
збереглися численні відомості про спротив переселенню і реакцію 
на нього тодішнього керівництва СРСР та Польщі. Робота над 
публікацією матеріалів четвертого тому відбувалася у атмосфері 
численних суперечок, але упорядникам вдалося виробити спільну 
позицію. Тут опубліковані документи з архівів ІНП та СБУ, які 
висвітлювали ситуацію на Волині і у Східній Галичині 1942–
1945 рр. у широкому контексті спільної відповідальності німців та 
радянської влади за вчинені тоді злочини. 

На основі аналізу розсекречених документів та матеріалів 
дослідникам вдалося висвітлити основні причини переселення 
поляків, визначити кількість осіб, що були змушені змінити місце 
проживання. Велику увагу дослідженню цих проблем приділив у 
своїх працях В. Сергійчук, який також приділив багато часу 
формуванню відповідних збірників документів та матеріалів [86; 
89; 90, с. 29–32]. 

У дослідженні О. Калакури визначені масштаби переселення 
поляків. Посилаючись на дані повідомлення до ЦК КП/б/У 
головного представника уряду УРСР з питань евакуації польських 
громадян на 15 вересня 1946 р. до Польщі з Волинської, 
Рівненської, Тернопільської, Станіславської, Львівської, Дрого-
бицької та Чернівецької областей України було евакуйовано 
789982 особи, у тому числі 746993 поляки. Науковець підкреслю-
вав, що у евакуаційних документах вони фігурували як «польські 
громадяни», хоча протягом 1939–1940 рр. на них було поширене 
радянське громадянство, яке втрачалося з моменту виїзду з СРСР. 
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Водночас на постійне проживання в УРСР залишилося 32360 
сімей або 82235 осіб із числа тих, кого планували переселити [45, 
с. 336]. О. Калакура також відзначав, що еміграційний польський 
уряд у Лондоні не лише виступив проти цієї акції, але й закликав 
польське населення не залишати «східні креси», які, мовляв, 
залишаться польськими. Підпільний «Корпус Обєспечєньства» 
разом із формуваннями АК намагався всіляко перешкоджати 
переселенню поляків на свою історичну батьківщину, вдавався до 
терору проти тих, хто був готовий до від’їзду [46, с. 42]. 

Засобом мононаціоналізації українсько-польського погра-
ниччя назвав Люблінську угоду між урядом УРСР (М. Хрущов) і 
прокомуністичним Польським комітетом національного визво-
лення (Е. Осубка-Моравський) про взаємообмін населенням 
І. Цепенда [101, с. 171]. На думку В. Гулая основною причиною 
обміну було бажання обох сторін вилучити ті етнічні спільноти, 
які не «вписувалися» у бажану етнічну структуру місцевого насе-
лення [14]. Виселяючи поляків, радянський уряд, на переконання 
О.Буцько, прагнув не допустити формування на західно-
українських землях опозиційної польської етнічної спільноти [5, 
с. 66–67]. А. Андрухів та П. Кам’янський наголошували, що 
переселення мало на меті й позбавити українські та польські 
повстанські загони матеріальної бази для продовження бороть-
би [1]. Р. Дрозд відзначав, що за переселення виступали польські 
комуністи, які прагнули до моноетнічності Польщі, але водночас 
не мотивували обміну необхідністю ліквідації діючих у Польщі 
частин УПА, чим буде «обґрунтовуватися» акція «Вісла» [23, 
с. 19–23]. Водночас виселення українців означало для прорадян-
ського польського керівництва й можливість порозумітися із 
неприхильно налаштованими широкими колами польських 
громадян.  

Про зацікавленість урядів США та Великобританії у найшвид-
шому вгамуванні польсько-українського протистояння і визна-
ченні східних кордонів Польщі стверджував Л. Зашкільняк [31, 
с. 149–156]. До цього можна додати, що керівництво СРСР та ПНР 
не бажало загострювати стосунки у соціалістичному таборі, адже 
боротьба за певні території між українцями та поляками могла 
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негативно вплинути на світовий імідж цих країн, ускладнити 
досягнення міжнародно-правових рішень про визначення держав-
них кордонів після завершення Другої світової війни. Проте 
справжні наміри ретельно приховувалися пропагандою, генераль-
ними топіками якої стали висловлювання на кшталт «прояву 
гуманізму» або «добровільного переселення». 

На переконання деяких українських учених, переселення 
поляків набуло примусового характеру переважно на західно-
українських землях. А повернення поляків на історичну батьків-
щину з центральний областей країни відбувалося складно, але все 
ж менш драматично. Згідно із даними Н. Рудницької, виїзд поляків 
з Житомирщини на західноукраїнські та польські землі був 
умотивований страхом перед репресіями з боку радянських 
силових структур, відлунням трагічних подій на Волині або 
небажанням жити на території СРСР [74, с. 249].  

Загалом науковцями виділено чотири етапи «обміну населен-
ням між УРСР та Польщею», перший з яких припадає на період 
Другої світової війни. Перший етап переселення від жовтня 1944 р. 
до липня 1945 р. більшість польських і частково українських 
авторів охарактеризували як порівняно добровільний. Другий – від 
вересня 1945 р. до листопада 1946 р. здійснювався за участі 
військових підрозділів та силових структур. Третій – від квітня до 
жовтня 1947 р., або військова операція під криптонімом «Вісла» 
(або Акція «В»). Унаслідок цього трансферу на західні та північні 
землі Польщі, звідки депортували німців, досить жорстко або 
навіть брутально переселено з метою асиміляції близько 150 тис. 
українців. Насильницькі дії польська сторона намагалася виправ-
дати «колективною відповідальністю українців за дії ОУН і УПА 
(хоча УПА не становила реальної загрози для Польської держави). 
І четвертим етапом стало «вирівнювання» польсько-радянського 
кордону в районі м. Устрики Дольні (Дрогобиччина). А остаточні 
територіальні корективи між СРСР та Польщею були здійснені 
унаслідок угоди від 15 лютого 1951 р. і увійшли в історію як 
«обмін ділянками державних територій», а у Польщі – під 
криптонімом «Akcja H-T 1951» за назвами повітів, населення яких 
підлягало переселенню [18, с. 114–115]. 
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Висновок. Історія польської національної меншини в Україні 
у роки Другої світової війни у науковому дискурсі переважно 
представлена через аналіз подій так званого ««золотого вересня», 
депортацій західноукраїнського населення, повстанської боротьби 
та міграцій, зумовлених прагненням залишити зону бойових дій. 
Водночас малодослідженою залишається повсякденна індиві-
дуальна і групова історія поляків у часи німецької окупації, 
примусова праця у Німеччині, колаборація з військово-політичною 
адміністрацією і опір гітлерівському тоталітарному режиму. 

Останнім часом все більше уваги дослідники приділяють 
висвітленню та аналізу польсько-українського конфлікту у роки 
війни. Польська сторона, як правило, акцентує увагу на трагічних 
подіях у 1943 р. на Волині, а українські дослідники прагнуть 
показати, що взаємно польсько-український конфлікт закорінений 
у довоєнному протистоянні, коли поляки намагалися домінувати у 
краї із переважно українським населенням.  

В україноцентричному дискурсі наголошується, що особливої 
гостроти польсько-український конфлікт набув тоді, коли вирішу-
валося питання відновлення Польської держави і визначення її 
повоєнних кордонів. Претензії польської сторони на збереження 
свого панування на території так званих «східних кресів» 
наштовхнулося на опір значної частини місцевого, переважно 
українського, населення, яке розглядало ці землі виключно як 
західноукраїнські.  

Вірогідно, що формування історичної пам’яті про польсько-
український конфлікт у роки Другої світової війни відбувалося під 
вагомим впливом усвідомлення характеру розв’язання такого 
конфлікту. Для поляків розв’язання конфлікту передбачало втрату 
«східних кресів» за невдалого втілення у життя плану «Буря» 
попри великі жертви з боку як цивільного польського населення, 
так і вояків АК, які відчайдушно боролися за відновлення Польщі 
у кордонах 1939 р. Водночас одним із наслідків протистояння для 
українців стало возз’єднання переважної більшості українських 
етнічних земель у складі УРСР, деполонізація західноукраїнських 
теренів (хоча частина українських етнічних земель – Холмщина, 
Підляшшя – опинилася у складі Польщі). З цієї точки зору 
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боротьбу УПА можна вважати більш успішною, аніж діяльність 
польських повстанців. Можливо тому й вплив своєрідного 
«Веймарського синдрому» на українське суспільство виявився не 
таким масштабним, як на польське, що, відповідно, вплинуло й на 
характер наукового дискурсу про українсько-польські відносини 
періоду Другої світової війни.  

Українські дослідники тривалий час набагато менше 
приділяли уваги аналізу польсько-українського протистояння у 
роки Другої світової війни, аніж їхні польські колеги. При тому 
акцентування уваги дослідників на цих подіях нерідко було 
наслідком «політичного запиту». Позитивним кроком на шляху 
подолання конфлікту пам’яті було проведення заходів з приводу 
річниці Волинської трагедії влітку 2003 р. У цей час було ухвалено 
спільну українсько-польську парламентську заяву, а також вжито 
певних заходів для вшанування пам’яті загиблих. У цьому 
документі сторони дійшли згоди, що сумні сторінки історії мали 
місце унаслідок дій обох сторін і були трагедією для обох народів.  

Надзвичайно плідною була робота польсько-української 
робочої групи над виданням збірників документів і матеріалів 
«Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках ХХ століття. 
Невідомі документи з архівів спеціальних служб», яка тривала 
понад двадцять років і є наймасштабнішим на теренах Європи 
подібним проектом. Спільними зусиллями як польські, так і 
українські науковці багато зробили для об’єктивного висвітлення 
подій минулого.  

Проте як українські, так і польські науковці не змогли 
завадити спробам посіяти ворожнечу між українцями та поляками 
шляхом переформатування історичної пам’яті представників 
сучасного покоління шляхом проведення спецоперацій у інформа-
ційному просторі. Одним із дієвих засобів протидії таким спробам 
видається не лише праця науковців, а й процес євроінтеграції, у 
ході якого представники різних народів не тільки отримають 
можливість глибше вивчити одне одного (і, відповідно, подолати 
стереотипи оцінок, навіяних подіями минулого), а й сформувати 
міцні економічні зв’язки. Це може виступити вагомою противагою 
спробам розпалити нове протистояння на основі маніпуляцій із 
історичною пам’яттю. 
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У сучасний період потрібно продовжити виважений діалог 
українських та польських науковців на засадах взаємної 
толерантності для аналізу польсько-українського протистояння в 
роки Другої світової війни, засудження злочинів та покаяння, 
комеморації та меморіалізації.  

Вироблення узгодженого погляду на ці події може суттєво 
сприяти подоланню політичних спекуляцій з обох боків, особливо 
за взаємного сприяння у роботі українського та польського 
Інститутів національної пам’яті.  

Одним із варіантів розширення такого діалогу можна назвати 
продовження співпраці науковців у рамках польсько-українського 
проекту «Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках 
ХХ століття», регулярні українсько-польської зустрічі «Історія, 
сучасність та майбутнє», які стали можливими за ініціативи 
керівництва Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника та за подальшої підтримки їх організації 
керівництвом Інституту політичних і етнонаціональних дос-
ліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 
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Марія Боровець  
Максим Гон 

 
ЕТНОКРАТІЯ: ВИТОКИ Й СУТНІСТЬ 

 
Автори з’ясовують передумови артикуляції ідеї етнократії 

як форми організації влади та її сутність. Першими вони трак-
тують гетерогенність населення, яка за умов низької політичної 
культури, ідеалізації й абсолютизації «Я» є передумовою бажання 
усунути Інших / «Чужих» від процесу ухвалення політичних рішень 
та їх втілення в суспільну практику. Конкретизація тих, хто має 
право здійснювати таку діяльність завдяки застосуванню етніч-
ного «фільтра», визначає сутність етнократії. Її зіставлено з 
різними моделями демократії, зокрема – «етнічною демократією». 

Ключові слова: етнократія, «Свої», «Чужі», міжетнічна 
взаємодія.  

Mariіa Borovets, Maksym Gon. Ethnocracy: the origins and the 
essence. The authors discuss the preconditions of articulation of the 
idea of ethnocracy as a form of organization of power and its essence. 
First, they interpret the heterogeneity of the population, which in the 
conditions of low political culture, idealization and absolutization of 
the «I» is a prerequisite for the desire to eliminate Other / «Strangers» 
from the political decision-making process and its implementation into 
public practice. The specification of those who has the right to engage 
in such activities through the application of the ethnic «filter» 
determines the essence of ethnocracy. It coexists with different models 
of democracy, in particular – «ethnic democracy». 

Key words: ethnocracy, «Our», «Strangers», interethnic 
interaction. 
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Етимологія слова «етнократія» вказує на те, що це така форма 
організації влади, яка ґрунтується на ідеї її концентрації в лоні 
«Своїх», прагненні використовувати владні інститути, державу в 
цілому для задоволення інтересів тих, хто об’єднаний спільним 
походженням. Саме воно – спільне походження – постає 
відправним пунктом в обґрунтуванні права певної етносоціальної 
групи контролювати важелі управління в державі й, головне, 
здійснювати законотворчість.  

Артикуляція таких ідей була властива головним чином тим 
етносоціальним спільнотам, котрі в минулому столітті прагнули 
створити свої національні держави. Етнократія бачилася політич-
ними елітами, частиною з них, тим «модулем» організації влади, 
який міг забезпечити керівництво «Своїх» у «власному домі».  

Проте значно виразніше етнократія проявилася поза європей-
ськими просторами: режим апартеїду, що тривалий час 
функціонував у ПАР, став своєрідним прикладом застосування 
фактора походження як критерію задля ранжування як індивідів, 
так і соціальних груп у суспільній практиці. Щоправда, цей режим 
базувався не на етнічному чинникові, а расовому. Визначений 
міжнародним правом зміст такого злочину («Конвенція про 
припинення злочину апартеїду та покарання за нього» від 
30 листопада 1973 р.) включає низку елементів, що відображають 
сутність дискримінації соціальної групи за критерієм походження. 
З-поміж них – поділ населення за расовою ознакою, будь-яке 
законодавче чи іншого роду закріплення таких норм, які 
перешкоджають участі расової групи в політичному, соціально-
економічному та культурному житті держави, заходи (в т. ч. й 
вироблення законодавчих норм), спрямовані на позбавлення 
членів дискримінованої групи основних прав і свобод людини 
тощо [6].  

Вище названа Конвенція віддзеркалила основні форми дис-
кримінації індивідів та соціальних груп, до яких вони належать. 
Водночас етнополітичні процеси в деяких державах Східної 
Європи першої половини ХХ ст. (зокрема, Польщі другої поло-
вини 1930-х рр.), окремих з тих, що постали в повоєнні роки та 
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після краху СРСР, засвідчують необхідність осмислення етнократії 
як соціально-політичного явища.  

Це завдання реалізовується як зарубіжними, так і вітчизня-
ними вченими. Серед останніх назвемо, наприклад, праці 
Л. Нагорної [9], О. Маруховської-Картунової [10], С. Бойко [2]. 
З-поміж іншого, в них розкрито дискурс етнократії в сучасній 
політичній думці, що, зрозуміло, не знімає з порядку денного 
завдання подальшого осмислення цієї форми взаємодії макро-
соціальних груп. А отже, завдання, які намагаємося розв’язати в 
цій статті, такі: з’ясувати об’єктивні та суб’єктивні передумови 
ґенези ідеї етнократії, її природу та «систему координат». 

Відправною точкою наших міркувань є те, що етнократія – 
опосередкований продукт співіснування й взаємодії іншостей. 
Артикуляція такої ідеї політичними елітами та їх популяризація не 
може відбуватися в моноетнічних державах (наприклад, сучасній 
Японії). Адже в них відсутній подразнюючий чинник – Інший, 
«Чужий», той, який у певних етнополітичних ситуаціях самою 
своєю присутністю спричинює постановку питання про його 
участь у законодавчому процесі чи залученні до органів 
виконавчої влади. Таким чином, передумовою артикуляції ідеї 
етнокаратії є поліетнічність і / чи поліконфесійність, присутність 
поруч зі «Своїми» представників інших рас, носіїв тих соціо-
культурних традицій, котрі самим фактом свого існування поруч 
«конструюють» мозаїчність простору. В певних етнополітичних 
ситуаціях його гетерогенність виступає об’єктивною передумовою 
того, що частина того чи іншого політичного класу починає 
виношувати ідею резервування влади за «Своїми». Цей алгоритм 
мислення криє в собі й іншу проекцію: прагнення обмежити права 
«Чужих» на участь у суспільно-політичному житті чи суттєво 
обмежити їх.  

Така постановка питання – промовисте свідчення того, що 
його речники вкрай чутливі до Іншості. Вона є своєрідним 
каталізатором, який, унаслідок ідеалізації власного «Я», спонукає 
максимально віддалити від себе тих, хто не є його представником. 
Зауважимо, йдеться не про простір соціокультурної дистанції, в 
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якому «Ми» й «Вони» перебувають поруч, співіснують і 
ситуативно взаємодіють (тоді, коли ці інтеракції є «безвихіддю» і 
часто-густо диктуються бізнес-інтересами).  

Чутливість до представників інших рас, національностей, 
віросповідань у просторі політики має зовсім інші проекції. 
По-перше, в тих державах, де політична культура громадян 
недостатньо висока, Іншість індивіда є повсякчас функціональною. 
Фіксація уваги на ній, зацикленість у сприйнятті соціального 
простору в параметрах полюсної дихотомії в етнічних шатах 
призводить до бачення представників інших соціальних груп на 
макрорівні («Вони»). По-друге, внаслідок чутливості суб’єктів 
етнополітичних процесів до ініціатив чи дій «сусідів» існуючий 
статус-кво в їхній взаємодії може стрімко змінюватися. Як 
приклад такої імовірності – ситуація, що склалася в одному із сіл 
поблизу містечка Березно напередодні початку Другої світової 
війни: коли Друга Річ Посполита приєдналася до нацистської 
Німеччини в її намаганні розчленувати Чехословаччину, то, згідно 
з оповіддю одного із чехів, що проживав на Волині, «…ставлення 
поляків до нас погіршилося. Кожен чех раптом став недругом… 
Просто неможливо було повірити, що протягом кількох днів може 
так сильно змінитися ставлення однієї нації до другої, але 
підтверджую, що так воно й було» [10, 55–56]. Наведена цитата 
дозволяє стверджувати, що, залежно від домінуючих настроїв у 
сприйнятті інших соціальних груп, вони можуть інтерпретуватися 
«Своїми» як союзники, нейтральні «присутні» поруч чи навпаки. 

По-третє, крихкість характеру міжетнічної взаємодії, імовір-
ність її поступової чи стрімкої зміни значною мірою зумовлюється 
повсякчас функціонуючими гетеростереотипами: той самий 
оповідач стверджував про ситуацію в селі: «Чехи від світанку до 
ночі працюють – ніхто на Волині не працює стільки, як ми. А 
українці мають до нас претензії. Вони кажуть, що чехи багатіють, 
бо ми їх визискуємо й окремо їхню землю – бо Волинь, кажуть 
вони, їхня предковічна земля; поляки – окупанти, а ми з євреями – 
визискувачі» [10, c. 51].  



 
 

298 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ               Випуск 1 (97)
 

Ця цитата, на наш погляд, красномовна. Адже покликання до 
«предковічної землі», тверджень про проживання на ній від діда-
прадіда політичних еліт конкретної етнонаціональної спільноти 
тощо часто-густо є одним із аргументів, який використовують 
речники етнократії.  

Отже, в соціумі, де політична культура є низькою, такою, що 
базується на «барикадному мисленні», максималізації звучання 
«Я» за одночасної зневаги до не-«Я», відбувається (не)свідоме 
ранжування суб’єктів етнокультурного простору в класичній 
дихотомії «Ми» – «Вони», їх диференціація. При цьому перші – це 
вже не тільки соціальна група, яка консолідована певними куль-
турними ресурсами (наприклад, віросповіданням і / чи мовою). Її 
самість використовується для маркування політичного простору, 
«націоналізації держави». Цим словосполученням Рідярд Брю-
бейкер визначає ті етнополітичні ситуації, коли політичні еліти 
трактують державу як державу певної спільноти, котра функціонує 
для забезпечення інтересів «Своїх» [3, c. 115]. Етнізація поліет-
нічних територій та владних структур є визначальними ознаками 
«загальної моделі етнократії» – стверджує Орен Їфтахель [8]. 

Вище наведені формулювання бачаться нам ключовими для 
з’ясування причин артикуляції ідеї етнократії та, що не менш 
важливо, її природи. Водночас вони дозволяють констатувати те, 
що це явище слід досліджувати в теоретичних концептах 
етнополітології. Адже проблема суб’єктності в прийнятті політич-
них рішень, участь в їх реалізації чи, навпаки, відмежування від 
такої форми політичної участі – класичні концепти політичних 
студій. При цьому розуміння сутності етнократії, витоків такої 
форми організації влади можливе тільки у разі застосування в 
якості дослідницьких «ключів» канонів етно/націології та етно-
психології. 

Застосування методів, що використовуються одними і другими, 
дають можливість визначити «систему координат» етнократичної 
парадигми. Узагальнивши погляди західних учених, знаний 
вітчизняний дослідник О. Картунов означив з-поміж них такі: 
цінності та експектації «Своїх» є значимішими й важливішими за 



 

299 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

ті, котрі сповідують «Чужі»; перші прагнуть встановити 
політичний контроль на конкретній території, забезпечити 
панування на ній; «права власної етнічної спільноти можна 
найкраще забезпечити шляхом встановлення етнічної диктатури і 
обмеження прав інших етнічних спільнот» [5, c. 169].  

Таким чином, передумовою етнократії є не тільки 
поліетнічність і прагнення політичних еліт усунути зі суспільно-
політичного життя певні соціальні групи чи максимально 
обмежити їх «присутність» у владі, а й застосування ними, сказати 
б, певного «фільтра». Незважаючи на його варіативність (зведе-
них, наприклад, за «канонами» етнічності, віросповідання чи 
коліру шкіри), саме він маркує тих, хто має бути усунений від 
влади: тих «Чужих», кого речники етнократії позбавляють права 
бути повноправними суб’єктами суспільно-політичного життя. І 
навпаки, ті індикатори, які визначають самість індивіда, а ширше – 
соціальної групи, є ключовими, основоположними для визначення 
тих, хто має право брати участь у політичному процесі без будь-
яких обмежень. Ба більше: домінувати в умовах етнічної, 
віросповідної чи расової поліфонічності. Бути «першою скрип-
кою» в політичному процесі тільки тому, що їх соціокультурна 
самобутність не просто оспівана апологетами етнократії, а й 
«обґрунтована» ними як чинник доведення «правоти» виняткових 
претензій на владу. 

Керуючись міркуваннями Нілса Бутеншона, котрий запро-
вадив термін «етнократія», трактуємо останню таким політичним 
режимом, який базується на принципі обмеження прав громадя-
нина за критерієм походження (зокрема – етнічним), застосовує 
соціокультурні самості індивіда / етносоціальної спільноти як 
індикатора для обмеження його виборчих прав та можливостей 
реалізації політичних рішень в органах виконавчої влади [8]. 

Таким чином, етнократія – це важлива складова ідеології 
політичних акторів і / чи націоналізмів. Вона ґрунтується на двох 
намірах: не допустити «Чужих» до процесу прийняття політичних 
рішень і, відповідно, зарезервувати це право за «Своїми». Перші, 
таким чином, мають перетворитися в ізгоїв політичного процесу; 
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якщо не зникнути з нього повністю, то принаймні втратити шанси 
обіймати посади в державному апараті, органах виконавчої влади 
тощо. При цьому, як засвідчує емпірика міжетнічної взаємодії, 
найбільш радикально налаштовані представники титульної нації 
можуть вимагати позбавити національні меншини права обирати 
своїх представників до представницьких органів. Саме такі 
сюжети ілюструють діяльність т. зв. ендеків у Другій Речі 
Посполитій. 

Повна назва цієї політичної сили – національні демократи. 
Вона промовляє про те, що цей політичний актор ґрунтував свою 
ідеологію на двох складових: польська національна ідея та 
побудова Другої Речі Посполитої як суверенної, демократичної 
держави. Ця заувага екстраполює нас до питання про «морфо-
логію» ідеології (словосполучення, що запропоноване Майклом 
Фріденом) [11, c. 50]. Логіка такого екскурсу зумовлена тим, що 
«форма» будь-якої ідеології визначається базовими концептами; 
вони оповиваються, доповнюються менш значимими компонен-
тами, котрі, в свою чергу, доповнюють перших своєю суттю, 
переплітаються й взаємодіють із ними [11, c. 50].  

Такий алгоритм мислення дає підстави стверджувати про 
згаданий вище приклад ендеків: їхня ідеологія – синтез двох 
вищеназваних складових; ці концепти – квінтесенція численних 
постулатів, які конкретизують їхній зміст. Водночас риторика цієї 
політичної сили в національному питанні засвідчує: твердження 
про поліетнічну державу як «однонаціональну», всебічне 
протегування католицизму, артикуляція завдання асиміляції 
частини «Чужих» тощо – елементи ідеології політичного актора. В 
другій половині 1930-х рр. вони доповнюються завданням 
позбавити виборчих прав частину національних меншин, 
судженнями про те, що в них слід відібрати можливості 
представництва в національних зборах, імперативом забезпечення 
максимального представництва в них поляків. Таким чином, 
етнократія постає як складова пазла національного, а останнє, 
спільно з ідеалами демократії, визначає ідеологію політичної сили. 
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Передумовою артикуляції ідеї етнократії є висока емоційна 
чутливість індивідів до самості, а також здатність політичних еліт 
експлуатувати цю ідею, використовувати її як один із каталізаторів 
для політичної мобілізації «Своїх». Перша повсякчас має особливо 
податливий грунт у лоні тих соціальних спільнот, що зазнавали чи 
зазнають кривди. Психоемоційний стан віктимності (або навпаки – 
привласнення ролі месіанізму), кліше сприйняття минулого, що 
відображається у міфах, авто- і гетеростереотипах, – передумови 
того, що самість спродукує свої політизовані «паростки». «Про-
штовхування» ідеї етнократії можливе тільки там, де «Ми» не 
просто функціонує як об’єктивна реальність, а там, де воно здатне, 
скажемо так, політизуватися в протиставленні до «Вони». 

Психоемоційною передумовою етнократії ми бачимо готов-
ність до сприйняття індивідами з-поміж «Ми» механізму 
відторгнення – свідомого відсторонення від «Чужих». Таке відда-
лення від співгромадян може ґрунтуватися на різних «критеріях»: 
ксенофобії, такому конфліктному мисленні, котре гіперболізує 
етнічні, конфесійні чи расові відмінності. Вони можуть експлуату-
ватися політичними елітами одночасно; проте, як нам здається, 
одного із вищеперелічених чинників достатньо, щоб маховик 
ідейного обґрунтування етнократії запрацював. Адже його 
«енергетичною основою» є соціокультурні цінності, котрі в 
реаліях конкуруючого гетерогенного населення є одним з най-
більш мобілізуючих факторів для політичної участі. Таким чином, 
політична культура речників і прибічників етнократії є 
конфліктною за своєю природою. 

Оскільки питання залученості різностатусних етнічних груп 
до прийняття політичних рішень включає проблеми монополізації 
влади, використання її ресурсів для досягнення певної мети тощо, 
актуальним є питання стратегій влади в етнонаціональній сфері. Їх 
узагальнюючі моделі Дж. Ротшильд класифікував як вертикально-
ієрархічну, паралельну сегментацію й перехрещену сітку.  

Природа етнократії засвідчує, що вона знаходиться в площині 
вертикально-ієрархічної моделі, якій властива етнічна суборди-
нація в усіх сферах суспільного життя. При цьому для збереження 
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існуючого статус-кво група, яка монополізувала владу й престиж, 
може застосовувати щодо підкорених спільнот силу чи примусові 
санкції. Вертикально-ієрархічна модель, висновує автор концепції, 
є репресивною й базується на стосунках закритих груп на кшталт 
каст [12, р. 80]. 

Зрозуміло, ведучи мову про запроваджувану владою верти-
кально-ієрархічну, субординаційну модель міжетнічних відносин, 
слід зосереджувати увагу на політичних інститутах та інституцій-
но-процесуальних механізмах, які забезпечують функціональність 
етнократії. Так, наприклад, домінування поляків у сеймі та сенаті 
Другої Речі Посполитої забезпечувалося її законом про вибори, а 
елементи етнократії простежувалися в містах і, особливо чітко, – в 
західноукраїнському селі, де на посади солтисів адміністрація 
призначала виключно поляків [4, c. 90, 226]. Провідник УСРП 
І. Макух з цього приводу стверджував, що українців де-факто 
позбавили будь-якого впливу на місцеву адміністрацію. Партитуру 
першої скрипки в ній виконували місцеві поляки та ті представ-
ники титульної нації, хто отримав землю в Західній Україні як 
компенсацію за участь у війнах за незалежність Польщі [7, c. 421]. 

Етнічне «сито», що застосовується речниками етнократії, 
відсторонює останню від таких моделей демократії, як «інди-
відуалістська», «республіканська», «консоціативна», «мультикуль-
туральна». Для першої, котра є радше теоретичною, аніж реально 
функціонуючою в суспільній практиці в «чистому вигляді», 
визначальними є права індивіда, а держава не ідентифікується з 
чисельно домінуючою етнонаціональною спільнотою (приклад 
«індивідуалістської» моделі – США). Як і перша, «республікан-
ська» ліберальна демократія наголошує на правах громадянина, 
визнає його належність до «Своїх». При цьому держава 
асоціюється лише з однією культурою, мовою, які повинен знати 
кожен громадянин незалежно від його самості (прикладом такої 
моделі є Франція). На відміну від ліберальної демократії, яка 
певним чином стимулює асиміляційні процеси національних 
меншин, мультикультуральна демократія (чи т. зв. політика 
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ідентичності [11, c. 33]) не тільки визнає етнокультурну 
самобутність громадян, але й створює відповідні умови й 
механізми для її плекання (промовисте в цьому контексті кана-
дійське гасло «єдності в різноманітності»). Особливість етнократії 
особливо промовиста у випадку її зіставлення із засадами 
консоціативної демократії. В цій моделі різні етнічні групи не 
тільки визнаються державою, а й, завдяки представництву в 
органах влади, їм гарантується участь у прийнятті політичних 
рішень (Бельгія, Фінляндія, Канада) [1, c. 114–115]. 

Тим часом етнократія до певної міри перегукується із т.зв. 
«етнічною демократією», що виникла з крахом тоталітарних та 
напівтоталітарних режимів наприкінці минулого століття. Етнічна 
більшість у новопосталих країнах «привласнила» їх собі, 
трактувала державу як засіб досягнення національної мети – 
елемент, що властивий для апологетів етнократії. Проте якщо 
останні мають таку мету за самоціль, то в Латвії, Литві, Естонії й 
Словаччині (етнополітичні процеси в яких дали імпульс для 
визначення моделі етнічної демократії) успішне державотворення 
супроводжувалося поступовою лібералізацією в ставленні до 
національних меншин [1, c. 117].  

Тим часом, етнократична модель не передбачає такої страте-
гії. Адже концептуальний «хребет» етнократії – це резервування 
влади за «Своїми» за одночасного унеможливлення участі 
«Чужих» (чи її мінімізації) в законодавчому процесі та урядуванні. 
Вона функціонує завдяки законодавчим і / чи процесуальним 
нормам.  

Артикуляція елітами певних соціальних груп ідеї монополії на 
владу чи запровадження окремих елементів етнократії засвідчує їх 
прагнення до побудови вертикальних відносин у взаємодії 
макросоціальних груп. Походження індивіда, що використовується 
як мірка для визначення тих, хто має право бути «причетним» до 
влади і навпаки, – промовисте свідчення того, що етнократія 
заперечує ідеали демократії та є дискримінаційною за своїм 
єством.  
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