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Вступ         5 

ВСТУП 

Підсумки виборів глави держави, парламенту – "момент 
істини" у будь-якій країні. Для чинної влади це відкриття 
справжнього ставлення до неї з боку свого народу. У день 
оголошення результатів виборів вона звільнюється від само-
обману, навіть якщо і перемагає, – їй стають очевидними реальні 
масштаби "народної довіри", а у випадку програшу – оцінка того, 
що було зроблене нею в роки каденції. Для конкурентів влади – в 
разі перемоги момент осягнення справжнього масштабу проблем, 
нерозв’язаних попередниками, а в разі поразки – також тієї самої 
переоцінки своєї впевненості у народній підтримці. Для самого 
народу підсумки виборів є тестом на політичну зрілість, на 
здатність до тверезої і неупередженої оцінки ситуації, до 
визначення найбільш перспективного і реального напряму свого 
розвитку. Підсумки виборів фокусують ефективність виборчих 
штабів і застосованих ними технологій впливу на електорат. 
Аналітикам підсумки виборів дають змогу переконатися у їхній 
прогностичній здатності. 

Підготовка і проведення виборів – це теж своєрідний "момент 
істини", хай і розтягнутий у часі. Організацією виборів країна 
перевіряється на наявність або відсутність демократії, влади 
закону, політичної культури, свободи і відповідальності. 

В Україні 2019 року черговий президентський і достроковий 
парламентський "моменти істини" відбулися за названими вище 
параметрами і критеріями. Несподівані підсумки цих виборів 
залишаються серед топ-тем політичної публіцистики, яка 
неминуче відбиває суб’єктивний емоційно забарвлений погляд 
авторів, їхні політичні симпатії та антипатії. І це цілком слушно 
внаслідок природи цього літературного жанру: емоційність 
риторики часто переконливіша за раціональність аргументів. 

Виборчий процес не може не бути предметом політичного 
аналізу вже з огляду на свою особливу роль і місце в політичному 
житті України. Сам факт виборів уже обов’язково робить їх 
актуальною темою наукового осмислення. Дослідницький 
колектив, який здійснив аналіз українського виборчого процесу-
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2019, прагнув максимально дотримуватися основних вимог 
наукової роботи – неупередженості, політичної та ідеологічної 
індиферентності, верифікованості емпіричної бази, логічності і 
послідовності положень та висновків. Незвичний характер обох 
виборчих кампаній, несподіваний результат, особливо прези-
дентських виборів, не стали на заваді тому, щоб все ж таки пізнати 
ту закономірність, яка, за В. Гегелем, втілена у випадковість. 
Наблизившись до розуміння взаємної залежності між законо-
мірністю і випадковістю, науковий аналіз дозволить хоча б у 
загальних рисах окреслити перспективу країни на найближчі роки.  



РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У РІК 
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ І ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 

1.1. ПРІОРИТЕТНІ ІНТЕРЕСИ І ПОТРЕБИ 
 УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У РІК ВИБОРІВ 

Соціологічні дослідження напередодні президентських 
виборів засвідчили, що найбільше у 2018–2019 р. українців 
турбували бідність, війна та корупція. За підсумками дослідження, 
проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, у 
травні 2018 р. більшість опитаних (67%) були занепокоєні війною 
на Сході України. Також серед проблем, які найбільше турбували 
українців – рівень життя (54%), економічна ситуація (42%) та 
безпека України (23%)1. 

Результати спільного дослідження Фонду демократичні 
ініціативи імені Ілька Кучеріва і Центру Разумкова, проведеного у 
серпні 2018 р., показали, що 91% громадян на той момент 
визнавали наявність корупції проблемою України, причому 61% 
опитаних були переконані, що корупція – найбільш серйозна 
проблема, яка заважає розвитку країни та стає перешкодою для 
ефективних реформ2. 

Одночасно соціологи фіксували тренд розчарування, який 
виявлявся у тому, що громадяни були сповнені недовіри та 
критичного ставлення до влади – 71% респондентів на той момент 
були переконані, що події в Україні розвиваються у непра-
вильному напрямі, а правильним розвиток подій називали тільки 
близько 12% опитаних. Низькою довірою користувалися усі гілки 
влади, реформи, які здійснювалися ними, не знаходили підтримки 
у значної частини населення. Позитивно українці у 2018 р. 

1 Які проблеми турбують українців, травень 2018 // КМІС. – 2018. – 
4 липня. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=772&page=1 

2 Оцінка проблематики корупції в громадській думці//Фонд 
демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва. 2018. 11 листопада. URL: 
https://dif.org.ua/article/otsinka-problematiki-koruptsii-v-gromads?fbclid= 
IwAR0J_erwk9Jotr2WVQhqT5Cl1d6b-jXqzHykuApc5gIgBcO4OOnib2U1rec 

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=772&page=1
https://dif.org.ua/article/otsinka-problematiki-koruptsii-v-gromads?fbclid=%20IwAR0J_erwk9Jotr2WVQhqT5Cl1d6b-jXqzHykuApc5gIgBcO4OOnib2U1rec
https://dif.org.ua/article/otsinka-problematiki-koruptsii-v-gromads?fbclid=%20IwAR0J_erwk9Jotr2WVQhqT5Cl1d6b-jXqzHykuApc5gIgBcO4OOnib2U1rec
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оцінювали зміни лише у двох сферах – обороноздатності та 
міжнародного іміджу України. 

Серед факторів, які суттєво вплинули на формування настроїв 
населення, особливу роль відіграло зростання комунальних 
тарифів. Тема тарифів завжди болісна для майже всіх верств 
населення, проте найбільше невдоволення українців було 
зафіксоване саме у 2018 р. – 85% опитаних були впевнені, що 
ситуація щодо зростання тарифів на комірне значно погіршило 
їхнє соціальне становище. Зростання тарифів українці називали 
одним із аргументів хибності шляху країни3. 

Необхідно зазначити, що такому ставленню та негативній 
динаміці вочевидь сприяв і створений інформаційний фон у медіа. 
Адже в період 2014–2016 рр. зростання тарифів до економічно 
обґрунтованого рівня ЗМІ та експерти розглядали переважно як 
необхідний засіб для досягнення Україною енергетичної 
незалежності від Росії. Проте після того, як з травня 2016 р. у 
країні запрацювала формула "Роттердам+", запроваджена 
Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних 
послуг як схема розрахунку вартості вугілля для тепло-
енергетичних станцій, в медіа піднялася хвиля звинувачень на 
адресу авторів формули. За формулою, у тариф було закладено 
вартість вугілля на міжнародній біржі в нідерландському порту 
Роттердама, куди постачають паливо з Африки і Південної 
Америки, до якої долучалися і вартість доставки в Україну, що і 
зумовило її назву ("Роттердам + доставка" – скорочено 
"Роттердам+"). Унаслідок запровадження формули з 2016 р. ціна 
на електроенергію для населення і бізнесу зростала і, оскільки 
боляче вдарила не тільки по ТЕС, а й по феросплавному 
виробництву, яке є надзвичайно енергоємним, майже одразу на 
ситуацію агресивно відреагувала низка експертів і політиків (серед 
яких Андрій Герус, Сергій Головньов, Вікторія Войцицька, 

3 Підсумки 2018: громадська думка//Фонд демократичні ініціативи ім. 
Ілька Кучеріва, 2018. 28 грудня. URL: https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-
gromadska-dumka 

https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka
https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka
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Олексій Кучеренко, Віктор Чумак, Віталій Купрій). Вони назвали 
схему "Роттердам +" корупційним джерелом надприбутків для 
виробників електроенергії, тому що за формулою виробники 
електроенергії платили ціну за вугілля, що нібито придбане в 
Роттердамі та доставлене звідти в Україну, а насправді купували 
вугілля на вітчизняних шахтах набагато дешевше. У запро-
вадженні формули найчастіше звинувачували чинну владу: Голова 
НКРЕКУ Дмитро Вовк, який прийняв рішення про "Роттердам+", 
був призначений на свою посаду президентом Петром Поро-
шенком, а до призначення працював у московському представ-
ництві корпорації "Рошен", яка до передачі у сліпий траст 
належала п'ятому президентові України. 

Геополітичні орієнтири українців після Революції Гідності 
були спрямовані переважно до європейського та євроатлантичного 
векторів розвитку. У 2018 році 48% громадян назвали європейську 
модель суспільного розвитку більш привабливою, ніж російську, і 
лише 5% – навпаки. Якби відбувся референдум щодо вступу 
України до Європейського Союзу та НАТО, то за вступ до ЄС 
проголосували б 51% усіх опитаних із 66% готових взяти участь у 
референдумі, а за вступ до НАТО проголосували б 41% опитаних. 
Утім, питання геополітичного вибору залишається поляризуючим 
для українського суспільства – адже за вступ до Європейського 
Союзу голосувала б більшість населення Заходу (77%) і Центру 
(59%), а на Півдні країни кількість прихильників та опонентів ідеї 
вступу до Європейського Союзу майже однакова – 32% 
прихильників та 33% опонентів. На Сході частка опонентів удвічі 
більша (54%), ніж прихильників (24%)4. 

Тим часом соціологічні дослідження фіксували, що тодішня 
правляча еліта переживала кризу довіри, а українці чекали на нові 
обличчя у владі. Наприкінці 2017 р. в Україні не було жодного 
політичного діяча, довіра до якого переважала б над недовірою. 

4 Україна напередодні виборів: запити суспільства, позиції політичних 
акторів, контури нової влади // Центр Разумкова, 2018. 18 грудня . URL: 
http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2018_12_18_yakimenko/prez
_yakimenko.pdf 

http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2018_12_18_yakimenko/prez_yakimenko.pdf
http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2018_12_18_yakimenko/prez_yakimenko.pdf
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Саме тоді з’являються майже сенсаційні результати – одразу за 
кількома соціологічними дослідженнями у рейтинг потенційних 
лідерів президентських перегонів потрапив Святослав Вакарчук. 
Свою готовність голосувати за далеких від політики людей 
демонстрували українці, і, оцінюючи перспективи політичних 
партій, у 2017 р. за новостворену партію Володимира Зеленського 
"Слуга народу" на майбутніх парламентських виборах готові були 
проголосувати 4% виборців, у той час як "Свободі" віддали б свої 
голоси лише 3%. Одночасно 67% опитаних були переконані, що 
Україна потребує нових політичних лідерів, хоча лише 19% 
визнавали, що такі лідери вже є. На думку соціолога Ірини 
Бекешкіної, така тенденція не нова: "У нас на всіх виборах, за 
винятком 1999 року, перемагала опозиція, і це не випадковість. 
І за партійними списками теж. Люди постійно незадоволені 
владою. Рейтинги тримаються до півроку після виборів, а потім 
починають падати"5.  

Отже, напередодні президентських виборів 2019 р. найкращий 
шанс мав кандидат, на користь якого працювало те, що, з одного 
боку, українці не були готові підтримувати діючих політиків, з 
іншого – розраховували на нові політичні обличчя. Як показували 
результати дослідження Центру Разумкова, у 2018 р. в усіх 
регіонах та всіх соціальних групах запит на нових лідерів 
переважав, і на питання "чи потрібні Україні нові політичні лідери – 
політики, які не були при владі?" 66,2% українців відповідали 
ствердно (у 2013 р. цей показник становив 54%).  

Найчастіше новими лідерами українці називали тоді 
насамперед Вакарчука, і лише потім – Зеленського. При цьому 
питання ставилося відкрите – респондентам пропонували 
самостійно називати прізвища потенційних кандидатів.  

 
 

                                                 
5 Феномен Вакарчука і Зеленського: на якого президента українці 

чекають у владі // Фонд демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва, 2018. 
6 квітня. URL: https://dif.org.ua/article/fenomen-vakarchuka-i-zelenskogo-na-
yakogo-prezidenta-chekayut-ukraintsi 

https://dif.org.ua/article/fenomen-vakarchuka-i-zelenskogo-na-yakogo-prezidenta-chekayut-ukraintsi
https://dif.org.ua/article/fenomen-vakarchuka-i-zelenskogo-na-yakogo-prezidenta-chekayut-ukraintsi
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Таблиця 1.1. 

Запити українців щодо нових облич: результати  
дослідження ЦентруРазумкова 

Таблиця 1.2 

Паралельно з цими факторами дедалі більшої популярності в 
Україні набувала популістська тенденція – в цьому сенсі Україна 
не відстає від світових трендів, однією з рис українського виборця 
на той момент стала прихильність до політиків-популістів, – у 
суспільстві істотно зростала частка тих, хто був готовий вірити 
обіцянкам, які неможливо виконати. Результати дослідження 
Центру економічної стратегії засвідчили, що у 2019 р. у 
середньому 84% населення підтримували популістську політику, а 
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59% населення не лише підтримували, а й вважали її 
реалістичною6. Найбільш схильними підтримувати таку політику 
були економічно вразливі верстви населення – люди, що мали 
менше можливостей для соціальної самореалізації. Цю залежність 
підтверджували численні дослідження. Зокрема, економісти Янн 
Алган і Сергій Гурієв у колективній праці "Марш популістів: 
Європейська криза довіри та підйом популізму"7 доводять, що 
економічна незахищеність може впливати на формування 
цінностей, які збільшують підтримку популізму. Якщо ми знов 
повернемося до соціологічних даних, то побачимо, що, оцінюючи 
ситуацію 2018 року, українці констатували значне падіння 
добробуту власних родин, 16% респондентів вказали, що вони 
ледве зводять кінці з кінцями, грошей їм не вистачає навіть на 
необхідні продукти харчування, ще майже 41% опитаних заявили, 
що їм вистачає грошей лише на харчування та на придбання 
необхідних недорогих речей8.  

Ціннісна матриця українців у період між виборами 2014 та 
2018 рр. характеризувалася високим рівнем патернальності, 
невпевненості у безпеці та завтрашньому дні, орієнтацією 
більшості громадян на виживання. Так, згідно із опитуванням 
Інституту Горшеніна, проведеним у квітні–травні 2017 р., у 
свідомості українців домінували цінності особистого добробуту – 
здоров’я, успіх, достаток, щаслива сім’я, відсутність стресів, 
набагато рідше траплялися цінності інтелектуального та 
особистісного розвитку. На другому місці були цінності 
патерналістського спрямування – якісні та безкоштовні освіта й 
медицина, гідні пенсії та соціальні виплати, забезпеченість 
робочими місцями, співмірні отримуваним доходам ціни, 

6 Як зробити українців менш вразливими до популізму // Центр 
економічної стратегії, 2019. 9 вересня. URL: file:///Users/nikolajbedarev/  

7 Алган Я., Гурієв С., Папайоанну Е., Пас сарі. Марш популістів: 
Європейська криза довіри та підйом популізму // Vox Ukraine. – 2018. – 20 
лютого. URL: https://voxukraine.org/uk/marsh-populistiv-yevropejska-kriza-
doviri-ta-pidjom-populizmu/ 

8 Українське суспільство напередодні виборів (аналітична доповідь 
Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. 2018. №3–5. С. 2–20. 

file:///D:/Users/nikolajbedarev/Downloads/Ð�Ð¾Ñ�Ð»Ñ�Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ�-Ñ�Ð¾Ð´Ð¾-Ð¿Ð¾Ð¿Ñ�Ð»Ñ�Ð·Ð¼Ñ�-2.pdf
https://voxukraine.org/uk/marsh-populistiv-yevropejska-kriza-doviri-ta-pidjom-populizmu/
https://voxukraine.org/uk/marsh-populistiv-yevropejska-kriza-doviri-ta-pidjom-populizmu/
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стабільність. І лише в останню чергу учасники опитування казали 
про верховенство права, демократію, свободу слова, чес-
ність/прозорість, рівність можливостей для усіх громадян тощо9. 
Такі самі результати давали дослідження і за методологією 
Шварца, і за методологією Інґлгарта і Вельцеля – українське 
суспільство поки що перебуває у площині цінностей збереження і 
самоствердження, традиційності і виживання10. 

Такі висновки цілком корелюються з результатами 
опитування Центру Разумкова, що було проведено у 2018 р. і 
показало схильність українців перекладати відповідальність за 
економічний добробут на державу: 

 у всіх регіонах абсолютна більшість опитаних підтри-
мувала активну роль держави в управлінні економічними 
процесами (на противагу ринковій дерегуляції); 

 у всіх регіонах переважна чи відносна більшість опитаних
виступала за підтримку національного виробника шляхом 
запровадження високих мит на імпортні товари, а також 
подовження мораторію на купівлю-продаж землі сільсько-
господарського призначення.  

 у всіх регіонах країни громадяни очікували від держави
активної ролі в перерозподілі суспільних благ, сприяння 
зменшенню розриву в доходах між багатими та бідними, захисту 
інтересів насамперед громадян із низькими доходами11. 

Дослідниками відзначається, що ціннісні орієнтири європей-
ців та українців суттєво різняться: "У той час, як Центральна, 
Північна та Південна Європа містять у своєму ціннісному профілі 
акцент на само-трансцендентності (усвідомленні себе частиною 
чогось великого), то країни ЦСЄ (і Україна – серед них) високо 

9 Українське суспільство та європейські цінності // Інститут Горшеніна 
та Фонд Ф. Еберта в Україні та Білорусі. Червень. 2017. 42 с 

10 Чи ми приречені: що потрібно знати про цінності українців та їх зміну 
// Вікторія Бриндза. Українська правда. 2017. 23 жовтня.

11 Україна напередодні виборів: запити суспільства, позиції політичних 
акторів, контури нової влади// Центр Разумкова, 2018. 18 грудня. URL: 
http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2018_12_18_yakimenko/prez
_yakimenko.pdf 

http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2018_12_18_yakimenko/prez_yakimenko.pdf
http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2018_12_18_yakimenko/prez_yakimenko.pdf
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цінують консервативні/традиційні, певним чином – трохи 
ізоляціоністські цінності. Якщо "стара" Європа сконцентрована 
переважно навколо "цінностей зростання" (доброзичливість, 
універсалізм, самостійність, гедонізм), то топ-цінності європейців 
із ЦСЄ (і України – у т.ч.) розділені між "зростанням" 
та"самозахистом" (безпека, традиційність, конформність)"12. 

На формування матриці передвиборчих настроїв українців 
вплинули і домінуючі в українському суспільстві цінності, і 
суперечливі політичні процеси, і політичні технології. Громадська 
думка щодо багатьох питань змінилася з очікування позитивних 
змін на розчарування – кредит довіри, який був наданий владі у 
2014 р., вичерпав себе. Однією з рис електорального портрета 
українців стала прихильність до популізму – вони були готові 
вірити обіцянкам, що не могли бути виконаними. Це світова 
тенденція, яка легко взаємодіє з українськими реаліями, – адже 
українці констатують різке падіння рівня свого життя, а найбільш 
схильні підтримувати політику популізму саме економічно 
вразливі верстви населення. Втім, серед мотивів, які найбільше 
впливали на вибір кандидата, найчастіше українці називали його 
особисті якості (57%), попередню діяльність (43%) та програму і 
пропозиції (40%). 

Першою у передвиборчих перегонах були Юлія Тимошенко з 
"Новим курсом" і одразу стала лідером електоральних симпатій. Її 
першість у рейтингу серед тих, хто заявив про намір брати участь 
у виборах, зберігалася аж до грудня 2018 р. Тоді за неї були готові 
голосувати 21,2%, за Володимира Зеленського – 14,6%, за 
Петра Порошенка – 11,6%, за Юрія Бойка – 11,8%, за Анатолія 
Гриценка – 8,2%13.  

Однією із подій, яка повинна була суттєво вплинути на 
електоральні настрої українців, стало надання Україні Томоса про 

12 Гібридні цінності як чинник, що гальмує модернізацію України // 
Кононенко Наталія. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 
2017. Випуск 3. С. 149

13 Хто виграє у виборах президента за останніми рейтингами? // Кравець 
Роман. Українська правда. 2019. 26 березня. URL: 
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/03/26/7210207/ 

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/03/26/7210207/
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автокефалію Православної церкви. Як демонструє дослідження 
КМІС, подія була резонансною та знайшла відгук в українському 
суспільстві – 51% українців підтримали створення Православної 
церкви України. На тлі новин про надання Україні Томоса зріс 
рейтинг чинного президента Петра Порошенка – саме він був 
одним із ініціаторів і промоутерів процесу отримання Україн-
ською церквою незалежності. Якщо в грудні, за результатами 
КМІС, його рейтинг становив лише 11,6%, то в січні, після 
отримання Україною Томоса, – вже 17,7%. 

Таблиця 1.3. 

Однак рейтинг П. Порошенка втратив люфт для зростання 
після корупційного скандалу в Укроборонпромі. За місяць до 
виборів програма журналістських розслідувань "Наші гроші" 
оприлюднила матеріал про можливі розкрадання в оборонній 
сфері – нібито переписку про суми "відкатів" і схеми розкрадання 
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мільйонів. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих 
схем нібито був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і 
оборони Олега Гладковського Ігор, колишній керівник корпорації 
"Богдан".  

Необхідно зазначити, що серед найбільш болісних для 
українців тем: війна на Донбасі, економічний добробут, корупція 
та геополітичний вектор – далеко не всі знайшли відображення 
у політичних програмах найрейтинговіших кандидатів на посаду 
Президента України. Фактично, уникаючи конкретики з цих 
питань, кандидати намагалися розширити коло своїх 
прихильників, залишаючи для себе простір для маневру. Так, 
наприклад, передвиборча програма П. Порошенка не містила 
плану дій щодо подолання корупції, а лише констатувала те, що 
було зроблено в цьому напрямі: "Створено незалежні анти-
корупційні органи. Завершується формування Вищого антикоруп-
ційного суду. За прикладом наших сусідів у Європейському Союзі 
антикорупційні органи мають викорінювати корупцію на 
найвищому рівні. Тим часом запровадження декларування доходів 
і статків чиновників усіх рівнів, притягнення до відповідальності 
корупціонерів, виведення з тіні державних закупівель і ліквідація 
корупційних схем вже дозволили спрямувати до бюджету сотні 
мільярдів гривень"14. Оминув у своїй програмі п’ятий президент і 
два такі важливі питання для українців, як тарифи та ринок землі. 
Натомість було зроблено наголос на геополітичному векторі, 
питанні оборони і безпеки, підкреслювалося, що місією країни є 
вступ до Євросоюзу і НАТО, а серед планів – докорінна 
модернізація українського флоту, повітряних сил, створення 
системи протиракетної оборони. Саме на цих моментах – 
геополітичний вибір, безпека та оборона країни, запровадження 
стандартів НАТО в українській армії, реінтеграція окупованих 
територій політико-дипломатичним шляхом та залучення 
миротворців на Донбас – будувалося позиціонування 

14 Програма кандидата на пост Президента України Петра Олексійовича 
Порошенка // ЦВК. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/ 
wp005pt021f01=295pt001f01=720.html 
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П. Порошенка в ході передвиборчої кампанії його командою. 
Ю. Тимошенко у своїй передвиборчій програмі також оминула 
тему ринку землі, не згадала про відносини з Європейським 
Союзом. Натомість її програма містила велику кількість положень, 
орієнтованих на патерналістські цінності, звичні для українського 
суспільства: посилення соціального захисту, підвищення 
заробітних плат, справедливі пенсії та доступна медицина. Одним 
із головних меседжів її передвиборчої кампанії стала обіцянка 
знизити ціни на газ для населення та комунальні тарифи, 
спрямувати газ внутрішнього видобутку на потреби населення – це 
також було адресоване до носіїв цінностей виживання та 
самозахисту. В програмі Ю. Тимошенко було детально викладене 
бачення повернення окупованих територій – у цьому питанні 
лідерка ВО "Батьківщина" планувала звернутися до Будапешт-
ського меморандуму та докласти зусиль для притягнення Росії як 
держави-агресора до юридичної відповідальності. Боротися з 
корупцією Ю. Тимошенко обіцяла у конкретних галузях, саме у 
тих, діяльність яких українці оцінювали негативно – у парламенті, 
судах (судову реформу негативно оцінювали на той момент 39,8% 
українців), медицині (негативно оцінювали медичну реформу 57% 
українців) та паливно-енергетичному секторі (32,3% негативних 
оцінок реформи плюс наболіле для українців питання зро-
стання тарифів). 

Тему корупції робив однією із центральних у своїй програмі 
В. Зеленський. Він обіцяв матеріальне заохочення для викривачів 
корупції, повну відкритість діяльності влади, автоматизацію 
публічного управління в режимі он-лайн. Утім, позиція 
В. Зеленського стосовно ключових питань політики залишалася 
нерозкритою – у його програмі поза кадром залишалися відносини 
з Російською Федерацією та Європейським Союзом, план 
звільнення окупованих територій містив згадку про агресора, 
але таким не було названо Росію. У своїй програмі В. Зеленський 
уникнув конфліктного питання статусу української мови, між тим, 
як за результатами соціологічних досліджень збереження статусу 
української мови як єдиної державної мало безумовну підтримку 
на Заході і в Центрі країни і лише 10% підтримки на Сході. Разом з 



18   Виборчий процес 2019 року в Україні... 

тим, ідея надання статусу державної російській мові мала 65% 
підтримки на Сході і категоричне несприйняття на Заході та в 
Центрі України. Уникаючи гострих питань, Володимир 
Зеленський у своїй передвиборчій програмі закликав об’єднатися 
всіх, "хто незалежно від статі, мови, віри, національності просто 
ЛЮБИТЬ УКРАЇНУ!". 

Важливий момент – у своїй програмі В. Зеленський одночасно 
апелював до різних аудиторій, при цьому йому вдавалося 
балансувати і не викликати суперечностей. Так, наприклад, 
громадянам, які схильні покладати відповідальність на державу, 
він адресував меседж "держава для Людини, а не Людина для 
держави", у той же час економічно активним громадянам обіцяв 
"справедливі і зрозумілі податки" та "довгострокове недороге 
кредитування". Більшість положень його програми були 
декларативними, такими, що малювали кінцевий результат, але не 
давали розуміння про засоби та методи його досягнення. 

Після оголошення результатів виборів соціологи заговорили 
про феномен Зеленського, який вів кампанію, не даючи 
конкретних обіцянок, – це дало можливість здобути лояльність 
великого кола виборців, кожен з яких у фігуру В. Зеленського 
вкладав свій зміст і сподівання. Соціолог Євген Головаха, 
коментуючи феномен В. Зеленського і результати виборів, заявив, 
що українці зробили вибір між невизначеністю з новим обличчям і 
визначеністю зі старим, віддавши перевагу новим обличчям у 
владі: "Вся пострадянська еліта – сполучення партійно-
комсомольської еліти, червоного директорату спочатку, потім 
тіньовиків економічних, громадських діячів, які прийшли до влади 
через Верховну Раду. Вони всі побудували таку для себе достатньо 
комфортну систему влади, де верхівка живе "в Європі", а все інше 
населення… Це не влаштовує більшість. Вона шукає обличчя, які 
ніяк не пов’язані з минулим. Нікого з минулого народ вже 
не хоче"15. 

15 Євген Головаха: феномен Зеленського електоральний майдан // 
Українська правда. 18 квітня 2019. URL: https://www.pravda.com.ua/ 
rus/articles/2019/04/18/7212520/ 
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1.2. КРАЇНА В ОЧІКУВАННІ НОВОЇ ЕЛІТИ 
 

Еліти вже не існує, як історичної данності і статистичної 
одиниці. Вона фрагментована, представляє різні групи і 
корпоративні інтереси, її склад періодично змінюється. Змінюється 
також і простір, в якому вона перебуває. Еліта завжди піддається 
критиці за те, що використовує свій статус для приватних 
інтересів, тому постійно потребує відновлення довіри.  

На зміни в еліті суттєво впливають цивілізаційні процеси. За 
три десятиліття незалежності в Україні відбувалося осмислення 
політичного буття, дрейфування ідеологем, виникали нові порядки 
денні. Водночас відбулися технологічні зміни, які не могли не 
вплинути на електоральну поведінку, соціальні комунікації, 
соціальну організацію суспільства, що в сумі дало її нову якість. 

Приміром, якщо до початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні 
копіювальна техніка була великою рідкістю, перебувала на обліку, 
а вільне володіння нею ще зовсім недавно було майже заборонене, 
то сьогодні такою технікою володіють безліч фізичних осіб, 
приватних і державних установ, різноманітних організацій, 
навчальних закладів. Замовити копіювання і тиражування можна 
не зустрічаючись з виконавцем або зробити це в електронному 
(цифровому) форматі. 

Сьогодні з’являються нові сектори зайнятості, що змінює 
соціальну структуру. Виникла мережа масових комунікацій. 
Раніше міжособовий зв’язок забезпечувався стаціонарним 
телефонним апаратом, встановленим у квартирі, на роботі або на 
вулиці, чим суттєво обмежувалася можливість контактів. Сьогодні 
повідомлення відправляється з громадського транспорту, з вулиці, 
з приміщення, чим створюються "каркаси самоорганізованих 
відносин." 

На початку 90-х рр. минулого століття цінністю було постійне 
робоче місце з повною зайнятістю. Сьогодні робота може бути не 
на заводі чи фабриці, а що називається "в телефоні". Все більше 
людей захоплюється фрілансерством, новими сферами діяльності 
тощо. До речі, багато з цих середовищ держава не помічає, хоча 
нещодавно контролювала все або майже все. Очевидно, що 
змінюються цінності і установки. 
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Новий час характеризується тим, що, з одного боку, в світі 
інформація про валютні операції з’являється в Інтернеті через 
200 мілісекунд, а кредит надається за 35 секунд, що включає 
вивчення досьє клієнта16. Ці зміни говорять про потенційні 
модифікації суспільства, його соціальної структури. Відповідно, 
навіть за кволості реформ виникає запит адаптації політичної 
системи і відповідності політичної еліти. 

Українське суспільство прагне користуватися наслідками 
нових технологій, швидкого пересування, он-лайн послугами 
тощо. Але, на противагу швидким сервісам, в Україні, наприклад, 
оформлення оренди комунального чи державного майна може 
тривати більше року або залишитися не досягнутим, не створивши 
нової локації, нових робочих місць, нової інфраструктури, але 
викликавши недовіру (образу, протестні настрої) до державних 
органів і політичної системи в цілому. Навіть цей поодинокий 
приклад свідчить про технічну невідповідність еліти, яка керує 
державними органами. Неефективність і архаїчність цих органів 
породжує недовіру до них і до еліт в цілому, підозри у їх 
корумпованості. Принаймні так ставляться до державних органів 
73,8 %17. У суспільстві посилюється сприйняття управлінського 
апарату "не своїм". 

Поруч зі секторами, оснащеними новітніми технологіями, в 
Україні присутній цілий соціальний кластер, який забезпечує свій 
"прожитковий мінімум" ручними знаряддями праці і свій запит на 
політичну еліту формує, відповідно до свого господарського 
укладу.  

Змінюється соціальна структура. Радянська модель вибудо-
вувала просту соціальну структуру, яка відповідала марксистським 
ідеологемам, тобто включала робітничий і селянський класи та 
інтелігенцію. Тепер уже не ідеологія, а нові економічні умови 
формують фрагментовану, мозаїчну, мережеву соціальну струк-

16 Горбатенко В. Футурологія і політика: монографія. Київ: 
Академвидав, 2019. С. 34.

17 Суспільні настрої та очікування населення України навесні 2018 р. 
URL: ukr-socium.org.ua/uk/archive/no-2-65-2018/suspilni-nastroi-ta-
ochikuvannja-ukraini-navesni-2018-r/ 
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туру з новими групами, кластерами, прошарками. Відповідно, 
виникає потреба адаптації до цих змін, у тому числі ротація еліти. 

Україна переживає, як мінімум, видозміни в кількох 
площинах. Перший ми описали на побутових прикладах. А другий – 
це перехід від комуністичної системи до демократичної. 
Комуністична система характеризувалася відсутністю приватної 
власності, приватної ініціативи і багатьох інших супутніх ознак. 
Українське суспільство все ще виробляє/трансформує ставлення 
до приватної власності, вимагаючи від неї соціальної відпові-
дальності. Це зовсім інша природа поведінки. Інша площина 
видозмін пов’язана з революційними подіями, які стосувалися не 
тільки зміни владних груп, а й спонукали (активізували) 
трансформацію ідентичності. 

"Інша система" ще не має сталого вигляду. Конституційні 
норми говорять про соціальну, правову державу. Але завдяки 
виборчим кампаніям 2019 р., почули про "державу в смартфоні". 
Фактично, не досягши стандарту "соціальної правової держави" 
взяли курс на "державу в смартфоні". Такі новації цілком 
відповідають епосі постмодерну. Як пише політолог і правник 
В. Горбатенко, постмодерн заперечує можливість існування 
єдиного для всіх учасників політичного процесу образу 
реальності18. Ми вказуємо на те, що реальність змінюється, а 
значить – має змінюватися, набувати нових якостей і еліта. 

Що стосується політичної еліти, то вона теж переживає зміни. 
На початку 90-х рр. вона була менш публічною, ще не стала 
об’єктом критики, у більшості своїй виходила із бюрократії, 
зберігала ієрархічну організацію. Сьогодні це суміш представників 
регіонів, провладних або опозиційних груп, олігархів і навіть 
зовнішніх агентів впливу. Ще у 2005 р. експерти вказували на 
потребу ротації складу парламенту19, що можна інтерпретувати і 
як заклик до зміни еліти. 

18 Горбатенко В. Футурологія і політика: монографія. Київ: Академвидав 
, 2019. С. 33.

19 Фесенко В. В. Виступ на "круглому столі""Ситуація після виборів в 
Україні: оцінки і прогнози" 11.02.05
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Виборчі кампанії (президентська і парламентська) 2014 р. 
пройшли під брендом навіть не оновлення, а заміни "злочинної 
влади". Це була агітаційна формула, яка відповідала кластеру 
частини політичної еліти. Оновлення політичної еліти відбулося, 
хоча б номінально. В парламенті "новими" були політичні сили 
"Блок Петра Порошенка" і "Народний Фронт". У свою чергу, 
попередня "партія влади" – Партія регіонів – була усунута від 
прямого доступу до важелів управління. 

Наступні кампанії (президентська і парламентська) 2019 р. 
відбулися теж під брендом оновлення "проти старих політиків, за 
нові обличчя". Політична еліта оновилася за рахунок "нової" 
політичної сили – партії "Слуга народу", яка і стала правлячою 
більшістю в парламенті. Новою політичною силою в парламенті 
стала теж новостворена партія "Голос". 

Разом з тим, експертні оцінки політичної еліти не міняються. 
Приміром, у 2005 р. політолог О. Дергачов говорив про нову 
політичну команду, що не можна розраховувати на те, що вона 
освоїться і стане більш професійною – "у них немає для цього 
часу". Ця характеристика лишається актуальною для більшості 
парламентарів 2019 р. (ідеться про парламентарів як формалі-
зовану частину політичної еліти, хоча вона сама по собі ширша 
ніж депутатський корпус). Передусім, це говорить про те, що нові 
групи, які потрапляють до парламенту, зазвичай не відповідають 
вимогам часу. Ми оцінюємо політичну еліту як таку, що не 
встигає за суспільними трансформаціями, щоб відповідати їм і 
новим запитам. З одного боку, це пов’язано з наявною 
"пропускною спроможністю" соціально-політичного ліфтингу. 
Ставлення населення відображає в завищених очікуваннях звичку 
до простих рішень. Так, у вересні 2019 р. зафіксовано 
безпрецедентний рівень віри у швидке подолання проблем і 
труднощів – 41% респондентів20. 

 Сучасна українська політична еліта. За матеріалами інформаційної
агенції. Гаряча лінія 25.02.2005

 Ми говоримо про парламент, як демонстративну частину політичної
еліти, розуміючи, що вона значно ширша. 

20Україна після виборів – Центр Разумкова. URL: 
razumkov.org.ua/uploads/article/2019_koalits_ugoda
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У цих сподіваннях парадоксально збігаються "архаїчні" 
патерналістські і "модерні" настрої. Між тим, швидке "подолання і 
зростання" неможливі об’єктивно. Тому на тлі сталого незадо-
волення (розчарування) формується попит на "сильну руку". Це 
об’єктивна реальність, оскільки 60,5% українського суспільства 
погоджуються з твердженням, що "потрібна сильна рука"21. 

Прагнення "нового лідера", оновлення еліти пов’язані як з 
відчуттям відставання в трансформаційних потугах, в економіч-
ному розвитку, так і в соціальних стандартах. З іншого боку, 
потреба в "новому лідері" і оновленні еліти обґрунтовується як 
компенсатор за нереалізовані очікування. 

Тривалий час учасники виборчих кампанії: що "старі 
корупціонери", що "молоді демократи", що "колишні депутати", 
що представники влади, що анти-корупціонери – тобто, весь 
широкий спектр учасників політичного процесу будували свою 
агітацію на критиці "влади", на створенні її негативного образу. 
Критика об’єктів на кшталт "вони", "влада" апріорі сприймається 
рейтингово, ніж апробація тих чи інших стратегій. Переможців 
президентської і парламентської кампанії 2019 р. у принципі не 
цікавило питання ідей чи ідеологем. Ключовим завдання було 
замінити старих новими навіть без питання про якість. Саме такий 
запит на оновлення еліти поки що наявний у суспільстві. 

З одного боку, постійна невдоволеність соціуму є потенціалом 
до пошуку змін. Тим самим формується банк протестних настроїв. 
Але без громадських провідників ці настрої скоріш за все будуть 
працювати на руку успішним PR- менеджерам, а ,відповідно, тим, 
кого вони обслуговують, і аж ніяк на реалізацію протестних вимог, 
оскільки суспільство (громадські групи) не виробили власних 
провайдерів. Абсолютна більшість суспільства підтверджують 
власну неучасть у громадських об’єднаннях22. Відповідно, відсутні 

21Соціологічний аналіз тенденцій змін політичних процесів в Україні 
після Революції Гідності в 2014 р. за результатами моніторингового 
дослідження 2013–2018 рр. URL: dif.org.ua/article/monitoring 2018-osnovni-
tendentsii-zmin-gromadskoi-dumki

22 Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2018. Випуск 
5(19). Київ: Інститут соціології НАН України. С. 420.
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постійна співпраця, постійне лобіювання, постійний тиск на владу 
та її контроль. 

Суспільство лишається готовим делегувати одній силі 
повноту влади в очікуванні реалізацій власних сподівань. Така 
модель поки що функціонує попри її хибність. Чергові "нові" не 
виправдовують суспільних сподівань, а тому викликають розчару-
вання, недовіру, депривацію. Влада (еліта) не здатна виправдати 
сподівання людей, як мінімум, тому, що ці сподівання взаємно 
суперечать, є фрагментованими тощо. Суспільство не готове 
розділити з державою, владою, елітою компетенції через слабке 
або відсутнє самоврядування, соціальну самоорганізацію, 
громадянського суспільства. Тому і далі делегує безліч функцій і 
компетенцій державі, владі, еліті. 

Інша характеристика наявних громадських настроїв – це їх 
реальна невизначеність. Навіть теза про європейський вибір для 
більшості досить абстрактна, бо за нею не артикулюється, що це 
таке, кожен сподівається на власні уявлення і символи, які можуть 
бути суперечливими. Скажімо, чи включають громадяни в це 
поняття у відношенні до себе неминучість покарання, високі 
штрафи за сміття, обов’язковість сплати високих податків з усіх 
видів заробітку? Частина суспільства і далі очікує державного 
регулювання економіки – таких 31,6 %; частина за мінімізацію 
державного втручання – 5,3%; за поєднання державного 
управління і ринкової економіки – 48,4%23. Відповідно, кожна 
частина суспільства потребує змін, але зміни для одного вектора 
не очевидні для інших частин і не оцінюються як зміни. Виникає 
статичне напруження, невдоволення. 

Запит на "нові обличчя", на зміни – це продовження тез, 
відомих ще з 1990-х. Згадаймо популярні у ті часи фільм 
Станіслава Говорухіна "Так жить нельзя" або пісню Віктора Цоя 
"Перемен требуют наши серца". В українській політичній 
інтерпретації необхідність змін може виражатися гаслом "Кучму 
геть" або протестними демонстраціями. Навіть назви політичних 

23 Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг / за ред. 
В.Ворони. Київ: Інститут соціології НАН України, 2010, С. 484.
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утворень, наприклад "Наша Україна", абсорбували слово "наша" 
щоб відмінити її від попередньої, тобто іншої. Також блок "Не так" 
теж натякав на зміни. Тобто, ключовий висновок, – що українське 
суспільство прагне модернізації в різних інтерпретаціях. 
Прагнення таке є, навіть коли суспільство не готове докладати 
власних зусиль, самому виходити із зони комфорту, напруження, 
більше працювати, а більше сплачувати податків – то й поготів. 

Низка політичних сил намагається у передвиборчих кампаніях 
демонструвати рекрутинг "нових облич" з народу. Формування 
оновлених списків, пошук нових облич, ініціація рекрутингових 
акцій до цих списків – це не що інше, як запізнення в 
систематичному демонстративному оновленні політичних груп.  

Потреба в трансформаційних процесах наявна в українському 
суспільстві. Інколи її називають пошуком внутрішньої 
ідентичності24, інколи незавершеною українською революцією і 
продовженням пошуку українського варіанту25. 

Самі політичні партії, які акумулюють потенційних 
кандидатів до політичної еліти, часто реалізуються у форматі 
політичного проекту. Успішність нових політичних проектів, 
безумовно, є заслугою політтехнологів, але і ознакою слабкості 
партійного ринку, на який вдається постійно прориватися "новим" 
проєктам. Тим не менше, все це живить суспільний запит на 
оновлення і зміну еліти. 

Така картина підтверджується хронікою рейтингів, які 
відображають той факт, як поява нової партії супроводжується її 
зростанням а потім завершується її занепадом або "розчиненням". 
Свого часу такі злети пережили партії "Наша Україна", БЮТ, 
Партія регіонів, "Народний Фронт", "Самопоміч". Тепер це партія 
"Слуга народу", яка формально навіть не має осередків, а чисельно 
складається з близько 500 осіб. 

24Сич О. Соціально-консервативний націоналізм. Івано-Франківськ: 
Видавництво "Лілея НВ" 2019 С.544 

25Винницький М. Виступ на презентації книги "Український Майдан – 
Російська війна", 18 грудня 2019 р. 
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Ключове в цих подіях – експлуатація запиту на трансфор-
мацію, на "нове обличчя" і новий шанс. Такі актори об’єднуються 
на базі певних груп, хай і з різнорідними гаслами, які існували і 
без проголошення партійної структури і, очевидно, залишаться 
існувати і після електоральної девальвації їх партійних брендів. 

Парламентські перегони 2019 р. продемонстрували збе-
реження кон’юнктури, а саме – швидкої появи нових суб’єктів, які 
виграли парламентські перегони і не мали попередньої історії 
політичної боротьби і становлення, захисту прав громадян чи 
будь-чого іншого, що наближало б суб’єкт до соціальної чи 
політичної участі. Для легітимації своєї суб’єктності вони 
включили бренди за назвами "громадський діяч","волонтер", 
"експерт", "нове обличчя" тощо, як це робили попередники, які для 
своєї легітимації включали "волонтерів", "учасників АТО", 
"Майдану" тощо. 

У 2019 р. українське суспільство отримало психологічно 
амортизаційний виплеск протестних настроїв через участь у 
голосуванні на президентських і парламентських виборах. Ідеться 
про вибори Президента України і обрання "альтернативного" 
кандидата в особі В. Зеленського, який характеризується як такий, 
що не був політиком, не є "старим" обличчям, не є системним, не 
дотичним до політичних сил, не має досвіду політичної боротьби і 
т. д. У громадській свідомості він не сприймався бізнесменом 
(хоча таким був), але сприймався хорошим актором і, що важливо, 
критиком, оскільки на сцені висміював вади українських політиків 
і політику. Безумовно, що в перемозі нового кандидата без 
попередньої політичної діяльності відіграли свою роль і 
політтехнології, і наявність фінансування, але це не применшує 
значення громадських очікувань нового лідера, нової політичної 
сили, зрештою, нової якості політичного класу. 

Уже перший тур демонстрував майже подвійний відрив 
лідера, що відображало карколомні електоральні зміни, розуміючи 
наявні політтехнологічні промахи інших кандидатів. Оновилася 
електоральна карта – В. Зеленський здобув перевагу переважно і 
рівномірно на всій території України, за винятком Сходу 
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(Донецька і Луганська області, де першість була за Ю. Бойком), та 
частини Західного регіону (Івано-Франківська і частина Волин-
ської області, де першість була за Ю. Тимошенко), й іншої частини 
цього регіону (Львівська і Тернопільська області, де першість була 
за П. Порошенком). У деяких регіонах України було кілька 
округів, де перемагала Ю. Тимошенко, першістю була за 
П. Порошенком, але в цілому це не заперечує зазначеного вище. 

У другому турі, коли залишилося два кандидати, В. Зелен-
ський продемонстрував рівномірну динаміку підтримки на всій 
території України. Другий кандидат, П. Порошенко, який був 
чинним президентом, зберіг першість тільки в округах Львівської 
області. Та це вже, по суті, було показовим, адже діючим 
очільникам приписують і адмінресурс, й інші можливості ведення 
агітації, і попри це потенціал електоральних настроїв перевищив 
назване. 

Що стало причиною крену електоральних настроїв? Безу-
мовно, той факт, що В. Зеленський сформував імідж відмінного 
(нового) учасника виборчих перегонів, навіть не політика. 
В. Зеленський не намагався доводити, що він теж може бути 
політиком або вміє управляти. Головне, що він був інший. Це 
йшло паралельно з реальною популярністю і впізнаваністю, що 
сформовані творчою діяльністю артиста. Відповідно, більша 
частка виборців не голосувала за "стабільність", "консервацію". 
Заради справедливості зазначимо, що інші кандидати теж 
використовували тренд про зміни. У кандидата в президенти 
Ю. Тимошенко була програма "Новий курс України", що говорить 
про те, що соціологи і політтехнологи пеленгують громадський 
запит на зміни й оновлення. 

Голосування відбувалося не за ідеологічною ознакою. 
Формально програми усіх кандидатів стоять ближче до соціал-
демократичних ідей. Політичний водорозділ був саме за ознакою 
старий–новий; свій–чужий. 

Очікування оновлення також стимулюється наявною 
практикою агітації. В Україні і пропаганда, і виборчі кампанії 
побудовані на постійній критиці "влади", політиків, держави тощо, 
що виховало певну політичну культуру з елементами хронічної 
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недовіри, зневаги, постійного заперечення. Відповідно, наявні 
високі очікування на зміни і зростання. Носієм нових змін може 
бути нова еліта (нові політики). 

В українському суспільстві поки що віра в дію, в можливість 
досягти успіху "в один крок" домінує, а практика системної участі, 
системного громадського тиску, корегування політичного курсу 
уступає. Щоправда, новий час продемонстрував феномен участі у 
вигляді добровольчих батальйонів, волонтерства, і це є свідченням 
появи нового, відносно нового, кластеру, який сьогодні ще не 
спроможний бути представленим у політичній еліті, але 
потенційний запит на який існує.  

Потреба в трансформаційних процесах наявна в українському 
суспільстві на рівні як інституційного так і суспільного запиту. 
Світ, соціальні і економічні стандарти якості життя, не припи-
няють змінюватися, й інформація про це доступна українському 
споживачу. Відповідно, актуалізується запит на якісний стрибок. 
Українське суспільство традиційно покладає надію на політичний 
клас, який має здійснити цей стрибок механізмом успішних 
реформ. 

Створюється враження, що політичний клас виховується і 
вирощується десь автономно, без участі суспільства, а місія 
громадян – влучно вгадати на виборах, хто є месія, замість оцінки 
ідей і концептів. Така модель поведінки має неминучим наслідком 
те, що після виборів успішного стрибка економіки і персонального 
благополуччя не спостерігається, а тому починається розчарування 
в електоральному виборі. Зміна влади в Україні жодного разу не 
привела до радикального поліпшення економічної ситуації і 
соціального становища26. 

Завищені очікування спонукають до "розчарування", недовіри, 
критики і до представників політичного класу, і до державних 
інституцій. Але суспільство дедалі впевненіше відповідає 
соціологам на здатність власного впливу на політику. 

26 Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси. Збірник 
наукових праць / за ред. О. О. Рафальського, О. М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. С. 5.
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Голосування в 2019 р. потенційно теж було саме за зміни – "ні 
старим політикам", "змінимо (зробимо) їх" – і символом змін 
проти "корупційної системи" П. Порошенка став В. Зеленський і 
нова партія "Слуга народу". На парламентських виборах ця 
політична сила набрала 43,16% голосів від кількості тих, хто 
проголосував. Цікаво, що в 2014 р. теж 43% сумарно 
проголосували за зміни, проти старої системи, за нові сили, 
представлені "Блоком Петра Порошенка" і "Народним Фронтом", а 
останній ще й мав імідж об’єднання молодих політиків. Так само і 
в 2019 р. – 43% проголосувало за зміни, проти старої системи і за 
молодих політиків. Це не тотожні між собою "43%", але вони 
демонструють значну частину суспільства, яка потребує 
трансформацій. 

Очікування реформ формують кілька груп з різними орієн-
таціями. З одного боку, соціальні потреби і орієнтації 
випереджають трансформаційні процеси в політичній і 
економічній системі, і тому є потреба в змінах у бік прозорості, 
конкурентності і т. д. А з іншого – патерналістські сподівання на 
державу, яка має забезпечити і гарантувати, здійснити контроль за 
цінами, покарати олігархів тощо. Спільне, що об’єднує ці дві 
діаметрально протилежно орієнтовані групи, – це потреба змін, яка 
актуальна і для першої, і для другої. Тому політична агітація часто 
не вдається до тлумачення інструментів і засобів, оскільки 
"тлумачення" одразу призведе до втрати однієї з груп. Тут ми 
помічаємо адаптивний характер політичної еліти. 

Проте електоральний цикл 2019 р. реально змінив політичну 
палітру і риторику. Зміна політичної палітри полягає в тому, що 
відомі політики і чинний президент програли президентські 
вибори умовно не політику. При незначного відриву переможця 
від другого місця – це могло означати конкуренцію візій. Але 
значимий відрив кількості голосів переможця В. Зеленського 
73,22 % проти 24,45 % П. Порошенка говорить про умовну зміну 
епохи, за яку і агітували. Важливо відзначити той факт, що 
адміністративний ресурс не використовувався "по безпределу" і, 
по факту, не спрацював. Це позитивна характеристика новели 
політичної системи, тепер важливе її закріплення. 
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Передвиборча риторика різних кандидатів типу "армія, мова, 
віра"; "новий економічний курс"; "мир"; "зменшимо ціну на газ" не 
витримали конкуренції з однією тезою "зробимо їх разом" 
(ПОМСТА І ОНОВЛЕННЯ). 

Суспільство вірить у прості рішення, в реформи в одну дію. 
Тобто, прагне емоційні настрої обміняти на прагматичні наслідки 
в реальному секторі економіки. Безумовно, що в цьому гаслі 
спрацював і реванш за власну фрустрацію, яка викликана 
очевидним розшаруванням суспільства, в якому одна частина 
демонструє невиправдану розкіш і найчастіше пов’язана з владною 
верхівкою. 

Маємо зазначити, що в українських реаліях голосування за 
зміни – це певне делегування, впевненість, що парламент може 
зробити так, щоб усе було добре. Але концепт "щоб було добре" 
дуже слабо розроблений. Вибори стали досить примітивними з 
погляду смислів. Виборець може казати, що передвиборча 
програма важлива, але, по факту, голосує за символи – за гасла на 
бігбордах, за зовнішній вигляд кандидата тощо. Принагідно 
зазначимо, що ті, хто голосує за "борд", спрямований проти 
олігархів, не зважають, що цей носій інформації теж кимось і 
значними коштами оплачений, найскоріше – представником 
олігархату.  

Фактично після парламентських виборів в інформаційному 
полі від імені вже політичних фракцій, якими стали "Слуга 
народу" (254 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" (43 
мандати), ВО "Батьківщина" (26 мандатів), "Європейська 
солідарність" (25 мандатів), "Голос" (20 мандатів),домінуючою є, 
безумовно, партія "Слуга народу". Незважаючи на відмінні заяви 
різних членів команди, вони зберігають імідж сили, яка сповідує 
гасло "змінюємо країну". Саме тому позитивно сприймається 
швидке голосування, швидке прийняття законів, розпуск ЦВК, 
нові призначення, ба навіть порушення регламенту, бо все це 
підходить під шаблон "змінюємо країну", за що і голосували 
виборці. 

Крім того, не сформована однополюсна опозиція. Фактично 
чотири фракції – Опозиційна платформа – "За життя"; 
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ВО "Батьківщина"; "Європейська солідарність"; "Голос" – кожна з 
обмеженим впливом, тримаються автономно. Тобто, наявні чотири 
мікроопозиції, які не можуть подолати чи блокувати голосуванням 
наявну більшість. Час від часу з іншого боку лунає критика щодо 
більшості, але лунають і натяки на співпрацю, чого не було в 
попередній політичній практиці. 

В Україні відбувається систематична оновлення еліти. Як не 
парадоксально, але відмінні політичні групи використовували 
ідентичні символи. По-перше, "Бандитам – тюрми". Це гасло НРУ 
(Народного Руху України), відоме ще з початку 2000-х рр., 
трансформувалось в аналогічне за змістом "Прийде весна – будемо 
саджати!". 

По-друге, "Почую кожного". Відомий слоган 2010 р. 
кандидата в президенти, а потім і Президента України 
В. Януковича. Той факт, що воно зберігається, свідчить про те, що 
суспільство не залучене до політичного процесу, а політичний 
клас залишається досить автономізованим. Ця частина змісту була 
реалізована не гаслом, а дією, а саме – меседжами в соціальних 
мережах, з кавою і таке інше, що ламало бар’єр. Наслідком 
демонстрації можливостей політичного ліфтингу, що її дає 
потрапляння в список Політичної партії "Слуга народу", було те, 
що до нього увійшли не звичні "господарники" або директори 
заводів, а "звичайні" фотограф, артист, лікар, активіст, експерт, 
навіть безробітні, до того ж, за анкетою в Інтернеті, що загалом 
демонструвало відкритість. До речі, тренд попередньої 
парламентської кампанії "волонтер, майданівець, добробат АТО" 
змінився на "експерта". Команда Зеленського вдало демонструвала 
готовність радитися з експертами. 

По-третє. Гасло і назва "Наша Україна". Воно мовило не про 
що інше, як про протистояння уявленого політичного класу – вони 
ж корупціонери, вони ж "приватизували" Україну, а "ми" є 
народом, який має повернути Україну собі. Ця ж логіка закладена 
в гасло президентської і парламентської кампаній В. Зеленського і 
"Слуги народу" – "Зробимо їх!", тобто покараємо старих політиків, 
чиновників тощо. З погляду реальних дій новий порядок денний не 
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запропоновано, за винятком кількох тез, таких як диджиталізація і 
"країна в смартфоні".  

Суспільство відчуває соціальну несправедливість в образі 
чиновника-корупціонера і олігарха. Це відчуття породжує 
недовіру до органів влади і державних установ, депресивні настрої 
в цілому. Суспільство відчуває себе незалученим і зневаженим, 
чим накладається ще один шар депресивних настроїв. 

Навіть на тлі соціальної активності у форматі добровольчих 
батальйонів і руху волонтерів суспільство формально не залучене 
до громадської участі. Відчуває себе таким, що не впливає на 
політичну ситуацію. Соціологи вказують, що 86,9 % респондентів 
відповідають, що не належать до жодних громадських організацій. 
При цьому, що стосується фінансування громадської діяльності, то 
43% громадян вважають, що її мають здійснювати міжнародні 
(закордонні) донори. Такі настрої відображають патерналістську 
віру в закордонного інвестора, який впорядкує і профінансує 
економіку, і тим самим опосередковано виправдовують лояльність 
щодо зовнішнього втручання, зовнішнього впливу на полі-
тичну еліту. 

Суспільство отримало символічне оновлення політичної еліти. 
Передусім елітою сприймаються публічні особи центральних 
органів влади, хоча це не повна картина. Окрема тема – 
регіональна еліта, але переважно вона сприймається як провайдери 
національної. Символізм в оновлені еліти полягає передусім у 
зовнішніх ознаках – це використання відеороликів, стиль в одязі і 
комунікаціях, вік, тощо. Але зовнішні ознаки не гарантують зміну 
якості політичної еліти.  

"Старі" образи, такі як популярні співаки, спорт-
смени (1990-х рр.), що використовувалися для приваблення 
електорату, девальвовані і навряд чи будуть реанімовуватись. 
Очевидно, що "нові" будуть генеруватися вже популярними 
особами 2000-х рр., з’явиться новий сегмент оновлення еліти – ті, 
хто популярний в Інтернеті. Популярність і впізнаваність будуть 
конвертуватись у політичний капітал. При цьому, йдеться не про 
селекцію менеджерів, політичних діячів, аналітиків, а про 
конвертування рейтингу з неполітичної сфери, із кола блогерів, 
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публічних експертів з їх відповідним входженням до кластеру 
політичної еліти. Цей тренд будуть використовувати наявні групи, 
що володіють фінансовим ресурсом, аналітичними центрами для 
просування нових політичних брендів. Зберігатиметься конгло-
мерація представників "старих капіталів" і "нових облич". "Нові 
капітали", які рекрутовані із середнього чи креативного класу, ще 
не здатні підтвердити нову якість політичної еліти. 

ВИСНОВКИ 

1. В українському суспільстві сталим лишається запит на
"зміни" (реформування, оновлення, трансформація, перезаван-
таження), проте різні соціальні категорії і кластери мають відмінну 
інтерпретацію цих змін. Умовно існують три моделі: перетворити 
Українську державу на "нічного сторожа", який не втручається у 
приватне життя; створити "прозору державу" з рівними умовами 
для всіх; надати державі функції "патрона", який має "забезпечити 
і гарантувати". Говориться також про "лібертаріанську державу", 
яка ще не окреслена. Отже, зміни в одному з напрямів 
викликатимуть невдоволення соціальних груп-прихильників інших 
концептів. Невиправдані очікування спонукатимуть до збереження 
соціального невдоволення, латентних протестних настроїв. Запит 
на зміну і оновлення політичної еліти зберігатиметься. 

2. Ми передбачаємо, що підміна запиту на зміни може
відбуватися шляхом компенсаторної функції пропаганди, 
популізму і PR. Надалі виникатиме питання балансу реальної 
модернізації суспільного укладу і функціонування політичної 
системи з пропагандою і популізмом. Запити не статичні, а 
відображають соціальні зміни, трансформацію ідентичностей, 
соціальних статусів тощо. Розуміємо, що революція/трансфор-
мація не завершена і є кілька шляхів – як повернення до 
авторитаризму і терору, так і до створення нових інститутів і 
сенсів. 

3. Велика імовірність формування уявних образів (віртуальної
політичної реальності) і відповідної риторики для задоволення 
попиту на оновлення політичної еліти. 
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4. Разом з тим, прагнення модернізації не реалізується в
постійну громадську роботу, лобізм тощо. Виникає когнітивний 
дисонанс. З одного боку, наявне прагнення до змін ("покращення 
вже сьогодні"), але при цьому є інституційна слабкість 
громадянського суспільства. 

5. Запит на зміни, а саме – на реформування політичної
системи і економічних відносин, підмінено пропозицією "нових 
облич". Тут присутня романтична віра простою дією швидко 
реалізувати системні зміни, що приводитиме до депривації. 
Причина в тому, що технічно неможливо без громадських зусиль 
(без енергії) здійснити зміни швидко і зростання "швидко", теж 
неможливе. Цей запит може компенсуватися зростанням 
середнього класу (можна говорити креативного класу, або 
відповідального), який не делегує "зростання" державі чи 
політичній еліті, а знає, що його "зростання" – це більше 
працювати, більше створювати, більше заробляти, більше 
сплачувати податків – забезпечує загальне, або суспільне 
зростання. Таким чином не виникає претензій до нереалізованих 
запитів на добробут. 

6. Формування партійних списків, пошук нових облич,
ініціація рекрутингових акцій до цих списків – це не що інше, як 
запізнення в систематичному демонстративному оновленні 
політичних груп, демонстрації походження (зростання) нових 
лідерів. Тобто, наявна штучна інтерпретація походження "нових 
облич". Сам факт наявності "нового обличчя" (оновленої 
політичної еліти) чи зміни політичних груп не забезпечує 
трансформації політичної системи. 

7. Сучасна (вже оновлена) політична еліта не вирішила
системне питання про справедливість, яке було рушійною силою 
масових протестних акцій. Тому зберігатимуться претензії до 
політичної еліти і прагнення (запит) її змінити 

8. Відбувається зміна поколінь, соціальної структури і
технологій, формування нових цінностей і ідентичностей, що, у 
свою чергу, потребує зміни еліт. 

9. Селекція політичної еліти є специфічною. Йдеться не про
відбір ідей або інструментів реформ. Переважна більшість 
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виборчих кампаній проводиться в парадигмах "Не так", "Ми 
зробимо краще." А український виборець легітимізує нову групу 
за принципом "Вірю – не вірю." Еліта (або протоеліта) зростає на 
доступі до ресурсів, які надалі дозволяють опанувати виборчі 
кампанії.  

10. Разом з тим, очікування "нової еліти" і незадоволення
політичним класом варто оцінити як позитивний фактор, оскільки 
консервація (без оновлення) окремої групи гарантує скоріше 
політичну і економічну стагнацію. 

11. Запит на оновлення політичної еліти має певні ризики.
Прагнення оновлення, швидких реформ, наведення ладу не 
заперечує очікування "сильної руки", що може розвернути 
трансформаційні потуги в бік авторитаризму. 



36   Виборчий процес 2019 року в Україні... 

РОЗДІЛ 2. ВИБОРИ 2019: ЕЛЕКТОРАТ 
МІЖ ПОПУЛІЗМОМ І РЕАЛІЗМОМ 

2.1. НАЦІОНАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА У ПРОГРАМАХ 
КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Електоральні події важливі для життя кожної країни. В період 
політичного метамодерну навіть у таких стабільних (з точки зору 
демократичних традицій та сили інституцій) країнах, як США, 
Велика Британія, Франція результати виборів суттєво впливають 
не лише на ротацію в середині політичного класу, а можуть 
кардинально змінювати policy. Що ж стосується перехідних країн, 
у т. ч. України, то тут значення виборів дійсно важко переоцінити. 
Якщо лаконічно, то через нестійкість державних інституцій, силу 
олігархату, корумпованість управлінську, патернальність сус-
пільства, економічну слабкість, втому від війни результати виборів 
можуть або прискорити українську модернізацію/ вестернізацію, 
або якщо не припинити, то законсервувати чи суттєво уповільнити 
їх. Наразі – трішки рефлексій на тему, яку картину світу 
пропонували обрати українцям кандидати в президенти у 2019 р. і 
якими внутрішніми та зовнішніми чинниками були обмежені 
політики у своєму діалозі зі суспільством.  

Глобальні виклики для українського проекту 
майбутнього. Широке розуміння загальносвітового економічного 
контексту надзвичайно важливе для формування економічного 
порядку денного Україною, яка є частиною глобалізованого світу і 
зазнає наслідків і від позитивних, і від негативних процесів, що 
відбуваються в ньому. Згідно з оцінками аналітичної служби 
Міжнародного Валютного Фонду розвиток світової економіки 
суттєво уповільнюється1. Так, прогноз зростання світової 
економіки на 3% у 2019 році є найнижчим з моменту останньої 

1 IMF WorldEconomic Outlook//IMF- 2019. URL: https://www.imf.org/ 
en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
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світової економічної кризи 2008–2009 рр. Головними факторами, 
що уповільнюють економічне зростання, є: 

- різкий спад виробництва та використання автомобілів. Спад
виробництва торкнувся, у першу чергу, дизельного сегмента 
автомобільного виробництва Німеччини, Великої Британії та 
Іспанії через  

- спроби уповільнити кліматичні зміни та через скорочення
розвитку найбільшого автомобільного ринку – китайського; 

- поступова втрата світовою економікою глобального
характеру через розбудову торговельних кордонів та активізацію 
торговельних війн. Наймасштабніший приклад – торговельна війна 
між Китаєм та США, повільна робота над угодою між 
Вашингтоном та Пекіном, підписання якої розбито на декілька 
етапів через підтримку США антикитайського протестного руху в 
Гонконзі; 
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- гальмування темпів зростання найбільш динамічної світової
економіки – китайської – через падіння інвестицій, зменшення 
експорту та скорочення використання товарів тривалого 
застосування – автомобілів, смартфонів і т. п. (Див. діаграму №1) 

У разі щорічного зростання української економіки на одному 
рівні із світовою економікою (3%) відставання України від решти 
світу буде лише зростати2. Отже, пошук відповіді на питання, як 
досягти швидкого зростання в умовах, коли майже весь світ 
уповільнюється, мав би бути в центрі візіонерської адженди 
української влади. Український уряд Олексія Гончарука пропонує 
економічне зростання протягом найближчих п’яти років в обсязі 
мінімум 40%3. Представники "близького кола" президента 
Володимира Зеленського інформують, що він "мріє про 10% 
щорічного зростання"4. 

Досягнення таких результатів потребує нетрадиційних 
підходів. Складність українського економічного кейсу полягає в 
тому, що модель нашої економіки залишається споживчою та 
імпортозалежною, а тому й такою, що легко підпадає під 
несприятливу зовнішню кон’юнктуру. Згідно з прогнозом МВФ, 
зростання ВВП Єврозони на 2020 р. становитиме 1,4% (мінімальна 
динаміка, починаючи з 2013 р.), ВВП Китаю –5,8% (для розуміння: 
ВВП Китаю у 2018 р. збільшився на 6,6%), ВВП США на 2,1%, (а 
у 2018 р. на 2,9%)5. 

2 Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна / наук. 
ред. В. Юрчишин. Київ: Заповіт, 2018. С. 177–199. URL:  

http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_global_trendns.pdf
3 Прем'єр розповів, як Кабмін забезпечить зростання економіки на 40% 

за 5 років // Укрінформ. – 02.09.2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-
economy/2771998-premer-rozpoviv-ak-kabmin-zabezpecit-zrostanna-ekonomiki-
na-40-za-5-rokiv.html

4 Олег Устенко. У Зеленского нулевая толерантность к коррупции // 
K.R.Y.M – червень 2019 р. URL: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A% 
2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSGg8qFeecjM%26fbclid%3DIwA
R2yi7oVBomaLKvTxqTlSJh-s684YuNsn

5 IMF World Economic Outlook // IMF- 2019. URL: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-
outlook-october-2019
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За підсумками 2018 р. найбільшими економічними 
партнерами України були країни Єврозони (економіка яких і далі 
"просідатиме"). Третю позицію посів Китай, економіка якого дуже 
помітно підгальмовує6. 

Політичну рамку вбудовування України в світову економічну 
систему, яку було запропоновано українцям основними 
претендентами на пост президента, ми проаналізуємо нижче. Зараз 
лише нагадаємо про попередні спроби української влади в цьому 
напрямі: уряд Володимира Гройсмана у 2017 р. розглядав три 
сценарії розвитку економіки. Оптимістичний макросценарій 
передбачав реалізацію складних реформ – земельної та податкової 
в частині оподаткування прибутку підприємств (запровадження 
податку на виведений капітал) та збереження сприятливої 
зовнішньої кон’юнктури. Відповідно до оптимістичного сценарію, 
у 2019 році зростання ВВП мало б становити 4,1%, у 2020 році – 
5%, у 2021 році – 5,4%. Продовження реформ в умовах збереження 
сприятливих умов на світових ринках і функціонування економіки 
в режимі статус-кво щодо земельної та податкової реформи могло 
б забезпечити зростання ВВП в обсязі 3% у 2019 році, 3,8% – у 
2020 році, 4,1% – у 2021 році. У разі реалізації песимістичного 
сценарію (реформи слабкі, а зовнішні тенденції – негативні) 
зростання ВВП у 2019 році мало б скласти 1,1%, у 2020 році – 
1,6%, у 2021 році – 2,1%7. 

 Не менш серйозним викликом для України є структурні та 
соціальні зміни, зумовлені четвертою хвилею індустріальної 
революції та її рушійною силою – штучним інтелектом8. Один з 
найавторитетніших аналітичних центрів у США – RAND 

6 ТОП-10 торговельних партнерів України. 2018. URL: https://uteka. 
ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-top-10-torgovyx-partnerov-ukrainy

7 Калачова Г. Економіка на перехресті: три сценарії розвитку для 
України // Українська правда. липень 2018. URL: https://www.epravda. 
com.ua/publications/2018/07/12/638631/

8 Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution: whatitmeans, 
howtorespond // Foreign Affairs. December 12, 2015. URL: 
https://web.archive.org/web/20160129154249/https://www.foreignaffairs.com/artic
les/2015-12-12/fourth-industrial-revolution 
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Corporation – таким чином систематизує ризики сучасного етапу 
розвитку постіндустріальної економіки: 

- використання алгоритмічних інструментів для ухвалення
рішень соціальними та управлінськими інституціями, встанов-
лення контролю за життям людини, громади, суспільства за 
допомогою інструментів штучного інтелекту (далі – AI);  

- різке скорочення зайнятого населення, запровадження
обов’язкового "прожиткового мінімуму" для тих, хто не може 
знайти роботу в постіндустріальному світі; 

- питання безпеки та використання безпілотних транспортних
засобів (авто, авіа, залізниця); 

- питання криптовалют та тероризм9.
Сергій Гурієв, головний економіст Європейського банку

реконструкції та розвитку (2015–2019 рр.) та професор економіки 
паризької Школи політичних наук SciencesPo, наголошує на тому, 
що саме соціальні наслідки сучасного етапу індустріальної 
революції є найбільшим викликом для соціальних та державних 
інституцій сучасності. За його оцінками, в пострадянських 
економіках (російська, українська) внаслідок автоматизації праці 
вже протягом найближчих 10-15 років кожен другий дорослий 
може втратити роботу10. Проблема соціальної адаптації людей, які 
втратили роботу через перші, так би мовити, кроки втілення 
штучного інтелекту (AI) в економіку, вже поставлені в центрі 
уваги топ-науковців передових економік (Advanced Economies). 
Так, лауреат Нобелівської премії з економіки Ангус Дітон (2015 р.) 
вивчив зміни в поведінці білих чоловіків середнього віку в США 
на початку ХХІ ст., головною причиною смертей яких ставали 
алкоголь та вживання опіоїдних наркотиків. "Це більше, ніж криза 
системи охорони здоров’я, – наголошував Дітон. Навіть якщо 
покласти край наркозалежності, це не зупинить епідемію, тому що 
це ще і глибока економічна проблема: заробітна плата білих людей 

9 The RAND Centerfor Global Riskand Security.URL: 
https://www.rand.org/international/cgrs.html

10 Гуриев С. рассказал, почему россияне старшого возраста перестают 
работать // Ведомости – 22.10.2018.URL: https://www.vedomosti.ru/economics/ 
articles/2018/10/23/784376-sergei-guriev
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із середньою освітою, які звикли до щоденної праці, безперервно 
падає останні 50 років"11. Необхідність реагувати на тектонічні 
соціальні зсуви, що зумовлені постіндустріальним розвитком, 
масштабною еміграцією пасіонарних українців та прогресуючим 
старінням локалізованого в країні суспільства мали б виводити на 
перші позиції порядку денного нової української влади питання 
пошуку ресурсів та здійснення фактичного інвестування в 
людський капітал. Так, ще один лауреат Нобелівської премії з 
економіки (2018 р.), старший економіст Світового банку (2016–
2018 рр.) Пол Ромер довів, що економіки, які інвестують у НДДКР 
та людський капітал, мають досягнути в довготривалій 
перспективі кращі шанси для зростання, ніж ті, що позбавлені 
таких переваг12. 

Протистояти глобальній економічній рецесії – питання, 
відповідь на яке шукають політичні еліти. В період трьох останніх 
десятиліть ХХ ст. еліти країн Advanced Economies вважали 
інструментом зростання "концепт глобалізації" та його політико-
соціальний і аксіологічний блок у вигляді "ліберальної 
демократії". Збільшення кількості країн з групи Emerging Market 
and Developing Economies, які після падіння СРСР заявили про 
намір побудувати ліберальні демократії та ринкові економіки, 
вбудовані в глобальний контекст, стали підставою тріумфу 
монографії американського політичного філософа Френсіса 
Фукуями "Кінець історії", в якій політолог переконував, що 
політична практика довела, що ліберальна демократія – це єдино 
можливий шлях досягнення прогресу13. Втім, на початку ХХI ст. 
дискурс починає змінюватися і 10-ті рр. стали часом активного 
обговорення неможливості одночасного успішного співіснування і 

11 The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality // 
Princeton: Princeton University Press, 2013; Дитон А. Великий побег: Здоровье, 
богатство и истоки неравенства. Москва: Изд-во Института Гайдара; Фонд 
"Либеральная Миссия", 2016. 368 с. 

12 Paul Romer: Why theworld needs charter cities // TED talk August 2009. 
URL: https: // www.youtube.com/watch?v=mSHBma0Ithk

13 Fukuyama F. The End of History and the Last Man // Free Press, 1992; 
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. URL: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/fuku/index.php
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глобалізації, і демократії, і національної держави. Серед головних 
факторів, що зумовили таку трансформацію, насамперед зміни у 
ставленні до ліберальної демократії в країнах Advanced Economies 
через поступове та масове падіння доходів середнього класу. Вже 
на президентських виборах 2012 р. тема подолання соціальної 
нерівності в США була центральною14. 

Друге, що робить дискусійним питання привабливості 
демократії для країн з групи Emerging Market and Developing 
Economies, – це успішна економічна модернізація в Китаї та 
Сінгапурі, які ніколи не прагнули будувати демократію, а тим 
більше – ліберальну. Еволюціонує і сама влада в автократичних 
країнах, яка, цитуючи американського політолога Даніела 
Трейсмана, хоче "більше демократії, менше насилля і визнання 
власної компетентності". Що відрізняє автократа від демократич-
ного лідера, так це відсутність у нього відповідної політичної волі 
на знищення корупції та рівноправного застосування принципу 
rule of laws15. Охолодження світу до теми ліберальної демократії 
підтверджує і Freedom House, який уже 13 років поспіль фіксує 
глобальний регрес демократії та свободи. В нещодавно 
презентованій доповіді Центру "Свобода у світі за підсумком 
2019 року" робиться наголос на тому, що кількість країн із 
зниженням балів, якими оцінюється рівень демократії та свободи, 
перевищує кількість тих країн, що мають позитивну динаміку з 
цих показників. Падіння якості демократії та рівня свободи вперше 
торкнулося майже всіх регіонів (за винятком Азійсько-
Тихоокеанського). Що особливо небезпечно, ерозію демократії та 
свобод демонструють країни консолідованої демократії, 
насамперед США16. Отже, стисло описаний вище світовий дискурс 
щодо оптимальності ліберальної демократії як моделі розвитку 
                                                 

14 Fukuyama F. Political Order and Political Decay: From the Industria 
lRevolution to the Present Day // NewYork: Farrar, Strausand Giroux. 2015; 
Fukuyama F. Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. 
New York: Farrar, Strausand Giroux. 2018.  

15Treisman D. The New Autocracy Information, Politics, and Policyin 
Putin'sRussia // 330 Pages Brookings Institution Press, 2018. 330 р.  

16 Democracy in Retreat. Freedom іn the World 2019. – Freedom House. – 
2019.URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019 
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суспільства мав би поставити в центр порядку денного нової влади 
пошук власної відповіді на питання, що обрати – поглиблення 
міжнародного співробітництва інформування інтеграційних 
альянсів чи посилення протекціонізму; розбудову ліберальної 
демократії чи формування національно-демократичної держави?17. 

Війна Росії проти України, окупація територій на Сході країни 
та анексія росіянами Криму роблять питання безпеки, зміцнення 
обороноздатності України та сценарій поновлення миру ще одним 
безумовним центром політичного порядку денного нової влади. 
Зовнішньополітичні пріоритети України визначені Конституцією 
України, де чітко написано, що України прагне повноправного 
членства в Європейському Союзі та в Організації Північно-
атлантичного договору.18 У той же час, українська влада має 
враховувати специфіку трансформації і НАТО, і ЄС як структур, 
ціннісні та інституційні стандарти яких не в останню чергу 
визначають напрями та інтенсивність української модернізації19. 
Якщо дуже стисло, то базові дискусії в середині НАТО 
відбуваються щодо визначення мети функціонування Альянсу, 
джерел та обсягів його функціонування, стратегії та тактики 
реагування на гібридні війни та кіберзагрози, ролі штучного 
інтелекту в конфліктах, енергетичних проектів ЄС, ролі НАТО у 
врегулюванні екологічних проблем тощо. ЄС дуже схвильований 
падінням темпів зростання економіки регіону та глобальною 
трансформацією Союзу, яка відбувається під впливом Brexit.  

17 Rodrik D. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the 
World Economy. URL: https://www.amazon.com/Globalization-Paradox 
Democracy-Future-Economy/dp/0393341283

18 Конституція України.URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 
constitution

19 Valášek N. NewPerspectivesonSharedSecurity: NATO’sNext 70 Years // 
Центр Карнегі. – листопад, 2019. URL: https://carnegieeurope. 
eu/2019/11/28/new-perspectives-on-shared-security-nato-s-next-70-years-pub-
80411?utm_source=carnegieemail&utm_medium=email&utm_campaign=announc
ement&mkt_tok=eyJpIjoiWXpsbFlUSXpOVE5qT0RWaiIsInQiOiJ4QkNlcGZITk
9GdjZCRmMrNWphSVJUYUxtREdTZERZaW1aZ1pkV1NWdDVrcitGZ2tTQW
xzXC9uYm1NdGlZUDBtaTRPZUI3OHl2VFBpWUsyZzVhelk5Y1wvTDJwVHh
3VHZJY2Z3RXZEUFE0YXFuTUtCbkx3cHAxdXlsUUFWa2NKNnVZIn0%3D
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Світоглядний Framework українців: сучасні обмеження 
проекту майбутнього. Бідність, низькі соціальні стандарти, 
висока еміграція, падіння ВВП, старіння інфраструктури, 
демографічна криза, корупція, монополізована економіка, впливові 
олігархи та слабкі державні інституції, світоглядна дуальність 
громадян – такі підсумки майже 30 років модернізації України. 
Відповідаючи влітку 2019 року на питання українського 
журналіста, "чому в України не вийшло", тоді ще старший 
економіст ЄБРР Сергій Гурієв делікатно відповів, що якщо 
реформи проходять повільно, то це свідчить про те, що країна 
проводить незручні та незрозумілі для більшості громадян 
трансформації20. Тим не менш, на сайті ЄБРР (одного зі системних 
донорів України) чітко виписані основні результати, яких має 
прагнути досягнути Україна до 2023 р. Серед них – продовження 
розвитку багатопартійної демократії та плюралізму, зростання 
приватної частки економіки, продовження приватизації, покра-
щення державного управління, створення ефективної системи 
закупівель, зростання конкуренції в монополізованих галузях та 
сферах, відновлення кредитування тощо21. Якщо стисло, то 
йдеться про подальшу трансформацію політичної системи України 
в напрямі ліберальної демократії, а в соціально-економічній сфері 
передбачено створити ефективну і сучасну модель управління 
економікою, ринковими відносинами, провести демонополізацію, 
стимулювати конкуренцію. Аналогічні benchmarks для української 
економіки (а певним чином, і нормативи для продовження 
співпраці уряду із донорами) містяться в документах МВФ та 
Світового банку, які залишаються (як і ЄБРР) головними 
інвесторами бюджету та економіки в умовах політичної та 
економічної турбулентності в країні. Отже, жорстка політична 
реальність полягає в тому, що будь-яка українська влада, яка діє в 
межах гострого бюджетного дефіциту, доки не знайде механізмів 

20 Гуриев С. Почему у постсоветских стран не получилось // Канал 
K.R.Y.M. Червень, 2019. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
kMhLL6XgaNc

21Ukraine Country Strategy 2018-2023. URL: https://www.ebrd.com/what-
we-do/strategies-and-policies.html
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впливу на локальну економіку, не знайде шлях її ефективного 
вмонтовування у світові торговельні та виробничі потоки, буде 
змушена дуже уважно враховувати рекомендації міжнародних 
партнерів та донорів. Відповідно, вимоги донорів мають бути 
певним чином "умонтовані" в передвиборчі програмні документи 
українських політиків та політичних сил. У той же час, необхідно 
виходити з того, що передвиборчий діалог про майбутні відносини 
влади зі суспільством, якщо він фаховий та має на меті хоч би 
часткову імплементацію передвиборчої програми, має бути 
релевантним стану (ціннісному, світоглядному, майновому) 
українців. Тому далі надамо стислу характеристику українському 
суспільству, яке проходило через електоральні кампанії 2019 р. 
Отже, до чого були готові українці? 

- Перше. Парадокс нашого суспільства, яке пережило за роки
незалежності чотири революції (1991р., 2002 р., 2004 р., 2014–
2015 рр.), полягає в тому, що українці усе ще залишаються 
суспільством, де домінуючим типом поведінки є патернальний. Це 
означає, що:  

- найважливішими життєвими цінностями більшість
українців називають такі, що пов’язані зі забезпеченням 
біологічних потреб, фізичного і психологічного комфорту, 
добробуту, а саме – здоров’я, щасливе сімейне життя, матеріально 
забезпечений побут. Самореалізація, відповідальність, активне 
діяльне та радісне життя перебувають на периферії ціннісних 
наративів більшості українців і є важливими для більшої частини 
міленіалів (вік – 20–30 років), що становлять ядро міграційного 
руху українців; 

- низькій рівень відповідальності більшості громадян за
власне життя зумовлює високі сподівання на державу, яка повинна 
забезпечувати допомогу безробітним, обкладати податками 
багатих і підтримувати бідних та забезпечувати рівність доходів; 

- більшість українців, вибираючи між підтримкою порядку в
країні та повагою до демократичних практик, усе ще роблять вибір 
на користь першого, оскільки суспільства із високим рівнем 
патернальності мають не дуже високий рівень глибинної поваги до 
демократичних практик;  
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Так, згідно з результатами п’ятого Всеукраїнського 
муніципального опитування, результати якого оприлюднені 
09.12.2019 р., лише в чотирьох містах з 24 досліджуваних трохи 
більше 50% віддають перевагу демократії, вибираючи між нею та 
заможним життям (Див. діаграму № 2). Більше 50% опитаних в 
усіх містах обирають порядок, наведення якого потребуватиме 
певного обмеження демократичних свобод (Див. діаграму №3). 
Лише чверть опитаних в усіх містах вважають, що людина має 
брати на себе більше відповідальності за власне життя. Лише в 
4 містах з 24 досліджуваних 50% респондентів і більше не 
переконані в тому, що не потрібно збільшувати присутність 
державної власності у бізнесі та промисловості22. Не дивно, що 
такий стан суспільства зумовлює те, що майже 7% українців у 
2018 р. вважали себе соціалістами, 10% – соціал-демократами, 
більше 50% перебували в плані політичної ідентифікації на рівні 
маргіналів, не здатних визначитися зі своїми ідеологічними 
симпатіями. 11% у воюючій вже 5 рік країні вважали себе 
національними демократами і лише 2,5% українців визнали свої 
ліберальні чи лібертаріанські погляди23. 

Чому так? Перше. Суспільства, наголошують соціальні 
філософи Р. Інглгарт та К. Вельцель, де домінують патернальні 
цінності ("цінності виживання"), – це бідні суспільства, з невисо-
кими показниками здоров’я населення, відсутністю міжособистіс-
ної довіри, гендерною нерівністю, підвищеним інтересом до 
матеріальних аспектів життя, ігноруванням природоохоронної 
проблематики, невисоким рівнем розуміння суспільством сутності 
політики, готовністю підтримувати авторитарні режими24. 

22 П’яте всеукраїнське муніципальне опитування / Київ. Група Рейтинг. 
9.12.2019. URL: http://ratinggroup.ua/research/regions/pyatyy_vseukrainskiy_ 
municipalnyy_opros.html?fbclid=IwAR2Bix1ms-KAQhLTPExxtFLVh48 
ZeaHTE2aaZi3VXQk_FaUxsRH-Q7J_jCE 

23 Моніторинг’2018: основні тенденції змін громадської думки – Фонд 
"Демокртині ініціативи" ім. Кучеріва. грудень 2019 р. URL: https://dif.org. 
ua/article/monitoring2018-osnovni-tendentsii-zmin-gromadskoi-dumki

24 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и 
демократия: Последовательность человеческого развития // Новое 
издательство. Москва: 2011. 464 с. URL: https://www.hse.ru/data/2012/02/24/ 
1266136909/inglehart_welzel.pdf
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Незважаючи на певну позитивну динаміку в питанні боротьби із 
бідністю, Світовий банк і далі вважає Україну найбіднішою 
країною регіону, де понад 6% населення має споживання на рівні 
S5,5 на день25. Якщо у 2004 році ВВП за Паритетом купівельної 
спроможності на особу становив в Україні $6,3 тис. (у Польщі – 
$14,1 тис., Румунії – $11,5 тис.), то в 2018 р. – $8,2 тис. (у Польщі – 
$28,1 тис., Румунії – $23,3 тис.). Так у, 2018 році ВВП за ПКС 
країни був удвічі-втричі нижчий, ніж у Малайзії ($27,4 тис.), Чилі 
($23 тис.), Аргентині ($18,3 тис.) та Мексиці ($18,3 тис.)26. 

Друге, ми все ще маємо справу в Україні з двома 
несумісними, взаємовиключними ідентичностями: "радянською" 
та "нерадянською", українофобською та українофільською, 
антизахідною та проєвропейською, колоніально-імперською та 
антиімперсько-антиколоніальною"27. Політолог М. Рябчук вважає, 
що специфіка дихотомності української ідентичності полягає в 
тому, що "етнічна" (аутентична, за Рябчуком, ментальність 
українців) її частина (на відміну від "західнослов’янської ідентич-
ності") набагато тісніше пов’язана із західними, ліберальними 
цінностями, розвиток яких украй необхідний для здійснення 
реформ в Україні28. Абсолютно зрозуміло, що для гармонійного 
консенсусного схвалення спільних національних цінностей (якою 
може стати, наприклад, прагнення нації модернізуватися, 
здійснити соціально-економічний прорив) та положень 

25Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019 : Financial 
Inclusion. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/377571554411 
400279/Europe-and-Central-Asia-Economic-Update-Spring-2019-Financial-
Inclusion

26 Крамар О. Найбідніша країна Європи // Тиждень. 29.03.2019. URL: 
https://tyzhden.ua/Economics/228323

27 Рябчук М. Дихотомія української національної ідентичності: 
історичні причини та політичні наслідки [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. 
наук : 23.00.05 / Рябчук Микола Юрійович ; НАН України, Ін-т політ. і 
етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2015. 18 с. 

28 Рябчук М. Аксіологічний аспект національної ідентичності // Наукові 
записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 
НАН України, 2012. Вип. 4. С. 168-181. URL: http://nbuv. 
gov.ua/UJRN/Nzipiend_2012_4_16
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об’єднуючої спільної ідентичності необхідно завершити процес 
націєгенезу українців. Утім, питання можливості створення 
єдиних, об’єднуючих українців ціннісних наративів залишається 
активно дискурсивним.  

Третє. Бідність українців зумовлена, а ціннісна дуальність 
підтримується патримоніальним чи "захопленим" характером 
нашої державності. Вплив олігархії на всі сфери діяльності 
суспільства спричиняє бідність, яка консервує патерналізм 
українців. Патернальна ментальність не продукує націє- та 
державотворчі смисли. Олігархам, які захопили країну, не потрібні 
свідомі громадяни, які відчували б себе тут господарями і 
власниками. Серед найбільш дефектних результатів політики, що 
здійснюється владою у "захопленій державі", такі:  

- подальше зубожіння переважної більшості українців,
зростання рівня суспільного цинізму та наростання кризових явищ 
у суспільній свідомості. Згідно з доповіддю ООН World Happiness 
Report 2019 українці є гостро нещасливими і перебувають на 133-й 
позиції рейтингу щастя із 156 існуючих29. Хронічна нещасливість 
породжує цинізм українців, який унеможливлює їхню 
конструктивну взаємодію, руйнує соціальний капітал, який є 
вирішальним фактором зростання добробуту та перспективи 
сталого розвитку соціуму30; 

- аморальна поведінка афільованого з олігархатом і шалено
корумпованого політичного класу країни, який, з одного боку, 
проводив жорсткі (за своїми соціальними наслідками для 
більшості українців) реформи, пояснюючи необхідність їх 
реалізації саме в такому форматі "євроінтеграційними вимогами", 
а з іншого – збільшував персональні статки, суттєво девальвувала 
для населення і цінність реформ, і задекларований прозахідний 
політичний курс. Аморальність влади спричиняє розвиток 

29 World Happiness Report 2019. URL: https://worldhappiness.report/ 
ed/2019/changing-world-happiness/

30 Головаха Є. Соціальний цинізм та аномія в українському суспільстві / 
Є. Головаха // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2014. 
Київ: НАН України. Інститут соціології, 2014. URL: http://www.idss.org. 
ua/news.html 
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суспільства, за влучною характеристикою лідера партії "Голос" 
С. Вакарчука, із "перекрученою мораллю"31;  

- домінування в суспільній свідомості "цінностей виживання"
робить пріоритетом прагнення порядку денного сильної, заможної 
економіки та нівелює важливість демократії, створює підґрунтя 
для успішності непрофесійних та популістських політичних 
проектів, збільшує загрозу еволюції політичного режиму від 
ліберальної демократії, яку намагалися будувати в Україні у 2005–
2007 рр. та у 2014–2018 рр., до автократії, яка мала місце у (1998–
2002 рр. та у 2010–2014 рр.);  

- корупція стає не результатом, а базовим інструментом
реалізації політики в країні. Головні наслідки такої політики – 
державні інституції, відсутність принципу rule of law, 
незахищеність громадян. 

На жаль, кількість українців, які розділяють/підтри-
мують/слідують цінностям розвитку, зростає повільно. Так, згідно 

31 Вакарчук С. О настоящих переменах, псевдоморали и политической 
культуре. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/pro-spravzhni-zmini-psevdomoral-ta-
politichnu-kulturu-2511174.html

https://nv.ua/ukr/opinion/pro-spravzhni-zmini-psevdomoral-ta-politichnu-kulturu-2
https://nv.ua/ukr/opinion/pro-spravzhni-zmini-psevdomoral-ta-politichnu-kulturu-2
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з даними дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька 
Кучеріва та КМІС рівень системної/постійної громадської 
активності у 2019 р. повернувся до рівня домайданного 2013 року 
(Див. таблицю 1)32. 

За даними моніторингу ІС НАН України за 2018 рік "громадяни" 
(за типом громадянської культури) становлять приблизно 13% 
українців. (Див. діаграму №4). Отже, саме ця категорія є ядром 
низових соціальних і політичних ініціатив, які змінюють правила 
гри і, власне, становлять соціальну базу трансформації суспільства 
в напрямі справжньої демократії. Що ми знаємо про світоглядні та 
ідеологічні характеристики українських пасіонарїїв?  

На жаль, знаємо мало. У 2015 році аналітичний центр 
VoxUkraine, аудиторію сайта якого становлять, імовірно, саме 
пасіонарії, адаптував і запустив тест "політичний компас", його 
пройшли понад 40 000 осіб (близько 18 000 – верифікованих), 
визначаючи ідеологічну належність політиків. Більшість з них 
пройшли процедуру ідеологічного тесту самі. Аналітики 
VoxUkraine наголошують на тому, що це не репрезентативна 
вибірка, але кажуть що обробка ідеологічних уподобань 18 тис. 
активних громадян надала такий результат: 46% з них – ліберальні 
соціалісти, а 34% – лібертаріанці33.  

32 Громадський активізм та ставлення до реформ: суспільна думка в 
Україні // "Демократичні ініціативи" – травень 2019 р. URL: 
https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-
dumka-v-ukraini

33 Між Чавесом і Меркель: яка політична ідеологія у майбутнього 
Президента України. Дослідження // VOXUkraine. Жовтень 2018. URL: 
https://voxukraine.org/longreads/compass-ideology/index-ua.html#four

https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini
https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini
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Дослідницька 
група аналітичного 
центру VoxUkraine 

проаналізувала 
програмні промови 
основних імовірних 
на той момент учас-
ників президентсь-
ких перегонів 2019 р. 
(Ю. Тимошенко, 

А. Гриценко, 
О. Ляшко, А. Садо-
вий, В. Бойко) і 
дійшли висновку, що 
більшість з них є 
соціал-демократами, 

політичні погляди 
яких поєднують функціонування ринкової економіки зі сильним, 
домінантним впливом держави, демократії і авторитарного стилю 
керування країною34, . Такі ідеологічні маркери політиків цілком 
відповідають світоглядним та політичним уподобанням більшості 
українців, про що ми вже писали вище. 

Аналіз президентських програм учасників другого туру 
президентських виборів 2019 р. – Петра Порошенка та 
Володимира Зеленського.  

Дослідницька компанія Manifesto Project Dataset має одну з 
найкращих світових практик у сфері аналізу і оцінки 
передвиборчих документів політичних інститутів за допомогою 
контент-аналізу, семантичного аналізу та інструментів big datа. У 
2003 році проєкт отримав нагороду Американської асоціації 

34 Між Чавесом і Меркель: яка політична ідеологія у майбутнього 
Президента України. Дослідження. VoxUkrane. Жовтень 2018. URL: 
https://voxukraine.org/longreads/compass-ideology/index-ua.html

 На момент проведення дослідження Володимир Зеленський ще не
заявив про свій намір брати участь у президентській кампанії 2019 р., тому 
його політична лексика не аналізувалася аналітиками VoxUkraine
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політичних наук (APSA) за найкращий набір даних у порівняльній 
політиці. Аналіз кейсів колег надихнув нас на аналіз програм 
учасників 2-го туру президентських виборів 2019 р. за 
методологією, що дозволить зрозуміти рівень інструментальності 
кожної з програм. Для реалізації такої мета ми: 

- розділили зміст програм В. Зеленського та П. Порошенка на
7 великих тем; 

- розділили масив кожної з тем на завдання/цілі/мету та
інструменти їх реалізації (не уточнені та уточнені дії); 

- визначили щільність наповнення кожної з програм
інструментами її реалізації; 

- визначили щільність наповнення тематичних блоків
програм інструментами її реалізації; 

- провели порівняльний аналіз програм кандидатів.
За результатами описаного вище аналізу кожна з програм (та

блоки в середині програми) отримала інструментальний індекс та 
індекс проробленості програм. 
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Інструментальний індекс (instrumental index), який є 

співвідношенням суми уточнених та неуточнених інструментів до 
загальної кількості загальних завдань, зафіксованих у програмі 
В. Зеленського, майже на 20% вищий, ніж аналогічний показник 
програми П. Порошенка. У той же час, індекс проробленості 
програми (realism index), який демонструє співвідношення 
уточнених (конкретних) дій до загальної кількості заявлених 
завдань/прагнень, в 2,5 раза вищий у Порошенка. (Див. діаграму 
№6). Це свідчить про те, що діючий сьогодні президент на етапі 
виборів заклав багато не уточнених інструментів виконання 
обіцяного, у той час як програма діючого на той момент 
президента була більш реалістичною та продуманою щодо 
перспектив її імплементації.  

Для кожного тематичного блоку програм було пораховано 
інструментальні індекси (які демонструють щільність наповнення 
кожного блоку інструментами його реалізації). Вище ми писали 
про те, що зростання України темпами, що перевищують світові, 
потребує нестандартних кроків та рішень. Так, у програмі 
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В. Зеленського найбільш насиченим інструментами реалізації був 
блок інноваційної політики та цифрової модернізації. Одна мета – 
перетворення України на електронну державу – містила декілька 
інструментів її реалізації (забезпечення усіх українців доступом до 
швидкого Інтернету, розвиток цифрової грамотності населення 
незалежно від віку, прозорість у використанні бюджетів, on-line 
участь у виборах та референдумах, створення хабу для стартапів і 
високотехнологічних виробництв. (Див. діаграму 7). В програмі 
П. Порошенка було два блоки – інноваційна політика/цифрова 
модернізація та антикорупційна політика, які були абсолютно не 
наповнені інструментами досягнення мети. Так, без інструментів 
реалізації П. Порошенко залишив у програмі амбіційну мету 
перетворити Україну в одного з п’яти нових глобальних лідерів 
ІТ-сектору. Щодо інструментів реалізації завдань антикоруп-
ційного блоку програми, то йшлося не про те, що потрібно 
зробити, а про вже зроблені опції – запуск антикорупційної 
вертикалі (НАБУ, НАЗК, ДБР, ВАС та САП) та проведення 
судової реформи. (Див. діаграму 8) 
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Соціогуманітарний блок програм кандидатів на посаду 
президента.  

Промовистою особливістю програмних документів учасників 
кампанії став розподіл завдань та дій в розрізі семи тематичних 
блоків. Так, найбільш акцентованим у програмі В. Зеленського був 
соціогуманітарний блок, що складався з 13 завдань (серед яких і 
розбудова держави для людини, і повага до людської гідності, і 
справедливість, і довіра, і шлях до заможного українця, і 
повернення українцю відчуття, що він є основний акціонер 
України, і надання професіям лікаря та вчителя престижності, і 
пріоритет профілактичної медицини, і освіта впродовж усього 
життя). Імплементація завдань цього блоку передбачала 
17 інструментів.  

За ідеологічним наповненням соціогуманітарний блок 
програми В. Зеленського складався з елементів соціал-
демократичного дискурсу на рівні мети (заклики до 
справедливості, рівності та свободи: "держава для людини, а не 
людина для держави", "повага до людської гідності – основний 
принцип у діяльності держави", "справедливість – основа довіри у 
суспільстві") та міксу соціал-демократичних, ліберальних та 
лібертаріанських інструментів досягнення мети. Цікавими є 
інструменти програми кандидата в межах цього блоку, які 
передбачають більш високий рівень інклюзії людини та 
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стимулюють розвиток відповідального, не пасіонарного типу 
мислення та поведінки, а саме – монетизація пільг, надання 
освітніх ваучерів успішним школярам для отримання 
безвідсоткового кредиту на навчання у ВНЗ, перехід пенсійних 
заощаджень у спадщину, освіта впродовж всього життя. Серед 
лібертаріанських підходів до керування сферою, запропонованих 
В. Зеленським, зростання ролі приватного капіталу (як україн-
ського, так і іноземного) в управлінні освітою: зрівняння в правах 
приватних та державних навчальних закладів, спрощення 
ліцензування навчальних закладів, відкриття українського ринку 
для кращих іноземних закладів освіти. Специфіка соціо-
гуманітарного блоку В. Зеленського – полягає у спробі вести 
розмову зі суспільством на тему цінності людського капіталу та 
оцінювати ключові показники перспективності влади з точки зору 
створення умов для розвитку людини. Питання "мови і віри" як 
ціннісних інструментів формування нації винесені за межі 
програми, відсутня прив’язка до вже проведених етапів 
реформування освіти та системи охорони здоров’я. Після 
завершення виборів президента людино-центричний підхід став 
центром формування універсальних "цінностей миру", які, на 
думку її авторів, здатні консолідувати українців35. 

35 Литвиненко О., Сменковский Л. Україна змінюється. Глибина 
трансформацій усвідомлена ще не до кінця і не всіма // Дзеркало тижня. 
4.10.2019. URL: https://dt.ua/international/ukrayina-i-svit-sogodni-325405_.html
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Соціогуманітарний блок програми П. Порошенка не 
відрізнявся суттєво за кількістю завдань та інструментів їх 
досягнення від економічного блоку його програми кандидата. 
(Див. діаграму №10). П. Порошенко демонстрував переважно 
соціал-демократичний дискурс із визнанням ролі ринкових 
інструментів, коли пропонував створити "державу рівних 
можливостей" (боротьба із бідністю, зростання заробітних плат, 
яке зумовить зростання пенсій) у дуже скрутних фінансових 
умовах. Кандидат у президенти П. Порошенко практично не 
обговорював зі суспільством інклюзивних інструментів участі для 
громадян та бізнесу в реалізації політик. Дослідники VoxUkraine 
пояснюють таку публічну скромність й інструментальну 
стриманість, чи навіть абстрактність П. Порошенка у питаннях 
підвищення заробітної плати, пенсій, медичної та освітньої 
реформ, зниження або підвищення цін на комунальні послуги 
феноменом "підзвітності уряду": партії і політики у владі більш 
обережні у своїх висловлюваннях, оскільки побоюються, що 
електорат і політичні конкуренти отримають додатковий маневр 
для критики влади36. 

Специфіка соціогуманітарного блоку Порошенка: він ставив 
питання про необхідність розвитку єдиної ідентичності українців 
як політичної нації через традиціоналізм – фактори "мови, віри та 
розвитку армії". Модерність українців, за П. Порошенком, полягає 
у поєднанні традиціоналістського підходу із продовженням 
монтажу України в ліберально-демократичний західний світ (який 
сам переживає кризу ідентичності – про що йшлося вище, 
ціннісний концепт якого (відповідальність, законослухняність, 
домінування закону тощо) також має стати частиною фундаменту, 
що об’єднає українців.  

Індекс інструментальності (співвідношення інструментів 
до цілей) в соціогуманітарному блоці у В. Зеленського становила 
0,7, у П. Порошенка – 0,9. Це означає, що лише 70% 

36 Між Чавесом і Меркель: яка політична ідеологія у майбутнього 
Президента України // VOXUkraine. Грудень 2019 URL: https: // 
voxukraine.org/longreads/compass-ideology/index-ua.html#four

https://voxukraine.org/longreads/compass-ideology/index-ua.html#four
https://voxukraine.org/longreads/compass-ideology/index-ua.html#four
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проголошених Зеленським цілей містили в програмі інструменти 
їхньої реалізації різного рівня проробленості. Більш продуманою з 
точки зору запропонованих інструментів виконання була програма 
П. Порошенка: 90% заявлених Порошенком цілей містили інстру-
менти реалізації різного рівня проробленості. (Див. діаграми №7,8) 

Економічна модернізація в програмах кандидатів на посаду 
президента. Експерти наголошують на тому, що головні проблеми 
України – це якість державних інститутів, корупція, слабка 
боротьба із монополіями, захист принципу верховенства права. 
Саме через відсутність спроможної держави (strongstate) темпи 
модернізації України залишаються дуже повільними. Блоки 
програми П. Порошенка "інноваційна політика/цифрова модер-
нізація" та "антикорупційна політика", в яких мали б бути 
сконцентровані завдання та інструменти для розбудови ефективної 
держави, майже не наповнені контентом. Кандидат П. Порошенко 
у 2019 р. намагався переконати українців у тому, що головними 
рушійними силами подальшої економічної модернізації є її участь 
в євроатлантичному інтеграційному проекті, вихід на найбільший 
світовий ринок та визначення топ-сегментів української 
економіки, які мають стати центрами зростання (АПК, промисло-
вість, IT, транспортна інфраструктура, туризм). Для кандидата 
В. Зеленського зростання економіки обумовлене, в першу чергу, 
нефіскальними чинниками (залученням прямих іноземних 
інвестицій, земельною реформою, амністією капіталу, конкурен-
цією, лібералізацією, підготовкою українських виробників до 
експорту в ЄС) та змінами в якості управління країною, реформою 
державного управління через максимальне скорочення функцій 
держави ("до розмірів смартфону"), високі заробітні плати та 
державне страхування для держслужбовців, відкриті конкурси на 
посади в державній службі, боротьбу із корупцією, повну 
відкритість діяльності влади, автоматизацію публічних процесів 
он-лайн. 

За ідеологічними маркерами економічний блок програми 
В. Зеленського можна класифікувати як лібертаріанський, оскільки 
кандидат дійсно пропонував обмежити втручання держави в 
економіку та скоротити державний апарат. Уже після виборів 
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економіст, радник Президента України Олег Устенко, аналізуючи 
програму В. Зеленського, наголосив на тому, що він (В. Зелен-
ський) є лібералом, який розуміє, що підґрунтям розвитку є 
конкуренція, демонополізація та ринок. Устенко стверджує, що 
В. Зеленський усвідомлює, що шанс дає швидке зростання – це 
залучити інвестиції, що сьогодні складно зробити через 
недосконалість судової системи, відсутність гарантій власності та 
корупцію37. "Програма Зеленського має елементи лібералізму, чи, 
навіть, лібертаріанства", – таку оцінку надав цій програмі 
С. Гурієв38. Програма кандидата П. Порошенка дещо стриманіша, 
ніж у його конкурента, в плані демонстрації лояльності 
економічним свободам, нема згадки про запровадження ринку 
землі, роль держави залишається великою. Тому, на нашу думку, 
економічний блок програми екс-президента є ринковим, але не 
консервативним. 

Індекс інструментальності (співвідношення інструментів 
до цілей) є однаковим у обох кандидатів, становить 0,6. Це 
означає, що лише 60% проголошених кандидатами цілей/прагнень 
містили в програмі інструменти їхньої реалізації. (Див. діаграми 
№7,8) 

Специфіка блоку: ані В. Зеленський, ані П. Порошенко не 
вживали в програмі слово "олігарх" і майже не оперували 
терміном "демонополізація". Це свідчить про те, що активний 
публічний дискурс щодо напрямів, темпів та етапів депатри-
моніалізації України відкладений, і через це викликає велике 
занепокоєння перспектива збереження домінування інтересів 
олігархату над інтересами суспільства під час формування 
реальних політик (у разі перемоги на виборах кожним 

37 Олег Устенко.: У Зеленского нулевая толерантность к коррупции // 
K.R.Y.M – червень 2019 р. URL: https: // l.facebook.com/l.php? 
u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSGg8qFeecjM%26f
bclid%3DIwAR2yi7oVBomaLKvTxqTlSJh-s684YuNsn

38 Економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Сергій 
Гурієв аналізує економічну програму Зеленського // Громадське. 11.07.2019. 
URL: https://hromadske.ua/posts/ekonomist-yevropejskogo-banku-rekonstrukciyi-
i-rozvitku-sergij-guriyev-analizuye-ekonomichnu-programu-zelenskogo
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кандидатом)39. Окремі аналітики наголошували на тому, що 
відсутність антиолігархічної складової в програмах двох 
кандидатів на посаду президента – закономірність, оскільки, за 
фактом, під час президентської кампанії 2019 р. українці обирали 
між "олігархом Порошенком та олігархом Коломойським", який 
активно підтримував Зеленського 40. 

Розвиток держави/демократії, зовнішня політика/досяг-
нення миру в програмах кандидатів. П. Порошенко пропонував 
українцям не припиняти будувати сильну європейську демократію 
із верховенством права. До 2023 р., на його думку, Україна мала 
подати заявку на вступ до ЄС, отримати та почати реалізовувати 
ПДЧ в НАТО, завершити реформування ЗСУ відповідно до 
стандартів НАТО. "Україна – це Європа" – такий наратив 
передвиборчої кампанії П. Порошенка, що дає абсолютно 
однозначну відповідь щодо геополітичної та ціннісної іденти-
фікації ним України та українців на сучасній політичній мапі світу. 
Така чітка геополітична та світоглядна позиція кандидата не мала 
стійкої підтримки з боку українців: за ситуацією на лютий 2019 р. 
51% українців прагнули вступу України до ЄС та 41% – вступу до 
НАТО41. 

П. Порошенко не обіцяв встановлення швидкого миру. Його 
позиція щодо відновлення територіальної цілісності України, 
повернення окупованих територій Донецької та Луганської 
областей і Криму передбачала продовження курсу, який було 
реалізовано протягом його президентства, а саме – через політико-
дипломатичний шлях, забезпечення єдності проукраїнської 
коаліції у світі, використання інструментів санкцій та механізму 
міжнародної місії ООН на всій території окупованого Донбасу. 
Фактично, це означає й "довгу гру", яку змушена була б проводити 
Україна, щоб врегулювати цю проблему згідно із власним, 
українським інтересом. 

39Фриланд Х. Плутократія. Київ: Наш формат. 2017. С. 293
40Гайдай С. Для Кремля Порошенко – гарант нескінченної слабкості 

України. Гордон. 19.04.2019 
41Геополітичні орієнтації жителів України: лютий 2019. 

КМІС.URL:http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=827&page=1
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Розуміючи все ще не абсолютну підтримку українцями 
європейської та євроатлантичної інтеграції, В. Зеленський уникав 
у програмних документах і визначення типу політичного режиму, 
який потрібно будувати в Україні у разі його перемоги на виборах, 
і фіксації геополітичних орієнтацій України. Якщо П. Порошенко 
прагнув європейської країни щасливих людей, то В. Зеленський 
пропонував будувати просто "країну своєї мрії", де "держава для 
людини, а не людина для держави". Відсутність відповіді в 
програмі В. Зеленського на сутнісні речі (тип режиму та його 
зовнішньополітична орієнтація) була компенсована егалітарними 
інструментальними речами (30% українців вважають відсутність 
справедливості однією з трьох головних проблем України). А 
саме – обіцянками використовувати інструменти дії прямої 
демократії (наприклад, через ухвалення на референдумі рішення 
про вступ до НАТО) та ухвалити закони, що а) зрівняють 
відповідальність перед законом політиків та звичайних громадян; 
б) сприятимуть кардинальному оновленню політичного класу 
через нову виборчу систему. 

71% українців вважать відсутність миру в Україні однією з 
топ-проблем42. Тому і В. Зеленський, і П. Порошенко багато 
розмовляли з виборцями на цю тему. Тим не менш, саме 
Володимир Зеленський став тим кандидатом, який здобув стійке 
позиціонування як кандидат "із мирним порядком денним". Чому? 
По-перше, його програма не кваліфікувала Російську Федерацію 
як агресора. По-друге, він не наполягав жорстко, як це робив 
П. Порошенко, на європейській та євроатлантичній інтеграції 
України, що дуже дратувало РФ під час каденції президента 
Порошенка. Інструментально, для встановлення миру В. Зе-
ленський запропонував розширення європейської проукраїнської 
коаліції гарантами безпеки України згідно з Будапештським 
меморандумом. 

42 Група «Рейтинг». Оцінка політичної ситуації в Україні. – жовтень, 
2019 р. URL:http: // ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_situacii_v_strane_19-
22_oktyabrya_2019_goda.html
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Важливий аспект: індекс інструментальності блоку 
"Війна, безпека, досягнення миру" в програмі В. Зеленського, де 
він пообіцяв "мир", дорівнює 0, це означає, що кандидат у 
президенти запропонував цілі, але не надав інструментів їх 
реалізації. (Див. діаграму №7). 

Що почули українці під час виборів? Зміст публічного 
дискурсу. Модернізація, її специфіка, її бачення кандидатами на 
посаду керівника держави не стали центром медійного дискурсу 
під час формальної та неформальної президентської кампанії в 
період 09.2018–04.2019. За межами публічної уваги українців 
залишилися майже всі теми, окрім війни та корупції. В 
українських традиційних медіа домінував не модернізаційний, а 
військовий дискурс43. (Див. діаграму №11). Це не дивно, оскільки 
публічний дискурс (навіть дискурс соціальних мереж) в Україні 
контролюється і корегується олігархами, які не зацікавлені в 
світоглядному дорослішанні українців і зростанні рівня політичної 
культури суспільства.  

43 Кононенко Н. Політична мова і є нашою політичною реальністю. 
URL:https://www.pravda.com.ua/columns/2019/06/6/7217316/
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*** 
1. У підсумку доречно зробити акцент на тому, що існують

важливі екзогенні процеси, які мала б враховувати розмова про 
майбутнє, якщо за нею заплановано реалізацію дій, здатних 
перетворити українців у модерну націю. Йдеться про:  

- уповільнення світової економіки протягом останніх трьох
років і негативний прогноз щодо її зростання у 2020–2021 рр. 
Економічна програма відповідальних претендентів мала б бути 
орієнтованою на забезпечення зростання надзвичайно залежної від 
світової кон’юнктури української економіки темпами швидшими, 
ніж світові;  

- в умовах Четвертої хвилі індустріальної революції більші
перспективи відкриваються перед тими країнами, які інвестують у 
науково-дослідницький і дослідницько-конструкторський потен-
ціал (НДДКП) та людський капітал. Програма відповідального 
кандидата на посаду президента мала б дати пояснення, де знайти 
можливості у бідній країні для інвестицій у високотехнологічні 
галузі та людей;  

- девальвація глобалістської адженди, зростання популяр-
ності протекціонізму, ерозія демократій та ліберальних цінностей. 
Програма відповідального кандидата мала б врахувати ці процеси, 
але при цьому продемонструвати розуміння того, що ліберальні 
цінності є світоглядним підґрунтям активної частини українського 
суспільства, що європейська та євроатлантична інтеграція стали за 
останні 5 років базовими наративами української модернізації, що 
необхідно зберегти консолідовану підтримку Києва з боку 
західних партнерів у протистоянні з РФ;  

2. Головні характеристики українського суспільства, які
визначають модернізаційні можливості, полягають в тому, що: 

- воно залишалося бідним та, переважно, нещасливим;
- домінуючим типом поведінки є патернальний, домінуюча

система цінностей – "цінності виживання"; 
- світогляд українців залишився дуальним; з’явилася ще одна

лінія розділу – ставлення українців до фіналізації російсько-
української війни; 
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- вплив олігархів залишився дуже високим, Україна зберегла
всі ознаки патримоніальності (бідність, соціальна астенія, 
аморальність політичного класу, високий рівень корупції та 
монополізації);  

- політична/ідеологічна ідентифікація майже у 50% українців
відсутня, 15% українців ідентифікують себе із лівими та 
лівоцентристськими ідеологічними проектами, які передбачають 
високу присутність держави в усіх сферах життя людини;  

- українське громадянське суспільство стає все більш
активним та структурованим, але кількість активних пасіонарних 
громадян збільшується дуже повільно та не перевищує 13%. Саме 
тут сконцентровані ті, хто вважає себе ліберальними соціалістами 
чи лібертаріанцями; 

3. Програми таких учасників президентських виборів, як
Ю. Тимошенко, А. Гриценко, О. Ляшко, А. Садовий, Ю. Бойко, є 
соціал-демократичними. Запропоновані ними цілі та інструменти 
поєднують існування ринкової економіки зі сильним, домінантним 
впливом держави, демократії і авторитарного стилю керування 
країною. 

4. Програми учасників другого туру В. Зеленського та
П. Порошенка було проаналізовано на предмет їх наповнення 
інструментами реалізації заявлених цілей. Інструментальний 
індекс (instrumental index), який є співвідношенням суми уточне-
них та не уточнених інструментів до загальної кількості завдань, 
зафіксованих у програмі В. Зеленського, майже на 20% вищий, ніж 
аналогічний показник програми П. Порошенка. Індекс пророб-
леності програми (realism index), який демонструє співвідношення 
уточнених (конкретних) дій до загальної кількості завдань/праг-
нень, у 2,5 раза вищий у П. Порошенка, порівняно із аналогічним 
показником В. Зеленського. В його програмі найменш наповненим 
іструментами реалізації блоком був блок "війна/безпека", у 
П. Порошенка – "цифрова модернізація" та "антикорупція" 

5. Соціогуманітрний блок програми В. Зеленського складаєвся
з елементів соціал-демократичного дискурсу на рівні мети 
(заклики до справедливості, рівності та свободи) та міксу соціал-
демократичних, ліберальних та лібертаріанських – на рівні 
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інструментів її досягнення. Питання "мови та віри" як ціннісних 
інструментів формування єдиної нації винесені за межі програми. 
Вважаємо, що В. Зеленським зроблена акцентована спроба 
запропонувати українцям людиноцентричний національний 
проект, не прив’язаний до ліберально-демократичної ціннісної 
парадигми. Соціогумантірний блок програми П. Порошенка містив 
переважно соціал-демократичний дискурс із визнанням ролі 
ринкових інструментів у розвитку людського капіталу. На 
ціннісному рівні П. Порошенко вбудовував Україну в ліберально-
демократичний концепт Західного світу, доповнюючи його 
державницькими опціями.  

6. Економічний блок програми В. Зеленського можна вважати 
лібертаріанським, оскільки кандидат запропонував обмежити 
втручання держави в економіку, збільшити конкуренцію, запровади-
ти ринок землі, залучити іноземні інвестиції та спробувати зробити 
управління більш сервісною фукцією. Спроможна держава 
(strongstate) та лібералізація – це алготрим зростання економіки та її 
шлях монтажу в глобальний контекст для В. Зеленського. За 
П. Порошенком, обрання економічних точок зростання 
(growthpoints), які через інтенсивний розвиток та інтеграцію у 
світовий розподіл праці будуть здати "витягнути" решту економіки. 
Програма кандидата П. Порошенка дещо стриманіша, ніж у його 
конкурента, в плані демонстрації лояльності економічним свободам. 
Серед слабких місць/ризиків економічних програм обох кандидатів – 
це відсутність дискурсу, спрямованого на обмеження присутності 
олігархів в економіці країни, що ставить під сумнів перспективи 
депатримоніалізації України.  

7. Порошенко – глобаліст: для нього демократична Україна є 
частиною Західного світу, його системи безпеки та ліберально-
демократичних цінностей. Тому продовження активного інтегра-
ційного руху до ЄС та НАТО, дотримання західних стандартів 
безпеки, демократії та світогляду – мета програми кандидата в 
частині зовнішньої політики. В умовах девальвації цінностей та 
інститутів глобалізованого світу, нестійких зовнішньополітичних 
орієнтацій більшості українців автори програми В. Зеленського 
залишили кандидату більший простір для меневру у питаннях 
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зовнішньополітичних коаліцій – програма В. Зеленського майже 
позбавлена геополітичних глобалістських маркерів. У той же час, 
прагнення В. Зеленського більш активно використовувати 
інструменти прямої демократії (навіть у випадку з референдумом 
щодо НАТО), зрівняти еліту та простих українців в питанні 
юридичної відповідальність за скоєні злочини, сформувати новий 
не корумпований політичний клас є ознакою егалітарності його 
програми, що, до певної міри, є антитезою порядку денному 
глобалістів. Відсутність геополітичної рамки, безумовно, є ризи-
ком, який у поєднанні із гібридністю ціннісного світу українців, 
російсько-українською війною та економічною слабкістю може 
стати базою для неочікуваних компромісів з боку України.  

8. Важливо знати, що і П. Порошенко, і В. Зеленський ставили
за мету досягнення миру Україною та деокупацію неконтрольо-
ваних Києвом територій. Різниця полягала у двох моментах. По-
перше: Порошенко визнавав окупантом Російську Федерацію, 
В. Зеленський казав про абстрактного "агресора". По-друге: 
учасники другого туру президентської електоральної кампанії 
казали про різні формати досягнення миру. П. Порошенко 
пропонував традиційний політико-дипломатичний шлях за участі 
проукраїнської коаліції у складі західних партнерів України, 
використання санкцій, а отже – продовження Мінського та 
Нормандського форматів. У разі потреби – введення міжнародної 
місії ООН на всій території окупованого Донбасу. В. Зеленський 
пропонував імпровізувати, а саме – збільшити склад європейської 
проукраїнської коаліції гарантами безпеки України згідно з 
Будапештським меморандумом. Нагадаємо, що Індекс інструмен-
тальності блоку "війна/безпека" в програмі В. Зеленського 
дорівнює нулю.  

9. Через певну контрольованість інформаційного простору
олігархатом українське суспільство під час президентської 
електоральної кампанії 2019 року було позбавлене можливості 
глибоко розібратися в специфіці бачення майбутнього кандида-
тами на посаду президента. Замість глибокого аналізу планів 
В. Зеленського та П. Порошенка суспільству був запропонований 
керований популістський дискурс, який точився навколо теми 
війни та корупції.  
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2.2. КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
У ПРОГРАМАХ УЧАСНИКІВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ 

ВИБОРІВ В УКРАЇНІ 

"Електоральна революція", яка відбулася в Україні у 2019 р., 
створила тут новий політичний ландшафт, де один політичний 
проект (навряд чи доречно застосовувати у цьому випадку термін 
"політична партія") вперше в історії України здобув абсолютну 
перемогу на парламентських виборах як у загальнонаціональному, 
так і у мажоритарних округах.  

Як могло статися, що політичний проект, про який практично 
ніхто не знав (базою для свого створення партія "Слуга народу" 
використала маловідому "Партію рішучих змін"), здобув на 
парламентських перегонах 73% голосів виборців, у той час як 
політичні партії, які мають давню політичну історію, разом 
набрали тільки 27% голосів? Може, політична програма "Слуги 
народу" була більш привабливою для виборця? Чи інші політичні 
партії не змогли запропонувати привабливої перспективи для 
громадян України? Відповідь лежить на поверхні. Український 
виборець у своїй переважній більшості не орієнтується на зміст 
програм політичних партій, часто не має жодного уявлення про 
основні напрями зовнішньої та внутрішньої політики в їх 
програмах. Обличчя лідера партії, емоційне, а не раціональне 
сприйняття – ось основа електоральної поведінки переважної 
частини українських виборців. Додам до цього й традицію майже 
тотальної недовіри взагалі до "влади", до старих політичних партій 
і запит на нові обличчя. Це й є колективний електоральний 
портрет сучасної України.  

У країнах розвинутої демократії передвиборчі програми 
політичних партії відіграють значну роль у виборчих перегонах, 
окреслюють основні концепти національного розвитку, позиції 
щодо основних засад внутрішньої та зовнішньої політики, 
механізми реалізації партійних програмових принципів. Натомість 
передвиборчі програми українських політичних партій від-
різняються абстрактністю цілей ("за все добре проти усього 
поганого"), відсутністю засобів досягнення мети, популізмом, 
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неідеологічністю, намаганням бути "партією для всіх", а не для 
конкретної верстви населення.  

Аналіз концепцій національного розвитку України варто 
розпочати з передвиборчої програми переможця парламентських 
перегонів – партії "Слуга народу". Для зручності аналізу варто 
розглянути основні блоки програми: зовнішня політика і політика 
безпеки; внутрішня політика; соціальна політика; гуманітарна 
політика.  

Програма партії "Слуга народу" у кластері "зовнішня політика і 
політика безпеки" залишає простір для різних тлумачень. Партія 
збирається і надалі реалізовувати Угоду про асоціацію з ЄС і 
розширювати співпрацю з Євросоюзом, паралельно перезаванта-
жувати відносини з сусідніми державами, проте жодної конкретики 
щодо напрямів перезавантаження програма не містить. У програмі 
партії немає й конкретики щодо принципів, цілей та засобів її 
реалізації. Зокрема, хоча цілком конкретними механізмами втілення 
рішень є "законодавчий супровід ініціатив Президента"1, підтримка 
"ініціативи Президента щодо перезавантаження відносин із 
найближчими сусідами України на Заході" та прийняття "законів, 
необхідних для виконання Угоди про Асоціацію між Україною та 
ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО", запровадження 
"найжорсткіших покарань за корупцію та розкрадання у Збройних 
силах і Міноборони"2 залишається гаслом без конкретизації строків 
та заходів для його втілення.   

У сфері зовнішньої політики "Слуга народу" уникає давати 
чітке зобов’язання щодо вступу до ЄС і НАТО, а також пропозиції 
щодо відновлення суверенітету над окупованими територіями. У 
сфері інформаційної безпеки "Слуга народу" бере на себе 
зобов’язання створити "систему інформаційної реінтеграції 
мешканців окупованих територій в Україну"3. Проте, з огляду на 
декларативний характер програми, будь-які подробиці щодо 
змістовного втілення такої системи відсутні. 

1 Програма партії "Слуга народу". URL: https://sluga-narodu.com/program 
2 Там само. 
3 Там само. 
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У сфері внутрішньої політики "Слуга народу" виступає за 
скасування недоторканності народних депутатів, запровадження 
механізму їхнього відкликання. Хоча є способи обмеження 
недоторканності, але правляча партія домагається повного її 
скасування, і тоді на народних обранців стане набагато легше 
тиснути. Щоб запобігти тиску на членів парламенту, у Європі 
багато країн надають їм захист, але він обмежений і може бути 
знятий у разі кримінального провадження проти депутата або його 
затримання на місці злочину. 

Громадяни, за планами партії, мають більше впливати на 
владу через референдуми і можуть накладати "народне вето" на 
закони (до речі, дуже схожі ініціативи мають і в "Опозиційній 
платформі – За життя"). Реформа децентралізації, згідно з 
програмою партії, має бути продовжена. 

Партія виступає за вибори за пропорційною системою з 
відкритими списками та електронне голосування. Зараз такої опції 
немає, за політиків голосують готовим "пакетом". Утім, в останні 
дні своєї каденції Верховна Рада України VIII скликання ухвалила 
Виборчий кодекс, який якраз і передбачає пропорційну систему з 
відкритими списками, але Президент України цей кодекс не 
підписав. 

Антикорупційні органи хочуть зробити незалежними, 
прокуратуру перезапустити, а громадянам давати винагороду за 
виявлення корупції. 

Головний акцент економічної політики – на підтримці 
інновацій, але без жодної конкретики. Політики хочуть провести 
"національний економічний аудит"4, демонополізацію ключових 
галузей, сприяти іноземним інвесторам. Окрім цього, планують 
просувати українські товари на глобальні ринки. 

Також у планах зменшення єдиного соціального внеску 
(ЄСВ), переведення податкових і митних процедур у цифровий 
формат, фіксація податків для ФОПів, спрощення відкриття і 
закриття бізнесу. Ще є ініціатива створення можливості один раз 
легалізувати свої капітали некримінального походження за 
                                                 

4 Програма партії "Слуга народу". URL: https://sluga-narodu.com/program 

https://www.dw.com/uk/депутатська-недоторканність-як-з-цим-у-європі-та-сша-17102017/av-41004279
https://vybory.detector.media/2019/07/11/rada-uhvalyla-vyborchyj-kodeks-z-vidkrytymy-spyskamy/
https://vybory.detector.media/2019/07/11/rada-uhvalyla-vyborchyj-kodeks-z-vidkrytymy-spyskamy/
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пільговою ставкою. Крім того, у програмі партії – позбавлення 
СБУ, ГПУ та Нацполіції "функцій ущемлення бізнесу". У 
Державної фіскальної служби, згідно з програмою, має залиши-
тися лише функція сервісу. 

В енергетичній сфері допомагатимуть розвивати "зелену" 
енергетику, хоча паралельно "збільшуватимуть видобуток енерго-
ресурсів". У житлово-комунальному господарстві – "оптимізу-
вати" тарифи. 

Гуманітарний блок програми передбачає, що партія "Слуга 
народу" буде підтримувати українську мову та культуру через 
податкові стимули й державне фінансування; покращувати 
контакти з діаспорою; розробить систему інформаційної реінтегра-
ції мешканців Донбасу і Криму. Партія обіцяє запустити другий 
рівень державного пенсійного забезпечення – загальнообов’язкову 
накопичувальну систему, замість солідарної, яка діє в Україні. 

Планується всеукраїнський перепис населення та аудит 
системи соціального забезпечення, монетизація соціальних пільг, 
оптимізація освітніх закладів та оновлення інфраструктури. 

Щодо охорони здоров’я в планах "Слуги народу" – 
обов’язкове медичне страхування. Зазначимо, що нині діє так 
зване державне страхування, за рахунок чого кожен має право на 
"безкоштовну медицину". Також хочуть ввести "чіткий і 
зрозумілий гарантований пакет медичних послуг"5.  

У планах партії – повернути відповідальність чиновників за 
незаконне збагачення (Конституційний Суд скасував цю статтю 
Кримінального кодексу в лютому 2019 р.), впровадити обов’язкову 
конфіскацію майна корупціонерів і "перезавантажити 
прокуратуру"6.  

Також партія пропонує "перезавантажити" Вищу раду право-
суддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, зменшити судовий 
збір, запустити інститути мирових суддів і суду присяжних.  

Партія "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) 
утворилася шляхом виділення із "Опозиційного блоку", який сам 

5 Програма партії "Слуга народу". URL: https://sluga-narodu.com/program 
6 Там само. 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-47385331
https://www.bbc.com/ukrainian/features-47385331
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був перетвореною версією колишньої Партії регіонів. ОПЗЖ 
відзначилася тим, що взагалі відмовилася визнавати факт 
російської агресії та окупації Криму й Донбасу, натомість прямо 
запропонувала втілювати таку безпекову і зовнішню політику, яка 
б дістала беззаперечне схвалення Росії. ОПЗЖ своєю ключовою 
перевагою вважає наявність власної концепції врегулювання кризи 
та мирної реінтеграції "територій, які наразі контролюються 
урядами ОРДЛО"7. Тим самим ОПЗЖ стала єдиною парламент-
ською фракцією, що розглядає Росію не як ворога і агресора, а 
державу, що має вирішальне значення для мирного врегулювання і 
що саме її згода на будь-який мирний план є запорукою настання 
миру. 

На користь свого плану та своєї позиції ОПЗЖ наводить дані 
соціологічних досліджень про прагнення українців до миру. 
Водночас ОПЗЖ ігнорує дані інших досліджень, що свідчать про 
те, що більшість українців оцінює вплив Росії як негативний, не 
підтримує проект автономії ОРДЛО, виступає проти проведення 
виборів на умовах бойовиків, проти надання їм повної амністії. 

На відміну від інших партій, ОПЗЖ пропонує деталізований, 
покроковий порядок втілення свого мирного плану, що надає йому 
цілісного, послідовного та реалістичного вигляду. Програма 
ОПЗЖ не містить жодних положень щодо розвитку сектору 
безпеки і оборони. Таким чином, не зрозуміло, які заходи потрібно 
втілювати у безпековій політиці, щоб реалізувати проголошений 
ОПЗЖ "активний нейтралітет України у військово-політичній 
сфері" та неучасть у будь-яких військово-політичних союзах. 

ОПЗЖ вважає, що зможе зупинити бойові дії на Донбасі. 
Шлях до цього – "діалог та компроміси" у "чотирикутнику Київ – 
Донецьк – Луганськ – Москва"8, надання Донбасу автономії й 
ухвалення закону про амністію та вільну економічну зону. 

В економічній політиці партія хоче припинити санкції проти 
Росії та переглянути умови участі у Світовій організації торгівлі та 
зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом. 

7 Програма партії "Опозиційна платформа – За життя". URL: 
http://zagittya.com.ua/ua/page/programma.html 

8 Там само. 

https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-naselennya-shchodo-vplivu-na-ukrainu-inshikh-krain
https://dif.org.ua/article/poshuki-shlyakhiv-vidnovlennya-suverenitetu-ukraini-nad-okupovanim-donbasom-stan-gromadskoi-dumki-naperedodni-parlamentskikh-viboriv
https://dif.org.ua/article/poshuki-shlyakhiv-vidnovlennya-suverenitetu-ukraini-nad-okupovanim-donbasom-stan-gromadskoi-dumki-naperedodni-parlamentskikh-viboriv
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Паралельно ОПЗЖ обіцяє сприятливий інвестиційний клімат 
(яким чином не уточнюється), введення податку на виведений 
капітал та скасування податку на прибуток, вирішення питання 
щодо ринку землі через референдум, зниження податкових ставок 
і введення податкових канікул для суб’єктів малого і середнього 
бізнесу. 

Платформа пропонує власні моделі національної інтеграції 
через перегляд попередньої політики в мовній, релігійній сферах, 
відмову від попередньої державної політики: "п’ять років влада 
систематично порушувала права і обмежувала свободи мільйонів 
українських громадян"9. Декларується "політика примирення та 
згоди, яка дозволяє об’єднати українців від Заходу до Сходу та від 
Півночі до Півдня, "зшити" країну", захист прав російськомовних 
громадян. Пропонується "скасування антиконституційних, дискри-
мінаційних законів про мову, освіту, перейменування церкви; про 
декомунізацію, люстрацію, тощо; звільнення усіх політичних 
в’язнів попереднього режиму". В цьому випадку йдеться фактично 
про ревізію попередніх політичних установок у сфері політики 
ідентичності.  

Партія "Батьківщина" йшла з програмою "Новий курс 
України". З однойменною програмою, але значно ширшою, на 
президентські вибори йшла Юлія Тимошенко. Реалізувати її 
перший етап обіцяють за перші 100 днів після парламентських 
виборів.  

У сфері зовнішньої політики "Батьківщина" обіцяє 
продовжувати втілення Угоди про асоціацію з ЄС. Щодо Донбасу 
партія наголошує, що розгляд цього питання має йти в єдиному 
пакеті з питанням Криму. Наголошується, що Росія має звільнити 
всіх українських в’язнів сумління, полонених і заручників. 
Ключовою пропозицією партії є запровадження переговорного 
формату "Будапешт+". Порівняно з існуючим "нормандським 
форматом", він має включати представників США, 
Великобританії, КНР та Верховного комісара ЄС з питань безпеки. 
Хоча "Батьківщина" виступатиме ініціатором скликання такого 

9 Програма партії "Опозиційна платформа – За життя". URL: 
http://zagittya.com.ua/ua/page/programma.html. 
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формату переговорів, проте віддає іноземним державам право на 
ухвалення "стратегії миру" та не пояснює, які саме гарантії 
безпеки вимагатиме від держав-гарантів. 

Відсутнє також пояснення, яким чином цей план миру буде 
втілений Україною та які закони чи зміни до Конституції 
знадобляться для цього. Також не пояснюється, яким чином 
Україна буде добиватися від іноземних держав посилення санкцій 
проти РФ і які санкції дозволять підвищити ціну окупації та 
утримання Криму й Донбасу. 

Пропозиції "Батьківщини" щодо Збройних сил більш 
конкретні порівняно зі зовнішньополітичною частиною. Так, 
"Батьківщина" зобов’язується дотримуватися норм Законів "Про 
оборону України", "Про національну безпеку" та Воєнної 
доктрини, які містять вимогу спрямовувати на потреби ЗСУ не 
менше 3% ВВП. 

Економічна політика. "Батьківщина" планує скасувати 
37 податків і зборів, зокрема, податок на спадок, держмито та 
судовий збір, замінити податок на додану вартість та податок на 
реалізацію. Згідно з планами партії буде відновлення макро- та 
мікрокредитування бізнесу на європейських умовах"10, 
запроваджено програму довгострокового мікрокредитування для 
молодих підприємців. 

Партія виступає за продовження мораторію на продаж землі, а 
надання права викуповувати її лише державі. Стратегія 
"Батьківщини" в агросекторі – "державна підтримка малих та 
середніх фермерських господарств і сільськогосподарських 
підприємств"11. В енергетиці – акцент на відновлювальних 
джерелах поряд зі "стрімким розвитком власної вугільної галузі". 
Плюс "демонополізація імпорту газу"12 і біржова торгівля всіма 
енергоресурсами. 

"Батьківщина" виступає за запровадження страхової медицини 
"за рахунок коштів роботодавців з одночасним зменшенням удвічі 

10 Програма партії "Батьківщина". URL: https://ba.org.ua/programm/ 
11 Там само. 
12 Там само. 

https://ba.org.ua/programm/
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податкового навантаження на їх підприємства". Така модель, на 
думку партії, здатна забезпечити безкоштовне лікування громадян. 

У гуманітарній сфері "Батьківщина" говорить про необхід-
ність державної підтримки, у т. ч. фінансової, української 
кіноіндустрії, книговидавництва, україномовного контенту на 
радіо та телебаченні. Крім того, передбачається залучення 
недержавних коштів у цю сферу шляхом ухвалення закону про 
меценатство, що сприятиме розвитку цієї позиції. 

В освітній сфері пропонується докорінно переглянути 
системоутворюючі фінансові чинники поза залежністю від форми 
власності освітнього закладу, "гроші" мають йти за учнем, 
пропонується підвищення заробітної плати вчителям. 

Політична партія "Європейська солідарність" (ребрендинг 
"Блоку Петра Порошенка") основними своїми завданнями у 
зовнішній політиці та політиці безпеки вважає вступ до ЄС, 
інтеграцію України до енергетичного та цифрового ринку ЄС, 
наближення до стандартів Шенгенської зони та поглиблення 
митного співробітництва. Також партія виступає за збереження 
єдності "міжнародної коаліції" та посилення санкцій проти Росії, 
привернення уваги міжнародної спільноти до Криму та Донбасу, а 
також притягнення РФ до відповідальності за злочини. 
"Євросолідарність" підтримує введення миротворців ООН на всю 
територію окупованого Росією Донбасу. Партія не оминула увагою 
й необхідність усунення загроз в інформаційній та кіберсфері. 

Передвиборча програма обіцяє новий рівень забезпечення для 
армії13 та її модернізацію, розвиток ракетних технологій для 
протиповітряного щита України, авіації та флоту. З цією метою 
має розвиватися вітчизняний оборонний комплекс, підтримуватися 
створення особливих економічних та інституційних умов14, проте 
зміст цих умов не розкривається. Більш чіткою є обіцянка сприяти 
розширенню співробітництва з розробок озброєння та військової 
техніки зі США, Канадою, країнами ЄС, Південно-Східної Азії. 

13 Програма партії "Європейська солідарність". URL: 
https://solydarnist.org/?page_id=915 

14 Там само. 

https://solydarnist.org/?page_id=915
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Виборча програма вказує на пріоритетні напрями таких розробок – 
ракетні технології для протиповітряного щита України, авіації і 
флоту, забезпечення війська усім необхідним для сучасного бою. 
Утім, окрім загальної цифри видатків на оборону в 5% ВВП, 
програма не вказує, яка саме частка має йти на потреби розвитку 
ОПК. 

У частині соціального захисту військовослужбовців програма 
"Євросолідарності" містить надто декларативний та популістський 
підхід: "Рівень заробітних плат та соціальний захист учасників 
бойових дій має відповідати стандартам кращих армій світу"15. 
Адже кращі армії світу мають найбільш економічно розвинуті 
держави, що означає неможливість виконання цієї обіцянки за 
нинішнього стану української економіки. 

В економічній сфері, на думку партії, треба позбавити 
правоохоронні органи й органи безпеки повноважень втручатися в 
господарську діяльність. Натомість має бути "єдиний орган 
фінансової безпеки". Політики заявляють про своє бажання 
розвивати малий і середній бізнес, спрощуючи його регуляцію, 
впроваджуючи "однакові правила для всіх і розширюючи 
можливості кредитування", збереження єдиного податку. 

У розділі програми "енергетика" містяться положення щодо 
"диверсифікації джерел постачання енергоносіїв"16. Проблема 
залежності від російського газу не згадується безпосередньо, 
однак партія пропонує на додаток до збільшення внутрішнього 
видобутку розвивати альтернативні джерела енергозабезпечення 
та запроваджувати енергозберігаючі технології. Водночас 
"Євросолідарність" не заперечує проти збереження транзиту 
російського газу. Навпаки, пропонується залучати "фінанси ЄС та 
інших західних учасників" до модернізації української 
газотранспортної системи. 

15 Програма партії "Європейська солідарність". URL: 
https://solydarnist.org/?page_id=915. 

16 Там само. 

https://solydarnist.org/?page_id=915
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Також партія виступає за заміну податку на прибуток для 
підприємств податком на виведений капітал, спрощення умов 
експорту та імпорту товарів з ЄС. Загалом, партія обіцяє сприяти 
створенню робочих місць з високими зарплатами, стимулюючи 
залучення інвестицій, освіту та інновації. У планах – інтеграція 
України до внутрішнього ринку ЄС. Двигуном економічного 
зростання вважаються інновації, а наука й технології називаються 
"інтелектуальною інвестицією в ключові галузі". 

У гуманітарній сфері "Європейська солідарність" виступає за 
підтримку української мови за забезпечення прав меншин, хоча в 
програмі відзначено, що цього вже й так досягнуто. Партія 
орієнтована на посилення громадянської освіти, з тим щоб навчити 
громадян захищати свої права. Взагалі "Євросолідарність" 
зазначає, що "держава має інвестувати у реформування і розвиток 
освіти, сприяти тіснішій її взаємодії з економікою"17. 

Щодо медицини, партія вважає за необхідне завершення 
медичної реформи. У питаннях культури партія обіцяє "задіяти 
можливості культурної дипломатії, активність українських 
експортерів, підтримку української діаспори" та "сприяти моді на 
Україну, відкриваючи її для світу"18. 

Партія "Європейська солідарність" заявляє про необхідність 
захисту інформаційного простору від антиукраїнської пропаганди 
та гібридної інформаційної війни з боку Російської Федерації: 
"Має бути створена ефективна система розпізнавання неправдивої 
інформації, "фейків" і їх спростування… В освітні програми всіх 
рівнів мають бути включені елементи медіаграмотності, 
критичного мислення, вміння працювати з різними джерелами 
інформації та оцінювати їх", – зазначає партія у своїй розширеній 
програмі. 

У виборчій програмі партія "Євросолідарність" декларує 
підтримку української мови (з забезпеченням прав меншин), 
політику деколонізації як кроки, які стверджують українську 

                                                 
17 Програма партії "Європейська солідарність". URL: 

https://solydarnist.org/?page_id=915 
18 Там само. 
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самобутність. Нею пропонується як провідний слоган – "інтеграція 
українського суспільства", наголошується на національно-
патріотичному вихованні, втім, не означено всі шляхи та 
механізми в парламенті, яким способом такі декларації будуть 
досягнуті. Йдеться про розвиток місцевої інфраструктури, 
збереження і відновлення пам’яток, підтримку локальних і 
національних культурних проектів. 

Політична партія "Голос" – одна з найновіших партій України. 
У травні 2019 р. заради створення "Голосу" перейменували партію 
"Платформа ініціатив", яка була зареєстрована у лютому 2015 р. 
Ціннісними орієнтирами для "Голосу" є держава, що забезпечує 
комфорт і безпеку, справедливість, розумне використання 
державних і приватних ресурсів, справедливу платню за необхідні 
медичні послуги, гідну винагороду, гідну кар’єру, які є певним 
відлунням соціалістичної ідеології. Націонал-демократизм 
присутній слоганами "об’єднати українську націю, цементуючи її 
ідентичність", "перемога українського духу, перемога справед-
ливості"19. Загалом партію можна назвати центристською. 

У зовнішній політиці партія "Голос" хоче рухати країну в 
напрямі членства в ЄС. Цьому питанню та питанням безпеки 
присвячено окремий розділ програми. Наголошується на 
необхідності повернення Криму та окупованих територій Донбасу, 
ствердження гідних умов для військовослужбовців, підвищення 
боєздатності Збройних сил України за рахунок прозорих 
закупівель та інших вимог відбору. Партія збирається спиратися на 
досвід Швейцарії та Ізраїлю у створенні системи територіальної 
оборони та військового резерву. Глобальне ж завдання – 
впроваджувати військові стандарти НАТО і рухатись у бік 
членства в альянсі. 

В економічній сфері основний акцент зосереджений на 
ІТ-індустрії. Партія збирається встановити і зафіксувати для 
ІТ-сектору низький рівень податків, скасувати норми трудового 
кодексу і якось інакше його регулювати. "Голос" обіцяє 
переглянути всі види взаємодії між державою та бізнесом і 
                                                 

19 Програма партії "Голос". URL: https://goloszmin.org/program 

https://goloszmin.org/program
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перевести їх у повністю електронну форму. Підкреслюється, що 
силові структури мають бути позбавлені повноважень у сфері 
розслідування економічних злочинів, а виконувати цю функцію 
повинен новий орган. Також партія хоче зробити державний 
апарат "компактним і ефективним" і скоротити "непотрібну 
частину його функцій"20. 

Політики запевняють, що будуть розробляти збалансований 
державний бюджет, зупинять злочинні схеми на митницях, 
збережуть незалежність Нацбанку від олігархів, диверсифіку-
ватимуть український експорт, просуватимуть збільшення 
видобутку власних енергоресурсів, і водночас сприятимуть 
використанню відновлювальних джерел електроенергії. 

"Голос" виступає за прозорий земельний ринок з орендою її 
через електронний аукціон і законодавчими обмеженнями для її 
купівлі. 

У програмі партії підкреслюється необхідність прискорення 
реформи шкільної освіти і розвитку мережі опорних шкіл, 
безкоштовних он-лайн-курсів. Передбачається право для студентів 
самим обирати собі навчальні дисципліни. Для науки – 
міжнародний аудит установ та на базі цього ухвалення рішень про 
їхнє фінансування, викорінення академічного плагіату. В освітній 
сфері партія "Голос" орієнтується на те, щоб школа працювала на 
виявлення та розвиток талантів кожної дитини, а не на заучування 
інформації. Планується підвищити престижність професійної 
освіти серед молоді.  

Партія просуває завершення реформи охорони здоров’я, 
запуск системи eHealth, розширення державного фінансування 
ліків, зміни регулювання фармацевтичного ринку. 

Щодо громадян, які лишилися на окупованих територіях, 
"Голос" пообіцяв робити те, що виконується на даний момент 
(виплата пенсій, навчання для молоді, спрощення адмінпослуг). 
Утім, і в цьому разі "Голос" не конкретизував, що саме партія 
збирається змінювати, порівняно з поточною ситуацією. 

20 Програма партії "Голос". URL: https://goloszmin.org/program 

https://goloszmin.org/program
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Так само з програми не зрозуміло, яким саме чином "Голос" 
збирається підтримувати "кримськотатарське населення…як 
корінне населення України, яке опинилося в окупації" (сам термін 
ставить питання чим "населення" відрізняється від "кримсько-
татарського народу", а "корінне населення" від "корінного 
народу"). Окрім того, не зрозуміло, чому "Голос" виділяє у 
програмі лише один етнос і нічого не згадує про інших, у тому 
числі про етнічних українців. У виборчій програмі партія "Голос" 
пропонує сформувати нові, сучасні культурні традиції, які здатні 
"остаточно об'єднати українську націю, цементуючи її 
ідентичність". 

Партія збирається здійснювати перезавантаження судів згідно 
з новими вимогами. Також пропонується запровадити інститут 
приватних виконавців; створити повноцінні суди присяжних для 
окремих категорій справ; запровадити електронний документообіг 
у судах. 

"Голос" виступає за посилення повноважень НАБУ і 
перезавантаження САП та НАЗК. Політики хочуть повернути 
кримінальну відповідальність за незаконне збагачення високо-
посадовців і прибрати право на заставу у разі вчинення 
корупційних злочинів. 

Передвиборча програма партії часто-густо не містить 
конкретних пропозицій або ідей, а переважно констатує наявні 
проблеми. Обіцянки сформульовані таким чином не є вимірю-
ваними і не мають строків виконання. Водночас, повна версія 
програми, розміщена на веб-сайті партії, містить перелік 
конкретних положень, зокрема законів, які треба ухвалити. 

У соціологічному опитуванні, проведеному Центром 
Разумкова 5–11 липня 2019 р., респондентам було запропоновано 
визначити своє ставлення до деяких програмних пропозицій 
партій. Опитування засвідчило: зазвичай програмні пропозиції 
сформульовані таким чином, що підтримуються переважною 
більшістю опитаних. Однак у передвиборчих програмах деяких 
партій (у т. ч. й тих, що пройшли до Парламенту) присутні досить 
контраверсійні тези, які не сприймаються значною частиною 
суспільства. Зокрема, програма ОПЗЖ містить ініціативи, які 
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суспільство скоріше не підтримує (ідеться про надання 
автономного статусу Донбасу як невід’ємній складовій частині 
України шляхом внесення змін до Конституції та законів України, 
прийняття закону про амністію, закону про вибори та закону про 
вільну економічну зону на Донбасі, "скасування прийнятих 
нинішньою владою законів про мову, освіту, перейменування 
церкви; про декомунізацію, люстрацію"). Скоріше негативне 
ставлення до цих пропозицій зафіксоване серед виборців 
"Європейської солідарності", "Голосу" та "Батьківщини".   

Водночас, серед прихильників "Слуги народу" приблизно 
однаковий рівень як підтримки, так і несприйняття цих ініціатив, 
що є свідченням "роздвоєності" електорату цієї партії та 
своєрідною "ціною" її рівномірної підтримки в різних регіонах. 
Ініціативи ОПЗЖ щодо зовнішньої політики (забезпечення 
активного нейтралітету України у військово-політичній сфері та 
неучасть у будь-яких військово-політичних союзах, припинення 
політики обопільних санкцій та відновлення взаємовигідних 
торговельно-економічних зв’язків з Росією та країнами СНД) 
підтримували і не підтримували практично однакові частки 
опитаних. Проти таких рішень налаштована переважна більшість 
виборців "Європейської солідарності" та "Голосу", 30–40% 
виборців "Слуги народу" та "Батьківщини". Також до 
суперечливих, хоч і дещо більш популярних, можна віднести 
ініціативи ОПЗЖ щодо припинення економічної блокади Донбасу, 
забезпечення прямих перемовин у чотирикутнику Київ–Донецьк–
Луганськ–Москва (проти них виступає значна частина суспільства, 
в т.ч. більшість виборців "Європейської солідарності" та "Голосу")  

Своєю чергою, виборці ОПЗЖ переважно негативно 
ставилися до деяких програмних тез інших партій: реалізація 
курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. В різних 
конотаціях ця теза присутня у програмах кількох партій, та 
найбільше – у "Європейської солідарності", яка ставить за мету 
досягнення політичних, економічних, безпекових і правових 
критеріїв, необхідних для подання заявки на вступ до ЄС і 
отримання Плану дій членства в НАТО вже у 2023 р., інтеграцію 
України до енергетичного та цифрового ринку ЄС, наближення до 
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стандартів Шенгенської зони та поглиблення митного спів-
робітництва, введення миротворців ООН на всю територію 
окупованого Росією Донбасу, підтримку української мови (із 
забезпеченням мовних прав меншин), здійснення політики 
деколонізації та інших кроків, які стверджуватимуть українську 
самобутність.  

Таким чином, найбільш контраверсійними і потенційно 
конфліктогенними виявилися безпекові, геополітичні та соціо-
культурні ініціативи ОПЗЖ (вони не сприймаються великою 
частиною суспільства). Водночас, більшість виборців ОПЗЖ не 
сприймають наявні у програмах інших партій ідеї зближення з ЄС 
і НАТО та деякі інші положення програми "Європейської 
солідарності" (пропонована нею культурна політика, введення 
миротворців ООН на окуповані території Донбасу). Така ситуація 
може бути наслідком свідомої електоральної стратегії ОПЗЖ, 
спрямованої, передусім, на концентрацію та консолідацію 
власного електорату, а не на його розширення. [Див. 
докладніше:21].  

Можна дійти загального висновку, що політичні програми 
учасників парламентських перегонів є неконкретними, 
абстрактними, не містять механізмів їх реалізації. Більшість їх 
положень сформульовані загально і не чітко, без зазначення 
строків їх виконання. 

21 Україна після виборів: суспільні очікування, політичні пріоритети, 
перспективи розвитку. К., 2019. С. 53 



 Розділ 2  83 

2.3. ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ВИБОРУ У 2019 РОЦІ 

Одним з основних ознак демократичного режиму є вільні 
вибори. У Конституції України (ст. 71) вказується, що вибори 
відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого 
права, а держава гарантує вільне волевиявлення. Очевидно, ці 
гарантії мають бути забезпеченими створенням умов для 
прийняття усвідомленого, політично-компетентного рішення. 
Проте, як свідчить досвід виборчих кампаній попередніх років і 
обох виборчих кампаній 2019 року, електоральний вибір 
здійснюється здебільшого під впливом емоцій та настроїв, 
породжених застосуванням маніпулятивних методів, часто під 
впливом неправдивої інформації, яку в умовах обмеженого часу 
передвиборчих кампаній досить важко спростувати. Багато в чому 
електоральний вибір залежить від рівня політичної культури 
громадян, усвідомлення ролі політиків і політики, власної 
громадсько-політичної активності.  

Електоральні кампанії 2019 року своїми наслідками увійдуть 
не лише в політичну історію України, а й у підручники з 
політології, політичної психології, навчальні посібники з 
технології виборчих кампаній. Слід визнати, що "класичні" моделі 
електоральної поведінки (соціологічна, соціально-психологічна, 
раціональна) мають бути суттєво доповнені з урахуванням нового 
досвіду, набутого внаслідок цьогорічних виборчих перегонів. 

Після президентських та парламентських виборів представ-
никами експертного середовища висловлено вже чимало суджень 
стосовно оцінки перебігу виборчих кампаній, їх результатів, 
пояснень причин перемоги одних і програшу інших. Очевидно, що 
визначення чинників, які привели до кінцевих результатів 
перегонів, є важливою складовою, з одного боку, загальної оцінки 
сучасних суспільно-політичних процесів, з другого ‒ підставою 
прогнозу їх подальшого розвитку. Саме тому дуже важливо і 
цікаво дослідити особливості електоральної поведінки під час 
виборчого періоду 2019 року, визначити чинники, що вплинули на 
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електоральний вибір, виокремити елементи незвичних для 
українського суспільства політичних технологій та соціально-
психологічних засобів, застосованих під час цих виборів, 
запропонувати шляхи протидії маніпулятивним впливам на 
свідомість виборців, окреслити методи удосконалення системи 
політичної освіти й підвищення рівня політичної культури 
громадян. 

Електоральний протест: заперечення "політиків у 
політиці". Кандидат у президенти Володимир Зеленський не 
використовував "шаблони" з політтехнологічного "набору" 
виборчих кампаній, які застосовувалися донині й вже стали 
звичними для виборця. Понад те, його кампанія спиралася на злам 
усталених уявлень про логіку й технологію політичних перегонів. 
Штаб Зеленського не створював регіональну мережу партійних 
штабів, не шукав підтримки політичних сил чи лідерів суспільної 
думки, уникав журналістських інтерв’ю та політичних ток-шоу, не 
пропонував стратегічних планів реформування країни, не прагнув 
створити імідж "міцного" господарника тощо. 

Зрештою, як засвідчили результати виборів, виявилося, що 
обіцяти виборцям розв’язання й подолання їхніх проблем не 
обов’язково ‒ достатньо бути виразником невдоволення ходом 
розв’язання цих проблем, невдоволення емоційно забарвленого й 
"повернутого" виборцю у форматах телевізійних розважальних 
шоу. Варто зазначити, нестандартність такого підходу до 
передвиборчої кампанії призвела до недооцінки його "небезпеки" 
політичними конкурентами. Традиційні політики свою кампанію 
проводили, спираючись на роками відпрацьовані технології. 
Відбувалося звичне посилення табору політиків, опозиційних до 
чинної влади, а владний кандидат здебільшого був зосереджений 
на боротьбі з політичною опозицією. І ті, й інші ‒ на раціоналізації 
власних аргументів.  

Навіть в експертному середовищі кандидатура В. Зеленського 
тривалий час сприймалася як своєрідний замінник графи "проти 
всіх" у виборчому бюлетені. За півроку до виборів соціологи, 
фіксуючи низький (6,1%) рівень підтримки його кандидатури, 
відзначали тенденцію збільшення цього рівня серед молоді, чим 
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певною мірою врівноважувався порівняно низький відсоток 
підтримки серед тих, хто остаточно визначився зі своїм вибором1. 
Можлива участь В. Зеленського у президентських виборах 
пов’язувалася виключно з бажанням посилити позиції зареєстро-
ваної навесні 2018 р. політичної партії "Слуга народу". Наголо-
шувалося на тому, що прибічниками актора є здебільшого молодь, 
і його прізвище під час опитування відзначалося "по приколу"2. 

Незначна кількість громадян сприймала В. Зеленського як 
політика. За результатами передноворічного соціологічного 
дослідження, "політиком 2018 року" 16% населення назвали 
Петра Порошенка, 12% ‒ Юлію Тимошенко, 6% ‒ Олега Ляшка і 
лише 5% ‒ Володимира Зеленського. При цьому 25% громадян не 
назвали жодної кандидатури3. На перший погляд, парадоксальним 
і неочікуваним видається той результат, який отримав 
В. Зеленський за підсумками виборчої кампанії. Але лише на 
перший погляд, адже електоральний вибір більшою мірою й 
ґрунтувався на своєрідному запереченні "політиків у політиці". 

Характер політичного процесу й розвиток подій останніх 
років багато в чому визначався нереалізованістю мети, прагнень і 
сподівань Євромайдану ‒ Революції Гідності. Напередодні п’ятої 
річниці Майдану Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька 

1 За півроку до виборів: рейтинги кандидатів і партій, мотивації вибору, 
очікування громадян. URL:  

 https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-
motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan 

2 Ірина Бекешкіна про останні рейтинги 2018 року, Тимошенко, 
Порошенка, Зеленського та початок виборів. URL: https://www.youtube. 
com/watch?v=TQyRdehQ9jU 

 Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні
ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру 
Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком 
Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 
2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не 
перевищує 2,3%.  

3 Підсумки-2018: громадська думка. URL: https://dif.org. 
ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka 
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Кучеріва провів опитування експертів, присвячене оцінці тих 
подій, їх наслідків та уроків. Найпоширенішим серед опитаних 
експертів розумінням подій Майдану виявилося те, що ці події 
були скоріше рухом "проти", а не "за". Тобто, рухом, спрямованим 
проти тодішньої влади, яка прагнула встановити авторитарний 
режим, часто діяла у протизаконний спосіб та у власних інтересах, 
чим скомпрометувала себе в очах суспільства. Основним гальмом 
реформ стали самі еліти, усвідомивши власні вигоди від 
перехідного становища економіки.  

Експерти зазначали, що не відбулося перезавантаження влади 
та оновлення принципів її діяльності, приходу якісно нових еліт та 
люстрації старих. Не було також системної боротьби з корупцією, 
деолігархізації влади, реформи правоохоронних органів та 
судочинства, а також не досягнуто економічного зростання і не 
покарано представників попереднього режиму за їхні посадові 
злочини та злочини проти Майдану4. 

Член-кореспондент НАН України М. Кузнєцов, який разом із 
сином пройшов увесь Майдан (тоді їх побили "беркутівці", а фото 
батька й сина із закривавленими обличчями потрапили на перші 
смуги європейських видань), за кілька років після тих подій 
зазначив: "Рани вже давно загоїлися, а ось нереалізована мета 
продовжує боліти"5. Саме нереалізованість сподівань стала 
домінантним суспільним відчуттям, підставою оцінок "постмайда-
нівських" процесів і явищ. 

Використовуючи статистичні дані Центральної виборчої 
комісії України, нами розраховано відсоток голосів "за", здобутих 
переможцями президентських виборів, до загальної кількості 
виборців, занесених у списки для голосування на виборах 
Президентів України у 1991–2019 рр. Найвищим цей показник 
виявився у переможця виборів 1991 року Леоніда Кравчука ‒ 
51,8%. Зеленський за показником співвідношення голосів "за" у 

4 П’ята річниця Майдану – експертне опитування. URL: 
https://dif.org.ua/article/pyata-richnitsya-maydanu-ekspertne-opituvannya 

5 Як в Україні починався Майдан 2013: найбільш вражаючі фото. URL: 
https://1kr.ua/news-37330.html 
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другому турі виборів до загальної кількості виборців отримав 
другий результат ‒ 44,98%. Зауважимо, що П. Порошенка під час 
президентських виборів 2014 року підтримав лише кожен третій 
(32,74%) від загальної кількості виборців, занесених до списків для 
голосування (табл. 1).  

Таблиця 1. 

Президентські вибори в Україні 1991‒2019 рр.6 

Прези-
дентські 
вибори 

Кількість 
кандидатів у 

першому 
турі виборів 

Явка 
виборців 

у 
першому 

турі 
виборів, 

% 

Явка виборців 
у другому турі 

виборів, % 

Відсоток голосів, 
отриманих 

переможцем 
виборів, до за-

гальної кількості 
виборців, 

занесених до 
списків для 

голосування, % 
1991 6 84,18 вибори 

відбулися в 
один тур 

51,84 

1994 7 70,40 71,60 37,25 
1999 13 70,15 74,87 42,32 
2004 24 74,54 81,12 

77,28 
(повторний 
другий тур) 

40,18 

2010 18 66,76 69,15 33,68 
2014 21 59,48 вибори 

відбулися в 
один тур 

32,74 

2019 39 62,88 61,42 44,98 

6 Складено за: офіційний сайт Центральної виборчої комісії України. 
URL: https://www.cvk.gov.ua/; Позачергові вибори Президента України 
26 жовтня 2014 року: Інформаційно-аналітичне видання. / М. В. Охендовський, 
А. Й. Магера, Ж. І. Усенко-Чорна та ін. Київ: ВАІТЕ, 2016. С. 205‒206. 
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На нашу думку, такий результат президентських виборів 
2019 року свідчить про надзвичайну політичну мобілізацію. Адже 
саме нею зазвичай пояснюються результати президентських 
виборів 1991 року, тим паче, що ці вибори проводилися одночасно 
з Всеукраїнським референдумом щодо підтвердження Акта 
проголошення незалежності України. 

Соціально-психологічні складові електорального вибору. 
Очевидно, підґрунтям результатів електорального вибору–2019 є 
не стільки соціально-політичні, скільки соціально-психологічні 
складові. Серед них – протест як ненасильницька форма реакції на 
суспільну ситуацію й емоційно-чуттєвий чинник як індикатор 
відношення до ситуації та подій, які існують тільки у вигляді ідеї 
про очікувані чи уявні ситуації. Протест є раціоналізованим, 
опосередкованим і узагальненим відображенням дійсності. 
Натомість емоція – суб’єктивним оціночним ставленням до 
наявних або уявних (можливих) ситуацій і подій.  

Чому в боротьбі раціонального та емоційного частіше 
перемагають емоції? Відповідь на це питання, очевидно, потребує 
детальнішого аналізу з огляду на предмет нашого дослідження.  

Раціоналізм і емоції перебувають переважно в різних 
пізнавальних "площинах". Безумовно, процеси раціонального й 
емоційного пізнання є певним чином сув’язними, але коли йдеться 
про їх поділ, то мається на увазі домінування одних процесів над 
іншими. Раціональність своєю основою має процеси когнітивного 
розвитку – зростання розумових, інтелектуальних здібностей (за 
Ж. Піаже), здатність розуміти, пізнавати, запам’ятовувати, 
вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню 
інформацію, вона є невіддільною складовою процесу мислення, 
протікає в поняттях, думках і висновках. Емоційно-чуттєва ж 

 Принагідно зауважимо, що вперше, в історії президентських виборів в
Україні показник явки виборців на другий тур (порівняно з першим) виявився 
нижчим (62,88% і 61,42%, відповідно). Очевидно, цей факт свідчить про 
небажання обирати  кандидата з-поміж цих двох переможців першого туру 
виборів. 
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форма пізнання – сенсуалізована7, позараціональна. Це пізнання, 
яке здійснюється за допомогою відчуття й уявлення. Людина 
пізнає світ не лише через відчуття, а й через почуття, які, у свою 
чергу, є складовою емоційного аспекту пізнавальної сфери життя. 
Почуттями визначається характер емоцій – позитивний або 
негативний (радість/гнів, сміх/смуток, втіха/розпач, любов/ 
ненависть тощо). Хоча почуття мають об’єктну спрямованість, 
оскільки виникають стосовно когось або чогось, а не в цілому до 
ситуації – вони визначають якість емоцій стосовно тієї чи іншої 
ситуації або події.  

Варто зазначити, що, на відміну від інтелектуального й 
розумового, емоційний розвиток людини має тривалішу історію. 
Людина вже народжується з певними (первинними) емоційними 
реакціями, що пов’язані з безумовно-рефлекторною діяльністю (як 
вияв потреби у самозбереженні). Вторинні емоції у людини 
формуються внаслідок її соціальності та усвідомлення власного 
"Я". І лише згодом, під впливом соціалізації, вони виявляються у 
вигляді емоційних реакцій, станів або стосунків. Натомість, як 
свідчать результати досліджень у галузі вікової психології 
(Ж. Піаже, Дж. Адельсон, Р. Коннел та ін.), уявлення про 
"можливе", "гіпотетичне" виникає лише у 11-15-річному віці8, 
коли людина набуває здатності до усвідомлення процесу 
свого мислення об’єктом свого мислення, тобто – "думати про свої 
думки". 

Дослідження Р. Вудвортса, Г. Шлосберга та Дж. Грей, 
Н. Данілової, Ю. Панфілової та ін. довели, що в чуттєвій сфері 
особистості перевищують негативні емоції – їх утричі більше, аніж 
                                                 

 Сенсуалізм (від фр. sensualisme, лат. sensus – сприйняття, почуття, 
відчуття) – напрям у теорії пізнання, згідно з яким відчуття й сприйняття є 
основною й головною формою достовірного пізнання. Виступає прямою 
протилежністю раціоналізму. 

7 Сенсуалізм. Релігія і релігієзнавство. URL: https://tureligious. 
com.ua/sensualizm/ 

8 Пиаже Ж. Теория Пиаже. Разд. III: Теория стадий. История 
зарубежной психологии. 30-е – 60-е годы XX века / под ред. 
П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 232–292. 
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емоцій позитивних9. Очевидно, що люди воліють, щоб у їх житті 
переважали позитивні емоції10. Й, оскільки оцінка реальної 
ситуації не завжди призводить до таких, людина прагне до 
відновлення емоційного балансу поза реального й раціонального.  

Існує ще одна обставина, що забезпечує перевагу емоційного 
над раціональним. У свідомості людей політика – це цілеспря-
мована діяльність, пов’язана передусім з прийняттям раціо-
нальних, відповідальних, стратегічних рішень щодо внутрішніх та 
зовнішніх правових стосунків і взаємодій. Більшість громадян 
дистанційовані, віддалені від політики. Завдячуючи, зокрема, 
низькому рівню політичної культури й освіти, відсутності 
достатнього досвіду безпосередньої участі в громадському житті, 
люди здебільшого мають досить мало знань про політику й 
політичні процеси. Переважно їхні знання фрагментарні, 
стереотипні, є результатом маніпулятивного впливу, навіювань 
тощо. Емоції ж – природні, невимушені, живі і яскраві, базуються 
на власних почуттях, уявленнях і вірі.  

Кандидати другого туру президентських виборів по-різному 
сприймалися виборцями – були у різних "вимірах" цього 
сприйняття. В. Зеленський панував у несуперечливій сфері 
уявного, можливого, бажаного. Ця сфера віртуального позбавлена 
необхідності в деталізації плану діяльності задля досягнення мети 
й оперує "бажаним" як "наявним". П. Порошенко – у сфері 
реального, сповненій суперечностей, нерозв’язаних проблем, 
турбот, тривог і побоювань.  

Уявне – завжди яскраве, піддається моделюванню, його 
можна доповнити, додумати, домріяти. Реальність – прозаїчна, 
вимагає урахування можливостей, складності проблем і наявності 
або відсутності засобів їх швидкого й безболісного подолання.  

                                                 
9 Данилова Н. Н. Психофизиология: Учебник для вузов. Москва: Аспект 

Пресс, 2012. – 368 c. Панфилова Ю. Страх, гнев, печаль и радость. Москва: 
Издательские решения, 2016. 140 с. 

10 Тетиор А. Эмоциональная сфера человека: преобладание негативных 
эмоций. Евразийский Союз Ученых. (ЕСУ). 2015. № 2 (11). С. 78–81. 
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Медіапсихологічні чинники електорального вибору. Як 
засвідчують результати досліджень11, основними мотивами 
більшості виборців під час голосування на президентських 
виборах було прагнення радикального оновлення влади (так 
вважають 55% опитаних). Крім того, до вагомих чинників 
респонденти віднесли небажання залишати П. Порошенка 
президентом на другий термін (39%) і сприйняття В. Зеленського 
"новим обличчям", не задіяним у корупції чи інших сумнівних 
речах (34%). 

А ось порівняльний аналіз результатів відповідей 
респондентів-прихильників В. Зеленського й оцінки виборців-
прихильників П. Порошенка виявили суттєві розбіжності в 
поясненні результатів виборів Президента України. Більшість 
прихильників В. Зеленського (69%) вважають основним мотивом 
свого вибору прагнення радикального оновлення влади, а от 
прихильники П. Порошенка (35,5%) – що високий результат 
В. Зеленського зумовлений тим, що виборці керувалися емоціями, 
а не розумом, що вони ототожнювали переможця виборчої 
кампанії з героєм фільму "Слуга народу". Водночас, лише 5,2% 
виборців В. Зеленського визнають прямий вплив на їхній 
електоральний вибір цього телевізійного серіалу. 

Разом з тим, як засвідчили результати соціологічних 
досліджень, 85% респондентів були глядачами телевізійних 
програм студії "Квартал‒95". Ще до початку виборчої кампанії 
серіал "Слуга народу" дивилися 50% (найбільше глядачів цього 
серіалу було серед виборців Володимира Зеленського (64%), 
найменше – Юрія Бойка (35%).  

У вітчизняному експертному середовищі став поширеним 
термін "карнавалізація політики" як означення практики 
використання розважальних телевізійних програм та шоу у 
передвиборчому процесі. Карнавал (за М. Бахтіним) ‒ "це 
видовище без рампи й без поділу на виконавців і глядачів. У 

11 Прес-реліз Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" 
"Сто днів Президента Володимира Зеленського". Український кризовий 
медіа-центр. Київ, 28 серпня 2019 року. 
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карнавалі всі активні учасники… Карнавал не спостерігають і, 
строго кажучи, навіть не розігрують, а живуть в ньому, живуть за 
його законами, поки ці закони діють"12. Карнавал – це форма 
звільнення від усіляких догм і норм, колективне явище: "... під час 
карнавалу індивід відчуває себе невідривною частиною колективу, 
членом масового народного тіла"13. Світ карнавалу, зазначав 
М. Бахтін, не є еквівалентом просто "смішного", це якийсь світ 
"навпаки", вихід з повсякденної реальності. Коментуючи це явище 
в українській політиці, Андрій Єрмолаєв, зокрема, зазначив, що 
"взагалі-то Зеленського в Україні знають більше, ніж багатьох 
міністрів і депутатів, він новий лише як політик ‒ і його 
починають сприймати як політика саме тому, що "це шоу, і його 
уявлення в "95-му кварталі" дуже нагадують саме політичне 
життя"14.  

Очевидно, що об’єктивно оцінити чи визнати вплив 
телевізійного продукту за участі кандидата в президенти 
В. Зеленського виборцям досить складно. Разом з тим, актуальну 
інформацію про політичні й суспільні події, ціннісні підстави й 
уявлення про певні моделі поведінки громадяни отримують 
переважно із засобів масової інформації, передусім із телепрограм. 
Результати опитування (2017–2019 рр.), проведеного Research & 
Branding Group15, свідчать про те, що найбільш популярними серед 
українців ЗМІ є телебачення (54%). На другому місці за 
популярністю – Інтернет (38%). При цьому поки що телебачення 
приблизно вдвічі "обходить" Інтернет за частотою згадування як 

12 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва: Директ-
Медиа, 2007. С. 71. 

13 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
Средневековья и Ренессанса // Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7-ми т. Москва: 
Языки славянских культур, 2010. Т. 4 (2). С. 273. 

14 Чисто украинский фарс. Карнавализация политики приводит во 
власть новые лица. URL: https://ukraina.ru/exclusive/20190215/ 
1022700216.html 

15 Источники информации в жизни украинцев. Research & Branding 
Group. URL: http://rb.com.ua/rus/projects/omnibus/9165/; СМИ в Украине: 
наиболее используемые источники информации. URL: http://rb.com.ua/ 
blog/smi-v-ukraine-naibolee-ispolzuemye-istochniki-informacii/ 

http://rb.com.ua/rus/projects/omnibus/9165/
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джерело для отримання інформації. Решта ЗМІ "безнадійно відстають 
від лідерів з даного показника" (радіо і друковані ЗМІ – по 2%).  

Респонденти стверджують, що в основному інформацію про 
політичні події вони отримують із загальнонаціональних каналів 
телебачення (86%), через Інтернет (34%), зокрема, за 
посередництва соціальних мереж, від родичів та знайомих (див. 
табл. 2). 

Таблиця 2. 

Джерела отримання політичної інформації 
та довіра до них українських громадян 16 

Джерело політичної інформації 
отримання 
політичної 

інформації, % 

довіра до 
джерела 

інформації, % 
Загальнонаціональні канали ТБ 86 42 
Українські Інтернет-ЗМІ 34 19 
Родичі й знайомі 33 12 
Соціальні мережі 19 9 
Чутки 19 3 
Місцеве ТБ 19 6 
Місцеві друковані ЗМІ 14 4 
Колеги по роботі 13 3 
Місцеве радіо 9 3 
Загальнонаціональні друковані 
ЗМІ 

9 3 

Інше 28 7 
Нікому не довіряю – 31 

Підтверджують такі висновки й результати інших 
соціологічних досліджень. На пряме запитання "Які джерела були 
для Вас основними під час виборчої кампанії?" респонденти дали 
такі відповіді (див. табл. 3). При цьому як свідчать результати 

16 Прес-реліз Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" 
"Сто днів Президента Володимира Зеленського". Український кризовий 
медіа-центр. Київ, 28 серпня 2019 року. 
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опитування, серед телевізійних каналів, яким найбільше довіряли 
під час виборчої кампанії, респонденти вказали на канал "1+1" 
(41,6%), "Інтер" (32%), "Україна" (20%).  

Таблиця 3. 

Які джерела були для Вас основними під час  
виборчої кампанії? 

(%, респонденти могли вибрати кілька варіантів відповідей 

Телебачення 72,3 
Інтернет-сайти 35,8 
Соціальні мережі 26,5 
Друзі, знайомі 19,2 
Газети, журнали 10,0 
Радіо 6,0 
Особисті зустрічі з кандидатами 2,3 
Інше 1.1 

Серед прихильників В. Зеленського телевізійних глядачів 
каналу "1+1" було (51,2%), П. Порошенка ‒ 37,1%. Водночас, 
прихильники П. Порошенка більше (порівняно з виборцями 
В. Зеленського) приділяли увагу телевізійним каналам "Прямий" і 
"5-й канал" (відповідно, 23,9% проти 2,2% та 26,9% проти 3,1%). 
Тобто, ми можемо зробити висновок про наявність пріоритету 
одних телевізійних джерел над іншими залежно від електоральних 
уподобань виборців.  

Результати дослідження, здійсненого Центром "Социс"17, 
засвідчили безперечне лідерство серед усіх телевізійних каналів 
України каналу "1+1". Згідно з результатами дослідження частка 
українців, які довіряють новинам на цьому каналі, становить 

17 Українці найбільше довіряють новинам на каналі "1+1" ‒ результати 
соціальних досліджень. URL: https://tsn.ua/ukrayina/ukrayinci-naybilshe-
doviryayut-novinam-na-kanali-1-1-rezultati-socialnih-doslidzhen-1312140.html. 
Дані Центру соціальних і маркетингових досліджень "Социс".  
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45,2%, що значно перевищує показники найближчих конкурентів. 
Про високий рівень довіри свідчать і показники телеперегляду 
програм інформаційного блоку. За результатами перших 10 тижнів 
2019 року середньодобове охоплення аудиторії каналу становило 
близько 12,5 млн глядачів, а загальне охоплення за період – 31 млн 
телеглядачів. Цей показник виявився найвищим серед усіх 
вітчизняних телеканалів. 

Серед найпопулярніших телевізійних програм українського 
телебачення ‒ телепродукція студії "1+1": політичне шоу "Право 
на владу" (охоплення аудиторії у 2019 році становило від 14,2% до 
21,1%) та програма журналістських розслідувань "Гроші" (також 
демонструє високі показники ‒ охоплення телеаудиторії ‒ від 
10,1% до 12,8%). 

Згідно з показниками телеперегляду "Телевізійна студія 
новин" (ТСН) телеканалу "1+1" є найрейтинговішою програмою 
новин на українському телебаченні. Загальне охоплення всіх 
випусків ТСН за перші 10 тижнів року перевищило 27 млн 
глядачів – це більше ніж 80% телевізійної аудиторії. Тобто, 
основним джерелом отримання інформації під час виборчої 
кампанії було телебачення (72,3%), серед телевізійних каналів, 
яким виборці найбільше довіряли ‒ канал "1+1" (41,6%), серед 
новинних програм лідером за переглядами був ТСН (80% 
аудиторії). Яким же був зміст телевізійних новин ТСН? Нами 
здійснено контент-аналіз вечірніх випусків цієї програми протягом 
"передвиборчого" березня 2019 року (з 28 лютого по 30 березня). 
Отримані результати наведені в табл. 4. 

 Показники телеперегляду розраховані за період 01.01.2019‒10.03.2019.
Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК; оператор панелі – Nielsen; 
моніторинг – Комунікаційний Альянс.  

 Загальнонаціональне соціологічне опитування проведене Центром
соціальних та маркетингових досліджень "Социс" від 5 до 10 березня 2019 
року. У ньому взяли участь 2 000 респондентів в усіх областях України (без 
врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та 
Луганської областей). 
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Таблиця 4. 

Результати контент-аналізу телевізійних програм ТСН 

Зміст сюжетів новинних повідомлень Кількість 
сюжетів 

(середній 
показник) 

Тривалість 
(% до 

загальної 
тривалості 
програми) 

Надзвичайні ситуації. Жертви ДТП. Вибухи. 
Загибелі. Аварійний стан та руйнування 
будівель. Пожежі. Затоплення. Жертви й 
постраждалі внаслідок природних катастроф. 
Хуліганство. Крадіжки. Кримінальні злочини. 
Самогубство. Жорстокість стосовно дітей. 
Булінг. Батьківська безвідповідальність. 
Смерть новонароджених. Прояви жорстокості 
стосовно тварин. 

7,1 41,2 

Соціальна несправедливість. Побутова 
невлаштованість. Проблеми з житлом. Складні 
умови життя, зокрема людей похилого віку. 
Бідність. Проблеми охорони здоров’я. Рівень 
цін на комунальні та інші послуги, харчові 
продукти та товари широкого вжитку. 
Проблеми з виплатою субсидій. Проблеми 
переселенців з ОРДЛО. Принизливе ставлення 
до людської гідності. Екологічні проблеми. 
Протестні акції в Україні. 

3,2 15,8 

Події в зоні ООС. Сюжети, присвячені 
полоненим морякам ВМФ України, анексії 
території АР Крим. 

2,5 9,6 

Спорт, інформація про події у світі моди, 
автомобілебудування тощо. Інформація 
розважального характеру (карнавали, 
фестивалі, святкування, цікаві факти про події 
у різних галузях життєдіяльності в Україні й за 
кордоном). Національні традиції.  

2,4 9,6 

 Розрахунки автора.
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Прояви корупції, зокрема у ВПК, на митниці. 
Рейдерські захоплення. Зловживання 
посадовцями своїм владним становищем. 
Бездушне ставлення держави до потреб людей. 

1,8 8,3 

Інформація про перебіг президентської 
виборчої кампанії. Інформація про окремих 
кандидатів. Передвиборчі рейтинги. 

1,8 7,0 

Інформація про благодійні та інші проєкти 
телеканалу "1+1". 

0,7 3,6 

Події за кордоном. 1,2 2,8 
Сюжети й інформація про життя "селебріті". 
Прогноз погоди. Інші сюжети. 

1,4 2,1 

Як свідчить аналіз, новини студії "1+1" стосуються переважно 
негативних подій: понад 80% часу й сюжетів програми присвячено 
висвітленню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із людськими 
жертвами, криміналом, стихійними та рукотворними лихами, 
життєвими негараздами, хворобами, корупцією, бойовими діями та 
людськими втратами. Навіть інформація про благодійні проекти 
ТСН емоційно важко сприймаються глядачами, оскільки в них 
ідеться переважно про збір коштів на лікування, допомогу дітям з 
обмеженими можливостями тощо.  

У цьому контексті важливим, на нашу думку, є визначення 
ролі емоцій та їх характеру, породжених когнітивними процесами 
(оцінкою, атрибуцією) у сприйнятті інформації. 

Британський дослідник Е. Бойда, вказуючи на суб’єктивність 
цінності новин, доводить, що чим емоційнішою є телевізійна чи 
радіоновина, тим важливішою вона видається для реципієнта, тим 
більше впливає на його життя і настрої18. На відміну від почуттів, 
емоції не мають об’єктної прив’язки: вони виникають не щодо 
когось чи чогось, а щодо ситуації в цілому. У зв’язку з цим емоції, 
на відміну від почуттів, не можуть бути амбівалентними. 

18 Бойд Е. Ефірна журналістика: технології виробництва ефірних новин / 
пер. з англ. О. О. Колот. Київ: Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. 2007. 
С.83. 
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Одна з найважливіших психологічних особливостей емоцій ‒ 
здатність формуватися не лише стосовно наявних подій чи 
процесів, а й стосовно ситуацій і подій, які реально в цей час 
можуть не відбуватися, є лише уявними чи очікуваними. Інша 
важлива особливість емоцій ‒ їх здатність до узагальнення та 
особисто-спрямоване проєкціювання. Візуалізація ж змісту (за 
допомогою телебачення) посилює емоційний вплив на людину, 
опосередковуючи та корегуючи сприйняття нею реальності. 

Емоції є факторами, що визначають не лише психологічний 
стан людини, але й сприйняття картини світу в цілому. Негативна 
інформація викликає негативні емоції ‒ страх, тривогу, розпач, 
невдоволення, сум, жаль, розчарування, гнів, обурення, заздрість, 
ненависть, злість, розгубленість, сором, відразу тощо. 

Страх – найсильніша людська емоція, оскільки в його основі 
інстинкт самозбереження, який виникає як реакція на небезпеку, 
на загрозу реального або передбачуваного лиха. Як довів 
Керол Ізард, страх мобілізує людину на реалізацію уникаючої 
поведінки19. Після невдалих спроб впливу на негативні обставини, 
їх уникнення або ж неможливості такого впливу з об’єктивних 
причин, у людини виникає особливий стан "набутої безпо-
радності". Набута (придбана або завчена безпорадність) ‒ 
передусім є свідченням заниженої самооцінки особистості20. 

Явище синдрому набутої безпорадності формується внаслідок 
нездатності впливати на події й контролювати їх. Дослідники 
цього психологічного феномену відзначають, що поведінка людей 
під впливом факторів, що породжують цей синдром, 
характеризується пасивністю, відмовою від активних дій з 
подолання проблем, супроводжується втратою почуття свободи та 
контролю, невірою у можливість змін, у власні сили, 
пригніченістю, безпорадністю тощо. Ці стани є маркерами набутої 

19 Изард Кэррол Эллис. Страх и тревога. Психология эмоций. Санкт-
Петербург: Питер, 2007. (Мастера психологии). С. 54.  

20 Селигман М. Новая позитивная психология: Научный взгляд на 
счастье и смысл жизни / Пер. с англ. /. Москва: Издательство "София". 2006. 
368 с. 
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безпорадності й переносяться на інші ситуації, тобто 
генералізуються21. З одного боку, це – вироблення своєрідного 
"імунітету" щодо поганих новин, з другого, – вироблення 
"імунітету" до правди про явища й процеси, які відбуваються в 
суспільстві, відчуження від них.  

Прагнення людини до "гармонізації" розбалансованого 
емоційного стану, компенсації негативних емоцій емоціями 
позитивними є психологічно виправданим. На тлі життєвих 
негараздів і проблем, сприйняття яких посилене телевізійними 
новинами, сповненими інформацією про катастрофи, жертви, 
людські смерті тощо, своєрідним "компенсатором" негативних 
емоцій є телевізійні програми розважального гумористичного 
характеру. Навіть наявні проблеми у різних сферах 
життєдіяльності, зокрема політичної, ‒ позитивно маркуються й 
забарвлюються, а шляхом спрощення й емоційної піднесеності ‒ 
надають відчуття їх другорядності й легкості розв’язання, що 
супроводжується переважанням оптимістичного настрою та 
позитивних емоційних станів. 

Негативні емоції, як засвідчують дослідження22, звужують 
увагу, оскільки людина зосереджується на визначальних (базових) 
явищах і процесах. Позитивні ж емоції посилюють увагу, оскільки 
зосереджують її на абстрактній інформації й загальних принципах. 
Негативні емоції активують процес систематичної обробки 
інформації, сигналізують про небезпеку, нестабільність оточення, 
спонукають до ретельного обмірковування рішення. Позитивні ж 
активують процес евристичної обробки інформації, посилюють 
відчуття безпеки, захищеності в момент прийняття рішення. Крім 
того, "позитивні емоції підвищують ефективність роботи всіх 

                                                 
21 Волкова О. В. Степень разработанности и история проблемы 

выученной беспомощности. Клиническая и медицинская психология: 
исследования, обучение, практика: электрон. науч. журн. 2013. № 1 (1). URL: 
http://medpsy.ru/climp 

22 Kolenda N. Emotional Marketing. URL: https://www.nickkolenda. 
com/emotional-marketing/ 
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психічних процесів людини. Увага, сприйняття, пам'ять, мислення, 
мотивація, воля активізуються під впливом цих емоцій"23. 

У контексті нашого дослідження особливостей 
електорального вибору доцільним є звернення до теорії 
когнітивного дисонансу Леона Фестінгера24. Згідно з цією теорією, 
негативні емоції виникають тоді, коли є розбіжність між 
очікуваними й дійсними результатами діяльності (когнітивний 
дисонанс). Разом з тим, коли очікування і результат збігаються 
(когнітивний консонанс), то це призводить до появи позитивних 
емоцій. У цій теорії емоції розглядаються як основні мотиви 
відповідної поведінки людини, виникнення яких спричиняє 
дисонанс чи консонанс. Тобто, йдеться про безсумнівну 
сув’язність когнітивної та емоційної сфери. Водночас, подолання 
когнітивного дисонансу електоратом, як засвідчили перебіг і 
результати виборчих кампаній 2019 року, відбулося не 
раціонально (через розуміння, виявлення причин та знаходження 
рішень, розв’язання проблем), а емоційно. 

З урахуванням викладеного, поглянемо на результати аналізу 
телевізійного контенту студії "1+1" (упродовж дня ‒ з 12:00 до 
00:00 год.) протягом двох тижнів, що передували дню виборів 
Президента України 31 березня 2019 року (табл. 5).  

При цьому варте уваги те, що в будні (понеділок ‒ п’ятниця) 
телевізійний продукт студії "Квартал‒95" транслювався в т. зв. 
"прайм-тайм" (період часу, коли передачі дивиться максимальна 
кількість глядачів). А у вихідні дні (субота та неділя), коли 
більшість глядачів не обмежені часом для перегляду телевізійних 
програм, – упродовж всього дня. Тобто, можемо констатувати, що 
опосередкований вплив (а впродовж часу, що безпосередньо 
передував виборам, – інтенсивний опосередкований вплив) на 
виборців здійснювався за посередництва передусім телеканалу 
"1+1". Очевидно, цей вплив можна вважати суттєвим з огляду на 
популярність каналу серед глядачів.  

23 Крюкова Е. .А. Управление эмоциями как фактор эффективного 
менеджмента. 2015. DOI: 10.18334/rp.16.12.412 

24 Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. Москва: Изд-во 
"Эксмо". 2018. 256 с. 
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Таблиця 5. 
 

Результати аналізу телевізійного контенту  
програм студії "1+1" 

(15.03.2019 ‒ 30.03.2019) 
 

Дата, день тижня Трансляція 
телевізійного продукту 

студії "Квартал-95" 
(% до програм, що 

транслювалися 
протягом 12:00 ‒ 00:00 

год.) 

Трансляція телевізійних 
програм за участю 

кандидата в Президенти 
України В. Зеленського 

(% до програм, що 
транслювалися протягом 

12:00 ‒ 00:00 год.) 
15.03.2019, п’ятниця 29,1 19,1 
16.03.2019, субота 45,7 44,0 
17.03.2019, неділя 22,4 22,4 
18.03.2019, 
понеділок  

19,1 19,1 

19.03.2019, вівторок 16,6 16,6 
20.03.2019, середа 16,6 16,6 
21.03.2019, четвер 14,9 14,5 
22.03.2019, п’ятниця 29,7 20,8 
23.03.2019, субота 42,9 41,5 
24.03.2019, неділя 62,3 62,3 
25.03.2019, 
понеділок 

16,6 16,6 

26.03.2019, вівторок 16,6 16,6 
27.03.2019, середа 16,6 16,6 
28.03.2019, четвер 9,7 9,7 
29.03.2019, п’ятниця 72,6 71,2 
30.03.2019, субота. 
"День тиші" 

42,2 41,5 

 
Звертає на себе увагу й зміст контенту цього телеканалу в 

переддень виборів, у т. зв. "день тиші" ‒ понад 70% часу з 12:00 до 
00:00 год. студією "1+1" транслювалися розважальні програми за 
участю одного з кандидатів у Президенти України – 
Володимира Зеленського, а завершився "день тиші" на цьому 
телеканалі знятим ВВС документальним фільмом "Рейган", де 
сорокового президента США українською мовою озвучив 
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кандидат у президенти Володимир Зеленський25. "Актор, який став 
президентом. Президент, який поклав кінець холодній війні", ‒ так 
було анонсовано трансляцію цього фільму студією "1+1"26.  

Попри постійне зростання кількості користувачів мережі 
Інтернет та популярності соціальних мереж їх вплив на 
електоральний вибір не став вирішальним. Загалом Інтернетом в 
Україні користуються 68,2% громадян, не користуються 31,8%. Ці 
показники значною мірою залежать від віку: серед молоді до 
30 років користуються Інтернетом 94%, у віковій групі 30–44 роки – 
90%, у віковій групі 45–59 років – 69%, у віці 60 років і старше – 
30%. Майже 40% опитаних (37,5%) не користуються соціальними 
мережами (табл. 6).  

Таблиця 6. 
Які соціальні мережі були для Вас найбільш вагомими 

під час виборчої кампанії? 27 
Не користуюся соціальними мережами 37,5 
Facebook 43,3 
Instagram 20,0 
Twitter 5,3 
Однокласники 4,8 
Вконтакте 2,8 
Інші 1,6 
Інформації з соціальних мереж не довіряю 11,7 

Найпопулярнішою серед виборців виявилася мережа 
"Facebook". Інформація цієї соціальної мережі для користувачів 
була найвагомішою під час виборчої кампанії. Водночас, 
основними джерелами отримання інформації під час виборчих 

25 Документальний фільм "Рейган", який озвучив Зеленський, покажуть 
за день до виборів. URL:https://inforesist.org/ua/dokumentalnij-film-rejgan-
yakij-ozvuchiv-zelenskij-pokazhut-za-den-do-viboriv/ 

26 Документальний фільм BBC Рейґан – дивись на 1+1. 
URL:https://1plus1.ua/rejgan/video/dokumentalnij-film-bbc-rejgan-divis-na-11 

27 Прес-реліз Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" 
"Сто днів Президента Володимира Зеленського". Український кризовий 
медіа-центр. Київ, 28 серпня 2019 року. 
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кампаній ані Інтернет, ані соціальні мережі поки що не стали. 
Суттєві відмінності виявлені й у рівні довіри до публікацій 
Інтернет-сайтів прихильників різних політичних сил (від 46,6% ‒ 
партії "Європейська солідарність" до 18,3% "Опозиційної 
платформи ‒ За життя"), а також прихильників партій серед 
користувачів соціальних мереж (від 28,7% у партії "Слуга народу" 
до 5,1% ‒ у "Батьківщини". Див. табл. 7). 

Таблиця 7. 

Які джерела були для Вас основними під час виборчої 
кампанії? 

(Голосування за списки політичних партій, %) 

"Батьківщина" 
"Опозиційна 
платформа ‒ 

За життя" 

"Європейська 
солідарність" 

Партія 
"Слуга 
народу" 

Телебачення 89,9 94,2 74,6 75,6 
Радіо 13,9 10,0 6,8 6,4 
Газети, журнали 22,8 14,2 16,9 10,9 
Інтернет-сайти 20,3 18,3 46,6 33,9 
Соціальні мережі 5,1 19,2 25,4 28,7 
Друзі, знайомі 22,8 20,8 17,8 20,3 
Особисті зустрічі 
з кандидатами 3,8 0,0 3,4 2,3 

Інше 0,0 0,8 0,8 0,9 

Динаміка соціальних очікувань: до і після виборів. Після 
президентських виборів переважна більшість українців (60,5%) 
повірила в успішність реформ в Україні: переконаність в успіху 
висловили 16,5%, а ще 44% зазначили, що загалом вірять, хоча 
дещо сумніваються в їх реалізації. Зневіру в успіх реформ 
висловили лише 34% ‒ зовсім не вірили ‒ 11%, а 23% ще мали 
частку надії. Зауважимо, що такий високий рівень переконаності в 
успіху реформ протягом останніх років фіксувався лише у 
2015 році (вірили в успіх реформ 30%, не вірили 62%)28. 

28 Реформи в Україні: громадська думка населення. URL: 
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/reformy-v-ukraini-
gromadska-dumka-naselennia 
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Зазначену тенденцію підтверджують й інші соціологічні 
опитування громадян. У табл. 8 наведені результати соціологічних 
досліджень Центру Разумкова за період 2013‒2019 рр. Соціологи 
цікавилися оцінкою розвитку подій в Україні: "як Ви вважаєте, 
події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному 
напрямі?". 

Таблиця 8. 

Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні 
розвиваються у правильному чи неправильному напрямі? 

(2013‒2019 рр.) 29 
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У правильному 
напрямі 15,4 32,3 14,3 11,6 14,2 17,4 12,0 57,0 45,0 37,5 

У неправильно-
му напрямі 65,4 40,7 67,6 73,4 72,2 66,8 78,0 17,0 28,7 35,4 

Важко 
відповісти / 
не відповіли 

19,2 27,0 18,1 15,0 13,6 15,9 10,0 26,0 26,4 27,0 

Звернімо увагу на стрімке падіння рівня позитивних оцінок 
стосовно напрямів розвитку країни протягом усього двох місяців. 

29 Складено за: Події в Україні розвиваються у правильному чи 
неправильному напрямі? (динаміка 2004–2016). URL: http://www.razumkov. 
org.ua/ukr/poll.php?poll_id=66; Моніторинг електоральних настроїв українців. 
Листопад 2018. URL: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/ 
rg_3ua_monitoring_ 112018_press.pdf; URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/ 
sotsiologichni-doslidzhennia/reformy-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennia; За 
два місяці кількість українців, які вірують у правильний шлях Зеленського і 
Ко, зменшилася на 20%. URL: https://www.depo.ua/ukr/politics/za-dva-misyatsi-
kilkist-ukraintsiv-yaki-viruyut-u-pravilniy-shlyakh-zelenskogo-i-ko-zmenshilasya-
na-20-201911111061108 

http://www.razumkov/
http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/
http://razumkov.org.ua/napriamky/
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У вересні 2019 року кількість оптимістично налаштованих 
респондентів утричі перевищувала кількість тих, хто вважав, що 
Україна рухається у неправильному напрямі. У листопаді ж, 
кількість негативно налаштованих громадян практично зрівнялася 
із кількістю тих, що оцінюють ситуацію позитивно, і досягла 
35,4% респондентів. 

Високі післявиборчі рейтинги новообраного Президента 
України, небачений досі рівень електоральної підтримки 
політичній силі, яку він представляв, сформованому В. Зеленським 
і парламентом Урядові України зумовили очікування виборцями 
прийняття виважених і ефективних рішень, швидких і 
результативних дій з боку нової влади. Однак розчарування 
виборців владою, яка здобула безпрецедентний за повнотою рівень 
підтримки, виявилося таким же стрімким, як і передвиборче 
зростання рейтингів.  

Щоправда, негативна динаміка судження громадян про 
ефективність і правильність шляхів суспільного розвитку є 
традиційною ознакою поствиборчих електоральних оцінок. Уже за 
рік після подій Євромайдану й обрання Президентом України 
П. Порошенка більше ніж удвічі зменшилася кількість тих, хто 
позитивно оцінював розвиток подій в Україні (32,3% і 14,3%, 
відповідно). Наприкінці ж його каденції відсоток тих, хто 
негативно оцінював розвиток подій, збільшився вдвічі ‒ з 40,7% до 
78% і перевищував показники "домайданівського" жовтня 
2013 року (65,4%).  

Очевидно, що вплив архаїко-міфологічного образу "героя" 
(який прийде й здолає усіх "ворогів", розв’яже наявні проблеми) 
притаманний українському електорату. З вірою у позитивні зміни 
й сподівання на "врешті" правильність вибору пов’язували виборці 
своє рішення з кожними президентськими виборами останніх 
років. Для підтвердження цієї тези наведемо результати 
соціологічних досліджень упродовж попередніх років (у частині 
відповідей на питання стосовно оцінки шляхів розвитку держави). 
Наведені в таблицях 8 та 9 результати свідчать, що рівень 
позитивних оцінок стрімко зростав саме після президентських 
виборів (2005 р., 2010 р., 2014 р.) й досягав своїх мінімальних 
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показників перед наступними виборами (див. результати 
дослідження у квітні 2004 р., жовтні 2009 р., жовтні 2013 р., 
листопаді 2018 р.). 

Таблиця 9. 
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні 

розвиваються у правильному чи неправильному напрямі? 
(2004‒2013 рр.) 30 
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У правильному 
напрямі 20,3 42,6 18,3 15,2 6,9 35,1 15,2 16,1 19,7 15,4 

У неправиль-
ному напрямі 55,7 30,6 59,1 67,8 81,1 34,5 63,4 61,9 57,6 65,9 

Важко 
відповісти / 
не відповіли 

24,0 26,8 22,5 17,1 12,0 30,4 21,4 22,1 22,6 18,7 

Динамічними є й результати оцінки ситуації в країні після 
президентських виборів 2019 року. Свої сподівання на покращення 
ситуації виборці пов’язували з В. Зеленським, який здобув 
переконливу перемогу (73,22% виборців, які взяли участь у 
голосуванні) за результатами другого туру виборів 21 квітня 
2019 року. За результатами соціологічного опитування у вересні 
2019 року, 57% респондентів напрям розвитку України визначали 
як правильний. Лише протягом двох місяців цей показник 
зменшився до 37,5%, а кількість тих, хто негативно оцінює напрям 
розвитку подій в Україні, збільшилася вдвічі (з 17% до 35,4%).  

30 Складено за: Події в Україні розвиваються у правильному чи 
неправильному напрямі? (динаміка 2004–2016). URL: http://www.razumkov. 
org.ua/ukr/poll.php?poll_id=66 
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Зазначимо, що саме з новообраним президентом та зміною 
політичних еліт були пов’язані електоральні сподівання громадян 
України. У червні 2019 року соціологи запитали респондентів: "На 
кого Ви покладаєте головні сподівання, хто може стати рушієм 
здійснення в Україні необхідних реформ?" (було запропоновано 
дати не більше п’яти варіантів відповідей). У табл. 10 представлені 
результати цього опитування.  

Таблиця 10. 

"На кого Ви покладаєте головні сподівання, 
 хто може стати рушієм 

здійснення в Україні необхідних реформ?, % 31 

1. Новообраний президент Володимир Зеленський 61,5 
2. Майбутня Верховна Рада, що буде обрана на виборах 45,8 
3. Майбутній уряд 42,5 
4. Населення 23,9 
5. Громадські організації, волонтери 21,5 
6. Влада на місцях 16,9 
7. Вчені, науковці 11,4 
8. Правоохоронні органи (прокуратура, суди, поліція) 8,0 
9. Країни Заходу 7,3 
10. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк 6,8 
11. Олігархи 3,2 
12. Інші 1,8 
13. Бюрократія, чиновники 0,9 
14. Росія 0,3 

Важко сказати 5,7 

Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом "Демо-
кратичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 
13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та 
окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 
2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не 
перевищує 2,3%. 

31 Реформи в Україні: громадська думка населення. URL: 
http://razumkov.org.ua/ napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/reformy-v-
ukraini-gromadska-dumka-naselennia 
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Більшість опитаних (61,5%), у здійсненні позитивних змін, 
покладається на новообраного Президента. "Адресуючи" свої 
сподівання В. Зеленському, громадяни мало розраховують на 
реалізацію позитивних змін місцевою владою (16,9%), а також 
правоохоронними органами (зокрема, судовою владою). При 
цьому, зауважимо, що лише кожний четвертий респондент (23,9%) 
пов’язує успіх реформ із власною участю у цьому процесі.  

Чого ж чекали громадяни України від Президента 
В. Зеленського й чим зумовлені падіння його рейтингу й ріст 
частки незадоволених розвитком подій в Україні? Протягом уже 
перших 100 днів президентства, за результатами соціологічного 
опитування, виборці очікували на розв’язання низки актуальних 
проблем (табл. 11). 

 

Таблиця 11. 
 

Очікувані кроки від президента в перші 100 днів32 
(Результати відповіді на питання: "Що Ви хотіли б, щоб новий 

Президент України Володимир Зеленський зробив у свої перші 
100 днів?". Не більше трьох варіантів відповідей), % 

 

Знизити тарифи на комунальні послуги 42,8 
Подати в парламент законопроекти про зняття недоторканності з 
депутатів, суддів, Президента  

36,6 

Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою 
про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході 
України 

33,0 

Почати/прискорити розслідування найбільш резонансних 
корупційних злочинів 

31,4 

Зменшити зарплату топ-чиновникам 17,6 
Почати переговори з ЄС і США щодо Донбасу і Криму 14,3 

                                                 
Використано дані результатів дослідження, проведеного Київським 

міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 25 червня по 7 липня 2019 року 
та Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з 
Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року..  

32 Суспільно-політичні настрої населення України: червень–липень 
2019 року. КМІС. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat= 
reports&id=871&page=1 

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat


 Розділ 2  109 

Почати переговори з Росією про відновлення економічних 
відносин 

12,1 

Ініціювати зміну системи парламентських виборів ‒ скасування 
мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з 
відкритими списками 

10,0 

Прискорити розслідування злочинів проти Майдану 9,6 
Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) 4,7 
Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні 4,7 
Заарештувати російські активи в Україні 4,7 
Розпочати переговори про вступ до ЄС 3,9 
Виставити на продаж приміщення, машини та інші активи 
Державного управління справами, яке займається забезпеченням 
Президента 

3,7 

Здійснити візит до Вашингтона і Брюсселя 2,2 
Перенести Адміністрацію Президента в іншу будівлю 0,8 

У дослідженні КМІС, результати яких наведено в табл. 11, 
найважливішим завданням президента респонденти вважають 
зниження тарифів на комунальні послуги (42,8%). Загалом, як 
засвідчив аналіз результатів інших соціологічних досліджень33, 
зниження тарифів на комунальні послуги та зростання життєвих 
стандартів людей (зарплат, пенсій) ‒ серед першочергових, на 
думку респондентів, завдань новообраного Президента України.  

Очевидно, запропонований соціологами КМІС варіант 
"прямих переговорів з Донецьком, Луганськом і Москвою про 
мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України" 
(див. табл. 11) не був прийнятним для більшості респондентів ‒ 
його обрали 33,0%. Адже, за результатами дослідження, 
проведеного КМІС спільно з Фондом "Демократичні ініціативи 
ім. Ілька Кучеріва"34 за місць після цього опитування (у серпні 

33 100 днів після президентських виборів: оцінки та очікування 
громадян. URL: https://dif.org.ua/article/100-dniv-pislya-prezidentskikh-viboriv-
otsinki-ta-ochikuvannya-gromadyan?fbclid=1IwAR3UxkXdkSsmjcsXtK8zL_ 
puakar1Pn7tkNW9Pd1m-h5EmNYU5LPGb8thMg#.XWY6zl4c0mU.facebook 

34 100 днів після президентських виборів: оцінки та очікування 
громадян. URL: https://dif.org.ua/article/100-dniv-pislya-prezidentskikh-viboriv-
otsinki-ta-ochikuvannya-gromadyan?fbclid= IwAR3UxkXdkSsmjcsXtK8zL_ 
puakar1Pn7tkNW9Pd1m-h5EmNYU5LPGb8thMg#.XWY6zl4c0mU.facebook 

https://dif.org.ua/article/100-dniv-pislya-prezidentskikh-viboriv-otsinki-ta-ochikuvannya-gromadyan?fbclid=1IwAR3UxkXdkSsmjcsXtK8zL_
https://dif.org.ua/article/100-dniv-pislya-prezidentskikh-viboriv-otsinki-ta-ochikuvannya-gromadyan?fbclid=1IwAR3UxkXdkSsmjcsXtK8zL_


110   Виборчий процес 2019 року в Україні... 

2019 року), варіант відповіді про першочергові дії президента 
В. Зеленського та його команди щодо "Припинення вогню на 
Донбасі" очолив рейтинг пріоритетів і набув підтримки 71,5% 
респондентів.  

Основним очікуванням Революції Гідності, як уже 
зазначалося, була зміна системи влади. Відсутність же цих змін ‒ 
найбільшим розчаруванням. Тому цілком логічним видається, що 
серед перших очікуваних від Президента України кроків стало 
"подання в парламент законопроектів про зняття недоторканності 
з депутатів, суддів, Президента", на що вказали 36,6% опитаних. У 
цьому самому контексті варто сприймати вимогу про початок 
розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів 
(31,4%), зменшення заробітної плати топ-чиновникам (17,6%). 

Проведені на початку листопада 2019 року соціологічні 
дослідження35 Центру Разумкова засвідчили зростання невдово-
лення діями нової влади у розв'язанні саме тих проблем, які 
громадяни визначали першочерговими у післявиборчий 

 Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення
України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька 
Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 
20 серпня 2019 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

 За результатами цього самого опитування, присвяченого підсумкам
"Ста днів Президента Володимира Зеленського", новообраний Президент 
України отримав найвищий позитивний показник за балансом довіри/ 
недовіри (+ 53%). В той же час, рейтинг за негативним показником балансу 
довіри/недовіри (‒ 72%) очолив колишній Президент України П. Порошенко. 

 Відповідаючи на запитання соціологів "Як Ви ставитеся до пропозиції
люстрації (звільнень) посадовців колишньої влади?", майже третина 
респондентів (30,8%) вважала, що "Звільняти треба всіх без винятку 
посадовців з колишньої влади (2014–2019 р.).

35 За два місяці кількість українців, які вірують у правильний шлях 
Зеленського і Ко, зменшилася на 20%. URL: https://www.depo. 
ua/ukr/politics/za-dva-misyatsi-kilkist-ukraintsiv-yaki-viruyut-u-pravilniy-shlyakh-
zelenskogo-i-ko-zmenshilasya-na-20-201911111061108  

 Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова
у період із 1 до 7 листопада 2019 року. У ньому взяли участь 
2015 повнолітніх респондентів з усіх регіонів України, за винятком 
тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.
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період (див. табл. 11). Погіршення ситуації найчастіше 
відзначалося у таких сферах, як рівень цін і тарифів (50% 
респондентів відзначили погіршення, 5% ‒ поліпшення), охорона 
здоров'я (31% і 6,5%, відповідно), соціальний захист (28% і 7%), 
рівень добробуту (27% і 8%, відповідно), оплата праці (24% і 5%, 
відповідно), упевненість громадян у завтрашньому дні (відповідно, 
31% і 14%), рівень стабільності (відповідно, 28% і 12%), 
економічне становище країни (відповідно, 23,5% і 9%), ситуація зі 
злочинністю (відповідно, 22% і 7%), пенсійне забезпечення 
(відповідно, 21% і 6%), освіта (відповідно, 19% і 6%), дотримання 
законності державними службовцями (відповідно, 17% і 13%) і 
становища російськомовного населення (відповідно, 11% і 7%). 

Загалом, оцінюючи ситуацію в країні з початку 2019 року, 
48% респондентів заявили, що нічого не змінилося. Погіршення 
ситуації відзначили 26%, поліпшення ‒ 15%. При цьому, 
зауважимо, позитивну оцінку частіше, ніж негативну, давали тим 
напрямам діяльності влади, які не увійшли в перелік першо-
чергових, на думку виборців, завдань нової влади. Наприклад, 
загалом позитивну оцінку респондентів мали "рівень свободи 
слова" (20% відзначили поліпшення, 14% ‒ погіршення), "рівень 
демократії" (17% і 14%, відповідно), "обороноздатність країни" 
(19% і 16%, відповідно) і "міжнародний імідж України" (25% і 
22%, відповідно). 

Соціологи зазначають, що частка тих, хто впевнений, що 
Україна здатна подолати наявні труднощі протягом найближчих 
років, скоротилася і становить 29% проти з 34% у жовтні 
2019 року та 41% у вересні 2019 року. На розв’язання проблем у 
довгостроковій перспективі сподіваються 46% (порівняно з 43% у 
жовтні й 40% у вересні). Частка тих, хто впевнений, що наявні 
проблеми не вдасться розв'язати взагалі, також зросла ‒ з 6% у 
вересні до 10% у жовтні й 11,5% в листопаді 2019 року. 

Саме тому серед найважливіших завдань нової влади є 
консолідація українського суспільства, визначення стратегії й 
шляхів його розвитку, єднання громадян задля досягнення цілей 
цього розвитку. Іншими словами, необхідним є створення 
своєрідного плану-проекту майбутнього, пов’язаного з об’єктив-
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ною оцінкою нинішнього стану, потенціалу, можливостей, 
ресурсів і загроз.  

Проектування майбутнього – аксіологічне явище – й можливе 
лише на певній світоглядній ідеології, на певній системі цінностей. 
Цей проект має орієнтувати на перспективу, мати ясні цілі, 
спиратися на моральні норми, конкретні цінності, формувати 
відповідні ідентичності як інструменти консолідації заради 
суспільного розвитку. 

До підсумкових результатів дослідження політико-психоло-
гічних особливостей електорального вибору можна віднести такі 
висновки та рекомендації: 

1. Вільні, на основі загального, рівного і прямого виборчого
права вибори є однією з основних ознак демократичних 
трансформацій. Проте досвід виборчих кампаній в Україні 
свідчить, що свій електоральний вибір громадяни здійснюють 
здебільшого за умов обмеженої і часто неперевіреної інформації, 
що не дає можливості усвідомлення суспільно-політичних 
процесів у їх цілісності, прийняття компетентного і ефективного 
політичного вибору. Тому, вносячи зміни і доопрацьовуючи Закони 
України "Про вибори народних депутатів", "Про вибори 
Президента України", необхідно вмістити в них конкретні норми 
інформаційного забезпечення й супроводу передвиборчих 
кампаній, унормування діяльності засобів масової інформації, 
забезпечення об’єктивності й оскарження неправомірних дій.  

2. За сучасних умов посилюється вплив на свідомість людей
засобів масової інформації, що не лише визначає їх місце і роль у 
формуванні цінностей, світогляду громадян, а й потребує 
підвищення відповідальності за якість інформаційного контенту. 
Центральним органам виконавчої влади спільно з Комітетом 
Верховної Ради України з питань свободи слова варто розробити і 
впровадити систему моніторингу інформаційного простору 
України. Предметом моніторингу та відповідної реакції мають 
стати випадки деструктивного впливу на свідомість, прояви 
агресивності, загострення політичного протистояння, міжетнічної 
та міжконфесійної ворожнечі. Доцільним було б залучення до 
розробки певних етичних норм і правил у цій сфері професійних 
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об’єднань журналістів, працівників телебачення і радіо, 
впровадження системи внутрішнього моніторингу змісту й 
спрямованості інформаційних програм, запобігання поширення 
неправдивої інформації.  

3. Попри активне використання політичними партіями та 
кандидатами мережі Інтернет та соціальних мереж як інструменту 
для поширення агітаційних матеріалів закон про вибори народних 
депутатів не виокремлює рекламу в Інтернеті як окрему форму 
передвиборчої агітації. Верховній Раді України варто розглянути 
можливість внесення змін до Закону "Про вибори народних 
депутатів України" в частині унормування використання Інтернету 
як засобу масової інформації й агітації.  

Урахування практики агітаційно-пропагандистської роботи 
політичних партій і кандидатів у Президенти України доцільно 
унормувати і в чинних документах Центральної виборчої комісії 
України. У постанові ЦВК від 14 червня 2019 року № 1010, якою 
затверджено форми фінансових звітів про надходження і 
використання коштів виборчих фондів політичних партій та 
кандидатів у народні депутати, не визначено необхідності 
звітування про використання політичними партіями коштів на 
рекламу в Інтернеті та, зокрема, в соціальних мережах.  

4. Міністерству освіти і науки України (із залученням інших 
центральних органів виконавчої влади) спільно з Комітетом з 
питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, 
Національною академією наук України, громадськими об’єднан-
нями варто ініціювати розроблення цілісної програми (зорієнто-
ваної на освоєння й удосконалення знань про політику впродовж 
усього життя) з розвитку політичної освіти як передумови 
формування відкритого, дієвого й ефективного громадянського 
суспільства. Міністерству освіти і науки України ‒ розглянути 
доцільність запровадження обов’язкових програм і курсів з 
політології, основ держави та права в усіх закладах вищої освіти 
України. 

5. Результати виборів позитивно сприйняті більшістю 
громадян. Водночас, реалізацію завдань і розв’язання наявних 
проблем виборці, здебільшого, покладають на новообрану владу й 



114        Виборчий процес 2019 року в Україні... 

 

не бачать своєї ролі в цих процесах. Нині громадяни все ще готові 
бути партнерами для політиків і нової влади, долати соціальні 
негаразди, миритися із нестатками. Водночас, перед органами 
влади постає питання налагодження ефективної взаємодії зі 
суспільством. 

Важливим напрямом забезпечення внутрішньополітичних 
процесів має стати комунікація з громадськістю. Реалізацію цього 
завдання можна було б покласти на спеціально створену 
міжвідомчу групу за участі провідних фахівців центральних 
органів влади із залученням науковців – економістів, політологів, 
соціологів, психологів, представників громадянського суспільства. 
Завдання такої групи: 1) моніторинг основних, пов’язаних із 
реформами, подій у країні; 2) визначення домінантних тенденцій 
суспільної думки; 3) узагальнення позитивних і негативних явищ у 
процесі реалізації реформ; 4) підготовка і регулярне оприлюд-
нення інформаційних повідомлень про досягнення й прорахунки, 
шляхи подолання негативних тенденцій. 



РОЗДІЛ 3. ВИБОРЧА МЕХАНІКА 2019 РОКУ 

3.1. ЗАСТОСУВАННЯ РЕАЛІСТИЧНИХ, ПОПУЛІСТСЬКИХ 
І ВОЛЮНТАРИСТИЧНИХ ІДЕОЛОГЕМ  

В УКРАЇНСЬКОМУ ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ ЦИКЛІ–2019 

Результати виборчого циклу 2019 р. в Україні стали повною 
несподіванкою для їх учасників, пересічних громадян і світу 
загалом. Політичні актори – партії і окремі кандидати – 
усвідомили неефективність значних прийомів передвиборчої 
агітації. Пересічні ж громадяни відчули вплив потужної 
інформаційної кампанії зі застосуванням не надто конвенційних 
виборчих технологій – війною соціологій, війною гасел, війною 
брендів, а не передвиборчих програм. Для західного світу 
результати голосування і на президентських, і на парламентських 
виборах стали до певної міри несподіваною оцінкою його 
української політики, оцінкою реформ, які ініціювалися з подачі 
попередньої влади. Нині можна вести мову про "феномен 
команди-Зе" як про суміш політичних технологій, інформаційної 
кампанії, влучного апелювання до найвразливіших прошарків 
населення. Результати цього електорального циклу стали таким 
наслідком резонансу суспільного невдоволення, суспільного 
запиту і політичної пропозиції, які, збіглися, стали своєрідною 
електоральною революцією, коли і на президентських, і на 
парламентських виборах перемогу здобули позасистемні політичні 
актори – Володимир Зеленський та нашвидкуруч створена партія 
"Слуга народу". 

Зрештою, електоральний цикл 2019 р. став боротьбою між 
реалістичними та популістськими ідеологемами, оприлюдненими 
партійними меседжами політичних партій. Крім того, наявний 
електоральний цикл став боротьбою так званих "партій війни" та 
"партій миру", і це було абсолютно не типовим для всього періоду 
незалежної України.  

Перш ніж проаналізувати, як це проявилося у ході виборчої 
кампанії, трохи торкнемося природи популізму та реалізму. 
Вважається, що термін "популізм" з'явився в Італії на початку 
1970-х рр. Італійський учений того часу Ніколо Маттеуччі 
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запропонував своє визначення популізму, яке він пов’язував з 
появою "внутрішньопартійної системи нового клімату простих 
ідей та елементарних пристрастей, які являють собою радикальний 
протест проти традиції і, відповідно, проти тієї культури і того 
політичного класу, які є офіційним засобом її висловлювання". З 
появою популізму, на думку Маттеуччі, "утворюється новий 
політичний синтез, який звичайною парламентською мовою не 
може бути названий консервативним чи прогресивним, оскільки 
долає і зберігає обидві позиції: з одного боку, він насаджує 
авторитетність, коли у прагненні домогтися усього і якомога 
швидше все з більшим незадоволенням ставляться до перешкод і 
зволікань, які зумовлені конституційними процедурами сучасної 
демократії; по-друге, коли популісти приходять до влади, то 
починають маніпулювати масами, висуваючи революційні лозунги 
загального характеру"1. Цікаво, що після падіння фашистських 
режимів західний світ, за винятком Латинської Америки, не знав 
приходу популістів до влади, і в ліберальних демократіях популізм 
являв собою "підпільне явище", яке час від часу виходило на 
поверхню і навіть призводило до утворення політичних об’єднань 
(людина з вулиці повоєнної Італії, пужадизм у Франції, 
екстремістські або радикальні партії в сучасній Європі, 
невдоволені емігрантською хвилею з Близького Сходу, тощо). В 
популізмі цікаве те, що він утворює один з полюсів демократичної 
концепції і її життєдіяльності.  

На протилежному полюсі перебуває політична ідея діяльності 
уряду (чи опозиції) за чіткими раціональними правилами, на 
основі консенсусу або компромісу. Цікаво й те, що партії, які 
виступають за чіткі порядки і дають реалістичні передвиборчі 
обіцянки, майже завжди нечисленні і на виборах зазвичай 
програють. Натомість масові партії найчастіше займаються 
своєрідним "каботажем" – повсякденною гонитвою за виборцем, 
зваблюючи його високими ідеалами та використовуючи у 
пропаганді обіцянки негайно досягнути бажаного добробуту2.  

1 Политическая энциклопедия. Москва, 2000. С. 668 – 669. 
2 Политическая энциклопедия. С. 669.  
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На відміну від популізму, волюнтаризм у політиці – це 
своєрідний відрив суб’єктивного від об’єктивного, перебільшення 
ролі ірраціонального, стихійного, спонтанного, ігнорування в 
політиці і практиці реальних умов і можливостей історичного 
розвитку, свавілля і суб’єктивізм3. Реалізм стосовно внутрішньої 
політики держави розуміється як її наявні можливості, зумовлені 
соціально-економічним розвитком і соціокультурними харак-
теристиками суспільства, геополітичним становищем тощо. 

Оскільки електоральний цикл 2019 року відбувався у досить 
складних в історичному сенсі розвитку держави обставинах, які, 
на наш погляд, є навіть складнішими, ніж це було у 2014 р., з 
точки зору суспільних настроїв (що далі буде підтверджено 
соціологічними даними), зовнішньополітичних обставин та 
соціально-економічного становища держави, то він являв собою 
феноменальну суміш політичного реалізму, політичного популізму 
та політичного волюнтаризму, із якої народилася перемога 
несистемного кандидата Зеленського на президентських виборах 
та абсолютна перемога зібраної ним групи за назвою Партія 
"Слуга народу" на дострокових парламентських виборах, що дало 
їй можливість формування однопартійної більшості у Верховній 
Раді. Виборця не обходило, що за усіма параметрами Партія 
"Слуга народу" не відповідає загальноприйнятому поняттю 
"політична партія", оскільки донедавна не мала фіксованого 
членства, організаційної структури, власного досвіду виборчої 
боротьби та й загалом політичної діяльності, виборчі списки якої 
складалися, що називається, на ходу. З огляду на формат Партії 
"Слуга народу" про неї радше варто говорити як про політичний 
проект, навколо якого згуртувалися прихильники як певних ідей – 
представники так званої "партії миру", так і люди, які представля-
ють інтереси фінансово-промислових груп, або й просто випадкові 
люди, які відзначалися або своєю впізнаваністю, або наближе-
ністю до особи В. Зеленського під час його роботи у шоу-бізнесі.  

Електорат же нинішньої партії влади та В. Зеленського – це 
також доволі різнобарвний за поглядами і мотивацією величезний 

3 Политическая энциклопедия. С. 220. 
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прошарок суспільства, що, знову ж таки, дає підстави 
стверджувати про своєрідне поєднання реалізму, популізму та 
волюнтаризму у цій електоральній кампанії. Щоб зрозуміти, чому 
саме такими є її наслідки, слід розглянути передумови цієї 
"електоральної революції".  

Як відомо, в Україні за роки незалежності сформувався 
специфічний тип політичного режиму – кланово-олігархічний, або 
неопатримоніальний. Суть цього режиму – у своєрідному 
"захопленні держави" (capture state) фінансово-промисловими 
групами (ФПГ). Тобто, неопатримоніальність є таким типом 
домінування, в рамках якого політико-адміністративна система 
формально будується на раціонально-легальних засадах (сучасних 
інститутах і правилах просування по службі, розподілу благ і т. 
ін.), однак на практиці функціонує під диктатом неформальних 
інститутів (непотизму, клієнтарно-патронажних мереж, трайба-
лізму і т. п.), унаслідок чого суспільні повноваження 
апропріюються і розглядаються політичними агентами як 
приватна власність4. Фактично, усі великі активи захоплюються 
членами вузького кола осіб (ФПГ), найчастіше наближених до 
центрів ухвалення політичних рішень. Великий, середній і малий 
бізнес живуть в умовах постійної загрози експропріації чи 
систематичних поборів з боку чиновників різного рангу. Захисту 

 Про характер політичного режиму в Україні дослідники Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України 
неодноразово писали у ряді публікацій, зокрема таких: Політика суспільних 
реформ: стратегія, механізми, ресурси. Збірник наукових праць / за ред. 
О. О. Рафальського, О. М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, 2018. 478 с.; Національна єдність у конкурентному суспільстві: 
аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса 
НАН України, 2018. 288 с.; Рафальський О. О., Самчук З. Ф. Цивілізаційні 
перехрестя сучасного суспільства. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, 2018. 688 с.; Державне політичне правління і національна єдність: 
аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса 
НАН України, 2017. 248 с.  

4 Мельников К. В. Неопатримониализм: классификация как способ 
преодоления концептных натяжек. Полис. №2. 2018. С. 69.  
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від політичної еліти тут чекати неможливо, якщо тільки ці побори 
не перетинаються з її власним інтересом5.  

За олігархічного неопатримоніалізму рентоорієнтовані актори 
мають за мету знизити роль глави держави як домінуючого 
елементу неопатримоніальної вертикалі. Як наслідок, такий режим 
підсилюється бюрократичним неопатримоніалізмом як відповідна 
реакція бюрократії, як укріплення олігархічного неопатримо-
ніалізму. Ця реакція у відповідь набуває вигляду "силової 
раціоналізації", за якої відбувається "експропріація ресурсної бази 
незалежних економічних гравців, усунення їх значимого політич-
ного впливу і, врешті-решт, занепад ролі парламенту і політичних 
партій"6. Аналогічної точки зору дотримується й В. Гельман, 
стверджуючи, що у пострадянських республіках держава була 
"захоплена" здобувачами ренти, причому не стільки ззовні 
(представниками бізнесу), скільки зсередини (політиками і 
чиновниками, які входять у неформальну "виграшну коаліцію")7. 
Тобто, суть такого режиму полягає у поєднанні демократичних 
інститутів та вкрай недемократичних політичних практик, через 
що формальні політичні інститути не працюють або взагалі 
вихолощуються. Тому нинішній електоральний цикл неможливо 
аналізувати, не враховуючи суспільно-політичний контекст, в 
якому вони відбувалися.  

В Україні внаслідок утворення монополій в економічній 
сфері, початок чому було покладено так званою "ваучерною 
моделлю" приватизації і бажанням президента Леоніда Кучми 
зберегти підприємства-гіганти, відбулося поступове "захоплення 
держави". Для цього явища, як зазначалося, характерне форму-
вання ФПГ, які за нетривалий проміжок часу зосередили у своїх 
руках основні економічні ресурси, пристосували під себе 

5 Мельников К. В. Неопатримониализм: классификация как способ 
преодоления концептных натяжек. С. 75. 

6 Fisun O. The Future of Ukraine's Neopatrimonial Democracy, PONARS 
Eurasia Policy Memo. 2015, October, No. 394. Р. 2.  
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демократичні за формою політичні інститути та інформаційні 
ресурси, що дало змогу досить гарантовано отримувати необхідні 
політичні рішення й уникати ризиків у разі зміни влади. 
Характерною відмінністю України є ще й вкрай недостатня 
інституціоналізація влади, коли процесуальні закони і 
парламентські процедури елементарно не врегульовані, що 
створює величезний простір для політичної корупції. Йдеться про 
імпічмент, про Президента України, про закони, які мають 
регулювати механізми політичної відповідальності депутатів – про 
Верховну Раду України, парламентські слідчі комісії, статус 
парламентської опозиції та ін. Таким чином, в Україні 
повноцінний механізм стримувань і противаг не сформований, що 
є однією з причин відтворення неправових практик.  

Інколи інтереси суспільства і ФПГ збігаються – відбуваються 
якісні зміни, включаючи істотну зміну "правил гри". Так було з 
Помаранчевою революцією і Євромайданом. Водночас у разі, коли 
інтереси суспільства і ФПГ розходяться, політичні рішення 
ухвалюються насамперед в інтересах останніх, оскільки саме вони 
як монополісти мають у своєму розпорядженні фінансово-
економічні, політичні та інформаційні ресурси. 

Причому через вкрай неефективну регіональну політику 
протягом усіх років незалежності на територіях України (зазвичай 
це міста районного значення) власники таких системоутворюючих 
підприємств є повноцінними господарями не тільки цього 
підприємства, але й усього регіону, оскільки такі підприємства є 
там ледь не єдиними великими роботодавцями і платниками 
податків. Звісно, що без згоди власників таких підприємств 
місцева влада мало що спроможна робити в регіоні. А реформа 
децентралізації, проведена під час президентства П. Порошенка, 
поряд з перевагами у вигляді фінансової децентралізації, крім того 
посилила вплив місцевих кланів.  

У контексті цього дослідження на особливу увагу потребує 
розуміння механізмів інкорпорації політичного класу, насамперед 
того, як використовувалася виборча система для регенерації 
"агентів" ФПГ в органах представницької влади, насамперед у 
парламенті, обласних та районних радах. На наш погляд, це 



Розділ 3         121 

 

уможливлювалося, з одного боку, самою конфігурацією виборчої 
системи, а з іншого – специфікою її застосування. Це своєрідна 
превентивна виборча система – як комплекс норм та практик їх 
застосування, які давали можливість з максимальною ймовірністю 
привести у представницькі органи влади тих самих "агентів" 
ФПГ – конкретних кандидатів, якщо це стосується мажоритарної 
складової наявної виборчої системи і політичних партій як 
суб’єктів виборчого процесу, яка включає ряд елементів. Перший з 
них – це формування передвиборчих програм політичних партій, 
що є одним з проявів поєднання в політиці популізму, 
волюнтаризму і, вкрай рідко, реалізму. Звісно, що такий феномен 
не новий в Україні, однак саме на цих виборах виборча кампанія за 
рахунок підсилення нетиповими виборчими технологіями набула 
рис гротеску.  

Зазвичай програми політичних партій в Україні – це штучно 
створена відповідними фахівцями програма, яка є частиною 
відповідного політичного проекту, яким є сама партія. На практиці 
бізнес-групи проводять "дослідження з поля", замовляючи 
соціологічним службам вивчення ситуації з тим чи іншим 
потенційним електоратом. З огляду на отриману інформацію група 
фахівців готує передвиборчу програму з метою її "продажу" під 
вірогідну політичну силу. На перший погляд, така ситуація цілком 
природна і відповідає законам політичного ринку. Однак така 
практика може вважатися природною, коли політичні еліти і партії 
продукують нові ідеї з огляду на ситуацію в державі, на наявні 
проблеми і пропонують шляхи їх розв'язання. В Україні ж така 
практика обмежується "продажем" (пропихуванням або "впарю-
ванням", якщо використовувати політтехнологічний сленг) цієї 
програми і отриманням мандатів у парламенті та обласних радах. 
Задля цього сформовано специфічні практики використання 
виборчої системи, яку ми називаємо "превентивною виборчою 
системою".  

У чому сутність так званої "превентивної системи виборів"? 
Не новина, що для олігархічного політичного режиму характерна й 
відповідна партійна система, механізми інкорпорації політичного 
класу, специфічні соціальні ліфти. Що ж до політичних партій, то 
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за неопатримоніального режиму вони здебільшого перетворю-
ються на субінститут ("псевдоінститут"), який хоча й закріплений 
юридично, але не виконує належних функцій. Тобто це не означає, 
що повноцінних партій немає. Звісно, вони є, як і є партійна 
система. Однак партія, яка намагається вийти на парламентський 
рівень, незмінно має грати за правилами, створеними ФПГ. Обійти 
їх практично неможливо через специфіку виборчих кампаній. У 
цій конкуренції така партія або змушена грати за правилами, які 
нав’язуються ФПГ, або ж її шанси перейти у "вищу лігу" дуже 
знижуються. У разі, коли партія все ж приймає правила гри, 
нав’язані ФПГ, вона розчиняється у масі зобов’язань перед ними, 
втрачаючи таким чином власну ідентичність. На місцевому рівні 
такі партії можуть бути порівняно успішними. Однак для виходу 
на загальнонаціональний рівень (переходу у "вищу лігу") вони 
змушені витрачатися на популяризацію своїх ідей, що зазвичай 
робиться через ЗМІ, рахуватися з адмінресурсом і тим самим 
домовлятися з людьми, які є негласними "господарями" регіонів, і, 
відповідно, "грати за їхніми правилами". Якщо діяти виключно в 
рамках закону, то усі ці витрати цілком посильні для політичних 
партій. Однак тут партії потрапляють у ситуацію, коли, граючи за 
правилами (в межах закону), вони програють партіям, які виходять 
за рамки закону і витрачають на пропагування себе значно більші 
суми. І хоча законом це заборонено, однак адміністративний 
ресурс уже на боці цих партій-бізнес-проектів і компетентні 
органи (територіальні виборчі комісії, прокуратура) попросту не 
реагують на порушення законодавства. Тим самим стартові позиції 
партій, які зрощені з владою і є бізнес-проектами, вже апріорі 
сильніші тих, що дійсно хочуть становити конкуренцію владі. 
Крім того, багато партій створюються як бізнес-проекти, 
перетворюючись на товар, який ФПГ орендують або купують за 
відповідну плату під час виборів, щоб ті "грали" як технічні 
кандидати на їхню користь чи то у владі, чи то у складі виборчих 
комісій. 

Відповідну превентивну роль задля отримання необхідних 
результатів на виборах виконувала й наявна мажоритарно-
пропорційна виборча система. Зокрема, мажоритарна складова 
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була інструментом, який давав можливість масово скуповувати 
голоси виборців у мажоритарних округах, а в парламенті досягати 
"потрібних" результатів голосувань саме за рахунок мажори-
тарників. Ця система також використовувала свої "превентивні 
заходи", які дозволяли ще на етапі виборчої кампанії з високою 
вірогідністю отримати бажаний результат. Це досягалося за 
рахунок "витискання" потенційних опонентів бажаних кандидатів 
через формальні причини (неправильно складена декларація, 
оформлені документи тощо), відсутність адекватної реакції 
територіальних виборчих комісій на скарги, відхилення судами 
позовних заяв на порушення прав потенційних опонентів на 
користь "потрібних кандидатів" або ж затягування розгляду цих 
справ, ігнорування компетентними органами масових порушень 
виборчого процесу, формування "правильних" складів виборчих 
комісій і т. ін. Ці "переваги" виборчої системи активно 
експлуатувалися й постмайданними політичними силами під час 
електорального циклу 2014 р., які так само влаштовували 
політичні торги з тих чи інших питань, мобілізуючи голоси 
фракцій і окремих депутатів, які відверто заявляли про свою 
опозиційність. Однак у електоральному циклі 2019 р., як свідчать 
його результати, "превентивна виборча система", хоча й не без 
винятків, але дала збій. Чому – про це згодом.  

Крім того, для неопатримоніальних політичних режимів 
характерні й специфічні механізми інкорпорації політичного 
класу, де критерієм ефективності є, у першу чергу, особиста 
відданість – належність до певного клану. Відповідно, й 
повноцінні соціальні ліфти для такої системи не характерні. Саме 
дистрофією соціальних ліфтів і пояснюється проходження у владу 
осіб, які часто жодним чином не виявили себе ані публічними 
заявами, ані ефективними менеджерськими діями, але завдяки 
власній належності до ФПГ легалізувалися у владі. Від цієї 
практики не відмовилася й партія "Слуга народу", завдяки чому у 
вищі органи державної влади потрапили особи без відповідного 
фаху, навичок, досвіду – без перебільшення, випадкові люди.  

Чим детерміновані наслідки електорального циклу 2019 р.? 
Насамперед політикою, що її здійснювала попередня партія влади 
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у складі "Блоку Петра Порошенка" та "Народного Фронту", та й 
самого Порошенка як Президента України у 2014–2019 рр. 
Зрештою, за даними соціологічних досліджень на кінець 2018 р. 
понад 70% опитаних вважали, що події в Україні розвиваються у 
неправильному напрямі, 16% не змогли визначитися з відповіддю і 
тільки 12% вважали наявний напрям правильним8. Аналогічні 
показники були підтверджені й Фондом "Демократичні 
ініціативи". Так, для тих, хто вважає, що Україна прямує у 
неправильному напрямі, основними аргументами щодо хибності 
шляху були такі: досі триває війна на Сході (70%), зростають ціни, 
а зарплати не збільшуються (50%), різко зросли комунальні 
тарифи (39%), у людей немає впевненості у своєму майбут-
ньому (39%), залишається високий рівень корупції (32%), країною 
й досі правлять олігархи (22%), реформи практично не 
здійснюються (20%), дуже погана медицина (19%). Порівняно з 
2017 р., серед індикаторів хибного шляху відчутно піднялася вага 
зростання комунальних тарифів (на 14%) та невпевненості у 
власному майбутньому (на 8%), натомість дещо втратило у вазі не 
сприйняття корупції (у 2017 р. високий рівень корупції одним із 
головних аргументів неправильного шляху країни називали 47%, а 
у 2018 р. – 32%)9. 

Украй радикальним було й зниження довіри до соціальних (і, 
зокрема, державних) інститутів, що істотно знижувало темпи 
проведення реформ і їх реалізацію. Загалом низький рівень довіри 
до органів державної влади притаманний так званим "молодим 
демократіям". Це пояснюється високою волатильністю виборів, 
нестабільністю партійної системи і вкрай низькою політичною 
структурованістю суспільства. Однак вкрай негативний баланс 
"довіри–недовіри" свідчить про те, що відбулася делегітимація не 

8 Україна після виборів: суспільні очікування, політичні пріоритети, 
перспективи розвитку. Аналітична доповідь Центру Разумкова. Київ: Центр 
Разумкова, 2019. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ 
Koalits_Ugoda.pdf C. 42.  

9 Підсумки 2018 р.: громадська думка / Фонд "Демократичні ініціативи" 
імені Ілька Кучеріва. URL: https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-
dumka
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https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka
https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka


Розділ 3  125 

тільки окремих політичних діячів, а й органів державної влади, які 
проводили відповідну політику. Тобто, в країні сформувався запит 
на оновлення політикуму. Із твердженням "Партії, що тривалий 
час перебувають при владі, скомпрометували себе, надія лише на 
нові політичні сили і нових лідерів" у липні 2019 р. в цілому 
погоджувалася більшість опитаних (повністю – 28%, частково – 
38%) і тільки 22% респондентів мали протилежну думку. 
Найбільше таке твердження підтримували на Півдні України (76% 
опитаних, у т. ч. 45% – повністю погоджувались)"10. А внаслідок 
скандалів зі зловживаннями в Укроборонпромі (і це під час війни!) 
суспільство напередодні президентської кампанії виявилося 
повністю деморалізованим і дезорієнтованим. 

У ситуації масового незадоволення владою посилилася 
тенденція до її персоніфікації. За даними Центру Разумкова, на 
питання "Яке значення для Вас під час голосування за політичну 
партію має те, хто саме очолює цю партію?" 56% респондентів 
відповіли, що це має першочергове значення. Ще для 21% цей 
чинник мав другорядне значення і зовсім не мав значення лише 
для 11% опитаних. Першочергове значення питання лідерства 
мало для всіх регіональних, вікових та електоральних груп11. Цим 
можна пояснити феноменальний успіх саме партії "Слуги народу" – 
яка у мажоритарних округах асоціювалася з конкретною персоною – 
Володимиром Зеленським. Тобто, вибір позасистемного (в 
уявленні суспільства) кандидата в президенти Зеленського логічно 
спричинив успіх новоствореної партії "Слуга народу". Хоч як не 
дивно, але саме на цих виборах на перше місце вийшов фактор не 
приналежності до групи, не адміністративний ресурс, не 
скуповування голосів виборців, чому певною мірою завадила 
позиція Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, не масовий 

10 Підсумки 2018 р.: громадська думка / Фонд "Демократичні ініціативи" 
імені Ілька Кучеріва. URL: https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-
dumka 

11 Вибори – 2019: шанс на реальні зміни чи експеримент з невідомими 
наслідками? URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Koalits_Ugoda. 
pdf. С. 48.  

https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka
https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Koalits_Ugoda.%20pdf
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Koalits_Ugoda.%20pdf
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підкуп виборців, як це було у попередніх електоральних циклах, а 
фактор іміджу політичного лідера. 

Якщо ж відслідковувати динаміку реформ, проведених в 
Україні протягом 2015 – 2018 рр., то вона поступово знижувалася і 
на початок 2019 р. наближалася до нуля (Рисунок 1), що також не 
могло не позначитися на результатах виборчої кампанії 2019 р. 



Рисунок 1. Динаміка індексу моніторингу реформ12. 

 Індекс моніторингу реформ – це аналітичний інструмент,
призначений надати кількісну оцінку прогресу економічних реформ в 
Україні. Він базується на оцінці експертами змін у регуляторному 
середовищі, які можна вважати реформаторськими або анти-
реформаторськими. Індекс моніторингу реформ був заснований на початку 
2015 року аналітичною платформою VoxUkraine. Індекс моніторингу реформ 
має п’ять складових. 1. Урядування (боротьба з корупцією, децентралізація, 
державна служба, адміністративні послуги, державна власність). 2. Державні 
фінанси (податкова система, система соціального захисту та ринок праці, 
державні закупівлі, ефективність державних видатків, управління державним 
боргом). 3. Монетарна система (валютне регулювання, ринки капіталу, 
банківський сектор, незалежність НБУ). 4. Бізнес середовище (регулювання 
бізнесу, конкурентна політика, зовнішня торгівля, корпоративне управління, 
права власності). 5. Енергетика (енергетична незалежність). 
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У всіх регіонах країни здійснені реформи не сприймалися як 
такі, що відповідають інтересам більшості громадян. За даними 
Центру Разумкова, негативно оцінювали проведені реформи від 
69% жителів Заходу до 89% жителів Півдня. З усіх суспільних 
груп лише серед забезпечених громадян частка позитивних 
відповідей переважала частку негативних (у цій групі сума 
відповідей "згоден" та "скоріше згоден" – 49%, а сума "скоріше не 
згоден" та "не згоден" – 39%). Оцінюючи матеріальне становище 
власної сім’ї, 16% респондентів вказали, що вони ледве зводять 
кінці з кінцями, грошей їм не вистачає навіть на необхідні 
продукти. Ще 41% опитаних відповіли, що вистачає, але лише на 
харчування та на придбання необхідних недорогих речей. 
Порівняно з 2008 р. і 2014 р., частки цих відповідей демонструвала 
тенденцію до зростання. Натомість дещо зменшилася, порівняно з 
2008 р., кількість тих, яким у цілому на життя вистачає, але 
придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, 
телевізор, уже викликає труднощі (36%). Також дуже скоротилася 
частка опитаних, які живуть забезпечено, але зробити деякі 
покупки поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо) – 
з 14% до 5%. Частка респондентів, які можуть дозволити собі 
практично все, чого хочуть, незначна – лише 0,3%13. 

Цікаво й те, що одне з основних досягнень, яким так пишався 
президент П. Порошенко, – підписання Угоди про асоціацію з ЄС 
(залишимо питання про її переваги та недоліки) не було належно 
оцінене громадянами. Тільки 26% респондентів вважали, що 
особисто вони більшою мірою виграли від підписання Україною 
Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС, а 
29% – вважали, що програли. Натомість майже половина (46%) 
опитаних не змогла визначитися з відповіддю14, що свідчило про 
нерозуміння половиною громадян суті Угоди. 

12 Динаміка індексу моніторингу реформ. URL: 
http://imorevox.org/%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%b7%d0%b8-pdf/ 

13 Вибори – 2019: шанс на реальні зміни чи експеримент з невідомими 
наслідками? URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Koalits_ 
Ugoda.pdf. С. 48.  

14 Там само. С. 8. 

http://imorevox.org/%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%b7%d0%b8-pdf/
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Незадовільний темп реформ став одним із факторів масового 
незадоволення в суспільстві. Однак тут важливо окремо 
зупинитися на оцінках суспільством першочергових проблем у 
державі та своїх власних проблем, що дасть змогу зрозуміти 
результати електорального циклу 2019 р. Утім, треба мати не увазі, 
що різні опитування дають різну ієрархію пріоритетів. Так, за 
даними Центру Разумкова, "станом на липень 2019 р. (напередодні 
дострокових парламентських виборів), серед найважливіших 
проблем країни респонденти найчастіше називали такі: боротьба з 
корупцією (47%), підвищення зарплат і пенсій (46%), зниження 
тарифів на комунальні послуги (44%), розв'язання проблеми 
Донбасу (42%). Водночас, серед проблем, що турбують громадян 
особисто, найчастіше звучали підвищення зарплат і пенсій (63%) 
та зниження тарифів на комунальні послуги (64%); також досить 
часто називали покращення системи охорони здоров’я, медичного 
обслуговування (36%). Натомість, боротьба з корупцією та 
розв'язання проблеми Донбасу розташовувались у "рейтингу" 
проблем, найважливіших для самих опитаних, набагато 
нижче (24% та 22%, відповідно)"15. Крім того, в українському 
суспільстві більшість громадян (61%) вважали, що країні потрібні 
зміни, і лише 4% – воліли, щоб все залишалося так, як є, а 16% 
вважали за краще повернути те, що було до 2014 р., до того ж 20% 
не визначилися з відповіддю16. 

Наступним фактором, який спричинив такий приголомшли-
вий результат на виборах, стала провальна інформаційна політика, 
здійснювана попередньою владою, про що свідчать соціологічні 
опитування стосовно обізнаності громадян про проведені 
реформи. За даними Центру Разумкова, частка громадян, які 
засвідчили, що "знали багато", коливалася від 10-11% (у випадку 
реформи системи охорони здоров’я та децентралізації) до 2% 
(стосовно реформи фінансового сектору). Натомість, більшість 
опитаних "нічого не знала" про реформу фінансового 

15 Вибори – 2019: шанс на реальні зміни чи експеримент з невідомими 
наслідками? С. 45.  

16 Там само. С. 8. 
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сектору (72%), реформу управління державною власністю (66%), 
дерегуляцію та розвиток підприємництва (64%), реформу 
державного управління (62%), податкову реформу (57%), 
програму енергонезалежності та реформу енергетики (56%). 
Близько половини респондентів (49–51%) "нічого не знали" про 
реформу національної безпеки і оборони та реформу сільського 
господарства. Близько 40% опитаних "нічого не знали" про 
реформу правоохоронної системи та судову реформу, близько 30% – 
про оновлення влади та люстрацію, реформи освіти та поліції, про 
децентралізацію та реформу місцевого самоврядування. Найменше 
виявилося тих, хто нічого не знав про реформу системи охорони 
здоров’я17. Екстраполюючи наслідки реформ і дій влади в різних 
сферах на своє особисте становище, більшість (55–76%) 
респондентів вказали на відсутність їх позитивних наслідків 
практично в усіх сферах (крім охорони здоров’я)18. Тобто, це 
засвідчувало вкрай неефективну комунікацію влади та суспільства, 
що і мало відповідні наслідки під час виборчої кампанії 2019 р. 

Однак найбільш негативний ефект від провалу інформаційної 
політики мала фактична дискредитації потрібних країні реформ. 
Так, серед респондентів переважало негативне ставлення до 
освітньої, медичної, пенсійної, земельної, судової реформ, 
реформи поліції та запланованої масової приватизації державних 
підприємств. Також майже половина (47%) опитаних погодилася з 
думкою, що українська влада має негайно припинити реалізацію 
реформ і рекомендацій міжнародних партнерів, у стислі терміни 
розробити власну стратегію розвитку України з опорою на власні 
сили та негайно розпочати її реалізацію, тоді як лише 33% не 
погодилися з такою думкою 19. Майже 34% опитаних загалом не 
вірили в успіх реформ, проте в них ще була певна частка надії. 
Зовсім не вірили в успіх реформ 27% респондентів20. 

17 Вибори – 2019: шанс на реальні зміни чи експеримент з невідомими 
наслідками? С. 12 – 13.  

18 Там само. С. 14. 
19 Там само. С. 18. 
20 Там само. С. 19. 
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Цікаво, що Зеленського як нового лідера держави в середині 
2018 р. бачило тільки 6% респондентів21. Однак інформаційна 
кампанія, яка почала вестися на найбільш рейтингових 
телевізійних каналах – 1+1, Інтер, Україна, 112-й канал, ZIK та ін., 
включаючи телесеріал "Слуга народу 3", показаний у березні 
2019 р., напередодні першого туру президентських виборів, вивела 
В. Зеленського у п’ятірку лідерів передвиборчої гонки. Причому 
особливістю цієї виборчої кампанії була не стільки політична 
агітація за нього, скільки кампанія з дискредитації П. По-
рошенка на телевізійних каналах. Зауважимо, дискредитація 
не безпідставна. 

Водночас, положення передвиборчої програми В. Зелен-
ського, ймовірно написаної досвідченими політтехнологами, дала 
можливість відобразити потреби більшості громадян України. 
Іншим фактором був фактор голосування за принципом "хто 
завгодно, аби не Порошенко". 

Програма В. Зеленського не стандартна і за формою, і за 
змістом, як і уся виборча кампанія. Програма "Я розповім Вам про 
Україну своєї мрії…"22 радше схожа на красиву афішу – без 
особливої конкретики, та головне, вона була доступною для 
сприйняття пересічним виборцям. "Україна мрії" у програмі 
В. Зеленського включала "Україну, де стріляють лише салюти на 
весіллях та днях народження. Україну, де відкрити бізнес можна за 
годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а 
проголосувати на виборах – за одну секунду в Інтернеті. Де немає 
оголошень "Робота в Польщі", а в Польщі є оголошення "Робота в 
Україні". Де в молодої сім’ї є один клопіт – обрати квартиру в 
місті чи заміський будинок. Де лікарі та вчителі отримують 
реальну заробітну плату, а корупціонери – реальні строки. Де 
недоторканними є Карпатські ліси, а не депутати. Де бабця 
отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Де 

21 Вибори – 2019: шанс на реальні зміни чи експеримент з невідомими 
наслідками? С. 24.  

22 Програма кандидата в Президенти України В. Зеленського. URL: 
http://files.ze2019.com/assets/program.pdf

http://files.ze2019.com/assets/program.pdf
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підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, 
а не те, що разом хрестили дітей. Де дороги є, а дурнів – немає. 
Це – Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого 
майбутнього. Україна, у яку повертаються. Україна, якою ми 
будемо пишатися та цінувати, а решта – знати й поважати. 
Україна, з якої не поїдуть наші діти". Шляхами, які дали б 
можливість здійснити цю мрію, називалися: народовладдя через 
референдум; Людина – вища цінність (менше Держави в житті 
Людини, більше Людини в житті Держави); Справедливість і 
Рівність усіх перед Законом; Безпека Людини; Безпека країни (мир 
для України, рух до НАТО, повернути притаманні функції органам 
правопорядку); Заможний громадянин – заможна держава 
(лібералізація та детінізація економіки); Не боротьба з корупцією, 
а перемога над нею; Здорова та освічена нація; Комфортна країна; 
Електронна країна"23. 

За набором основних положень така чітка і проста програма 
була доступна для більшості громадян, однак вона мала вигляд 
красивого набору меседжів без професійного тлумачення шляхів їх 
досягнення. Зрозуміло, що така програма є своєрідним міксом 
популізму, волюнтаризму і реалізму, і вже перші кроки на посаді 
президента і зіткнення з реальністю виявили низку проблем, які 
відразу розв’язати неможливо. Основні з них – структура 
власності в Україні і феномен "захоплення держави" істотно 
звужують можливості президента навіть з електоратом у 73% і 
навіть якщо припустити, що він самостійний кандидат, що, на наш 
погляд, неможливо, знову ж таки, через привласнення держави 
ФПГ; неможливість вплинути на позицію Росії щодо врегулю-
вання збройного конфлікту на Донбасі та повернення Криму; 
саботаж груп-вето в парламенті в питаннях інституціоналізації 
влади і прийняття процесуальних законів, які б уможливили 
виконання конституції; внутрішньопарламентська корупція; 
недостатність елементарних ресурсів для проведення ряду 
соціально орієнтованих реформ, призначання достойних пенсій, 

23 Програма кандидата в Президенти України В. Зеленського. 
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зарплат вчителям тощо; корумпованість влади як відображення 
специфіки політичного режиму в Україні. І це не повний перелік. 

Аналогічною видавалася ситуація на парламентських виборах, 
де вирішальну роль перемоги партії "Слуга народу" в 
загальнонаціональному виборчому округу та у мажоритарних 
округах відіграв факт належності до "команди-Зе", а також 
феномен персоніфікації політики, про шо йшлося вище, який саме 
у цьому виборчому циклі досяг, на наш погляд, апогею.  

Інший феномен спостерігався на парламентських виборах 
щодо партій "Батьківщина" Юлії Тимошенко (саме вона є типовою 
волюнтаристською партією), партією "Солідарність" Петра 
Порошенка, партією "Голос", "Опозиційною платформою – За 
життя", які керувалися більш реалістичними ідеями, хоча й з 
огляду на запити свого електорату. Орієнтуючись на ці запити, 
вони у своїх програмних положеннях так само враховували дані 
соціологічних досліджень, підлаштовуючи під них свої програми. 
Зокрема, для більшості (69%) респондентів під час вибору 
політичної сили була більш значимою її геополітична орієнтація: 
30% опитаних надавали перевагу політичним силам, які 
виступають за євроінтеграцію України (що значно менше, ніж 
підтримка інтеграційного напряму на вступ до ЄС – 48%), 28% 
готові були підтримати політичні сили, які виступають за 
особливий шлях розвитку України, заснований на її національних 
особливостях (що збігається з рівнем підтримки не вступу ні до 
ЄС, ні до ЄврАзЕС). 11% підтримували партії, які виступають за 
відновлення відносин з Росією та інтеграцію України до 
євразійського простору (вступ України до Євразійського 
економічного союзу підтримували 9% респондентів)24. І в цьому є 
основний парадокс: коли проводять соціологічні опитування на 
предмет ставлення до війни на Донбасі, до євроатлантичної 
інтеграції, до Росії – то відповіді цілком реалістичні з точки зору 
адекватної оцінки ситуації, однак коли той самий громадянин стає 
виборцем, то в момент голосування на перший план виходять 

                                                 
24 Вибори – 2019: шанс на реальні зміни чи експеримент з невідомими 

наслідками? С. 31.  
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особисті мотиви, які часом далекі від тих оцінок, які давалися під 
час опитувань. Тобто у цьому виявляється амбівалентність 
населення. З одного боку, воно за вільний ринок, та водночас 
залишається патерналістським, оскільки очікує, що держава 
забезпечить високі соціальні стандарти. Такий самий вигляд має 
ситуація з зовнішньополітичними орієнтаціями – майже половина 
підтримує європейський напрям, однак під час голосування 
проєвропейські партії істотно втрачають у підтримці електорату.  

Аналогічною видавалася ситуація з іншими мотивами 
голосування. Незважаючи на те, що загальнодержавними 
проблемами громадяни вважали війну на Донбасі, корупцію, 
анексію Криму, у своєму електоральному виборі, все ж таки, 
керувалися особистими проблемами – здорожчанням комунальних 
послуг, високими тарифами на енергоносії, низькими зарплатами 
та пенсіями тощо.  

Отже, існує певний парадокс, коли громадяни, з одного боку, 
не довіряють державі та її інститутам, а з іншого – прагнуть з її 
боку соціальної підтримки, хотіли б її активної ролі не лише в 
економіці, але й в питанні перерозподілу суспільних благ на 
користь бідніших верств населення25. Водночас головні сподівання 
на здійснення в Україні реформ респонденти найчастіше 
пов’язували з персоною новообраного президента В. Зеленського – 
62%, майбутньою Верховною Радою – 46% та майбутнім Урядом – 
43%. Населення країни вважали рушієм реформ 24% опитаних, 
громадські організації та волонтерів – 22%, владу на місцях – 17%, 
учених і науковців – 11% (інших – менше 10%). Отже, більшість 
громадян пов’язували сподівання щодо здійснення необхідних 
реформ саме з новою владою і насамперед – з новим 
президентом26. 

Підсумовуючи, зазначимо, що, по-перше, основними диле-
мами електорального циклу 2019 р. стали: вступ до Євразійського 
економічного союзу – вступ до ЄС; позаблоковий статус – вступ 

                                                 
25 Вибори – 2019: шанс на реальні зміни чи експеримент з невідомими 

наслідками? С. 38.  
26 Там само. С. 44.  
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до НАТО; пошук шляхів до примирення з Росією – жорстка 
позиція щодо Росії; повернення тимчасово окупованих територій 
шляхом мирних переговорів – відмова від цих територій; мир на 
Сході за будь-яку ціну – лише на прийнятних для українського 
суспільства умовах; можливість надання особливого статусу 
певним регіонам держави – збереження унітарного устрою; 
скорочення видатків на Збройні сили України – збільшення 
видатків, зміцнення і розвиток Збройних сил; збереження статусу 
української мови як єдиної державної – надання російській мові 
статусу другої державної; державний захист і підтримка 
української мови – ставлення держави до всіх мов має бути 
однаковим; припинення процесів декомунізації – продовження 
декомунізації27. 

Однак основними мотивами під час голосування стали теми 
тарифів, соціально-економічна політика і, звісно ж, реформи. І 
тільки для досить вузьких електоральних прошарків були 
важливими питання мови, права нацменшин і церква. Тобто, 
проблеми, пов’язані з побудовою національної ідентичності, 
виявилися не цікавими для переважної більшості виборців. Значно 
складнішими та технологічнішими були й самі виборчі кампанії. 
Через брак ідей і, що головне, вкрай вузький простір для маневру 
України як у внутрішній, так і зовнішній політиці політичні сили 
не пропонували амбітних і великих цілей, а самі кампанії стали 
своєрідною війною політтехнологів за електорат усіма можливими 
брутальними засобами, популістськими ідеями, демагогією, 
політичним популізмом та волюнтаризмом на кшталт украй 
еклектичного і навіть ризикованого з точки зору реалізації 
(поєднання непоєднаного) "Нового курсу" Тимошенко, яка 
тривалий час була фаворитом виборчої гонки, чи програми 
"Щаслива Україна" Зеленського. 

По-друге, вибір більшості громадян був зумовлений їхнім 
рівнем життя. Проте важливою, хоча й для меншості, була і 
ціннісна складова. Однак головна проблема українців не в 

27 Вибори – 2019: шанс на реальні зміни чи експеримент з невідомими 
наслідками? С. 47.  
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розколах, а в дезорієнтації від нерозуміння, хто і за що в державі 
відповідає і "хто винен", що стимулює поширення популізму та 
радикалізму, демагогії та волюнтаризму. Проблема українців – 
їхня ілюзорна віра у миттєві зміни після обрання президента, 
далекого від олігархічних кланів, неусвідомлення того, що в 
Україні можливості президента істотно обмежені відновленням 
парламентсько-президентської форми правління і звуженням його 
функцій, а також реформою децентралізації, яка позбавила 
президентську вертикаль фінансових можливостей впливу та 
управління на місцях у ручному режимі.  

Та основним "стримуючим фактором" є т. зв. "політична 
матриця", яка формувалася рік за роком унаслідок вкрай 
несправедливої ваучерної приватизації, що спричинила "захоп-
лення" держави ФПГ, пасивності суспільства з усіма негативними 
наслідками. Саме ця "політична матриця", яка охоплює певну 
диспозицію ФПГ, у якій ресурси, якісний стан суспільства 
(система цінностей, низькі громадянська активність, свідомість і 
відповідальність, виражений патерналізм), набір інструментів 
демократії адаптовані до потреб тих самих ФПГ, створює доволі 
вузький простір для маневру будь-якому президенту, оскільки 
відтворює певні правила гри в політиці. Використовувати ж 
радикально органи правопорядку чи антикорупційні органи – це 
наразитися на жорсткий саботаж і навіть політичний клінч. 

По-третє, однопартійна більшість, яка утворилася в 
парламенті за результатами дострокових парламентських виборів 
2019 р. партією "Слуга народу", створює можливості для 
швидшого ухвалення необхідних законів, потрібних для 
проведення вкрай важливих реформ з меншими транзакційними 
витратами, оскільки сама наявність однопартійної більшості, 
незважаючи на її якісний склад і ситуативний характер, знижує 
вартість політичних торгів і масштаби внутрішньопарламентської 
корупції. Тому за умови професійного підходу і з рівнем довіри у 
73% на виборах президента В. Зеленського така політична 
конфігурація створює шанси для істотних суспільно-політичних 
зрушень в Україні. 
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3.2. НОВІ І ТРАДИЦІЙНІ ВИБОРЧІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 

2019 рік для України став якщо не визначальним, то по-
своєму "революційним": і президентські, і парламентські вибори 
відбулися не за звичними канонами, а з використанням нових 
технологій.  

Виборчі технології є системою заздалегідь продуманих, 
запланованих, як і спонтанно вигаданих прийомів, планів, 
процедур, технічних та інформаційних засобів для забезпечення 
успішного висунення кандидатів та їх обрання. Також виборчими 
технологіями називають сукупність методів впливу на виборців, 
що спираються на дані соціологічних досліджень та наукові 
розробки у комплексі з політичною рекламою та зв’язками з 
громадськістю1. 

Відповідно до плину часу змінюються і тенденції у світовій 
політиці. Зокрема, видозмінюються й методи впливу політичних 
сил, прийоми пропаганди та агітації. Яскравим підтвердженням 
цьому можуть слугувати й останні вибори Президента України. 

Згідно з аналітичною довідкою Фонду "Демократичні 
ініціативи" імені Ілька Кучеріва основними причинами перемоги 
Петра Порошенка у 2014 р. були: значна підтримка кандидата 
після завершення революції на Майдані, зняття Віталієм Кличком 
своєї кандидатури на його користь, поширення соціологічних 
опитувань, за якими він ніби був кандидатом, спроможним 
перемогти у першому ж турі2. У той час Україні не можна було 
гаяти час на ще один тур, тому велика кількість людей 
проголосувала за потрібного їм кандидата. 

Цього разу ситуація була дещо іншою і головними факторами 
перед виборами стали "серіали". "Серіал" Порошенка – 5 років при 

1 Кочубей Л.О. Виборчі технології: політологічний аналіз (на прикладі 
виборів до парламенту сучасної України): монографія. Київ: ТОВ 
"Видавництво "Юридична думка", 2006. С. 9–10. 

2 Україна після Євромайдану: досягнення та виклики / ред. М. Яковлєв, 
О. Гарань. Київ: Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, 2015. 
132 с. 
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владі. "Серіал" Володимира Зеленського – це телесеріал "Слуга 
народу". Головні тези зі "серіалу" Порошенка: томос, безвіз з ЄС, 
але також НЕ продаж липецької фабрики "РОШЕН", НЕ 
завершення війни на Сході, НЕ поборення корупції.  

Головні тези "Слуги народу": боротьба зі старою політикою, 
корупцією, відвертість з народом. Тож ці два серіали і були 
визначальними перед виборами-2019. Але вони стали тільки 
фундаментом. Далі починалася безпосередня робота з 
електоратом. 

Тенденція виборів-2019 – втома від старих політиків. 
Керівник фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко 
назвав це не феноменом України, а світовою тенденцією, котра 
зачепила також США, Францію, Словенію, Польщу, Сербію та 
інші країни. 

Причини перемоги Зеленського. По-перше, він (його ко-
манда) вдався до активного використання сучасних технологій та 
засобів комунікації, зокрема, соціальних мереж. А якщо розгля-
дати конкретніше, доволі міцним важелем впливу став Instagram. 
"Ніхто зі штабів кандидатів, окрім команди В. Зеленського, 
спеціальний контент під вибори в цій мережі не створював"3. 

По-друге, В. Зеленський – нове обличчя у політиці, хоча 
насправді йому просто сприяла загальна втома громадян від 
традиційних еліт, невдоволення загальною ситуацією в країні. 
Експерти назвали такий вибір українців першим в історії, коли 
люди голосували, зосереджуючись не на мовній чи територіальній 
тематиці, а на порівнянні старого та нового.  

По-третє, команда В. Зеленського ретельно вивчила світові 
політичні тренди та дуже вдало скористалася ними у своїй 
кампанії. "Команда В. Зеленського вловила тенденцію, не 
виключаю навіть, що стежила і вивчала світові політичні тренди. Я 
також думаю, що висунення кандидата не було спонтанним 
рішенням, до цього готувалися, але без зайвого галасу", – каже 
К. Бондаренко в коментарі ВВС News Україна.  

3 Дорош С. "Чорне Зе!" Чому і як перемагають технології на виборах-
2019 // ВВС News Україна. 2019. 11 квітня. URL: https://www.bbc.com/ 
ukrainian/features-47851688. 
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У цілому доречним буде класифікувати виборчі технології у 
сучасній Україні на такі: 

1. Аналітичні технології – політичний аналіз та політичне 
консультування. 

2. Предметно-практичні технології. Це лобіювання, прийняття 
рішень, управління конфліктами та переговорами. 

3. Комунікативні технології – агітація та пропаганда, PR, 
політична реклама, інформаційний вплив. 

Одним з відкритих джерел інформації про агітацію в 
Інтернеті, зокрема у соціальній мережі Facebook, є Бібліотека 
політичної реклами, створена з метою підвищення прозорості і 
підзвітності розміщення реклами та запобігання іноземному 
втручанню у вибори в різних країнах світу. Нові правила 
розміщення політичної реклами запровадили ряд вимог, зокрема, 
рекламодавець повинен підтвердити свою особистість, а також 
вказати додаткову інформацію (адресу, телефон, імейл, веб-сайт), 
а в рамках запобігання іноземному втручанню у вибори Facebook 
заборонив розміщувати рекламу іноземним громадянам. Тепер вся 
політична реклама потрапляє до Бібліотеки політичної реклами, де 
зберігається протягом семи років відкритою для громадськості. 
Скориставшись цими даними, Громадянська мережа ОПОРА 
оцінила, наскільки активно суб’єкти виборчої кампанії ко-
ристуються політичною рекламою у Facebook, та з’ясувала, чи 
фінансуються ці рекламні кампанії з виборчих фондів. Під час 
активної стадії виборчої кампанії з 24 травня 2019 р. по 15 липня 
2019 р. в соціальній мережі Facebook було опубліковано 40 4 27 
рекламних дописів політичного характеру. Кількість опубліко-
ваних рекламних дописів зросла з наближенням дня виборів, а 
72% публікацій припало на липень4.  

Зокрема, якщо розглядати комунікаційні технології, то 
політична агітація є основою основ виборчої кампанії в Україні. За 
статистикою останніх президентських виборів, проведеною 
Громадянською мережею "ОПОРА", станом на кінець грудня 2018 

                                                 
4 Лорян Р. Політична агітація у соціальній мережі Facebook. 19 липня 

2019.  URL: https://www.oporaua.org/.  

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=UA&impression_search_field=has_impressions_lifetime
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року не менше 20 потенційних кандидатів на пост Глави держави 
завчасно розгорнули свої агітаційні кампанії5. Найбільш інтенсив-
ною та тривалою агітаційною кампанією, за даними "ОПОРИ", 
була кампанія Юлії Тимошенко, Петра Порошенка та Олега 
Ляшка. Вони стали лідерами політичної реклами та у сфері 
зв’язків з громадськістю (персональна публічна активність у 
регіонах). 

Найпопулярнішою формою агітації на останніх виборах 
президента за територіальним охопленням є розповсюдження 
політичної реклами на зовнішніх носіях у всіх регіонах країни. 
Доволі часто українські політика та їх піарники вдаються до так 
званого чорного піару, зокрема у регіональній пресі. Цього разу, за 
спостереженнями "ОПОРИ", найчастіше траплялися такі матеріали 
у друкованих ЗМІ Тернопільщини, Вінниччини, Чернігівщини та 
Херсонщини. Спрямована така реклама була проти Володимира 
Зеленського та Юлії Тимошенко6. 

Потенційний 
кандидат 

Кількість регіонів із масовим 
розміщенням зовнішньої реклами 

кандидата 
Петро Порошенко 24 
Юлія Тимошенко 24 
Андрій Садовий 20 
Арсеній Яценюк 20 

Анатолій Гриценко 19 
Олег Ляшко 19 

Володимир Зеленський 12 
Євгеній Мураєв 11 

5 Україна: події, факти, коментар //Інформаційно-аналітичний журнал. 
2019. № 1. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/1.pdf  

6 Перебіг дочасної агітаційної кампанії в умовах наближення офіційного 
початку чергових виборів Президента України (грудень 2018 року) // 
ОПОРА. Вибори. 2018. 27 грудня. URL: https://oporaua.org/vybory/zvity/ 
46036-perebih-dochasnoi-ahitatsiinoi-kampanii-v-umovakh-nablyzhennia-
ofitsiinoho-pochatku-cherhovykh-vyboriv-prezydenta-ukrainy-hruden-2018-roku
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Попри розміщення рекламних матеріалів, кандидати 
вдавалися до поширення інформаційно-пропагандистської 
політичної продукції – встановлення наметів та розповсюдження 
друкованих матеріалів. Тут лідерами стали Олег Ляшко, Арсеній 
Яценюк та Юлія Тимошенко. 

Окрім агітації у ЗМІ та поширення політичної реклами у 
регіонах, у цьогорічній виборчій кампанії, як і в попередніх, 
кандидати у президенти активно відвідували регіони. На кінець 
грудня було зафіксовано близько 79 візитів. Найчастіше 
подорожували Україною П. Порошенко та О. Ляшко. Під час 
кампанії було скоєно відкрите перешкоджання такій політичній 
діяльності в Одеській та Чернігівській областях стосовно Анатолія 
Гриценка. Найчастіше кандидати їздили у Київську, Терно-
пільську, Чернігівську, Дніпропетровську та Харківську області. 

Агітаційна кампанія кандидатів на пост Президента України 
поєднувалася зі стартом підготовки до чергових парламентських 
виборів. Тут починали діяти народні депутати та місцеві політичні 
лідери. "Спостерігачі ОПОРИ зафіксували поширені практики 
здійснення благодійної діяльності від імені депутатів та посадових 
осіб місцевих рад і членів українського парламенту, яка нерідко 
відбувалася із використанням партійної символіки. На жаль, 
непоодинокими є випадки надання виборцям товарів та послуг, 
включаючи продуктові набори, що вже стало в Україні візитівкою 
масових технологій непрямого підкупу виборців. Чинні народні 
депутати України також інтенсивно використовують бюджетні 
субвенції на соціально-економічний розвиток у власних піар-цілях, 
про що ОПОРА раніше повідомляла у спеціальному звіті. Ці 
прояви активності місцевих політичних лідерів та народних 
депутатів України, які прямо не пов’язані із черговими виборами 
Президента України, здатні негативно вплинути на конкурентність 
президентської кампанії", – відзначала Громадянська мережа 
"ОПОРА"7. 

                                                 
7 Одещина: спостерігачі ОПОРИ зафіксували 27 випадків порушення 

правил ведення агітації від 11 кандидатів. 2019. 4 лютого. URL: 
https://www.prostir.ua/?news=odeschyna-sposterihachi-opory-zafiksuvaly-27-
vypadkiv-porushennya-pravyl-vedennya-ahitatsiji-vid-11-kandydativ  
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Найбільш обговорюваним питанням виборів стало залучення 
молоді до політичних процесів. Щоб активізувати молоде 
покоління, політтехнологи звернулися до "випробуваних" прово-
каційних та дискримінаційних гасел на кшталт "сховай паспорт 
бабусі" або "я вирішу за тебе". Як зазначає журналістка Радіо 
"Свобода" Ольга Комарова: "Пенсіонери, як цільова аудиторія, 
залишать за собою максимум уваги кандидатів, бо молодь – це 
пасивний електорат"8. Тому гречку ніхто не скасовував. 

Витрати на виборчу кампанію-2019. Комітет виборців 
України (КВУ) 10 вересня назвав партії, які до офіційного старту 
виборчих кампаній витратили найбільше грошей на масовані 
інформаційні кампанії, що мали ознаки політичної реклами: 
"Загалом усі українські партії впродовж квітня–червня витратили 
на рекламу 60 мільйонів гривень. Із парламентських партій 
найбільше витратила "Батьківщина" (24,8 мільйона), із поза-
парламентських – "Основа" (8,8 мільйона). Порівняно із першим 
кварталом загальні витрати партій у другому кварталі 2018 року 
збільшилися маже вдвічі (100,1 мільйона проти 177,1 мільйона)"9. 

Юлія Тимошенко. Вона, згідно з даними майже всіх 
оприлюднених соцдосліджень, мала найкращі рейтингові позиції і 
голосно заявила про свій намір балотуватися, влаштувавши в 
середині червня 2018 р. масштабний форум "Новий курс". 
Технологи лідерки "Батьківщини" активно працювали над онов-
ленням її образу, паралельно намагаючись "зачепити" електорат, 
який раніше за неї не голосував – молодь, громадські діячі та 
активісти, освічені мешканці великих міст із доходами середнього 
та вище середнього рівня. ЮВТ та її команда використовували усі 
можливі методи впливу та варіанти комбінацій, щоб здобути 

8 Комарова О. Вибори-2019 стартують: яка технологія спрацює на тобі? 
// Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29681912.html. 2018. 
31 грудня. 

9 Комітет виборців назвав партії, які витрачають на рекламу найбільше 
// Радіо Свобода. 2018. 10 вересня. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-
politychna-reklama-lidery/29481913.html
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президентський пост. Іншого шансу обійняти найвищу посаду в 
державі в неї вже може й не бути. Тому зрозуміло, що в разі 
збереження динаміки зростання рейтингів Ю. Тимошенко вона не 
збиралася напередодні ще першого туру президентських виборів 
домовитися з П. Порошенком, щоб у другому здобути перемогу. 
Такий варіант міг бути вигідним і для команди П. Порошенка. Те 
саме з ресурсами: скоріш за все ані в кадровому, ані у фінансовому 
питанні у Ю. Тимошенко не мало б виникнути проблем. Звідси й 
потужний інформаційний ресурс у вигляді підтримки медійної 
групи "1+1". Приміром, на з’їзді "Батьківщини" у червні 2018 р. 
чоловік, який, дякуючи їй, зняв футболку, під котрою на спині був 
напис "Новий курс", згодом сказав журналістам, що це була 
спланована акція. Команда Ю. Тимошенко розмістила кілька 
варіантів білбордів. На одному з них скопійовано одне з головних 
гасел П. Порошенка: "Майбутнє України в ЄС, безпека України в 
НАТО". 

Петро Порошенко. У нього на той час була найгірша, але не 
безнадійна ситуація з рейтингами. Головним завданням його 
технологів було вивести його у другий тур президентських 
виборів, що, врешті-решт, і вдалося. Звісно, в чинного президента 
був ряд здобутків, які вже згадувалися. Не варто забувати й про 
потужний адміністративний ресурс на виборах, який Банкова 
активно використовувала. Однак була одна складна невирішена 
тема – мирне врегулювання на Донбасі.  

Вочевидь, найбільш сприятливим варіантом були б 
домовленості про введення туди миротворчого контингенту. 
Питання місцевих виборів Порошенко міг залишити на період 
після його гіпотетичної перемоги на виборах. Зрештою, багато 
чого можна було б "списати" на бездіяльність Верховної Ради. У 
ході кампанії П. Порошенко вирішив замінити свій слоган 
2014 року "Жити по-новому" на інший – "Армія. Мова. Віра. Ми 
йдемо своїм шляхом. Ми – Україна".  

Юрій Бойко. Проходження до другого туру президентських 
виборів кандидата від партії "Опозиційний блок" не виключалося. 
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Телеканал "Україна" виявляв особливе ставлення до Радикальної 
партії і до Опозиційного блоку, найбільше висвітлював діяльність 
Юрія Бойка телеканал "Інтер"10. Відповідно до інформації з 
офіційних звітів партії, лише за друге півріччя 2017 р. "Опозицій-
ний блок", співголовою якого є Бойко, перерахував телеканалу 
"Інтер" більше десяти мільйонів гривень за рекламу. 

Вадим Рабинович. Цей кандидат у президенти за підтримки 
нардепа та партнера по партії "За життя" Євгена Мураєва пішов 
іще далі – на його рейтинг цілодобово працював цілий телеканал 
"Ньюз Ван". А сам Рабінович для просування себе в президенти 
освоїв нову професію – журналіста – і розпочав авторську 
програму. 

В. Рабинович заявив про об’єднання з "Опозиційним блоком" 
і про домовленість виставити єдиного кандидата. Факт їх 
консолідації – головна інтрига виборів-2019. На двох представ-
ники обох партій (Ю. Бойко і В. Рабинович) мали отримати більше 
15 відсотків голосів, і єдиний кандидат від них мав шанси вийти у 
другий тур виборів. Але політики вели свої окремі кампанії. На 
рекламних площах лідер "За життя" закликав "Зробимо Україну 
знову сильною", що практично було калькою зі слогана Дональда 
Трампа "Make Ameriсa great again" ("Зробимо Америку знову 
великою")11. 

Анатолій Гриценко. Зважаючи, що особливою довірою 
українців користуються громадські діячі або відомі персони, які 
раніше не займалися великою політикою, Анатолій Гриценко мав 
непогані шанси на вихід до другого туру. Втім, його кампанія не 
була яскравою – давався взнаки брак медійних та фінансових 
ресурсів, без яких, лише за рахунок високого попиту в суспільстві 
на "нові обличчя" перемогти Гриценко не міг. До того ж, він 
відставав від тієї ж Тимошенко у формуванні і команди, і власного 
іміджу "нового" президента. 

10 Ціна президентської кампанії-2019. 2018. 7 липня. URL: 
https://7dniv.info/events/103542-cna-prezidentskoii-kampanii-2019.html  

11 Трамп розповів, з яким гаслом піде на наступні вибори // Укр. правда. 
2018. 17 жовтня URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/17/7195380/
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У березні 2019 р. українці побачили на вулицях білборд, який 
закликав до об'єднання Анатолія Гриценка і Андрія Садового. Він 
повідомив, що закликав мера Львова і музиканта Святослава 
Вакарчука до виставлення єдиної кандидатури на виборах. Хоча 
соратник лідера "Громадянської позиції" Віктор Балога навіть 
озвучив в інтерв’ю тезу, що виставляння кандидатур окремо – 
"трата часу і коштів". Тим не менше мер Львова одноосібно 
балотувався в президенти, не об’єднуючись з іншими політиками.  

Попри масштабну політичну рекламу кандидатів головною 
технологією президентської кампанії 2019 року політтехнологи 
називали підкуп виборців. Такої думки дотримується й один із 
розробників двох виборчих кампаній Віктора Ющенка Денис 
Богуш12. Сприяли цьому й низький рівень довіри українців до 
політиків13.  

 Із цієї особливості випливає й інша: вперше в Україні виборці 
голосували не поділяючи кандидатів за мовою, територіальною 
належністю, а порівнювали їх як "старі" і "нові". За таких умов 
перевагу отримували "нові", адже вони не мали за собою 
негативного бекграунду.  

Експерти, зокрема, професор Києво-Могилянської академії та 
науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій 
Гарань відзначили ще одну тенденцію. З кожними виборами 
кількість чорного PR зменшується. Якщо у 2004 році був його пік, 
то 2014 і 2019 роки показали, що суспільство рухається вперед у 
цьому напрямі. Проте, безперечно, викорінити цю проблему 
ніколи не вдасться, оскільки чорний PR працює, він впливає на 
емоції, а вони часто сильніші за розум. 

Необхідно відзначити агресивність у соцмережах електорату 
П. Порошенка (або ж його ботів). Вони не погоджувалися з 

12 Ціна президентської кампанії-2019. URL:https://espreso.tv/article/2018/ 
07/07/cina_prezydentskoyi_kampaniyi_2019. – 2018. 7 липня. 

13 Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади, рівень 
довіри до соціальних інститутів та політиків / Центр Разумкова. 2019. 
11 жовтня. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ 
otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-
sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv 
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думкою опонентів, називали їх зедебілами і т.п. Такий підхід 
певною мірою відлякував виборців, котрі ще не визначилися з тим, 
кому віддати свій голос.  

Революційними вибори 2019 року були у плані каналів 
комунікації. Покоління 65+, зрозуміло, більше користувалося ТБ і 
газетами, люди більш молодого покоління вже починають 
використовувати Інтернет, тоді як у виборців до 35 років Інтернет 
відіграє чи не найважливішу роль у повсякденному житті14. 

Особливістю виборчих кампаній стало те, що молодь, котра у 
своїй більшості ігнорувала вибори у минулі роки, зараз була 
доволі залученою, оскільки з нею активно працювали. Експерти з 
комунікацій відзначали одну важливу деталь: усі кандидати 
працювали в Інтернеті і соціальних мережах, проте не усі 
розуміли, що молодь надає перевагу Instagram, а не Facebook. І тут 
красномовними є кілька цифр. На час виборчих змагань у 
В. Зеленського в Instagram було 3,5 млн підписників, у студії 
"Квартал-95", який також посилив виборчий контент – мільйон, а у 
П. Порошенка – 253 тис. підписників15. На сьогодні у чинного 
президента 8,6 млн підписників в Instagram, у Порошенка – 317 тисяч.  

Визначальна риса команди Зеленського – живе спілкування з 
виборцями. Його політтехнологи долучали їх до формування 
передвиборчої кампанії, вивчали їхню думку, робили це 
доступною мовою, використовували політеймент, грали на образі 
Василя Голобородька, якого сформували ще заздалегідь до 
виборів, ще тоді, коли ніхто не думав про передвиборчі змагання. 
Видавалося не досить престижно, як серйозна політика на рівні 
мас. Проте в цьому і була вся суть: для молоді, яка зазвичай була 

                                                 
14 Бучельнікова М. Клікай, лайкай, голосуй: як соцмережі допомагали 

у виборчих кампаніях // Вибори і ЗМІ. 2019. 9 квітня. URL: 
https://vybory.detector.media/2019/04/09/klikaj-lajkaj-holosuj-yak-sotsmerezhi-
dopomahaly-u-vyborchyh-kampaniyah/  

15 Малинка В. Президент всія Instagram. Експерти про акаунти 
Порошенка і Зеленського // 2019. 19 квітня. URL: https://ms.detector.media/ 
web/social/prezident_vsiya_instagram_politika_zalizla_na_teritoriyu_selfi_z_bors
chem/  
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аполітичною, був потрібен саме такий підхід – сучасний, 
нетрадиційний і спрощений. 

Конкуренти ж Зеленського, на думку експертів16, не бачили 
виборця перед собою, не розуміли важливості таргетингу. Їхні 
пости охоплювали велику кількість аудиторії, проте цільовою 
аудиторією були жителі України старші 18 років. І це виявився 
хибний шлях: старі підходи програють. Зрештою, це показав і 
результат виборів: перший тур – у В. Зеленського 30%, у 
П. Порошенка 15,9%, у другому турі у В. Зеленського 73%, у 
П. Порошенка 24%17. 

Відомо, що екс-президент США Барак Обама першим із 
політиків зрозумів, як ефективно використовувати Інтернет, щоб 
знизити витрати на виборчу кампанію, залучити громадян до 
виборчого процесу і стати ближчим до своєї аудиторії. "The 
Guardian" писала, що молодь становила найбільшу частину 
користувачів Інтернету й Обамі вдалося це використати. Він 
заручився підтримкою "покоління Facebook" – найменш політично 
активної групи населення. За даними екзит-полів за Обаму 
проголосувало близько 70% молодих американців до 25 років. 
Більшої кількості молоді, яка проголосувала на виборах, не було в 
історії США від початку проведення екзит-полів із 1976 року18. 

Щодо України, то цікавою тенденцією є "омолодження" 
інтересу до політики – найбільш активною електоральною групою 
поряд з пенсіонерами та 55+ стає група 35–44-річних. Згідно з цим 
же дослідженням, у 2018 р. Інтернет як спосіб отримання 
політичних новин вперше наздогнав телевізор. Близько 70% 
виборців отримують інформацію з телевізора та з мережі, часто 

16 Щедрин Ю. Вибори 2019 – нові тренди // Укр. правда. 2019. 1 березня. 
17 Вибори Президента України. Центральна Виборча Комісія. URL: 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=719.html 
18 Бучельнікова М. Клікай, лайкай, голосуй: як соцмережі допомагали 

у виборчих кампаніях // Вибори і ЗМІ. 2019. 9 квітня. URL: 
https://vybory.detector.media/2019/04/09/klikaj-lajkaj-holosuj-yak-sotsmerezhi-
dopomahaly-u-vyborchyh-kampaniyah/ 
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вони комбінують ці джерела19. При цьому Фейсбук як джерело 
отримання новин обігнав традиційні он-лайн-ЗМІ. Так, з Фейсбуку 
інформацію отримують 49% виборців, а з он-лайн-ЗМІ 43,5%. 
Наведені цифри свідчать про зростання недовіри до традиційних 
ЗМІ та підвищення ролі неформальної комунікації. Як відомо, 
після блокування однієї російської популярної соціальної мережі 
кількість українців у Фейсбуку значно зросла. Агентство PlusOne 
перевірило аудиторію Фейсбук. Згідно з отриманими даними, 
станом на січень 2019 року українців у Фейсбук було 13 млн.20  

Після президентських виборів 2019 року партія "Слуга 
народу" вже мала достатньо і каналів комунікації, і матеріалів, а 
саме – сторінку FB, Instagram, Telegram та Twitter. За відкритими 
даними, партія "Слуга народу" витратила близько 63 тис доларів 
на свою рекламу під час парламентських виборів. Головною 
відмінністю була простота креативів, спілкування однією мовою з 
аудиторією та детальный таргетинг21.  

Партія "Європейська солідарність". На рекламу нею було 
витрачено 93 тис. доларів. Основна ставка в зображеннях була на 
відео чи фото не політичних лідерів, а відомих діячів культури із 
закликами підтримки. Для реклами використовувалося багато 
відеороликів, але вони не були протитровані, що значно вплинуло 
на якість реклами. Текст реклами був офіційним та пишномовним.  

Партія "За Життя": на рекламу нею було витрачено 9 тис. 
доларів. Креативи спеціально для Фейсбуку не були створені. Уся 
реклама – це телевізійні ролики, які були запущені у Фейсбук. 
Переважала відеореклама та короткі тексти.  

                                                 
19 Як українці своїми грошима вплинули на результат виборів. 2019. 

1 серпня. URL: https://24tv.ua/yak_ukrayintsi_svoyimi_groshima_ vplinuli_ 
na_rezultat_viboriv_n1186924  

20 Українська аудиторія Facebook за рік зросла на 3 мільйони осіб 
(інфографіка). 2019. 14 лютого. URL: https://www.unian.ua/economics/telecom/ 
10445769-ukrajinska-auditoriya-facebook-za-rik-zrosla-na-3-milyoni-osib-
infografika.html  

21 Facebook показав, як і скільки українські політики витрачають на 
рекламу… 2019. 11 липня. URL: https://tsn.ua/politika/facebook-pokazav-yak-i- 
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Партія "Голос". На рекламу було витрачено 244 тис доларів – 
найбільше з аналізованих рекламних кампаній. Креативи були 
створені спеціально під Фейсбук. Переважав мінімалістичний 
дизайн та апелювання до відомих особистостей, що підтримували 
партію. 

Отже, українські політтехнологи робили ставку на Фейсбук, 
де кількість користувачів постійно зростає, а порівняно з іншими 
каналами комунікації він один з найдешевших.  

Офіційна PR-кампанія потенційних кандидатів у Президенти 
України, в рамках якої законодавчо регламентується передвиборча 
агітація, розпочалася 31 грудня 2018 року. Але не менше 
20 кандидатів розгорнули свою агітацію за кілька місяців до цього, 
використовуючи усі можливі канали комунікацій. Насамперед, це 
ТБ та Фейсбук. Крім того, Instagram,  

Хоча, як зазначалося, близько 70% виборців отримують 
інформацію з телевізора, часто вони комбінують це джерело з 
мережевими. За даними дослідження комунікаційного агентства 
PlusOne, Фейсбук – найпопулярніша в Україні соціальна мережа, 
кількість її користувачів в Україні за рік, що передував виборам, 
зросла з 7,3 млн до 11 млн. Серед українців віком 18–24 роки 
2,8 млн користуються Instagram, а це 91,04% цієї вікової групи. У 
віковій групі 25–35 років 4 млн. Instagram-користувачів (54,29% 
групи). Отже, впевнено можна сказати, що саме реклама через 
Instagram спонукала молодь піти й проголосувати.  

В. Зеленський здобув найбільше уваги і в Instagram, і у 
Facebook. Незважаючи на те, що офіційні сторінки партій "ЄС" та 
"ОП" вийшли у топ на Facebook, партія Зеленського мала удвічі 
більше згадувань, ніж чотири інші партії у всіх постах разом 
(17 945 супроти 9 519, відповідно)22. Але серед топових постів про 
вибори загалом та Зеленського, зокрема, негативна риторика 
переважала позитивну. Слушно вдізначалося, що "у той час як 

22 INSTAGRAM – тиха гавань Зеленського. Як соцмережі вплинули на 
нову Верховну Раду. Дослідження // Твоє місто. 2019. 29 серпня. URL: 
http://tvoemisto.tv/news/instagram__tyha_gavan_zelenskogo_yak_sotsmerezhi_vp
lynuly_na_novu_verhovnu_radu_doslidzhennya_102701.html  
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виборці – користувачі Instagram напряму спілкувалися із 
кандидатом у президенти і його командою та між собою і це 
давало їм відчуття причетності, вони розуміли, що таких, як вони, 
багато"23. Звісно, багато інших кандидатів теж використовували ці 
платформи, але у команди В. Зеленського стратегічний план 
спрацював на відмінно.  

Отже, можна дійти висновку, що результати цієї прези-
дентської кампанії наглядно демонструють, як нові тенденції 
впливають на хід виборів та визначають подальший розвиток 
виборчого процесу. Нові технології зіштовхнулися з традицій-
ними, з практиками, що складалися десятиліттями, і перші 
виявилися більш ефективними.  

 

                                                 
23 Дорош С. "Чорне Зе!" Чому і як перемагають технології на виборах-

2019 // ВВС News Україна. 11 квітня 2019. URL: https://www. 
bbc.com/ukrainian/features-47851688.  
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3.3. ВИБОРИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАДАХ: СТИМУЛИ І ПЕРЕШКОДИ 

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 змін1. Складним було прийняття рішення щодо 
об’єднання громад, непростою 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 
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. 

Згідно з ч. 6 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Закону України "Про місцеві 
вибори" перші місцеві вибори депутатів, сільських, селищних, 
міських голів призначаються ЦВК не пізніше ніж за 70 днів до дня 
виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня 
перших місцевих виборів. Однак усупереч 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. Непризначення 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 

1 Ментель О. Андрій Ничипорчук: Процес утворення об’єднаних 
територіальних громад практично охопив вже всю Миколаївщину. 
02.08.2016. URL: http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=30157 
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мірою така ситуація спричинила правову колізію. Підтвердженням 
її була Білозерська об’єднана територіальна громада у Донецькій 
області, яка була утворена 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. 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 в одну громаду2. Така ситуація дискредитувала саму 
ідею добровільного об’єднання територіальних громад.  

Упродовж 2015 р. ЦВК не знайшла правових підстав для 
оголошення перших виборів у 32 об’єднаних територіальних 
громадах, мотивуючи це 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 України3.  

Найбільшу стурбованість викликала ситуація, яка складалася 
в семи об’єднаних територіальних громадах Донецької та 
чотирьох Луганської областей. 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 

2 Відкритий лист Президенту, Верховній Раді, Кабміну та ЦВК 
мешканців Білозерської об’єднаної громади (Донецька область) щодо 
проведення перших виборів. 07.10.2015. URL: https://decentralization. 
gov.ua/news/572?page=14 

3 Комітет Верховної Ради чекає пропозицій від ЦВК щодо врегулювання 
усіх питань проведення виборів у об’єднаних громадах. 08.10.2015.  

URL: https://decentralization.gov.ua/news/573?page=14 
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депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 
2015 році". Відповідно до Постанови Верховної Ради України 
визначалося, що ЦВК була уповноважена приймати рішення про 
неможливість проведення місцевих виборів у разі, якщо їх не 
можна організувати та провести через здійснення Російською 
Федерацією збройної агресії проти України4. Основними аргумента-
ми, на підставі яких ЦВК у 2015 р. не призначала вибори, були: зміни 
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 району5. 

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 народу6. 26 листопада 2015 р. Верховна Рада 
України внесла зміни до Закону України "Про добровільне 
об’єднання територіальних громад". Здавалося, проблема була 
вичерпана. Однак уже у травні 2016 р. ЦВК знайшла нові 
аргументи, щоб не призначати вибори у трьох об’єднаних 
територіальних громадах Рівненської і у двох Харківської 
областей7. Цим аргументом була невідповідність перспективним 
планам формування громад областей. 

4 Постанова Верховної Ради України "Про призначення чергових виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році", 
№ 645 від 17.07.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/645-19 

5 Засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самоврядування.30.10.2015. URL:https://iportal. 
rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/117500.html 

6 Місцеві вибори в Україні були відправною точкою децентралізації, – 
ОБСЄ. 27.10.2015. URL: https://decentralization.gov.ua/news/611?page=14 

7 Постанова. Центральна виборча комісія. 20 травня 2016 року № 124. 
Про перші вибори депутатів сільських, селищних та міської рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських, селищних та міського голів 
31 липня 2016 року. URL: http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/Show 
Card?id=42186&what=0 
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 Станом на 1 серпня 2016 р. ЦВК не призначила вибори в 11 
ОТГ – Росошанська (Вінницька область), Бахмутська, Андріївська 
та Очеретинська (Донецька область), Гостомельська (Київська 
область), Помічнянська (Кіровоградська область), Воютицька 
(Львівська область), Зорівська (Черкаська область), Голопристан-
ська (Херсонська область), Нетішинська та Славутська 
(Хмельницька область)8, мотивуючи тим, що до складу цих громад 
ввійшли населені пункти суміжних районів. 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 під час 
входження 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 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 перспек-
тивним 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 Гостомельського селищного 
голови в об’єднаній Гостомельській селищній територіальній 
громаді. Однак Гостомель в адміністративному 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 

8 В низці об’єднаних громад ЦВК не призначає перші вибори –
Мінрегіон очікує роз’яснень Парламентського комітету щодо правомірності 
цих рішень. 16.08.2016. URL: https://decentralization.gov.ua/news/3111?page=13 
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"гаманця"9. ЦВК декілька разів відмовлялася 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"10. 15 травня 2019 р. 
громадськість Гостомеля, Горенки, Мощуна та Озер провели 
мітинг біля приміщення Центральної виборчої комісії з вимогою 
призначити перші вибори до Гостомельської ОТГ11. Незважаючи 
на зміну складу ЦВК, позитивного рішення про призначення 
перших виборів на час підготовки публікації не було. 

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’єд-
нання змінювалися межі суміжних районів та міст, зміна меж 
районів і міст відповідно до частини першої статті 174 Земельного 
кодексу України може відбутися після рішення Верховної Ради 
України, яке приймається за поданням Кабінету Міністрів 
України12. 

Однак Верховною Радою України 14 березня 2017 р., з 
прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких 
                                                 

9 Київщина знову пасе задніх щодо об’єднання громад. URL: 
https://ukrreporter.com.ua/politic/kyyivshhyna-znovu-pase-zadnih-shhodo-ob-
yednannya-gromad.html 

10 Там само. 
11 Громадськість збирає на 15 травня мітинг під ЦВК. URL: 

http://www.ggostomel.com.ua/2019/05/13 
12 Депутати ГСР звернулися до голови ЦВК стосовно призначення 

перших виборів Гостомельської ОТГ. 24.09.2019. URL: 
http://gostomel-rada.gov.ua/news/3491-deputati-gsr-zvernulisya-do-golovi-

tsvk-stosovno-priznachennya-pershikh-viboriv-gostomelskoji-otg 
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законодавчих актів України щодо особливостей добровільного 
об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях 
суміжних районів" від 14.03.2017 р. № 1923-УІІІ, 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 районах13. 
Тобто, позиція ЦВК фактично гальмувала процес добровільного 
об’єднання громад.  

Ще одним аргументом, яким користувалася ЦВК, були кошти 
чи, швидше, їх відсутність на проведення перших виборів. 
Прикладом може бути ситуація, коли Миколаївська ОДА 
надіслала 2 звернення до ЦВК щодо призначення перших виборів 
у Олександрівській селищній раді ОТГ, утвореній у межах 
Вознесенського району, та у Чорноморській сільській раді ОТГ, 
утвореній у межах Очаківського району, але отримали відповідь, 
що питання щодо призначення виборів у Чорноморській сільській 
раді ОТГ комісія розглядатиме після отриманих нею відповідних 
бюджетних призначень для організації підготовки та проведення 
місцевих виборів14. Видавалося так, що ЦВК самостійно 
встановлює додаткові умови прийняття рішення про проведення 
перших виборів поза межами правового поля. 

Реагуючи на дії ЦВК, Комітет з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 
Верховної Ради України підготував роз’яснення, у яких йшлося 
про те, що у комісії не має юридичних підстав не призначати 
вибори ані у разі входження територіальної громади, розташованої 
на території суміжного району, до складу ОТГ, адміністративний 
центр якої знаходиться в межах іншого району, ані у разі 

13 Депутати ГСР звернулися до голови ЦВК стосовно призначення 
перших виборів Гостомельської ОТГ. 24.09.2019. URL: http://gostomel-
rada.gov.ua/news/3491-deputati-gsr-zvernulisya-do-golovi-tsvk-stosovno-
priznachennya-pershikh-viboriv-gostomelskoji-otg.

14 Ментель О. Андрій Ничипорчук: Процес утворення об’єднаних 
територіальних громад практично охопив вже всю Миколаївщину. 
02.08.2016. URL: http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=30157
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добровільного об’єднання територіальної громади міста обласного 
значення із територіальними громадами інших сіл, селищ, міст без 
внесення змін до меж відповідних районів15. 

З правовою колізією у розміщенні громади на межі районів 
зіткнулися дві об’єднанні 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 попередника16. 

Після реакції на дії ЦВК Комітету з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 
Верховної Ради України, тривалих дискусій, виступів громадськості 
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 кількість ОТГ, які подали до ЦВК документи 
щодо проведення виборів, уже наблизилася до 200. 

Понад те, із 10,5 млн грн, виділених Кабінетом Міністрів 
України на перші вибори в об’єднаних територіальних громадах, 
ЦВК виділила на них менше половини. Натомість за рахунок 
решти коштів планувалося фінансувати позачергові вибори до 
старих органів місцевого самоврядування17. Своїми діями ЦВК 
свідомо чи несвідомо сприяла збереженню старої системи 

                                                 
15 Комітет ВР надав роз’яснення ЦВК щодо виборів в ОТГ, – Геннадій 

Зубко. 08.09.2016. URL: https://decentralization.gov.ua/news/3261?page=13 
16 Дії ЦВК сіють зневіру у реальну можливість сіл, міст змінити життя 

на краще. Це негайно треба припинити, – експерт. 1.10.2016. URL: 
https://decentralization.gov.ua/news/3464?page=11 

17 Постанова. Центральна виборча комісія. 23 вересня 2016 року № 396. 
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
11 грудня 2016 року. URL: http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard? 
id=42694&what=0 
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місцевого самоуправління в країні. Приміром, 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 кулуарно спрямувала більшу частину цих коштів на 
вибори народних депутатів України18, через що Уряд був 
змушений додатково виділити ще 30 млн грн на проведення 
виборів в усіх новоутворених громадах19. 

Ситуація навколо призначення перших виборів набувала все 
більшої гостроти. До Президента України, Голови Верховної Ради 
України та народних депутатів України, Прем’єр-міністра України 
звернулися Всеукраїнські асоціації органів місцевого самовря-
дування з проханням вжити всіх дієвих заходів для забезпечення 
проведення перших місцевих виборів у всіх ОТГ, 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 і примусити ЦВК припинити саботаж реформи та 
призначити вибори до всіх ОТГ, щодо яких були відповідні 
подання обласних державних адміністрацій20. 

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, наголосивши, що ЦВК "консервує 

                                                 
18 Звернення Всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування (Української асоціації районних та обласних рад, Асоціації 
міст України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад) щодо 
оголошення перших виборів в новоутворених об’єднаних територіальних 
громадах. 24.09.2016. URL: http://uaror.org.ua/?p=13611 

19 Там само. 
20 Громадськість закликає ЦВК зупинити саботаж децентралізації та 

терміново призначити перші вибори до об’єднаних громад. 27.09.2016. URL: 
https://decentralization.gov.ua/news/3361?page=12 
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радянську систему управління державою"21. Директор Інституту 
розвитку територій Ю. Ганущак факт блокування реформи 
децентралізації з боку ЦВК назвав викликом для інших інститутів 
влади на їхню стійкість і спроможність адекватно реагувати та 
виправляти ситуацію22. Координатор Офісу реформ у Волинській 
області А. Пархом’юк висловив переконання в тому, що 
ЦВК абсолютно не відчувають ритму та динаміки того, що 
відбувається в регіонах. Понад те, він наголосив на тому, 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"23. На думку експерта 
Реанімаційного пакету реформ І. Лукеря, комісія остаточно 
дискредитувала себе ще тоді, коли почала займатися політикою та 
трактуванням законів24. Координатор програми "Рада" USAID 
І. Парасюк наголошував, що ЦВК відігравала свою політичну гру, 
вірніше, члени ЦВК, які представляють сили, які вважають, що 
реформа децентралізації шкідлива для їх партійного "кістяка" на 
місцях25. Таким чином, орган, який повинен виконувати суто 
технічні функції, став скидатися на політичний орган, на 
інструмент саботажу реформи децентралізації на користь 
політичних сил, не зацікавлених у змінах в Україні. 

21 ЦВК консервує радянську систему управління державою, – заява 
Геннадія Зубка. 24.09.2016. URL: https://decentralization.gov.ua/news/3355 

22 Децентралізацію блокують ті ж політсили, які блокують і зміну 
складу ЦВК, – експерти. 26.09.2016. URL: https://decentralization.gov.ua/ 
news/3359?page=12 

23 Не призначати вибори в громадах – це саботаж реформи. ЦВК має 
бути притягнена до відповідальності, – експерти. 25.09.2016. URL: 
https://decentralization.gov.ua/news/3357?page=12 

24 Там само. 
25 Децентралізацію блокують ті ж політсили, які блокують і зміну 

складу ЦВК, – експерти. 26.09.2016. URL: https://decentralization.gov.ua/ 
news/3359?page=12 
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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 
для Центральної виборчої комісії на 2016 р.26. Документ 
передбачав зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою 
"Забезпечення фінансування проведення перших виборів депутатів 
сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських 
голів об’єднаних територіальних громад" на суму 30 000 тис. 
гривень та відповідного збільшення обсягу видатків за бюджетною 
програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів"27. 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 
для ЦВК на 2016 р.28. І лише після усіх цих зволікань ЦВК 
оголосила на 18 грудня 2016 р. вибори в 143 об’єднаних 

                                                 
26 Постанова. Центральна виборча коміся. 29 вересня 2016 року № 397. 

Про звернення до Кабінету Міністрів України. URL: http://www.cvk. 
gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=42710&what=0 

27 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2016 р. 
№ 707-р. Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Центральній виборчій комісії на 2016 рік. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/ ua/npas/249371421 

28 Бюджетний комітет поставив крапку у фінансових поневіряннях ЦВК 
і погодив перерозподіл видатків, призначених для виборів в ОТГ. 06.10.2016. 
URL: https://decentralization.gov.ua/news/3433?page=12 
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територіальних громадах29. Щоправда, заявки подавали 171 
об’єднана територіальна громада, але 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 було місто обласного значення30. Окремі об’єднані 
територіальні громади у Кіровоградській, Вінницькій, Львівській, 
Запорізьких та Закарпатських областях подали судові позови щодо 
визнання неправомірною постанову ЦВК про відмову їм у 
призначенні 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 
територіальних громадах, до складу яких увійшли близько 550 
колишніх місцевих рад31, які перебували на розгляді Центральної 
виборчої комісії і кількість яких постійно зростала (див. табл. 1) 

Прикладом громади, що очікувала виборів, була Оваднівська 
громада Волинської області, яка, утворившись 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, 
будучи цілком спроможною територією, у 2016 р. повторно 
пройшла усю процедуру об’єднання32. Однак і це не допомогло у 
призначенні виборів. 

29 Постанова. Центральна виборча комісія. 7 жовтня 2016 року. № 437. 
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 18 
грудня 2016 року. URL: http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard? 
id=42773&what=0 

30 ЦВК позбавила можливості до розвитку 28 об’єднаних громад, де 
загалом проживає 350 тисяч мешканців. 10.10.2016. URL: 
https://decentralization.gov.ua/news/3461?page=11 

31 113 об’єднаних громад чекають від ЦВК призначення перших 
виборів. 26.06.2017. URL: https://decentralization.gov.ua/news/6060?page=9  

32 Не призначати вибори в громадах – це саботаж реформи. ЦВК має 
бути притягнена до відповідальності, – експерти. 25.09.2016. URL: 
https://decentralization.gov.ua/news/3357?page=12



Розділ 3         161 

 

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 

 
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 
прискорити процес призначення перших місцевих виборів в 
об’єднаних територіальних громадах офіційно звертався 
Г. Зубко33. Нарешті, 18 серпня Центральна виборча комісія своєю 

                                                 
33 Геннадій Зубко пропонує ЦВК призначити вибори в ОТГ на жовтень 

2017 року. 24.07.2017. URL:  https://decentralization.gov.ua/news/6288?page=9  

https://decentralization.gov.ua/news/
https://decentralization.gov.ua/news/6339?page=9
https://decentralization/
https://decentralization/
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постановою призначила на 29 жовтня 2017 р. вибори у 202 
об’єднаних територіальних громадах в усіх без винятку областях 
України34. 12 жовтня на 24 грудня 2017 р. ЦВК призначила вибори 
ще у 49 об’єднаних громадах35. 13 жовтня Центральна виборча 
комісія призначила на 24 грудня 2017 р. вибори у 2 об’єднаних 
територіальних 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. було розглянуто проблемні питання добровільного 
об’єднання територіальних громад та призначення в них перших 
виборів. Серед найбільш гострих запитань 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 постановила, що встановлює відсутність 
правових підстав для призначення додаткових виборів у разі 
добровільного приєднання до ОТГ, яка не визнана спроможною 
згідно з актом Кабінету Міністрів України?", "Чому ЦВК 
встановлює обмеження, які законом не передбачені?"36. Члени 
Комітету висловили стурбованість позицією ЦВК у багатьох 
питаннях, які стосувалися призначення виборів в ОТГ, та 

34 Постанова. Центральна виборча комісія №164 від 18 серпня 2017 року 
№ 164 Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 
міських голів 29 жовтня 2017 року. URL: http://www.cvk.gov.ua/ 
pls/acts/ShowCard?id=43364&what=0 

35 Постанова Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2017 року 
№ 214.Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 
міських голів 24 грудня 2017 року. URL: http://www.cvk.gov.ua/ 
pls/acts/ShowCard?id=43465&what=0  

36 "Спека" посеред осені: у Комітеті з держбудівництва озвучили низку 
питань до ЦВК. 19.10.2017. URL: https://decentralization.gov.ua/ 
news/7235?page=7 

http://www.cvk.gov.ua/
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запропонували 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 спотикання, а ймовірно ще одним способом 
затягування проведення виборів в об’єднаних територіальних 
громадах стало звернення ЦВК від 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 неузгодженостей37. ЦВК 
мотивувала необхідність такого звернення тим, що Закон України 
"Про всеукраїнський референдум" Рішенням Конституційного 
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. Корна-
цький, який опікувався свого часу питаннями агропромислового 
комплексу Миколаївської ОДА, був головою громадської 
організації "Селянський фронт". Ним 28 квітня 2018 року було 
подано звернення до ЦВК, в якому наголошувалося, що визнання 
неконституційним у повному обсязі Закону України "Про 
всеукраїнський референдум" відновило з 26 квітня 2018 року 

37 ЦВК звернулася до Комітету ВРУ щодо неузгодженостей 
законодавства про референдуми. URL: http://www.cvk.gov.ua/news/ 
news_09082018.htm
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чинність Закону України "Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми"38. Понад те, на думку А. Корнацького, призначення 
та проведення перших місцевих виборів без проведення місцевого 
референдуму щодо добровільного об’єднання територіальних 
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’єднання громад" не 
передбачає обов’язкової процедури проведення референдумів під 
час створення 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 
незрозумілою, оскільки відповідно до Закону "Про комітети 
Верховної Ради України", навіть якщо комітет дасть 
таке роз’яснення, воно не матиме імперативного 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 посилається на те, що у 
квітні Конституційний Суд визнав таким, що є неконституційним, 
закон України про всеукраїнський референдум39. 

Народні депутати України були обурені постановою ЦВК 
щодо призначення виборів в об’єднаних громадах: "Розцінюю такі 
дії членів Центральної виборчої комісії як спробу зірвати сам 
                                                 

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

39 ЦВК звернулася до Комітету ВРУ щодо неузгодженостей 
законодавства про референдуми. URL: http://www.cvk.gov.ua/news/ 
news_09082018.htm 
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процес децентралізації в Україні"(О. Дехтярчук);"ЦВК прийняла 
незаконну постанову, яка шкодить процесу 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"40(І. Васюник). 

Асоціація міст України, Громадська організація "Комітет 
виборців України" (КВУ) закликала 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 ЦВК, 
представників місцевого самоврядування та експертів, на якому 
обговорити питання призначення перших виборів в об’єднаних 
громадах41. 

Міжнародна спільнота, що складалася з донорських агенцій, 
посольств та міжнародних організацій, які підтримували 
об’єднання територіальних громад в Україні, звернулася зі 
спільною заявою, закликаючи вирішити 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 Націй42. 

40 ЦВК вийшла за рамки своїх повноважень і має відмінити свою 
постанову від 9 серпня, – народний депутат. URL: 17.08.2018. 
https://decentralization.gov.ua/news/9470?page=5 

41 Голова Львівської облради вважає, що питання перших виборів в ОТГ 
треба вирішувати на засіданні Уряду. 16.08.2018. URL: https://decentralization. 
gov.ua/news/9460?page=5 

42 Міжнародна спільнота закликає розблокувати вибори в об’єднаних 
громадах – заява. 28.08.2018. URL: https://decentralization.gov.ua/news/ 
9535?page=5 
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У своєму зверненні до Президента України та ЦВК загальні 
збори Асоціації об’єднаних громад Чернігівщини назвали 
зазначене рішення комісії протиправним, таким, що порушує 
конституційні права більше тридцяти тисяч громадян України, які 
проживали на Чернігівщині і які очікували перших виборів43. З 
аналогічною заявою до Президента України, Прем’єр-міністра 
України, Голови Верховної Ради України звернулася Асоціація 
"Об’єднані територіальні громади Рівненщини", вимагаючи 
негайно втрутитися у ситуацію, що склалася із блокуванням 
виборів в ОТГ, та знайти політичні методи впливу на Центральну 
виборчу комісію44. 

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 пропозиція про внесення до 
порядку денного проекту постанови щодо скасування заборони на 
проведення виборів в ОТГ, які мали відбутися в кінці жовтня 
2018 р., набрала лише п’ять з восьми необхідних голосів. 

Станом на 20 серпня 2018 р. на призначення ЦВК перших 
виборів голів громад та місцевих депутатів очікувала 121 
об’єднана територіальна громада, до складу якої 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 виборів45. Серед них і 7 громад 
Донецької області (3 – у Волноваському районі, 4 – навколо 
Добропілля), які надіслали свої документи на призначення виборів 
у ЦВК, але комісія з питань безпеки чи з інших юридичних 
труднощів поки що не призначає (на час підготовки публікації – 

                                                 
43 Асоціація об’єднаних громад Чернігівщини звернулась до Президента 

та ЦВК. 15.08.2018. URL: https://decentralization.gov.ua/news/9441?page=6 
44 Об’єднані громади Рівненщини вимагають не блокувати 

децентралізацію. 17.08.2018. URL: https://decentralization.gov.ua/news/ 
9465?page=5 

45 121 об’єднана громада готова до перших виборів, і наш обов’язок 
провести їх ще цього року, – В’ячеслав Негода. 20.08.2018.URL: 
https://decentralization.gov.ua/news/9485?page=5 
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Ред.) 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 
самоврядування46. 

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, 
які вже створені, підпорядковуються Добропіллю. І Центральна 
виборча комісія також не призначала там вибори голови і ради47, 
поки вони не вийдуть з-під підпорядкування Добропілля. 
Аналогічна ситуація зі Сартанською ОТГ48. Без розв’язання 
адміністративно-територіальних проблем складно вирішити і 
питання з призначенням перших виборів в об’єднаних 
територіальних громадах. 

Дії ЦВК можна пояснити намаганням здобути 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 
(Вінницька, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, 
Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська) було 
запроваджено до 26 грудня воєнний стан, під час якого не 
допускається проведення виборів. Отже, 29 листопада ЦВК 
припинила процес перших виборів у 45 ОТГ і додаткових – у семи 
ОТГ цих областей. Виборчий процес планувалося відновити після 

46 Шароді Д. Децентралізація влади: проблеми, перспективи розвитку і 
результати станом на 2019 рік (Інтерв’ю)..URL: https://freeradio.com.ua/ 
decentralizacija-vladi-problemi-perspektivi-rozvitku-i-rezultati-stanom-na-2019-
rik-interv-ju/

47 Там само.
48 Там само.
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скасування воєнного стану. Однак навіть через майже три місяці 
так після відміни воєнного стану так і не з’явилася постанова про 
призначення перших виборів в областях. У березні 2019 р. 
Асоціація об’єднаних територіальних громад звернулася з 
відкритим листом до ЦВК з наполегливим проханням невідкладно 
розглянути питання про призначення місцевих виборів в 45 
об’єднаних територіальних громадах тих областей, у яких у грудні 
2018 р. діяв воєнний стан49. 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 територіальних 
громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ)50. Однак 
станом на 10 серпня 2019 р. 55 об’єднаних територіальних громад 
знову очікували рішення ЦВК про призначення на їхніх територіях 
перших місцевих виборів51. На кінець серпня документи 63 ОТГ 
вже надійшли до ЦВК. На їх території проживає майже 600 тисяч 
людей52. Зміна персонального складу ЦВК ситуацію з 
призначенням перших виборів в ОТГ не особливо змінила. 

9 вересня 2019 р. президент В. Зеленський спрямував 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. 

                                                 
49 Асоціація ОТГ звернулася до ЦВК з проханням невідкладно 

розглянути питання про призначення виборів в ОТГ, де діяв воєнний стан. 
11.03.2019.URL: https://decentralization.gov.ua/news/10739?page=2  

50 Постанова Центральної виборчої комісії 20 квітня 2019 року № 846 
"Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
30 червня 2019 року". URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/acts/showcardb4b8. 
html?id=45682&what=0 

51 Моніторинг процесу децентралізації та реформування місцевого 
самоврядування. 14.08.2019. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11425 

52 Мінрегіон очікує призначення перших виборів в нових ОТГ і закликає 
поквапитися всіх суб’єктів процесу. 29.08.2019. URL: https://decentralization. 
gov.ua/news/11490 
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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)53. 18 жовтня 
Центральна виборча комісія призначила на 29 грудня 2019 р. 
перші місцеві вибори у ще 6 об’єднаних територіальних 
громадах54. 

Напередодні чергових місцевих виборів 2020 р. постало 
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 більше55. В районних радах теж часто 
немає 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 

                                                 
53 Постанова Центральної виборчої комісії від 11 жовтня 2019 р. № 1920 

"Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року".URL: https://act.cvk.gov.ua/acts/pro-pershi-vibori-
deputativ-silskih-selishhnih-miskoi-rad-ob-iednanih-teritorialnih-gromad-i-
vidpovidnih-silskih-selishhnih-miskogo-goliv-22-grudnya-2019-roku.html 

54 Постанова Центральної виборчої комісії від 18 жовтня 2019 р. № 1923 
"Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів 
29 грудня 2019 року".URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1923359-19 

55 Місцеві вибори за новими правилами: чому знову треба змінювати 
виборче законодавство і що пропонують експерти. 18.10.2019. URL: 
https://decentralization.gov.ua/news/11728 
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забезпечення представництва громадян у радах громад та 
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 пропозиція – 
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 систему56. Пропозиції 
залишаються у стані обговорення. 

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 
попереднього уряду.  

56 Місцеві вибори за новими правилами: чому знову треба змінювати 
виборче законодавство і що пропонують експерти. 18.10.2019. URL: 
https://decentralization.gov.ua/news/11728



РОЗДІЛ 4. ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ 
 І ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ: СПРОБА ПРОГНОЗУ 

4.1. ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
І ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

Філософія українського успіху передбачає одночасне і 
рівноправне залучення двох складових – соціальної та економіч-
ної. Це означає, що соціальний розвиток зумовлює розвиток 
економічний і, навпаки, досягнення економіки створюють умови 
для соціального розвою суспільства. Абсолютно вільний ринок 
несе небезпеку падіння людей у "стан дикості". Навпаки, 
регульований ринок може бути рушійною силою соціального та 
суспільного розвитку.  

Ринок – це необхідний механізм функціонування суспільства, 
який, проте, не може існувати без розвинених соціальних 
інституцій. Для ефективного функціонування ринку необхідно, з 
одного боку, поважати права людини та громадянські свободи в 
державі, а з іншого – дотримуватися демократичних правил, 
насамперед принципу громадянської участі для представництва 
інтересів. Виключно ринкові важелі не здатні ефективно 
регулювати економіку. Запорукою успішного функціонування 
національних економічних систем є ефективна впорядковуюча та 
організуюча роль держави. Окрім цього, економічний розвиток 
сучасного інформаційного суспільства характеризується значним 
зростанням соціогуманітарної складової, що посилює і зміцнює 
роль уряду Отже, соціально-економічний розвиток має конкретне 
ідеологічне підґрунтя і політичний вимір. 

Сучасний американський економіст Амартія Сен висунув 
ідею про необхідність врахування, окрім економічних показників, 
також показників освіти, охорони здоров’я, тривалості життя, 
екології під час оцінювання суспільного добробуту. Його ідеї було 
взято до уваги під час обрахування Індексу людського розвитку 
Організацією Об’єднаних Націй. А. Сен стверджує, що "усунення 
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поневолення є конституційно важливою умовою для розвитку"1. У 
своїй найвідомішій праці "Розвиток як свобода" економіст 
детально аналізує проблему бідності і голоду. Він показує, що 
реальна бідність залежить не тільки від низького доходу, а й від 
браку можливостей, тому пропонує питання розподілу розглядати 
не з вузькоекономічної точки зору, а застосовувати широкий 
соціально-економічний і навіть політичний підхід до проблеми. 

 Розробляючи соціально-економічну модель розвитку, варто 
враховувати, що така модель завжди буде відкритою, перебувати 
під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Формування 
моделі розвитку нагадує механізм політичної демократії, що 
передбачає процедурне узгодження багатьох груп інтересів та 
акторів, які мають різні переконання, знання та політичні зв`язки. 
Однак держава може створювати сприятливі умови для цих 
процесів, особливо впливаючи на інституційні рамки та правила 
поведінки для конкретних суб'єктів. 

На сьогодні майже для всіх європейських країн, зокрема, для 
країн-членів ЄС, характерним є значний вплив держави на стан 
економіки та й взагалі усього суспільного життя. Цей вплив 
поширюється на інвестиції, виробництво, зайнятість, трудові 
стосунки, коли держава виступає посередником між працівниками 
та роботодавцями є гарантом суспільного добробуту. Наприклад, у 
Стратегії розвитку Європейського Союзу "Європа-2020" зазна-
чено, що основною метою об’єднання є створення конкуренто-
спроможної, динамічної та соціально-орієнтованої економіки, яка 
базується на знаннях2. Однак єдиної соціально-економічної моделі 
у Європейському Союзі не існує, що зумовлено різними 
економічними показниками, розбіжностями у менталітеті та 
особливостями соціокультурного розвитку.  

1 Цит. За: Lissowski G. Fundamentalny wkład amartyi k. Sena do teorii 
wyboru społecznego. Uniwersytet Warszawski. DECYZJE nr 3. Czerwiec 2005. 
URL: https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/ 
jednostki/Decyzje/3/decyzje_3_sylw.pdf 

2 Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 
Communication from the European Commission / Brussels. – 2010. URL: 
http://eur-lex.europa. Eu/lexuriserv/lexuriserv.do?Uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF  
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Виділяються чотири основні європейські соціально-
економічні моделі – скандинавська, англосаксонська, континен-
тальна та середземноморська3:  

Скандинавська модель. Ця модель у 1960–1980 рр. була 
характерною для Скандинавських країн (Данія, Фінляндія та 
Швеція, Норвегія), що і дало їй назву. Вона є колективістсько-
універсалістською моделлю соціально-економічних відносин на 
принципі поєднання приватної власності і ринку. Ця система 
характеризується найвищим рівнем видатків на соціальний захист 
та забезпечення. Держава активно втручається в економіку, 
встановлюючи високі ставки оподаткування. Доходи розпо-
діляються на користь малозабезпечених громадян, а наявність 
сильних профспілок гарантує чітку систему заробітної плати.  

Скандинавська модель дозволила країнам, що взяли її на 
озброєння, досягти найвищих, серед інших розвинених країн, 
показників соціалізації економіки, зокрема за структурою розпо-
ділу ВВП та соціальних витрат держави, за ступенем рівномірності 
в розподілі доходів, зближення рівнів оплати праці, зниження 
кількості осіб, які перебувають нижче офіційної межі бідності. 

На розвиток цієї моделі значно вплинули історичні 
передумови та культура. Невід‘ємною частиною шведських 
традицій є підприємництво. Ще у XVI та XVII ст. шведські королі 
заохочували іноземні капіталовкладення та імпорт нових 
технологій. А з 35 найзначніших компаній в обробній промисло-
вості Швеції, що діють сьогодні, 2/3 функціонували ще в 
минулому сторіччі. 

Успішне функціонування шведської моделі також завдячує 
тривалій історії консервативних традицій та демократії, яка 
виникла з приватної власності на землю селян та була гарантована 
писаними та неписаними законами ще з середніх віків. У Швеції 

3 Див., напр.: Torrisi G. European Social Models between Globalisation and 
Europeanisation. University of Newcastle 2007. URL: https://mpra.ub.uni-
muenchen.de/12863/  
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ніколи не було феодальних політичних порядків континентальної 
Європи, не кажучи вже про кріпосне право. 

До факторів, що сприяють економічному розвитку країни, 
вчені відносять і національні риси характеру шведів: раціоналізм, 
замкненість, схильність до пошуку консенсусу та уникнення 
конфліктів. На думку американського економіста Й. Шумпетера, 
"...безглуздо для всіх інших народів намагатися скопіювати 
шведський приклад; єдиний ефективний спосіб наслідування 
полягав би в імпорті шведів і призначенні їх на урядові посади"4. 

Англосаксонська (ліберальна) модель (Велика Британія, 
Ірландія) характеризується незначною соціальною допомогою з 
боку держави, фінансове стимулювання орієнтоване, насамперед, 
на працездатне населення. Високий рівень відповідальності 
індивідів зумовлює активність ринкових гравців. Трудові 
відносини є децентралізованими, переговори відбуваються на рівні 
фірм. Для цієї моделі характерні слабкі профспілки та значна 
диференціація зарплат з великою часткою зайнятих на 
низькооплачуваних роботах.  

Континентальна (корпоративістська) модель (Німеччина, 
Франція, Бельгія, Австрія) базується на суттєвих страхових 
виплатах, виплатах на випадок безробіття та пенсіях. Основою для 
соціальних трансферів є зайнятість: трансфери фінансуються через 
внески працівників та працедавців. Важливою є роль соціальних 
партнерів у промислових відносинах, зарплатні переговори є 
централізованими; інституції соціального діалогу та частини 
економічної регуляторної структури несуть відбиток 
корпоративної системи. Профспілки залишаються сильними, хоча 
чисельність їх падає. 

Середземноморська (сімейно-орієнтована) модель (Іспанія, 
Італія, Португалія, Греція) характеризується низьким рівнем 
державних соціальних видатків, порівняно з попередніми 

4  Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія. Київ, 1995. 
С.401. 
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моделями, які переважно спрямовані на пенсії, соціальна система 
передбачає захист зайнятості та механізми раннього виходу на 
пенсію для вилучення певної частини осіб з ринку праці. Низький 
рівень соціальних видатків частково компенсується сильною 
підтримуючою роллю сімейних зв’язків, тому сім’ї відіграють 
велику роль у забезпеченні домогосподарств. Зберігається 
патерналістський уклад суспільства та значна гендерна нерівність, 
профспілки та представники роботодавців є важливими 
учасниками у централізованому процесі переговорів щодо зарплат 
та умов праці, рівень зайнятості, особливо для жінок та молоді, 
низький. 

Отже, кожна з цих чотирьох моделей має свій варіант 
економічної ефективності та соціальної справедливості. 
Скандинавська та англосаксонська моделі більш ефективні, але 
лише першій вдається поєднати справедливість та ефективність. 
Континентальна та середземноморська моделі вважаються менш 
ефективними та нестійкими, а тому вимагають вдосконалення та 
реформування. Але, в будь-якому разі, всі європейські моделі 
соціально-економічного розвитку керуються не лише культурними 
традиціями, а й узгоджуються з вимогами загальноєвропейської 
Стратегії розвитку, яка передбачає сталий розвиток та соціальну 
згуртованість, тобто посилення цінностей, на яких базується 
організація Європейського Союзу, попри кризу соціальної 
держави, що завдає останнім часом відчутних ударів засадам 
єдності. Крім того, глобалізація та стійкі тенденції до лібералізації 
економіки не сприяють поширенню соціально-економічних 
моделей в інших державах Європи. 

Для України ситуація ще складніша, оскільки наша держава за 
більшістю показників наближена до бідних країн, а не до 
Євросоюзу, до якого вона прагне приєднатися (Див. табл. 1)  
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Таблиця 1. 
 

Загальні показники соціально-економічних 
моделей ЄС та України: 

Скандинав
ська 

(універса-
лізуюча) 
Швеція 

Континен-
тальна 

(корпора-
тивістська) 
Німеччина 

Англосак-
сонська 

(лібераль-
на)Велика 
Британія 

Середзем-
номорська 

Італія 

Україна5 

Кількість пра-
цівників, залу-
чених до 
колективних 
переговорів (%)6 

88 62 29 80 45,9 

Кількість 
працівників-
членів проф-
спілок (%) 

70 18 26 35 43,8 

Представ-
ництво на 
робочому місці 

профспіл-
ка 

рада проф-
спілок 

профспілка, 
інші структу-
ри та окремі 
працівники 

проф-
спілка 

проф-
спілки 

Представництво 
найманих пра-
цівників керів-
них структурах 
підприємств 

в держав-
них та 

приватних 
компаніях 

в держав-
них та 

приватних 
компаніях 

немає немає немає 

Рівень без-
робіття (%)7 

7,10 3,10 3,90 9,90 8,80 

5 ILOSTAT Country Profiles URL: https://www.ilo.org/ilostatcp/ 
cpdesktop/?List=true&lang=en&country=UKR 

6 Map of european industrial relations. European Trade Union. URL: 
http://www.worker-participation.eu/national-industrial-relations/map-of-european-
industrial-relations  

7 Рівень безробіття – список країн. Trading Economics. URL: 
https://ru.tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate  

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Map-of-European-Industrial-Relations
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Map-of-European-Industrial-Relations
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Як видно з наведених даних, теперішню українську соціально-
економічну модель досить умовно можна охарактеризувати як 
середземноморську. Схожість виявляється, зокрема, в наявності 
патерналістських настроїв в українському суспільстві: за даними 
Соціологічної групи "Рейтинг", майже 60% громадян тією чи 
іншою мірою впевнені, що відповідати за їхнє життєзабезпечення 
має держава, 40% підтримують зрівняння доходів населення й 
близько 50% виступають за збільшення держвласності в бізнесі та 
промисловості. Крім того, 70% українців готові поступитися 
частиною власних свобод заради порядку8. В Україні суттєву роль 
відіграють також неформальні/неопатримоніальні інститути. До 
них належать, зокрема, політичні партії-субститути, які 
створюються для реалізації інтересів окремих бізнес-груп або 
впливових політичних гравців, але не виборців. Парламент 
залишається в ролі закритого клубу, а судова система є неправо-
судною. Подібні неформальні інститути наповнюють формальну 
(фасадну) демократичну оболонку держави і деформують її 
сутність9. Проте революційні події 2004 і 2014 рр. суттєво 
трансформували традиційні пострадянські цінності, розвиваючи 
постматеріалістичний ціннісний компонент: у дослідженні за 
2018 р. найважливішою цінністю 86% респондентів назвали свободу, 
друге місце посіла справедливість (70% українців зазначили її як 
основну цінність), третє – безпека (67% опитаних)10.  

Здійснення послідовних реформ потребує визначення 
конкретної соціально-економічної моделі, логіці функціонування 
якої повинні підпорядковуватись усі плани і дії реформаторів. 
Натомість, від початку своєї діяльності правляча партія "Слуга 
народу" проголосила своєю ідеологією лібертаріанство, про що 
повідомив представник Президента України в парламенті Руслан 

8 Віхров М. Прагматичний патерналізм. Як досвід і розрахунок 
відвертають українців від ліберальних реформ // Тиждень.ua. 6 червня, 2018. 
URL: https://tyzhden.ua/Society/214700  

9 Єврореформування України: цінності мають значення. Аналітичний 
центр "Обсерваторія демократії". URL: http://od.org.ua/uk/  

10 Стало відомо, які цінності у пріоритеті українців (інфографіка). // 
Ракурс. URL: https://racurs.ua/ua/n115533-stalo-vidomo-yaki-cinnosti-u-
prioryteti-ukrayinciv-infografika.html  

https://tyzhden.ua/Author/892
https://tyzhden.ua/Society/214700
http://od.org.ua/uk/
https://racurs.ua/ua/n115533-stalo-vidomo-yaki-cinnosti-u-prioryteti-ukrayinciv-infografika.html
https://racurs.ua/ua/n115533-stalo-vidomo-yaki-cinnosti-u-prioryteti-ukrayinciv-infografika.html
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Стефанчук: "В основі ідеології нашої партії – лежить ідеологія 
лібертаріанства", а "...основна місія – зламати систему і 
запропонувати нову модель…"11. Уже 10 листопада глава партії 
"Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав, що ідеологія партії – 
щось між ліберальними та соціалістичними поглядами". 

Подібна невизначеність навряд чи сприятиме розвитку 
економіки, чіткому визначенню орієнтирів соціальної політики та 
вдалим комунікаціям з громадянським суспільством. Адже 
"лібертаріанство", "лібералізм" та "соціалізм" – різні політико-
економічні теорії, іноді з протилежними цілями та засобами їх 
досягнення12. Неусвідомлення цього виявляється відсутністю 
чіткої системи цінностей, що загрожує крахом системи соціальної, 
економічної та політичної. 

Наразі уряд Олексія Гончарука ставить досить амбітні цілі, 
декларуючи "людиноцентричний підхід", спрямований на 
розв'язання конкретних проблем людей у різних соціальних ролях 
та життєвих ситуаціях. Програма урядових дій розписана на понад 
130 сторінках. Утім, здебільшого вона складається із переліку 
намірів, а подекуди – обіцянок, оскільки чітких кроків та строків 
досягнення цілей немає. 

Серед загальних цілей, що їх уряд розраховує досягти, такі: 
 зростання економіки України на 40%;
 створення 1 млн нових робочих місць;
 залучення $50 млрд прямих іноземних інвестицій;
 забезпечення кожного українця на рівні реального

прожиткового мінімуму. 

11  В основі ідеології "Слуги народу" лежить либертарианство, - 
Стефанчук. 23 травня 2019 // Букви. URL: https://bykvu.com/ru/bukvy/118227-
v-osnove-ideologii-slugi-naroda-lezhit-libertarianstvo-stefanchuk/

12  Див., напр.: Попович М.. Лібералізм // Політична енциклопедія / 
редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ: 
Парламентське видавництво, 2011. С. 402; Заблоцький В. Лібертаризм 
// Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова 
редколегії) та ін. Київ, 2002. 742 с.; Горбатенко В. Соціалізм // Політична 
енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та 
ін. Київ: Парламентське видавництво, 2011. 

https://bykvu.com/ru/bukvy/118227-v-osnove-ideologii-slugi-naroda-lezhit-libertarianstvo-stefanchuk/
https://bykvu.com/ru/bukvy/118227-v-osnove-ideologii-slugi-naroda-lezhit-libertarianstvo-stefanchuk/
http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шинкарук_Володимир_Іларіонович
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Таблиця 2. 
Основні економічні показники соціально-економічних 

моделей ЄС та України 

Скандинав-
ська (уні-
версалізу-

юча) 
Швеція 

Континен-
тальна (кор-
поративіст-

ська) 
Німеччина 

Англосак-
сонська (лі-
беральна) 

Велика 
Британія 

Серед-
земно-

морська 
Італія 

Україна 

Темпи зростання ВВП 
(річний% 2019 р.)13  

1,0 0,4 1,0 0,30 4,60 

Розмір ВВП на душу 
населення14 

53 442 44 469 39 720 31 953 2 639 

Ставка прибуткового 
податку15 

57,20 45,0 45 43,0 18,0 

Загальні державні 
витрати на соціаль-
ний захист (від ВВП) 
2017 р.16 

20,2 19,4 15,2 20,9 20,6 

Індекс економічної 
свободи17 

72,0 74,4 76,4 61,2 46,8 

Рівень прямих іно-
земних інвестицій18 

3153084 7798339 6468540 923520 282700 

Рейтинг легкості 
ведення бізнесу 19 

10 22 8 58 64 

13  Темпы роста ВВП (г/г) Traiding Economics. URL: https://ru. 
tradingeconomics.com/country-list/personal-income-tax-rate?Continent=europe  

14  The World Bank: Gross National Income per Capita. 2018. 
 URL: http://www.worldbank.org/ 
15 Cтавка подоходного налога. Traiding Economics. URL: https://ru. 

tradingeconomics.com/country-list/personal-income-taxrate?Continent=europe  
16 The World Bank. URL: http://www.worldbank.org  
17 Index of Economic Freedom 2016 .The Heritage Foundation.  URL: 

http://www.heritage.org/index/ 
18 Foreign Direct Investment. The World Bank: Foreign Direct 

Investment 2018. URL: http://worldbank.org/  
19 Doing Business. Measuring Business Regulations. URL: 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/entrepreneurship  

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.heritage.org/index/
http://worldbank.org/
https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/entrepreneurship
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Таблиця 3. 

Соціальні показники соціально-економічних  
моделей ЄС та України 

Скандинавсь
ка (універса-

лізуюча) 
Швеція 

Континен-
тальна (корпо-
ративістська) 

Німеччина 

Англосак-
сонська (лібе-
ральна)Велик

а Британія 

Середзем-
номорська 

Італія 

Україна 

Индекс соціаль-
ного прогресу20 

88,99 89,21 88,74 86,04 69,30 

Індекс 
людського 
розвитку21 

0,933 0,936 0,922 0,880 0,751 

Індекс 
процвітання 
країн світу22 

79,15 77,72 79,12 68,27 53,96 

Рівень видатків 
на освіту (% від 
ВВП) 23 

7,3 4,6 5,6 4,7 5,3 

Індекс рівня 
освіти24 

0,904 0,940 0,914 0,791 0,794 

Економічні показники лише за деякими пунктами 
наближаються до середземноморської моделі, яка, нагадаємо, є 
далеко не ідеальною і потребує широкого і ретельного 
удосконалення. Прем'єр-міністр України дає дуже оптимістичні 

20 The Social Progress Imperative. URL: 
http://www.socialprogressindex.com/ 

21 Human Development Reports. United Nations Development Programme. 
URL: http://hdr.undp.org/en/towards-hdr-2019 

22 The Legatum Prosperity Index. 2018. URL: http://www.prosperity.com/ 
23 Expenditure on Education The World Bank. URL: 

http://data.worldbank.org/  
24 Education Index 2018. United Nations Development Programme 

(UNDP). URL: http://hdr.undp.org/ 

http://www.socialprogressindex.com/
http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en/towards-hdr-2019
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обіцянки: за наступні 5 років українська економіка має зрости на 
40%. Тобто, кожного року зростання ВВП має становити близько 
8%. Для цього потрібно залучити 50 млрд доларів. "Ми 
підтверджуємо, що в найближчі п'ять років ми вважаємо реальним 
і ставимо собі амбіцію прийти до такої ситуації, коли в нас 
економіка зросте на 40%. Для цього потрібно залучити приблизно 
50 млрд доларів інвестицій за п'ять років. Це не космічна цифра, 
вона велика, амбітна, вона набагато більша за ту, яку ми залучаємо 
зараз, але це цілком реально" 25. 

Найважливішим першим кроком є залучення великих обсягів 
інвестицій. Для цього Україні потрібно буде дозволити ринкову 
конкуренцію, усунути монополії та посилити верховенство закону. 
Державні підприємства присутні майже в 30 секторах економіки та 
охоплюють значні частки ринку на більш ніж половині ринків, на 
яких вони працюють. 

Уряд розраховує, що зможе залучити в Україну 50 млрд 
доларів прямих іноземних інвестицій. Це означає, що кожного 
наступного року іноземні інвестори мають вкладати в Україну не 
менше 10 млрд доларів. За минулий рік до України надійшло 
2,355 млрд доларів. Для порівняння: за підрахунками Національ-
ного банку, у 2018 р. українці, які працюють за кордоном, 
переказали в Україну 11 млрд доларів. За даними Держстату, за 
першу половину 2019 р. Україна змогла залучити 0,84 млрд 
доларів прямих інвестицій. При цьому найбільше інвестицій 
надійшло з Кіпру, Нідерландів, Росії та Швейцарії. Це означає, що 
досі іноземні інвестори вкладають переважно в українські цінні 
папери. Для України це не інвестиції, а позики, які доведеться 
віддавати. 

Показник індексу інвестиційної привабливості України, який 
вимірює Європейська бізнес-асоціація, знизився до рівня 2016 р. 
Про це повідомляє прес-служба ЄБА. Як зазначається в 
повідомленні прес-служби асоціації, за результатами нової хвилі 

25 Гончарук обіцяє багато інноваційних речей у бюджеті–2020. 
04.11.2019.URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811223-goncaruk-
obicae-bagato-innovacijnih-recej-u-budzeti2020.html  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811223-goncaruk-obicae-bagato-innovacijnih-recej-u-budzeti2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811223-goncaruk-obicae-bagato-innovacijnih-recej-u-budzeti2020.html
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опитування за першу половину 2019 р. індекс становить 2,85 бала з 
5 можливих та опинився у негативній площині. Для порівняння, 
показник попереднього періоду становив 3,07 бала та демон-
стрував нейтральне ставлення інвесторів до бізнес-клімату країни. 
З іншого боку, результати опитування вказують на відчутне 
погіршення настроїв бізнесу всередині країни. Так, під час минулої 
хвилі опитування кількість незадоволених інвестиційним кліматом 
становила 40%, зараз їх кількість зросла до 57%26. 

Причина цьому у наявності декількох монополій у ключових 
секторах економіки, у політиці державних банків, які не 
опираються конкуренції, у застарілій інфраструктурі та фактичній 
відсутності судової реформи. За словами виконавчого директора 
Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, реальні 
іноземні інвестиції в українську економіку можливі лише за 
встановлення у країні реального верховенства права: "Без цього 
реального зростання економіки очікувати не варто"27. "Якщо 
подивитися на індекс переробної промисловості, яка є основою 
основ промисловості будь-якої індустріально розвиненої країни, 
він в Україні за перше півріччя взагалі знизився на 0,1%", – 
наголошує голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Експерти 
вказують також на загрозу деіндустріалізації країни. 

"Частка промисловості в українській економіці поступово 
зменшується всі роки незалежності. Причина – замалі іноземні 
інвестиції та нестача внутрішнього капіталу. Більш привабливою 
для інвестицій виглядає промисловість країн-нових членів ЄС, які 
є частиною спільного ринку Євросоюзу, де права інвесторів краще 
захищені, ніж в Україні"28.  

26 Інвестиційний клімат в Україні погіршився // РБК-Україна. 
02.07.2019. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/investitsionnyy-klimat-ukraine-
uhudshilsya-1562068811.html  

27 Зе-п'ятирічка: чи реально досягти економічного зростання на 
40 відсотків // DW. URL: https://www.dw.com/uk

28 Вишлінський Г. Неймовірне зростання української економіки на 4,6%. 
"Просто перестали красти", аномалія чи норма? // Економічна правда. 
21 СЕРПНЯ 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/ 
2019/08/21/650817/ 

https://www.rbc.ua/ukr/news/investitsionnyy-klimat-ukraine-uhudshilsya-1562068811.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/investitsionnyy-klimat-ukraine-uhudshilsya-1562068811.html
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Податки – це важлива та невід’ємна складова економіки будь-
якої держави. Кількість та ефективне використання податкових 
надходжень забезпечує соціальну та політичну стабільність 
суспільства. Податкова система країн Європейського Союзу є 
результатом багаторічної економічної еволюції, підсумком якої є 
достатньо висока ставка податку. Але звідси випливає можливість 
функціонування розгалуженої системи соціального забезпечення, 
яка добре налагоджена в Європі. Отже, рівень життя населення 
безпосередньо пов`язаний з рівнем податків. Проте в кожній 
європейській країні існують власні податкові системи, які залежать 
насамперед від ВВП країни та змінюються залежно від доходів та 
обсягів виробництва. 

З табл. 2 видно, що найбільш ефективні соціально-економічні 
моделі – скандинавська та континентальна – мають найвищий 
рівень податків і одночасно є найбільш ефективними. Уряд 
України ставить за мету, не підвищуючи податків, зберігати 
широкий соціальний захист.  

За словами прем'єр-міністра, уряд не планує підвищувати 
податки. Українська модель ринкової економіки базуватиметься на 
розвитку малого та середнього бізнесу: "Ми сповідуємо 
людиноцентричну ідеологію. Це означає, що якщо держава не 
заважає людині розвиватися, самореалізовуватися, а навпаки, 
створює для неї умови, то щаслива людина створює той ВВП, про 
який ми з вами говоримо. Тому що ВВП – це про людей; це про те, 
що хтось відкрив якийсь стоматологічний кабінет, приватний 
дитячий садочок, почав випікати хліб або почав інвестувати в 
землю, купив собі тракторець і займається органічним 
фермерством. Це все ВВП"29. 

До 2024 р. бюджетний дефіцит планують знизити до 
1,5 відсотка, а відношення державного боргу до ВВП – до 
40 відсотків. Також Кабмін прогнозує збільшення удвічі експорту 

29 "Кров, піт і сльози" Гончарука. Прем'єр розповідає в інтерв'ю НВ, як 
буде "піднімати" Україну. 30 жовтня. URL: https://nv.ua/ukr/ukraine/ 
politics/prem-yer-ministr-pro-zrostannya-vvp-i-ekonomiku-ukrajini-oleksiy-
goncharuk-interv-yu-novini-ukrajini-50050454.html 

https://nv.ua/ukr/ukraine/%20politics/prem-yer-ministr-pro-zrostannya-vvp-i-ekonomiku-ukrajini-oleksiy-goncharuk-interv-yu-novini-ukrajini-50050454.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/%20politics/prem-yer-ministr-pro-zrostannya-vvp-i-ekonomiku-ukrajini-oleksiy-goncharuk-interv-yu-novini-ukrajini-50050454.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/%20politics/prem-yer-ministr-pro-zrostannya-vvp-i-ekonomiku-ukrajini-oleksiy-goncharuk-interv-yu-novini-ukrajini-50050454.html
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та зменшення ввізних мит. Планується проведення "деофшоризації 
економіки" та зниження ставок за кредитами. Рівень безробіття 
повинен знизитися до 5%, а середній термін пошуку легальної 
роботи скоротитися з 3,6 до 2 місяців. О. Гончарук також додав, 
що Кабінет Міністрів ставить за мету створити 1 мільйон нових 
робочих місць протягом найближчих 5 років. "Це не означає, що 
держава за свої гроші будуватиме заводи в кожній області, це не 
так робиться. Це означає, що потрібно створити такі умови, щоб 
людям було комфортно організовувати бізнес, починати свою 
справу, щоб іноземному інвестору і великим компаніям було 
цікаво заходити в Україну і розміщувати тут своє виробництво"30, – 
наголосив він.  

Утім, тільки за шість місяців діяльності нового уряду 
відбулося вісім помітних акцій протесту. Чисельними були 
протести представників малого і середнього бізнесу проти законів 
№128-IX і № 129-IX, які, на думку протестувальників, ліквідують 
спрощену систему оподаткування та можуть призвести до 
закриття дрібних підприємств. У Комітеті підприємців України 
(КПУ), який є організатором протестів, наголошують, що ці 
законопроекти "руйнують малий бізнес та суперечать обіцяному 
президентом курсу на економічну лібералізацію" і вимагають 
накласти вето на ці "каральні закони". Замість бажаного ефекту 
детінізації, ФОПівці погрожують виїхати до Польщі або відійти в 
тінь, унаслідок чого країна втратить 1,5 млн підприємців 

Проти прийняття цих законів виступила також Українська 
рада бізнесу. Член Наглядової ради УРБ Надія Бедричук вважає, 
що таке радикальне розширення фіскалізації розрахункових 
операцій зводить нанівець цілі законопроекту і завдає суттєвих 
збитків малому та мікробізнесу. Представники бізнесу попе-
реджають, що ухвалення цього законопроекту матиме негативний 
соціальний ефект та викличе збурення у підприємницькому 
середовищі. Заяву підтримали Асоціація платників податків 

                                                 
30 Гончарук хоче залучити $50 мільярдів інвестицій для зростання 

економіки на 40%. УНІАН: URL: https://www.unian.ua/economics/ 
finance/10703088-goncharuk-hoche-zaluchiti-50-milyardiv-investiciy-dlya-
zrostannya-ekonomiki-na-40.html 
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України, Національна організація роздрібної торгівлі, Українська 
асоціація прямого продажу, Асоціація приватних роботодавців, 
Асоціація франчайзингу, Всеукраїнська професійна асоціація 
підприємців та інші об’єднання, що представляють підприємців 
малого та середнього бізнесу.  

Відбулася також кількатисячна акція протесту вчителів під 
гаслами "Гідну зарплату" й "Ні безглуздим реформам в освіті" та 
акція протесту науковців. Хоча, як видно з табл. 3, рівень видатків 
на освіту в Україні зіставний з іншими країнами, але, з огляду на 
розмір ВВП, ситуація є суттєво складнішою. 

Через велику заборгованість заробітної плати* протестують 
гірники – спочатку в Луганській області, а згодом і на Волині та 
Львівщині. Незалежна профспілка гірників України прийняла 
рішення про підготовку до загального всеукраїнського протесту 
шахтарів. Як зазначив її голова Михайло Волинець, "Незалежна 
профспілка гірників України прийняла рішення про підготовку до 
загального всеукраїнського протесту шахтарів. Але це залежить не 
тільки від членів профспілок, а і всіх працівників галузі. Нова 
виконавча влада так само, як і колишня, демонструє свою 
нездатність і нерозуміння того, що на деяких підприємствах 
заробітна плата не виплачується протягом чотирьох місяців. 
Хотілося б відчути відповідальну та дієву роль Міністерства 
енергетики та захисту довкілля, і без зволікань"31.  

 На такому не дуже сприятливому соціально-економічному тлі 
задля досягнення задекларованого п’ятирічного 40-відсоткового 
зростання ВВП України вже у 2020 р. має зрости на 5%, а в 2021–
2024 рр. – збільшуватися як мінімум на 7% за рік32. Щоб виконати 

* За даними Державної служби статистики на 1 жовтня 2019 р.
заборгованість із заробітної плати в Україні становила 3141,1 млн грн. 

31 Шахтарі готуються до всеукраїнського протесту – Волинець. 
16 жовтня 2019. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1830210-shakhtari-
gotuyutsya-do-vseukrayinskogo-protestu-volinets  

32 Гончарук хоче залучити $50 мільярдів інвестицій для зростання 
економіки на 40%. УНІАН: URL: https://www.unian.ua/economics/finance/ 
10703088-goncharuk-hoche-zaluchiti-50-milyardiv-investiciy-dlya-zrostannya-
ekonomiki-na-40.html 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1830210-shakhtari-gotuyutsya-do-vseukrayinskogo-protestu-volinets
https://www.unn.com.ua/uk/news/1830210-shakhtari-gotuyutsya-do-vseukrayinskogo-protestu-volinets
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озвучений урядом план, влада повинна вдатися до рішучих кроків. 
Упродовж п'яти років уряд збирається приватизувати сотні 
держпідприємств і ліквідувати понад тисячу неефективних з них. 
Для управління стратегічними підприємствами планують створити 
Фонд національного добробуту, а для розслідування фінансових 
злочинів – Бюро фінансових розслідувань. 

У наступні роки джерелами зростання ВВП може бути 
відкриття ринку землі, державно-приватне партнерство у формі 
концесії та приватизація держпідприємств. Чи не найбільший 
потенціал для прискорення української економіки має земельна 
реформа. Г. Вишлінський називає землі сільськогосподарського 
призначення "найбільш недовикористаним ресурсом", а відкриття 
земельного ринку – "можливістю залучити мільярди інвестицій"33.  

За словами О. Гончарука, навіть найбільш консервативна 
модель ринку землі дозволить прискорити зростання економіки на 
0,5% ВВП, а найбільш ліберальна – на понад 3% на рік34. До кінця 
2020 р. планується внести 100% відомостей про земельні ділянки 
до Державного земельного кадастру. Нині, за різними оцінками, до 
кадастру не внесено близько 20% інформації щодо права власності 
на землю.  

Показники видатків зведеного бюджету у проекті закону про 
державний бюджет України на 2020 р. свідчать, що 
найвагомішими статтями скорочення їх обсягу в 2020 р. стануть: 

– соціальний захист і забезпечення: зменшення з 8,7% ВВП у
2018 р. і 8,3% у 2019 р. до 7,0% ВВП за прогнозом на 2020 р.; 

– охорона здоров'я: зменшення обсягів фінансування з 3,3%
ВВП у 2018 р. і 3,2% у 2019 р. до 2,9% ВВП у 2020 р.; 

– освіта: зменшення з 5,9% ВВП у 2018 р. і 6,2% у 2019 р. до
5,6% ВВП у 2020 р. 

33 Зе-п'ятирічка: чи реально досягти економічного зростання на 
40 відсотків // DW. URL: https://www.dw.com/uk 

34 Turns to Blueprint That Transformed Ex-Communist Europe. 
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-30/ukraine-turns-

to-blueprint-that-transformed-ex-communist-europe  

https://www.dw.com/uk
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-30/ukraine-turns-to-blueprint-that-transformed-ex-communist-europe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-30/ukraine-turns-to-blueprint-that-transformed-ex-communist-europe
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Серед пріоритетів у соціальній політиці нинішнього уряду – 
продовження монетизації пільг та спрощення солідарної пенсійної 
системи – "накопичення має бути відповідальністю, перш за все, 
самої людини. Майбутні пенсіонери мають знати, що треба 
робити, аби забезпечити власну старість, а держава має 
забезпечувати достатнє інформування". "Уряд технократів" не 
згадує про підвищення пенсій і тим більше не дає конкретних 
цифр. Ідеться про те, що "особа похилого віку отримує 
забезпечення не нижче прожиткового мінімуму"35. Міністр 
соціальної політики України Юлія Соколовська в той же час 
вважає, що про впровадження накопичувальної пенсійної системи 
говорити ще зарано. 

О. Гончарук також підкреслив, що КМУ відходить від 
загальних тез про турботу до конкретних вимог та соціальних 
стандартів, які має гарантувати держава своїм громадянам. За 
планами уряду, 40% працездатних людей з інвалідністю мають 
бути забезпечені роботою, а 20% – відкрити власну справу. Також 
до рівня середньої зарплати повинен зрости рівень фінансового 
забезпечення осіб з інвалідністю та осіб, що доглядають за ними. 
Сім'ям, які витрачатимуть понад 15% від доходу на комунальні 
послуги, обіцяна державна підтримка.  

Серед ключових цілей програми нинішнього уряду зазначено: 
"Кожен українець буде забезпечений на рівні реального 
прожиткового мінімуму". Прем'єр-міністр поставив амбітне 
завдання збільшити прожитковий мінімум до 4,5 тис. грн. Але 
одночасно з цим він заявив: "Щоб забезпечити такий прожитковий 
мінімум, економіці необхідно зрости дуже сильно. За нашими 
розрахунками, мінімум на 33%"36.  

Є різні оцінки планів уряду О. Гончарука. Дехто з 
економічних експертів робить оптимістичні прогнози. Так, за 

35 Програма діяльності Кабінету Міністрів України // Урядовий портал. 
URL: https://program.kmu.gov.ua/  
36 Коли прожитковий мінімум у 4 тисячі гривень стане реальністю: 

прогнози від Гончарука. 30 вересня 2019. URL: https://www.unian.ua/ 
economics/finance/10703307-koli-prozhitkoviy-minimum-u-4-tisyachi-griven-
stane-realnistyu-prognozi-vid-goncharuka.html  

https://program.kmu.gov.ua/
https://www.unian.ua/%20economics/finance/10703307-koli-prozhitkoviy-minimum-u-4-tisyachi-griven-stane-realnistyu-prognozi-vid-goncharuka.html
https://www.unian.ua/%20economics/finance/10703307-koli-prozhitkoviy-minimum-u-4-tisyachi-griven-stane-realnistyu-prognozi-vid-goncharuka.html
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словами Г. Вишлінського, подібні темпи зростання демонстрували 
у новітній історії не лише "азійські економічні тигри", а й набагато 
більш близька до України Туреччина. Експерт зазначає, що за 
перших 10 років правління прем'єра, а пізніше президента країни 
Реджепа Таїпа Ердогана реальний ВВП країни виріс на 
75 відсотків. А той факт, що українська економіка досі не 
подолала наслідки економічних криз 2008 та 2014 рр., свідчить про 
значний потенціал для можливого зростання37.  

Інвестиційний банкір компанії Dragon Capital Сергій Фурса 
вважає, що для досягнення визначеної О. Гончаруком мети 
українська економіка щороку має збільшуватися на набагато 
більші ніж "скромні" сім відсотків, а "зараз ВВП збільшується 
приблизно у темпі трьох–чотирьх відсотків на рік". На його 
переконання, якщо сприятливі умови зберігатимуться, близько 
половини від поставлених за мету темпів зростання будуть 
забезпечені, "навіть якщо новий уряд взагалі нічого не 
робитиме"38. Також Фурса звертає увагу на необхідність створення 
Служби фінансових розслідувань та завершення судової реформи. 
За словами експерта, ці кроки можуть допомогти у розв’язанні 
проблем рейдерства та тиску силовиків на бізнес. 

Окрім недовіри до судової системи, ситуація погіршується 
розгалуженою корупцією, якістю законодавчої бази, відсутністю 
верховенства права та слабкими комунікативними зв`язками між 
владою та громадянським суспільством з багатьох питань як 
внутрішньої, так і зовнішньої політики. 

Політичні характеристики розвитку Української держави 
залишаються невтішними значною мірою через надмірну 
концентрацію капіталу у невеликої групи людей. На сьогодні 
Україна залишається чи не єдиною країною у світі, де олігархи, 
домінуючи у ключових галузях економіки, справляють занадто 
вагомий вплив на державну політику. Вони, як правило, пов’язані 
з політикою через належність їхнього бізнесу до банківської 

37 Зе-п'ятирічка: чи реально досягти економічного зростання на 
40 відсотків // DW. URL: https://www.dw.com/uk 

38 Там само. 

https://www.dw.com/uk
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справи, до важливого промислового та сільськогосподарського 
виробництва. Вплив на політику вони справляють через 
представництво в уряді, законодавчій владі та політичних партіях. 
Як наслідок, і соціальна, і економічна політика насамперед 
здійснюються не в інтересах громадян і суспільства: "Від 0,5% до 
2% фірм від загальної кількості фірм в Україні мають політичні 
зв'язки. Разом з тим, фірми з політичними зв'язками контролювали 
понад 20% загального обороту всіх українських компаній"39. 
Фірми з політичними зв’язками мають вищий оборот і наймають 
більше робочої сили, порівняно з політично незалежними 
фірмами, сплачують нижчу податкову ставку, мають тенденцію 
бути більшими за розміром і в середньому наймати більше людей, 
однак вони повільніше зростають і платять менше податків, 
порівняно з аналогічними політично незалежними фірмами40.  

Якщо така ситуація продовжиться і надалі, то єдина модель, 
яку зможе побудувати Україна, це модель "кумівського 
капіталізму", за якої всі політичні рішення підпадатимуть під 
вплив незначної кількості компаній. Як зазначено у звіті, 
підготовленому в рамках Програми реформування системи управ-
ління в Україні, яка фінансується Департаментом міжнародного 
розвитку Великої Британії (UKAid) з поширенням за підтримки 
Фонду ефективного урядування, "Кумівський капіталізм дозволяє 
компаніям, які тісно пов'язані з політикумом, користуватися 
превагами, до яких інші компанії не мають доступу. Це дозволяє 
компаніям, які мають політичні зв'язки, створювати перешкоди 
для входження інших у ті сектори економіки, в яких вони 
господарюють. Як результат, кумівський капіталізм неефективно 
розподіляє ресурси, обмежує конкуренцію, збільшує економічні 
витрати та звужує економічні можливості"41. 
                                                 

39 Кумівський капіталізм в Україні: економічні наслідки. URL: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/435491521811321988/pdf/124551-
UKRAINIAN-PUBLIC-cronycapitalismukraineukr.pdf  

40 Там само.  
41 Кумівський капіталізм в Україні: економічні наслідки. URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/435491521811321988/pdf/124551-
UKRAINIAN-PUBLIC-cronycapitalismukraineukr.pdf 
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Таблиця 4. 

Політичні характеристики соціально-економічних 
моделей ЄС та України 

Скандинав-
ська (універ-
салізуюча) 

Швеція 

Континенталь
на (корпора-
тивістська) 
Німеччина 

Англосаксон-
ська (лібераль-

на)Велика 
Британія 

Середзем-
номорська 

Італія 

Україна 

Індекс якос-
ті законо-
давства42 

99,04 92,82 96,17 74,64 28,71 

Індекс 
сприйняття 
корупції43 

85 80 80 52 32 

Індекс 
демократії44 

9,39 8,68 8,53 7,71 5,69 

Індекс вер-
ховенства 
закону45 

99,53 91,94 92,89 62,09 23,22 

Формулюючи цілі соціально-економічного та політичного 
розвитку держави, варто окреслити параметри національної моделі 
розвитку. Для цього необхідно осмислити та перевірити 
можливість використання нашою країною моделей, які були 
теоретично обґрунтовані та перевірені багаторічною практикою в 
інших країнах для визначення як доцільності їх запозичення, так і 
конструювання власної моделі. Особливої уваги потребує досвід 

42 The Worldwide Governance Indicators. 1996–2013. The World Bank. 
URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/  

43 The Corruption Perceptions Index. 2018 URL: http://transparency.org/ 
44 The Democracy Index. 2018. The Economist Intelligence Unit. URL: 

http://www.eiu.com/  
45 The Worldwide Governance Indicators. 1996–2013. The World Bank. 

URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/ 

https://www.govindicators.org/#_blank
http://info.worldbank.org/governance/wgi/
https://transparency.org/#_blank
http://www.eiu.com/
https://www.govindicators.org/#_blank
http://info.worldbank.org/governance/wgi/


Розділ 4  191 

Європейського Союзу, прагнення стати членом якого закріплено в 
Конституції України.  

Вибираючи модель соціально-економічного та політичного 
розвитку, насамперед необхідно виходити з економічних 
можливостей країни, враховувати потенціал особистої ініціативи і 
усвідомлювати тенденцію зміни ролі держави і громадянина, який 
з об’єкта соціальної та економічної політики держави 
перетворюється на активного суб’єкта та виробника соціальних 
послуг. Звідси походить сучасна тенденція на відмову від політики 
соціального забезпечення на користь активізації зайнятості, 
самостійного задоволення громадянами своїх життєвих потреб, 
стимулювання та генерування соціального капіталу, у т. ч. через 
інвестування науки й освіти, підвищення кваліфікації 
працездатного населення як чинника зменшення соціальної 
нерівності. Досягти цього можна не лише шляхом скорочення 
соціальних програм, але насамперед через підвищення їх 
економічної ефективності та віддачі, чому може сприяти 
розширення соціального партнерства, децентралізація влади, 
посилення органів місцевого самоврядування та активна взаємодія 
з інститутами громадянського суспільства. 
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4.2. ПІСЛЯВИБОРЧА УКРАЇНА  
У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ 

У 2019 р. в Україні відбулися дві виборчі кампанії – 
президентська та парламентська. 21квітня 2019 р. Президентом 
України обрано Володимира Зеленського. 20 травня підчас 
інавгураційної промови він оголосив про розпуск парламенту. 
19 червня Конституційний Суд визнав відповідний Указ 
президента конституційним. Дострокові парламентські вибори 
відбулись 21 липня 2019 р. За багатомандатним виборчим округом 
до Верховної Ради увійшли представники п'яти партій: "Слуга 
народу", "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", 
"Європейська солідарність","Голос". Пропрезидентська партія 
"Слуга народу" на виборах набрала 43,16% і здобула 124 місця, а 
мажоритарні кандидати від партії перемогли на 130 округах. 
Таким чином партія змогла сформувати монопартійну більшість у 
Верховній Раді.  

Результати президентських і парламентських виборів дістали 
назву "електоральної революції", оскільки засвідчили радикальне 
неприйняття суспільством попередньої політичної еліти. Однак 
масштаб цієї "революції" не варто переоцінювати. Одразу 
зазначимо, що парламентські вибори відбулися за змішаною 
виборчою системою з використанням закритих партійних списків, 
що вже було порушенням передвиборчих обіцянок Володимира 
Зеленського. За даними ЦВК, підчас парламентських виборів за 
партію "Слуга народу", як зазначалося, було віддано 43,16% 
голосів. Проте в голосуванні взяли участь менше половини 
громадян, які мали право голосу, – тільки 49,23%. Тобто, з суто 
статистичного погляду, за партію "Слуга народу" проголосувало 
лише близько четверті громадян із правом голосу. Абсентеїзм – 
важливий феномен, який характеризує суспільно-політичну 
ситуацію в Україні. Явище абсентеїзму в такій політизованій 
країні, якою є Україна, можна пояснити лише одним чином: 
більшість громадян України не бачили тієї політичної партії, котра 
викликала б у них довіру. 
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Аналізуючи суспільно-політичну ситуацію в післявиборчій 
Україні, потрібно брати до уваги морально-політичний спадок 
президентства Петра Порошенка, соціальні експектації, розвиток 
політичних партій та інституцій громадянського суспільства, 
специфіку виборчої системи, стан ЗМІ. Причини електорального 
абсентеїзму варто бачити, насамперед, в особливостях комунікації 
з громадськістю впродовж попередніх п’яти років президентства 
П. Порошенка. Розрив між політичними заявами та діями, між 
правовими нормами та практиками, між вимогами Конституції та 
курсом на імплементацію Мінських домовленостей, між високими 
постреволюційними очікуваннями та реальним станом справ у 
країні – всі ці суперечності, які відобразились у комунікації з 
громадськістю, спричинили постання істотної недовіри і до 
чинного тоді президента, і до державно-політичної еліти, і до 
участі в політичному житті загалом. За даними Соціологічної 
групи "Рейтинг", на кінець 2018 р. показник довіри до Петра 
Порошенка становив 13%, недовіра сягнула 82%. З початком 
передвиборчої кампанії рейтинг президента зріс до 23%, а 
недовіра зменшилася до 69%1. Однак така зміна довіри/недовіри 
зумовлювалася не змінами в політиці П. Порошенка, а тривогою, 
яку викликало лідерство в президентських перегонах Володимира 
Зеленського, зокрема, невизначеність його зовнішньо- та 
внутрішньополітичних преференцій. На ставленні громадськості 
до президентських і парламентських виборів позначились і риси 
передвиборчої агітації. Зокрема, лідери президентських перегонів 
збивалися на монологи і принципово ігнорували критику на свою 
адресу. Ані діалогу, ані дебатів, ані конкуренції програм – нічого з 
того, що нам спадає на думку, коли йдеться про вибори, не 
спостерігалося. Кожен з політиків говорив про себе зі своїми 
адептами і навіть не намагався вторгнутися на чуже електоральне 
поле. Це різноголосся дискурсу посилювали ЗМІ та політичні 
коментатори, які акцентували увагу на курйозах, коли йшлося про 
аутсайдерів, і дотримувалися суто "телеграфного" стилю подачі 

1 Рейтинг довіри. Петро Порошенко // Соціологічна група "Рейтинг". 
URL: http://ratinggroup.ua/
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інформації, мовлячи про лідерів. Тож і не дивно, що 
незаангажовані соціологічні служби фіксували незмінно високий 
відсоток електоральної невизначеності. Апатія – ось те слово, яке 
описує сприйняття ситуації. 

Президентські та парламентські вибори не існують 
відособлено. Вибори – це лише один зі складників демократичної 
системи – важливий, найбільш доступний для сприйняття та 
розуміння, але тільки елемент демократії. Самі по собі вони не 
ведуть до ротації політичної еліти та зміни суспільно-політичного 
курсу. Вибори й оголошення їхніх результатів – лише елемент 
демократичної системи. Демократія не працює без політичних 
партій, які виступають у ролі ідеологічних машин. Але навіть ВО 
"Батьківщина" Юлії Тимошенко – це, радше, фан-клуб, аніж 
політична партія. Ані "Фронт змін", ані "Радикальна партія", ані 
"Громадянський вибір", не кажучи вже про "Солідарність", – так і 
не вийшли з ембріонального стану. Тож на перебіг виборчої 
кампанії вони справили мізерний вплив.  

Демократія не працює без незалежних ЗМІ. Про ставлення 
українського політикуму до ЗМІ свідчить той факт, що під час 
свого президентства П. Порошенко послідовно ігнорував резуль-
тати журналістських розслідувань, у яких фігурував він сам, члени 
його команди, і яких було чимало. Річ у тім, що і для нього, і для 
інших політиків усі журналістські розслідування – це "білий шум", 
невартий уваги. Бо жодні викриття і звинувачення ніколи не 
ведуть ані до парламентських слухань із перспективою 
імпічменту, ані до масових протестів. І того ціна слів українських 
ЗМІ прямує до нуля.  

Демократія не працює без інститутів громадянського 
суспільства. Профспілки й асоціації справляють враження суто 
паперових. Вони є в реєстрах Мінюсту і не більше. Жодне з 
громадських об’єднань, насправді, нікого не об’єднує. Ані, ска-
жімо, фермери, ані освітяни, ані жодні інші соціальні групи 
неспроможні на консолідовану артикуляцію власних поглядів і 
обстоювання інтересів.  

Українське суспільство атомізоване. Суспільно-політичне 
сприйняття – кліпове. Жодна із найрезонансніших подій, з огляду 
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на специфіку роботи ЗМІ, не затримується у фокусі суспільної 
уваги на тривалий час. Кліпове сприйняття спричиняє і кліпове 
мислення. Суспільство просто неспроможне мислити, вибудо-
вуючи причинно-наслідкові зв’язки. Показовий приклад – брак 
суспільної уваги до розслідувань убивств на Майдані, воєнних 
поразок під Іловайськом і Дебальцевим, загибелі "кіборгів", 
численних корупційних скандалів, убивства журналіста Павла 
Шеремета тощо. А все це резонансні події. Впродовж п’яти років 
президентства П. Порошенка поза належною оцінкою залишалися 
проблеми стратегічного розвитку країни. Не піддавалося принци-
повій критиці винесення питання про Крим за рамки політичного 
порядку денного; антиконституційний характер Мінських 
домовленостей; невирішеність питання диверсифікації поставок 
газу в країну (адже реверсний газ – це все одно російський газ); 
недоторканність природних монополій, які перебувають у 
приватних руках. Усі згадані проблеми відомі суспільству. Однак 
вони належним чином не аналізувалися. А опозиційні політичні 
партії й інституції громадянського суспільства виявилися 
нездатними домогтися належної реакції державно-політичних 
інституцій.  

Прикметною формою замовчування важливих проблем став 
метод підміни порядку денного: фокус обговорення зміщувався зі 
сфери актуального та нагального до сфери уявленого. Показовий 
приклад – форуми "Новий суспільний договір" і "Новий 
економічний курс", проведені ВО "Батьківщина" 16 червня та, 
відповідно, 22 вересня 2018 року. До аналогічних методів вдався й 
передвиборчий штаб П. Порошенка: 9 лютого 2019 року відбувся 
форум "Відкритий діалог". Головна тема всіх трьох заходів – образ 
майбутнього, як висловився сам Петро Порошенко, "амбітні 
завдання, які стоять перед країною". Коли державно-політичні 
інститути неспроможні адекватно реагувати на виклики, що 
існують у теперішньому часі, обговорення обрисів майбутнього 
вказує на їхню неадекватність і часу, і ситуації.  

У суспільній свідомості п’ять постреволюційних років 
виявилися змарнованими. Нова виборча система, яка ліквідувала б 
партійну олігархію, не впроваджена. Усі довибори до Верховної 
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Ради VІІІ скликання засвідчили безкарність використання 
адмінресурсу та фальсифікацій. Нові антикорупційні органи – 
НАБУ та НАЗК – обернулися профанацією. Реформа МВС звелася 
до зміни вивіски, а боротьба з корупцією лише до риторики. П’ять 
постреволюційних років, п’ять років війни мали стати роками 
реформ. Але Україна 2019 року відрізняється од України 
дореволюційної й довоєнної лише меншою територією та меншою 
кількістю населення. Що лише збереглось в Україні – то це та сама 
рентна економіка й той самий олігархат у природних монополіях. 

Істотних змін зазнав міжнародно-політичний статус України. 
20 лютого 2014 р. розпочалася воєнна агресія РФ проти України. 
Перший постреволюційний уряд України, який очолив Арсеній 
Яценюк, задекларував готовність протидіяти російській агресії, 
базуючись на принципах Будапештського меморандуму2. Саме 
згаданий міжнародно-правовий договір розглядався прем’єр-
міністром як основа міжнародної підтримки України, яка стала 
жертвою неспровокованої воєнної агресії з боку РФ. Однак уже 
7 червня 2014 р. під час інавгураційної промови П. Порошенко 
висловився про доцільність підписання нового "міжнародного 
договору, який прийшов би на заміну Будапештському 
меморандуму"; Україні "такий договір мав би надати прямі та 
надійні гарантії миру та безпеки – аж до військової підтримки в 
разі загрози територіальній цілісності"3. Фактично, вже вступаючи 
на пост президента Петро Порошенко відмовився від базування 
зовнішньої політики, зокрема в частині протидії російській агресії, 
на засадах Будапештського меморандуму. Наслідок цієї позиції – 
не формально-юридична, але фактична денонсація Будапешт-
ського меморандуму. Президент відмовився апелювати до того 

2 Стенограма пленарного засідання. 27 лютого 2014. Засідання сьоме 
(продовження). Сесійний зал Верховної Ради України 27 лютого 2014 року, 
10 година // Верховна Рада України [Офіційний веб-портал]. URL: 
http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/5179.html 

3 Промова Президента України під час церемонії інавгурації // 
Президент України. Офіційне інтернет-представництво. 7 червня 2014 року. 
URL: http://www.president.gov.ua/news/promova-prezidenta-ukrayini-pid-chas-
ceremoniyi-inavguraciyi-32967
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безпекового базису, який уже існував, а поставив за мету віднайти 
новий, причому в ситуації війни. Між реальним міжнародно-
правовим документом і гіпотетичним, який іще не існує, президент 
зробив ставку на останній. Результатом цих пошуків невідомості 
стали Мінські домовленості, які, одначе, так і не були ратифіковані 
українським парламентом, мають суто рекомендаційний характер і 
породили чимало суперечностей і конфліктів. Саме цей міжна-
родно-правовий спадок отримав президент Володимир Зеленський 
і Верховна Рада ІХ скликання.  

Особливість усіх президентських виборчих кампаній в Україні –
"консервативний" електоральний вибір. По суті, суспільство 
завжди голосує за кандидата, який артикулює незмінність ситуації. 
"Консервативність" інтенцій виражається в низці політичних 
метафор: "збереження економічних зв’язків", "збереження добро-
сусідських відносин", "збереження трудових колективів", "збере-
ження соціальних гарантій" тощо. За риторичним фасадом 
консервативності всі роки незалежності розбудовувався тільки 
олігархічний державно-політичний устрій. Наслідок такого 
"консервативного" волевиявлення – стагнація будь-яких реформ в 
Україні й наступні революційні вибухи. У суспільстві проходить 
принциповий вододіл: з одного боку, більшість, яка прагне 
збереження статус-кво; з другого – меншість, яка вимагає 
радикальних перетворень. Цілком очевидно, що зволікання з 
реформами завжди підводить до необхідності дедалі радикаль-
ніших перетворень. Звідси і радикалізація меншості, яка прагне 
усунення "консервативної" політичної еліти, й не менша 
радикалізація більшості, котра налаштована на збереження 
незмінності ситуації. Одразу зазначимо, що голосування за 
Володимира Зеленського – нову людину в українському політи-
кумі – також вкладається у цю схему.  

Історія президентських виборів свідчить, що жодні із них не 
зумовили зміни політичної системи, не стали ротацією політичних 
еліт і не спричинили корекції політичного курсу. Всі без винятку 
президентські вибори вели тільки до консервації або ж навіть 
поглиблення тіньових сторін державно-політичної системи. 
Першим Президентом України став представник партномен-
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клатури. На зміну йому прийшов посланець "червоних 
директорів", і з ним процес формування олігархату зі стихійного 
став послідовним і цілезумовленим. Своє цілковите оформлення 
олігархічна система мала знайти в особі Віктора Януковича. Але 
на перешкоді стала Помаранчева революція. Революція перемогла. 
Однак Віктор Ющенко не зумів змінити державно-політичну 
систему. Як наслідок, уся політична система з усіма її склад-
никами – політичними партіями, виборчою системою, залежними 
від олігархату ЗМІ – уможливила президентство Януковича. 
Радикальний консерватизм призвів до нової не менш радикальної 
революції 2013–2014 років. Президентство П. Порошенка не 
внесло істотних змін до державно-політичної системи. Однак 
таких змін не помітно й у діяльності президента В. Зеленського.  

Президентські вибори ніколи не вели до позитивних змін. 
Їхній результат завжди був негативним для України. За 
результатами виборів до влади завжди приходив представник 
олігархічної системи. Такий результат виборів завжди вів до нової 
революції. Але кожне нове революційне зрушення призводило до 
важчих і болісніших втрат. Історія не бреше. Повтори, які ми 
бачимо в історії, – це і є політичні закономірності. І наразі немає 
жодних підстав сумніватися, що цього разу політична законо-
мірність повториться.  

22 травня 2019 року Верховна Рада розглянула зміни до 
виборчого законодавства. Однак жодних змін не було внесено: 
змішана виборча система, яка включає обрання народних 
депутатів за закритими партійними списками, була збережена. 
Незмінність виборчої системи призвела до вкрай низької якості 
парламенту ІХ скликання. Діяльність Верховної Ради супро-
воджується нескінченими публічними викриттями, оприлюд-
неннями фактів, які межують з мораллю та здоровим глуздом. 
Однак ця ситуація не є випадковістю. Вона прямий наслідок 
виборів із використанням закритих партійних списків. Така 
система принципово антидемократична. Вона є джерелом 
партійної корупції і веде до анігіляції політичної відповідальності. 
Така система – це деградація політичного лідерства, бо в партії 
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вмирає демократія, готовність вести дискусії, вмирає й здатність 
партій чути думку суспільства. Бо навіть якщо до партійних 
списків і включені особи, які ніколи не перебували у владних 
структурах (зокрема й у парламенті), то все одно дуже скоро нові 
парламентарії засвоюють правила, які диктує ситуація. Народні 
депутати, які проходять до Верховної Ради за закритими списками, 
не здатні йти проти волі партійних лідерів, оскільки останні – це, 
по суті, їхні "роботодавці".  

Про доцільність зміни виборчої системи йшлося неодноразово 
і не лише в публікаціях науковців. Про намір змінити виборчу 
систему говорив президент П. Порошенко. Проте, пославшись на 
достроковий характер виборів, які відбулися 26 жовтня 2014 р., 
відмовився ставити питання про зміну виборчого законодавства. 
Точно таку саму декларацію про доцільність зміни виборчого 
законодавства зробив підчас інавгураційної промови і президент 
Володимир Зеленський 21 квітня 2019 року4, однак уже 22 травня 
повторив аргументацію п’ятого президента: виборче законо-
давство змінити неможливо, оскільки парламентські вибори 
дострокові.  

Однак 11 липня 2019 року Верховною Радою VІІІ скликання 
було ухвалено Виборчий кодекс України. 27 серпня 2019 року 
Виборчий кодекс був підписаний головою Верховної Ради. 
14 вересня президент Володимир Зеленський заветував законопроект, 
представивши низку зауважень і пропозицій. Повторний розгляд 
Виборчого кодексу відбувся 19 грудня 2019 року. Верховна Рада 
ІХ скликання ухвалила Виборчий кодекс 330 голосами, врахувавши 
зауваження та пропозиції президента. Виборчий кодекс був 
підписаний президентом 27 грудня 2019 року.  

Кодексом передбачено проведення виборів народних 
депутатів за відкритими регіональними списками. В Україні 
створюються 27 виборчих округів (відповідно до адміністративно-

4 Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського // 
Президент України. Офіційне інтернет-представництво. 7 червня 2014 року. 
URL: https://www.president.gov.ua/news/inavguracijna-promova-prezidenta-
ukrayini-volodimira-zelensk-55489
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територіального поділу). Політичні партії, беручи участь у 
виборах, представляють окремі регіональні списки кандидатів у 
народні депутати (тобто 27 виборчих списків). Голосуючи за певну 
партію, виборці визначаються і щодо преференцій стосовно 
певних кандидатів у народні депутати. Таким чином, народними 
депутатами від певної партії стають кандидати, які набули 
найбільшої підтримки в певному регіоні.  

Варто відзначити, що ухвалення Виборчого кодексу є 
позитивним зрушенням. Важливим здобутком Виборчого кодексу 
є те, що проходження до парламенту кандидатів від політичних 
партій потрапляє в залежність від позиції виборців. Разом із тим, 
Виборчому кодексу притаманний і суттєвий недолік: виборчі 
округи, які охоплюють цілі області, не можуть бути охоплені 
агітацією окремих кандидатів у народні депутати. Така 
особливість створення виборчих округів унеможливлює пряму 
агітацію, а ставить її в залежність від ЗМІ, які популяризують того 
чи того кандидата в народні депутати. 

Попри розмови про "електоральну революцію", в діяльності 
В. Зеленського простежується загальна незмінність політичного 
курсу – збереження всіх тих тенденцій, які були започатковані за 
президентства його попередника, 

Відзначимо ряд аспектів президентства П. Порошенка, що 
викликали критику і які, зрештою, призвели до карколомного 
падіння його рейтингу. По-перше, Мінські домовленості, які були 
багатьма потрактовані (і не без підстав) як акт капітуляції на 
умовах РФ. Ухвалення закону про особливості самоврядування в 
окремих районах Донецької та Луганської областей викликало 
масові заворушення в Києві. Головні підстави для критики: закон 
вступає у суперечність із Конституцією і веде до руйнації України 
як унітарної країни. По-друге, відмова вимагати мирного 
врегулювання на основі Будапештського меморандуму. Якщо 
США та Британія, а також інші держави гарантували 
територіальну цілісність України, – то мали підтвердити вагу 
свого слова. Одначе П. Порошенко, як зазначалося, зламав цей 
безпековий базис. По-третє, очевидне протиріччя між словами та 
діями: мілітаристська риторика не в’язалася зі спробами 
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примиритися на умовах РФ; слова вдячності за санкції, введені 
міжнародним співтовариством, – з практикою "торгівлі на крові"; 
славословлення героїв – із виведенням коштів в офшори. 
Возвеличення Героїв Небесної Сотні не підтверджувалося діями: 
організатори масового вбивства так і не були покарані. Слідство 
займалося тільки нищенням речових доказів і затягуванням часу.  

Судячи з фактів, які були оприлюднені ЗМІ і які не оспорював 
сам П. Порошенко, п’ять років його президентства були присвя-
чені кільком речам: 1) особистому збагаченню, 2) обману західних 
партнерів, яким він розповідав про європейський вибір України, 
3) обману українського народу: всі слова, паради та PR-жести були
тільки димовою завісою, за якою зберігався олігархічний характер
державно-політичної системи.

А тепер просте питання: що було б, якби громадськість не 
нехтувала своїми обов’язками, а активно реагувала на факти, які 
давали підстави для критики на адресу екс-президента? Натомість 
громадськість проявила волю до пасивності. Ані політика 
Національного банку, яка призвела до девальвації гривні та 
банкрутства низки банків, ані корупційне використання схеми 
"Роттердам+", ані жалюгідний стан армії не викликали жорсткої 
реакції суспільства. Країна мала підстави для протесту і суто 
формально-юридичні підстави для вимоги імпічменту. Але 
громадськість не скористалася своїми правами й не виконала свого 
обов’язку. Отже, перший урок, який має засвоїти громадянське 
суспільство: небажання виконувати свої громадянські обов’язки, – 
це є інфантильність, яка веде до деградації і політичної системи, і 
самого суспільства.  

Перші кроки В. Зеленського на посту президента не дають 
підстав вважати, що внутрішня та зовнішня політика істотно 
зміняться. Адже низка кроків і заяв президента Володимира 
Зеленського вказують на незмінність політичного курсу. Зокрема, 
звернімо увагу на наступні політичні тенденції та заяви.  

По-перше, риторика, яка зводиться до тези: треба припинити 
війну за будь-яку ціну. Але, навіть з погляду формальної логіки, 
мир за будь-яку ціну – це капітуляція. Проте президент 
В. Зеленський схиляється до продовження спроб мирного 
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врегулювання на основі Мінських домовленостей. Зокрема, Леонід 
Кучма – представник президента в Тристоронній контактній групі 
– підписав т. зв. "формулу Штайнмайєра", яка цілком базується на
Мінських домовленостях. "Будь-які умови" – це умови РФ, а вони
передбачають легітимацію анексії Криму та легітимацію
проросійських анклавів на тимчасово окупованих територіях
Донецької та Луганської областей. Президент В. Зеленський також
продовжує патологічне мовчання П. Порошенка щодо статусу
Криму. Ці кроки ведуть до втрати національних інтересів в
обгортці гуманістичної риторики.

По-друге, вкрай негативна ситуація спостерігається в медіа-
просторі України. Медіа-контент низки інформаційних телевізій-
них каналів не вписується в розуміння захисту національних 
інтересів і реалізації безпеки України. І це та лінія, котра була 
започаткована П. Порошенком і нині набуває продовження за 
президентства В. Зеленського.  

По-третє, особливе занепокоєння викликає заява В. Зелен-
ського про люстрацію усіх чиновників, які з 2014 року обіймали 
найвищі посади. Проаналізуємо докладніше його звернення щодо 
посилення люстрації від 11 липня 2019 року5, насамперед його 
суто правові аспекти.  

Головна проблема закону про люстрацію, зокрема й чинного, 
полягає в тому, що законом вводиться колективна відпові-
дальність. Згідно з принципами права, відповідальність має бути 
тільки персональною й наставати за рішенням суду. Принцип 
колективної відповідальності ніяк не співвідноситься із 
принципами правової держави. Поготів – це знак аномії, руйнації 
законності і підштовхування країни до хаосу. Колективна 
відповідальність, як і колективні права й обов’язки, – стандарт 
середньовічного права, від якого європейська культура 
відмовилася.  

5 Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо 
посилення люстрації // Президент України. Офіційне інтернет-
представництво. 11 липня 2019 року. URL: https://www.president.gov. 
ua/videos/zvernennya-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-shodo-p-1597
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В історії правочинів є прецеденти "колективної" 
відповідальності – рішення Нюрнберзького трибуналу та закони 
посткомуністичних країн Центральної Європи про люстрацію. 
Згадані прецеденти, однак, не заперечують принципу 
персональності юридичної відповідальності. Під час Нюрнбер-
зького процесу було доведено, що нацистська партія є злочинною 
організацією, яка, узурпувавши державно-політичну владу, 
перетворила саму німецьку державу на інструмент злочинної 
діяльності. І тут треба наголосити: цей висновок був доведений у 
рамках відкритого судового процесу! Відповідно, причетність до 
діяльності нацистської партії та держави трактувалися як участь у 
злочинній діяльності. Злочинний характер нацистської ідеології та 
політики, за висновками трибуналу, був очевидним. Таким чином, 
жоден громадянин Німеччини, який був членом нацистської партії, 
не міг посилатися на необізнаність чи нерозуміння злочинного 
характеру нацизму. Саме ці факти були підставами для 
запровадження колективної відповідальності, яка, по суті, не є 
такою, а має кваліфікуватися як квазіколективна відповідальність. 
Спеціальні комісії в повоєнній Німеччині розглядали індивідуальні 
випадки співпраці з нацистським режимом. А остаточні рішення, 
за необхідності, приймались у судовому порядку. 

У посткомуністичних країнах аналогічним чином було 
доведено, що комуністичні режими – це є окупаційні режими, а 
отже, співробітництво з ними – колаборація більшого чи меншого 
ступеня тяжкості. Відповідно, й закони про люстрацію були 
покликані очистити владу від прибічників комуністичних режимів, 
а по суті, – колаборантів.  

Висновок: сама концепція люстрації, як вона трактується в 
українському суспільстві, є хибною, оскільки суперечить принци-
пам права і міжнародно-правовій практиці, а заява В. Зеленського – 
прояв нечуваного популізму і немає нічого спільного ані з духом, 
ані з буквою закону. Ця заява йде врозріз із Конституцією, а це 
означає, що Президент України офіційно ставить питання про 
ухвалення антиконституційних правових норм.  

А тепер перейдемо до політичних аспектів. Зокрема, у 
зверненні президента називаються дати "23 лютого 2014 р. – 
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19 травня 2019 р.". Саме 23 лютого 2014 р. голова Верховної Ради 
Олександр Турчинов став виконувачем обов’язків Президента 
України. Кажучи про необхідність люстрації всіх високо-
посадовців, починаючи зі згаданої дати, пан президент фактично 
підводить правову базу для визнання неконституційною пост 
революційну політичну систему. Адже довести необхідність 
люстрації Турчинова можна лише тоді, якщо він набув своїх 
повноважень у неправовий спосіб. А звідси – лише крок до 
реабілітації Януковича.  

А тепер звернімо увагу на такий синхрон. 11 липня 2019 р. 
Лариса Сарган – речниця генерального прокурора Юрія Луценка – 
повідомила: Суд ЄС невдовзі оголосить рішення за позовами 
Януковича до Ради ЄС про зняття персональних санкцій. При 
цьому, за словами Сарган, зняття санкцій не вплине на подальше 
розслідування Генпрокуратури.  

Заява президента В. Зеленського – очевидний і неприхований 
парафраз до призабутих слів Путіна про "київську хунту". Адже 
люструвати можна тільки злочинців. Є сумніви щодо того, що 
президент В. Зеленський розуміє весь правовий і політичний зміст 
своєї заяви. Він, мабуть, розглядав заяву як відповідь на суспільні 
егалітаристські експектації, використавши останні як основу для 
PR-заходу. Однак жодних сумнівів, що зміст заяви – її політичний 
вектор – очевидний для її авторів.  

Викликають занепокоєння й заяви лідерів політичної партії 
"Слуга народу" в парламенті. Зокрема, 12 червня 2019 р. Руслан 
Стефанчук – віце-спікер Верховної Ради та представник 
президента в парламенті – висловив в інтерв’ю "РБК-Україна" ряд 
тез, які висвітлюють уявлення нової політичної еліти про доцільні 
напрями конституційних трансформацій в Україні6. Пан 
Стефанчук, по суті, говорячи від імені президента та політичної 
партії "Слуга народу", висловився за створення двопалатного 

6 Руслан Стефанчук: Проблеми в роботі Ради можна було б вирішити 
шляхом запровадження двопалатного парламенту // РБУ-Україна. 12.06.2019. 
URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/ruslan-stefanchuk-problemy-rabote-rady-
mozhno-1560322477.html
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парламенту, а також за імплементацію результатів Всеукраїн-
ського референдуму 2000 року, який проводився за ініціативою 
президента Леоніда Кучми та тогочасного голови Адміністрації 
Президента Віктора Медведчука.  

Простежимо логіку пана Стефанчука. Перша теза: виборча 
система, за якою половина народних депутатів обирається за 
мажоритарною системою, а друга половина за партійними 
списками – це гібрид, який, за словами пана Стефанчука, 
перетворює парламент на "супермаркет". Друга теза: аби парла-
мент був більш структурований, є рація запровадити двопалатну 
систему представництва: верхня палата формується за 
мажоритарною системою, нижня – за пропорційною. Третя теза: в 
2000 році в Україні проводився Всеукраїнський референдум, на 
якому громадяни підтримали висловлену тодішнім президентом 
Леонідом Кучмою з подачі Віктора Медведчука пропозицію 
запровадити двопалатний парламент, а також зменшити кількість 
народних депутатів із 450 до 300 осіб.  

Розберімо логіку цих тез. По-перше, те, що в Україні досі 
існує гібридна виборча система – це очевидний провал президента 
В. Зеленського. Саме президент, виступаючи із інавгураційною 
промовою, звернувся до парламенту з категоричною вимогою 
перейти до пропорційної виборчої системи з відкритими списками. 
Після ж консультацій із фракціями президент В. Зеленський і 
лідери політичних партій, які вже представлені у Верховній Раді, 
відмовились від переходу до пропорційної системи із відкритими 
списками та скасування мажоритарки. Звідси (за К’єркегором) – 
один висновок: "Або – або". Або президент В. Зеленський 
злукавив, кажучи, що домагатиметься запровадження відкритих 
партійних списків, а насправді і не збирався цього робити; або – 
піддався впливу партійних босів, зрозумівши, що і йому – лідеру 
"Слуги народу" – вигідно контролювати формування списків 
кандидатів у народні депутати.  

По-друге, пан Стефанчук продемонстрував надзвичайну 
асоціативну еквілібристику: критично висловившись про виборчу 
систему, він побачив вихід зі ситуації не у виправленні хиб 
виборчої системи, а в конституційних змінах – переході від 
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однопалатного парламенту до двопалатного. Президент 
В. Зеленський провалив свою передвиборчу обіцянку, але замість 
того, аби все ж пояснити народу, як саме президент та його "слуги 
народу" надалі домагатимуться втілення президентських слів, пан 
Стефанчук, по факту, розписався в тім, що питання зміни виборчої 
системи вже і не розглядатиметься. Якщо ми не змогли змінити 
виборчу систему, говорить нам Стефанчук, то змінімо всю 
законодавчу владу – запровадьмо дві палати, тобто законсервуймо 
мажоритарку і не повертаймося до цієї теми. Відтак, пан 
Стефанчук каже, що країна має ввійти в тривалий процес 
конституційних дебатів. Пан Стефанчук – дипломований юрист із 
науковим ступенем. І при цьому пропонує такий шлях 
законотворення: якщо ми неспроможні вдосконалити закон про 
вибори, то змінімо Конституцію і таким способом покладімо край 
усім спробам запровадити логічні й зрозумілі виборчі норми.  

По-третє, від мови про двопалатний парламент на основі двох 
виборчих систем, одна з яких мажоритарка, пан Стефанчук 
перейшов до результатів Всеукраїнського референдуму 2000 року. 
Звернімо увагу на те, як саме формулювалося питання, яке в 
2000 році було винесене на референдум: "Чи підтримуєте Ви 
необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна 
з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б 
їх реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції України 
і виборчого законодавства?". Отже, в питанні, яке було винесене 
на референдум у 2000 році, йшлося про те, що одна з палат 
формуватиметься шляхом проведення виборів (за невідомо якою 
системою), а друга – буде представництвом регіонів (вочевидь, 
члени парламенту мали представляти облради). Цілком очевидно, 
що це є типова для федеративної країни система представництва. І 
пан Стефанчук, безперечно, добре про це знає.  

Показово, що 13 червня 2019 р. в програмі "Право на владу" 
голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив: ми не 
можемо ігнорувати волю народу, висловлену на референдумі, 
навіть якщо це відбувалося 20 років тому. На пряме запитання 
журналістки: з 2000-го року країна змінилася, тож апеляція до волі 
народу двадцятилітньої давнини некоректна, відповідно, – чи не є 
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рація вдруге винести питання про двопалатний парламент на 
референдум? – Разумков відповів, що повторне волевиявлення 
цілком виправдане.  

Уже в 2000 році В. Медведчук вів країну до федералізації. 
Запровадження двопалатного парламенту – це один із кроків у 
цьому напрямі. Нині цим-таки шляхом ведуть країну Зеленський, 
Стефанчук і Разумков. Від невиконаної обіцянки скасувати 
мажоритарку й запровадити відкриті партійні списки нова 
політична еліта невимушено переходить до теми двопалатного 
парламенту. Вочевидь, мета – зламати Конституцію, в якій 
Україна проголошена унітарною. Але наслідок таких консти-
туційних змін – розчленування України по областях і 
підштовхування громадян до відчуження та ворожнечі.  

Від початку революції та російської агресії українське 
суспільство пройшло тривалий шлях. Трагічні обставини Рево-
люції Гідності так і не набули належного правового висвітлення. 
Діяльність кожного з Генпрокурорів важко визнати належною в 
контексті масштабу злочину – масового розстрілу учасників 
протестів. По суті, Україну примушують забути про тих, кого 
назвали Небесною Сотнею.  

Крим втрачено. Обставини капітуляції підрозділів ЗСУ в 
Криму так само не були розслідувані Військовою прокуратурою 
України. Впродовж президентства Порошенка питання Криму 
залишалося поза міжнародно-політичним порядком денним. 
Тільки акції протесту кримських татар змусили П. Порошенка піти 
на призупинення постачань дніпровської води до Криму. Однак 
нині поширюються тези: там наші люди, що еквівалентно тезі 
"допоможімо РФ здійснювати окупацію Криму, відновивши 
постачання води".  

Втрачено частину Донбасу. Тисячі загиблих. Понад півтора 
мільйони біженців. Тепер українське суспільство чує нові тези: 
потрібна імплементація "формули Штайнмайєра". Армія воювала 
п’ять років. Без належної зброї, без належного спорядження, без 
оборонної промисловості. А тепер нам кажуть: треба припинити 
стріляти.  
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Такі кроки описуються в психології поняття "формування 
безпорадності". Простіше кажучи, так прищеплюється психологія 
жертв. Культивована після Майдану та початку опору російській 
агресії психологія героїв змінюється культивацією психології 
пристосовництва. Впродовж свого президентства П. Порошенко 
тримав суспільство в ситуації когнітивного дисонансу. В. Зелен-
ський знімає всі мисленнєві протиріччя – пропонує відмовитися 
від опору окупації. Звісно, країна, в якій громадяни мислять лише 
критеріями побуту, а не права, закону й інтересів держави, – дуже 
зручна для управління. Саме такий психологічний тип поширений 
у РФ. Але крім патологічної ксенофобії росіянам притаманна й 
агресивність до зовнішнього світу. Україну ж намагаються 
позбавити агресивного ставлення до окупантів. Ось який шлях 
проходить Україна: від героїзму до покори, від мрії до побутового 
бруду, від жадання справедливості до примирення зі злом. 

Збереження суверенітету й відновлення територіальної 
цілісності України можливі лише за умови, якщо подальші дії 
громадськості базуватимуться на таких принципах.  

1. Україна – понад усе. Кожне слово, кожна заява, кожне
рішення мають зважуватися на відповідність інтересам України. 
Суверенітет і територіальна цілісність України на першому місці. 
Інтереси Українського народу – це інтереси України. Воєнна, 
економічна й інформаційна безпека – це питання найпильні-
шої уваги.  

2. Право – понад усе. А це означає, що на першому місці
Конституція і кожна буква закону. Всі кроки нової політичної 
влади повинні розглядатися крізь призму законності. Найперше 
завдання – протистояти будь-яким крокам, спрямованим на 
перегляд Конституції, перешкоджати будь-яким спробам діяти 
всупереч Основному закону.  

3. Етика – понад усе. Як свідчить досвід, підлі люди не здатні
на добрі справи. Мак’явеллізм не працює. І тому всі кроки нової 
влади, всі призначення, всі рішення та висловлювання мають 
оцінюватися з погляду етики. Такий самий моральний ригоризм 
має поширюватись і на нову опозицію, яка зароджуватиметься за 
межами парламенту. Ми вже пішли на занадто багато компромісів. 
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І це згубило патріотичний рух. Цю помилку повторювати 
неможна.  

Нині вже очевидно: прогноз політологів, які передрікали, що 
Володимир Зеленський буде слабким президентом, не збувся. Ані 
брак досвіду, ані відсутність навіть мінімальних уявлень про 
функціонування державно-політичної машини, ані навіть 
неспроможність чітко артикулювати свої політичні погляди не 
завадили йому здобути всю повноту влади в країні. Перемога у 
президентських виборах була успішно конвертована в перемогу 
підчас виборів парламентських, а з 29 серпня 2019 р., коли було 
затверджено склад Кабінету Міністрів, – і в контроль над усіма 
інституціями виконавчої влади.  

Наразі можна забути й про традиційне кліше політичного 
мовлення: в Україні парламентсько-президентська республіка. У 
цілком конституційний спосіб нова політична еліта отримала 
монопартійну більшість у парламенті й уряд, головна риса якого – 
готовність виконувати будь-які вказівки президента. 29 серпня 
2019 р. засвідчило й іще один факт – фактичну смерть 
українського парламентаризму, оскільки склад Кабінету Міністрів 
був схвалений парламентаріями без належного обговорення в 
сесійній залі. Верховна Рада ІХ скликання одразу продемонстру-
вала свою суть – "скажений принтер", тобто механізм бездумного 
й механічного ухвалення законів і постанов.  

Однак попри такі особливості парламентаризму та відсутність 
жодних уявлень про головні напрями діяльності уряду, українське 
суспільство не втрачає надії. За даними Соціологічної групи 
"Рейтинг" у липні показник довіри до Зеленського сягнув 65%, 
про недовіру висловилися трохи більше 20%7. Приблизно такий 
самий розподіл настроїв панує і серед аналітиків. Дії 
В. Зеленського витлумачуються шляхом опосередковування 

Словосполучення "скажений принтер" взяте в лапки з тієї причини, що
воно запозичене з російського дискурсу. Саме до такого порівняння вдаються 
російські публіцисти, характеризуючи Державну Думу, де немає місця для 
дискусій, де є одностайність і одноголосність

7 Рейтинґ довіри. Володимир Зеленський // Соціологічна група 
"Рейтинґ". URL: http://ratinggroup.ua/
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фактора майбутнього – здійснення видатної й виняткової місії, яка 
перед ним стоїть. Аналогічним способом у СРСР виправдо-
вувались усі негаразди, включаючи масові репресії: зате ми 
будуємо комунізм!  

Пропрезидентський дискурс не вельми вибагливий, але 
ефективний. Так визнають прихильники т. зв. Зе-команди: 
президент відмовився від своєї вимоги домагатися відкритих 
партійних списків, а натомість погодився на змішану виборчу 
систему із закритими партійними списками, але такою була 
політична доцільність. Задля проведення швидких і радикальних 
реформ президенту потрібен парламент, який підтримуватиме 
його ініціативи, а не розводитиме нескінчені дебати. Так, із 247 
народних депутатів, що увійшли до фракції "Слуга народу", лише 
окремі готові до законодавчої роботи, а інші – достеменні 
"манекени", запрограмовані натискати на кнопки. Але, мовляв, 
краще вже такий лояльний до президента парламент, аніж 
внутрішньопартійні чвари. Президент послідовно мовчить про 
внутрішньо- та зовнішньополітичний курс, який він провадитиме? 
Та хіба це привід втрачати віру в майбутнє? 

Звернімося до перших кроків парламенту. 29 серпня 2019 р. 
президент доправив на ім’я голови Верховної Ради листа, в якому 
визначив перелік невідкладних законопроектів, а також тих, котрі 
мають бути розглянуті позачергово. Варто зазначити, що в 
переліку 68 законопроектів! Однак текстів цих законопроектів 
немає у відкритому доступі. "Щодо кожного із законопроектів, – 
урочисто повідомляє прес-служба Верховної Ради, – народні 
депутати прийняли рішення про скорочення строків розгляду". 
Отже, акцент: текстів законопроектів немає, але парламентарії 
згодні розглядати їх за прискореною процедурою. А все тому, що 
кожен із представників політичної партії "Слуга народу" чітко 
знає: його функції не мають нічого спільного з четвертим розділом 
Конституції, в якому виписано права, обов’язки та повноваження 
народних депутатів. Бо ніякі вони не народні депутати, тобто не 
представники народу. Вони – виконавці волі президента. І, як 
неодноразово нагадував сам президент В. Зеленський, розпускати 
парламент – не так і страшно. Проблема полягає в тім, що розгляд 
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законопроектів за прискореною процедурою передбачає 
обмеження на внесення змін і поправок, а також перетворює на 
суто формальний процес обговорення в сесійній залі. Про те, що 
саме таким робом можуть ухвалюватися всі 68 законопроектів, 
свідчить і голосування 29 серпня 2019 р. за внесення змін до 
Конституції в частині зняття депутатської недоторканності. Зміни 
до Конституції були проголосовані навіть без їх розгляду в 
профільному комітеті, без висновку головного науково-
експертного управління Верховної Ради, не кажучи вже про 
громадське обговорення. І дуже важко стверджувати, що вся ця 
ситуація має бодай щось спільне із парламентаризмом.  

Частина законопроектів, судячи з назв, навіяна ідеями 
"Українського вибору" Медведчука. Наприклад, законопроект 
"Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо 
зменшення конституційного складу Верховної Ради України та 
закріплення пропорційної виборчої системи)". Почнемо з того, що 
саме формулювання назви некоректне, бо до одного законопроекту 
зведено конституційний склад і виборчу систему, а це різні 
предмети правового регулювання. А закінчимо тим, що 
відзначимо: витоки цього законопроекту – референдум, який був 
організований і проведений з подачі Медведчука в 2000 році. Тоді, 
повівшися на популістські гасла, громадяни проголосували за 
скорочення конституційного складу парламенту з 450 до 300 
народних депутатів. Однак зміни до Конституції парламентарії 
тоді не внесли. Що було цілком правильним рішенням. 

Привертає увагу законопроект "Про внесення змін до деяких 
законів України щодо перезавантаження влади". По-перше, 
виникає питання: "перезавантаження влади" – це, взагалі, про що? 
По-друге, формулювання "внесення змін до деяких законів" 
просто вражає філігранністю юридичної мови. Та водночас є 
достатні підстави припустити, що за формулюванням "пере-
завантаження влади" стоять ідеї, висловлені паном президентом в 
уже проаналізованому зверненні від 11 липня 2019 р. – люстрація 
всіх високопосадовців, котрі обіймали посади після Майдану.  

Не зайве пильно придивитись і до законопроекту "Про 
внесення змін до Закону України "Про правонаступництво 
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України" щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території 
України". Це важливий законопроект. Бо кордони України, у т.ч. 
належність і статус Криму та Севастополя, визначені актами СРСР 
і УРСР. Відповідно, якщо зламати систему правонаступництва, то 
територіальна цілісність України, в суто формально-правовому 
сенсі, опиняється під питанням.  

29 серпня 2019 р. Прем’єр-міністром України після п’яти-
хвилинного виступу було обрано Олексія Гончарука. Наступного 
дня новий голова уряду дав інтерв’ю групі журналістів. Розмова 
тривала трохи більше тридцяти хвилин. Прем’єр-міністр 
повсякчас прикривався невизначеними фразами: "ви розумієте", 
"ви знаєте", "там", "десь" тощо. Такі фрази, якими мовник 
спонукає реципієнтів додумувати за нього його ж таки тези, 
свідчать про брак системного бачення ситуації, фактологічну 
необізнаність і психологічну невпевненість. Навіть тоді, коли пан 
О. Гончарук висловлював цілком слушні тези, наприклад, про 
доцільність стимулювання мобільності трудових ресурсів, хоча й 
вдавався до поняття "мобільність економіки", що є цілковитим 
нонсенсом, йому не вдалось їх системно розкрити.  

Найважливішим питанням внутрішньополітичного порядку 
денного є питання приватизації землі сільськогосподарського 
призначення. В оприлюдненому 11 листопада 2019 р. зверненні 
В. Зеленського стосовно впровадження ринку землі8 це питання 
висвітлене з очевидними маніпуляціями. Президент акцентував 
увагу на самому принципі права на володіння землею 
сільськогосподарського призначення. Доцільність створення ринку 
землі не оспорюється експертним середовим. Єдине, що ставиться 
під сумнів, а якщо точніше, то категорично заперечується, – то це 
доцільність надання юридичним особам права на приватизацію 
землі сільськогосподарського призначення. Річ у тім, що юридичні 

8 Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно 
впровадження прозорого ринку землі в Україні // Президент України. 
Офіційне інтернет-представництво. – 11 листопада 2019 року. URL: 
https://www.president.gov.ua/videos/zvernennya-prezidenta-ukrayini-volodimira-
zelenskogo-stosovn-1629
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особи – це, насамперед, великі агрофірми, які вже нині, орендуючи 
ґрунти, створили справжні латифундії, цілком сумірні з великими 
поміщицькими землеволодінням. У зверненні президента чітко 
заявлено: право на володіння землею сільського господарського 
призначення отримають "тільки українські громадяни та 
компанії". Тобто великі агрохолдинги, які вже орендують землею, 
отримують право на її приватизацію. Нині українські селяни не 
мають коштів, аби купувати землю. Вільні кошти є тільки у 
промислово-фінансових груп, які в Україні традиційно іменуються 
"олігархічними"9. Таким чином, В. Зеленський відкриває шлях 
переходу тепер уже й землі сільськогосподарського призначення у 
власність олігархів, які володіють низкою природних монополій. 

Які наслідки ухвалення цього закону? Залишимо за дужками 
суто економічний аспект, акцентувавши увагу на політичних і 
соціальних питаннях. Почнімо зі соціального: українські селяни 
перетворюються на наймитів, які обслуговують агрофірми. 
Зберігається традиційна поселенська структура, що сформувалась 
іще в період існування кріпосного права: великі землеволодіння 
поряд з якими поселення – місця концентрації робочої сили.  

На ринку землі селяни неспроможні конкурувати з олігар-
хами. Отже, абсолютна більшість земельних угідь відійде у 
власність останніх. Перетворення селян на наймитів – сільсько-
господарський пролетаріат – визначить і відповідне ставлення до 
праці, ставлення до власності і ставлення до власників. Ця 
ситуація відкидає Україну в глибоке Середньовіччя й актуалізує 
призабуті питання "землі і волі". Звернувшись до історії України, 
до снаги бачити всі катастрофічні наслідки такої земельної 
реформи.  

Замість того, аби відкривати шлях до фермерського 
землеволодіння, а це, по суті, шлях столипінських реформ, 
президент Зеленський повертає Україну в Середньовіччя, ставлячи 
селян перед необхідністю продавати свою працю, залишаючись 
наймитами на своїй землі. Психологія і політична поведінка 

9Аслунд А. Розбудова капіталізму / переклад з англ. Київ: Дух і літера, 
2003. С. 13
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наймитів цілком відрізняється від психології та політичної 
поведінки власників, тобто осіб, які господарюють на своїй землі.  

Земельна реформа, на якій наполягає президент Зеленський, 
призведе не лише до збереження вікового протиріччя між 
власниками української землі та наймитами, а й до актуалізації 
міжкласового конфлікту в достеменно марксистському сенсі. І є 
великі сумніви щодо того, що саме цей шлях є оптимальним для 
розвитку України.  

Розглянемо міжнародно-політичні питання, які актуалізу-
валися в поствиборчий період. Важливим складником застосованої 
президентом Зеленським спроби мирного врегулювання російсько-
української війни став обмін військовополоненими та політ-
в’язнями (до утримування останніх вдається тільки РФ). 7 вересня 
2019 р.– день повернення з російської неволі 35 українських 
політв’язнів і військовополонених. Цілком очевидно, що цей захід 
розглядався українською стороною як спроба легітимації 
російсько-українських переговорів, а російською – як намір 
уникнути санкційної політики з боку західних країн і низки 
очікуваних судових процесів. Разом із тим, цілком очевидно, що 
переговорні позиції російської сторони більш вигідні, аніж 
української. Тож, і проведення гіпотетичних російсько-україн-
ських переговорів в інтересах саме РФ, оскільки саме остання 
здатна домогтися вигідних для неї результатів. Адже воєнні дії 
точаться на території України і саме Україна зазнає людських 
втрат, збитків економічного та соціально-психологічного 
характеру.  

У порядку обміну Україна повернула РФ її військово-
службовців, які перебували в полоні, та спецагентів, затриманих 
СБУ. Російською стороною повернуті Україні флотські екіпажі, 
взяті в полон у нейтральних водах Чорного моря, та політв’язні. 
Президент Володимир Зеленський мав можливість домагатися від 
Міжнародного трибуналу з морського права нових санкцій за 
невиконання Росією судового рішення, за яким українські моряки 
мали бути негайно передані Україні. Імовірні санкції – обмеження 
для російських суден на заходження до портів тих країн, котрі, на 
відміну від Росії, визнають норми міжнародного права. Однак 
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президент Зеленський, обираючи між зверненням до Міжнарод-
ного трибуналу та "діалогом" із Путіним, – обрав "діалог" із 
Путіним. Удавшися до цього кроку, Володимир Зеленський 
поставив свої іміджеві інтереси вище за інтереси країни. Україна 
спроможна протистояти російській воєнно-політичній агресії, 
опираючись тільки на норми міжнародного права. Адже санкції 
вводяться не довільно, а на основі очевидних і доведених фактів 
порушення міжнародних норм. Міжнародний трибунал з 
морського права міг стати майданчиком, на якому Україна здобула 
б перемогу. Однак Зеленський покинув це поле бою. А Путін, ніби 
пішовши на поступки, лише вийшов із завідомо програшної для 
нього ситуації.  

Помилкою України є й видача Росії громадянина України 
Володимира Цемаха – свідка у справі про загибель рейсу МН-17. 
Як повідомлялося журналістам, Цемах, мовляв, уже дав усі покази. 
Річ лише в тім, що свідчення, отримані на етапі досудового 
слідства, не можуть бути представлені в судовому процесі як 
докази. Свідок особисто повинен повідомити всю відому йому 
інформацію підчас судового процесу. Отже, тепер про участь 
цього свідка в судовому процесі можна забути. Апологети 
Зеленського запевняють, що головна провина лежить на 
Нідерландах: занадто затягнулося слідство. Так, можливо. Однак 
питання: а що заважало Україні завершити власне слідство щодо 
злочину, вчиненого на її території? Про намір розпочати окреме 
слідство, котре переросте в окремий судовий процес, уже 
повідомив прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон. 
Аргументація британської сторони: підчас катастрофи МН-17 
загинули також і громадяни Великобританії. Що заважало Україні 
ставити питання про ведення спільних слідчих дій, представивши 
факти, якими володіє українська сторона – дані радіоперехоплень і 
живого свідка? Однак українська сторона не завершила слідчі дії і 
не ініціювала судових слухань. Запровадження системних секто-
ральних санкцій, окрім санкцій персональних, котрі були введені 
після анексії Криму, відбулося тільки після того, як стала 
очевидною причетність Росії до катастрофи рейсу МН-17. Тепер 
імовірність збереження цих секторальних санкцій під питанням.  
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Привертає увагу те, що ще до обрання президентом тема 
звільнення моряків була топ-темою В. Зеленського. Він говорив, 
що домагатиметься їх звільнення, підчас передвиборчих дебатів, а 
згодом порушував цю тему в Парижі, Берліні й Анкарі. 
Звинувачення політиків у невиконанні обіцянок – улюблений жанр 
журналістів і політичних коментаторів. Вочевидь, Зеленський мав 
підстави вважати, що обмін полоненими й утримуваними особами 
відбудеться. Варто додати, що В. Зеленський був готовий до 
перемовин з РФ ще до того, як став президентом України, бо в 
своєму першому інтерв'ю, яке він дав Дмитру Гордону, говорив 
про те, що він зустрічатиметься з Путіним, домовлятиметься з 
ним, а потім результати домовленостей з президентом Росії будуть 
винесені на референдум. Варто привернути увагу й до того, що в 
уже згаданому зверненні від 11 листопада 2019 р. В. Зеленський 
наголосив: закон, який визначатиме види референдумів в Україні, 
буде ухвалено в найближчий час. Президент іде вперед, незважа-
ючи на будь-який опір українського суспільства, незважаючи на 
будь-який опір опозиції, журналістів, експертного середовища. Він 
наполегливо намагається реалізувати цю мету. Значить, у нього 
іншого виходу немає, значить, у нього з Путіним є домовленість 
щодо цього. Ця домовленість була ще до початку виборів, і він 
готовий на будь-які кроки заради того, щоб реалізувати її і піти на 
підписання миру на вигідних для Росії умовах. 

10 жовтня 2019 р. президент Володимир Зеленський узяв 
участь у прес-марафоні. З президентом поспілкувалися понад 
триста українських і зарубіжних журналістів. Прес-марафон – це, 
безперечно, творча переробка традиційних телезустрічей Путіна з 
народом: багатогодинних, ванільних, помпезних і надзвичайно 
вульгарних. Варто віддати належне команді президента: їхній 
формат набагато демократичніший. Після прес-марафону критики 
вже не можуть нарікали на брак прес-конференцій. Водночас прес-
марафон засвідчив і безперспективність спілкування з прези-
дентом, бо жодних конкретних і докладних відповідей не 
пролунало: він або збивався на беззмістовну риторику, або уникав 
уточнень, посилаючись на недоречність розголошення 
держтаємниці.  
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Показовий приклад – тема розведення військ на лінії фронту. 
Зокрема, ставилося питання про безпеку мешканців селища 
Золоте, яке опинилось у "сірій зоні". Президент так і не пояснив, 
яким чином реалізовуватиметься їхня безпека. Одначе відповідь 
президента цілком прозора і зводиться до наступного. Домов-
леність про розведення військ – а фактично, лише відхід ЗСУ зі 
своїх позицій – досягнута не з представниками "ДНР" і "ЛНР". 
Перший і другий армійські корпуси на окупованих територіях 
стріляють тоді, коли накаже Путін, і припиняють стріляти тоді, 
коли накаже Путін. Домовленість із президентом РФ – це і є 
основа безпеки мешканців сіл і селищ, які опиняються в "сірій 
зоні". Тож, гарант безпеки Золотого – не український, а російський 
президент. Ось у чому зізнався журналістам Президент України.  

Найбільше питань прес-марафону стосувалося, звісно, 
"формули Штайнмайєра" й очікуваної зустрічі в "нормандському 
форматі". Володимир Зеленський визнав, що основа "формули" – 
Мінські домовленості, досягнуті його попередником. А вся новела 
сьогочасної спроби мирного врегулювання зводиться до того, що 
Зеленський – не Порошенко. Я відома людина, наголосив пан 
президент, мене знають у Москві, й усім відомо, що я ліберал, а не 
націоналіст, яким вважали Петра Порошенка. Саме ця обставина 
вселяє пану Зеленському віру в можливість домовитися з 
президентом Росії про припинення війни. Що є, безперечно, доволі 
оригінально. 

В Україні революційна ситуація. Це оцінка екс-президента 
Л. Кучми – представника України в Тристоронній контактній 
групі. Він відмовлявся підписувати "формулу Штайнмайєра", 
керуючись саме цим аргументом: наслідок імплементації "фор-
мули" – Майдан. Але країні невідома чітка позиція лідерів 
парламентських політичних партій – Юлії Тимошенко та 
Святослава Вакарчука. Зберігає мовчання й Анатолій Гриценко. 
Протести асоціюються тільки з іменем Петра Порошенка. Пані 
Тимошенко і пан Вакарчук очікують. Вони не бажають іти у 
фарватері Порошенка і наражатися на звинувачення в співпраці з 
екс-президентом. Дистанціюються від "Європейської солідарності" 
не лише "Громадянська позиція", а й інші непредставлені у 
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Верховній Раді політичні партії. Це ситуація, про яку Володимир 
Зеленський міг тільки мріяти: він – президент України, "Суга 
народу" – монопартійна більшість у парламенті, лідер опозиції – 
Петро Порошенко. Пану Зеленському закидають брак політичного 
досвіду. Однак він не повторить помилки, якої свого часу 
припустився В. Янукович, коли відправив за ґрати Ю. Тимошенко 
й очистив опозиційне поле для інших політичних гравців. Тож, 
попри всі звинувачення, П. Порошенко недоторканний. Він 
потрібен В. Зеленському як фактор блокування протестного руху 
проти домовленостей із РФ й ухвалення закону про особливий 
статус Донбасу "на постійній основі" – саме так висловився 
президент 3 жовтня 2019 р. 

Мета РФ – створення в Україні ще двох автономій, які 
Україна по факту не контролюватиме, де буде фактично російська 
армія і проросійські управлінські структури. Якщо Володимир 
Зеленський думає, що він зможе взяти під контроль "ДНР" і 
"ЛНР", навіть якщо їх перейменують якось інакше, то він глибоко 
помиляється. Росія не для того завойовувала ці території і не для 
того там проливали кров російські солдати, щоб тепер ці території 
віддати назад під контроль України. Росія ставить собі за мету – 
затягнути цю війну, довести Україну до виснаження, довести 
український народ до істерики і змусити Україну прийняти будь-
які умови капітуляції. І от тепер ці умови В. Зеленський 
намагається реалізувати, бо війна точиться вже п'ять років, 
Україна виснажена, жодних реформ немає, як і кінця-краю війні. 
Внаслідок діяльності нової влади Україна на межі прийняття 
капітуляції. Зокрема, йдеться про наступне: ліквідацію унітарного 
устрою України і запровадження двох проросійських анклавів на 
території України під контролем Росії. З'являється прецедент: 
регіон за допомогою інтервенцій, зовнішніх грошей та іноземних 
найманців отримав розширення повноважень. Далі Росія, за цією 
самою схемою, почне ділити всю іншу Україну. Почне 
підживлювати сепаратистські тенденції в Закарпатті, в тому ж 
Кривому Розі, в Запоріжжі, Одесі, Харкові. В результаті, не пройде 
і кількох років – України не залишиться, Україна розпадеться або 
її розділять. 
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Президент Володимир Зеленський запевняє, що підписання 
"формули Штайнмайєра" є важливим, оскільки відкриває шлях для 
переговорів у "нормандському форматі" та зустрічі з Путіним: він 
хоче зупинити війну. Гаразд. Однак заразом варто знайти відповіді 
на декілька незручних питань.  

Перше і найважливіше: чому російська армія вторглася на 
Донбас? Слів, котрі розкривали б бачення В. Зеленським причин 
російсько-української війни, ми жодного разу не чули. Інтер-
претація російської сторони: "их там нет", але вони захищають 
народ Донбасу від етнічних чисток. "Их там нет", але вони 
допомагають "юго-востоку" у справі національного самовизна-
чення – створенні суверенної "Новоросії". Слово "Новоросія" 
зникло з лексикону Путіна. Однак "их там нет" досі присутнє; 
"там" – це та межа, на якій їх зупинили добровольці та ЗСУ ціною 
великих втрат. Війна триває понад п’ять років. І як повідомив 
підчас прес-марафону В. Зеленський, Росія також втомилася від 
війни. І це дає йому надію на мирне врегулювання. Звідки в пана 
президента інформація про втому Росії – невідомо.  

Друге питання: а Росія не втомилася від замороженої війни в 
Придністров’ї? Не втомилася тримати там свою групу військ і 
фінансувати квазіавтономію? Не втомилася від війни в Абхазії та 
Південній Осетії? Війна в Придністров’ї спалахнула понад два 
десятиліття тому. Території Грузії окуповані Росією вже понад 
десятиліття. Однак російської втоми не помітно. Ані російський 
істеблішмент, ані навіть т. зв. "демшиза" не вимагають від Кремля 
припинити імперіалістичну політику. Навіть "глибокої 
стурбованості" від ОБСЄ та ПАРЄ давно не чути.  

Третє питання: чи є у президента розуміння, що Росія веде 
довгу гру? Кремлівські стіни пам’ятають усіх маніяків – 
"собирателей Земли Русской". Пан президент розуміє, що всі 
міжетнічні зіткнення по периметру СРСР – Нагірний Карабах, 
погроми в Баку, конфлікт в Абхазії та Придністров’ї, заворушення 
у Ферганській долині – це не випадковість, а спеціально створені 
гарячі точки, в яких Москва виступала гарантом безпеки, 
змушуючи прийняти імперію в обмін на "мир"? Розуміє, що флот у 
Чорному морі, котрий не мав безперешкодного виходу у світовий 
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океан, і Радянському Союзу, а потім і Росії задарма був не 
потрібний? Що воєнна база в Севастополі утримувалася тільки для 
того, щоб Росія мала в Україні свій військовий контингент? Саме 
тому підписання Харківських угод 10 квітня 2010 року – це був 
найперший крок, на який Янукович пішов на догоду Росії, рівно 
через 45 днів після інавгурації. Військово-морська база утриму-
валась 24 роки. Україна навіть отримувала гроші за оренду 
території. І тільки починаючи з 20 лютого 2014 року Чорномор-
ський флот відіграв свою роль в окупації Криму. Наївно думати, 
що вже маючи в Донецьку та Луганську воєнні контингенти, Росія 
виведи їх. Створивши в Україні дві колабораціоністські 
"республіки", Кремль не відмовиться від контролю над ними і не 
дозволить ухвалити т. зв. закон про особливий статус Донбасу, в 
якому будуть бодай найменші лазівки для втручання Києва у 
справи Донецька та Луганська. Беручи участь у переговорах у 
"нормандському форматі", Путін виступає не тільки як персона, а 
й як уособлення імперії. Росія грає у тривалу гру, яка розпочалася 
кілька століть тому. Грає у гру, назва якої – Імперія. І програвати 
не має наміру.  

10 грудня в Парижі відбувся черговий саміт у "нормандському 
форматі". За підсумками переговорів оприлюднене спільне 
комюніке. Звернувшись до його тексту, до снаги завважити, що він 
базується на Мінських домовленостях. Як зазначається в 
комюніке, "Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 ве-
ресня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року 
та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продов-
жують слугувати основою роботи Нормандського формату, 
держави–члени якого прихильні до їхньої повної імплементації"10.  

Згідно з комюніке, досягнуто згоди про т. зв. "Невідкладні 
заходи зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту", "Заходи з 

10 Нормандський саміт: оприлюднено підсумковий документ // Прямий. 
10 грудня 2019 року. URL: https://prm.ua/normandskiy-samit-oprilyudneno-
pidsumkoviy-dokument/?fbclid=IwAR2wqmUNeT9blOt25uMaZbDgs 
TOKDQYSdgXeSooCviOFUpKK6HJ0RdzC8MM
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імплементації політичних положень Мінських угод" та "Подальші 
кроки", викладені у відповідних підрозділах.  

Невідкладні заходи передбачають: 
1) всеохопні заходи з повної імплементації режиму припи-

нення вогню. У рамках цих заходів буде проведено розмежування 
сил і засобів на трьох додаткових ділянках з метою розведення 
сил і засобів до кінця березня 2020 року; 

2) сторони "заохочують Тристоронню контактну групу
сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з 
конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", 
починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", розу-
міючи, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним 
комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і 
безумовний допуск до всіх утримуваних осіб"; 

3) сторони підтримують переговори в раках Тристоронньої
контактної групи щодо створення додаткових пропускних пунктів 
і "нагадують, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) 
Організації безпеки і співробітництва в Європі має бути 
спроможною сприяти зниженню напруженості та просуванню 
миру…". 

Заходами з імплементації політичних положень Мінських 
угод передбачено: "сторони висловлюють зацікавленість у 
досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) 
і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів 
Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про 
особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської 
областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських 
домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його 
функціонування на постійній основі (виділ. – автором). Вони 
вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в 
українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та 
Тристоронньою контактною групою". 

Підрозділом "Подальші кроки" передбачено "провести ще 
одну зустріч у цьому форматі впродовж чотирьох місяців стосовно 
політичних та безпекових умов, серед іншого – для організації 
місцевих виборів".  
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Отже, визначено час проведення наступної зустрічі в 
нормандському форматі – березень 2020 року. До наступної 
зустрічі має відбутися: 1) "розведення сил і засобів", 2) обмін 
утримуваними особами. Предмет наступної зустрічі – проведення 
виборів на тимчасово окупованій території (окремі райони 
Донецької та Луганської областей), а також ухвалення Україною 
закону про особливий статус окремих районів на постійній 
основі.  

Характеризуючи паризьке комюніке, відзначимо абсолютну 
невизначеність його мови. Із тексту вкрай важко зрозуміти, а про 
що, власне, йдеться. Тільки знання загального контексту 
уможливлює інтерпретацію тексту, в якому відсутні будь-які 
політико-правові оцінки ситуації. У тексті зазначено: є "окремі 
райони Донецької та Луганської областей"; але, який їх політико-
правовий статус? Є "утримувані особи" – який їх правовий статус, 
ким і чому вони утримуються? Паризьке комюніке може правити 
за певний еталон невизначеності висловлювання і категоричної 
відмови від есенціалістської кваліфікації політико-правових 
фактів.  

Паризьке комюніке, як зазначалося, передбачає проведення 
наступної зустрічі з метою обговорення правових аспектів 
проведення місцевих виборів в "окремих районах Донецької та 
Луганської областей". Отже, вже до наступного саміту, в рамках 
роботи Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ), має 
бути визначена правова база проведення місцевих виборів. А це 
означає, що предметом обговорення стануть безпекові питання й 
питання контролю над українсько-російським кордоном. Одначе 
це саме ті питання, які дотепер викликали найбільше 
суперечностей.  

Украй складним є й питання про особливий статус окремих 
районів Донецької та Луганської областей на постійній основі. 
Почнімо з того, що в перекладі з езопової на мову політико-
правову словосполучення "на постійній основі" означає внесення 
змін до Конституції України – передбачення в ній цього 
"особливого статусу", тобто створення в Україні двох автономій. 
По факту, це означає, що шляхом воєнної аґресії РФ і за 
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посередництва Німеччини та Франції змінюється конституційний 
лад України. В усіх відношеннях це є унікальний прецедент, який 
може мати далекосяжні міжнародно-правові наслідки.  

Важлива тема для аналізу – сам "особливий статус". Не важко 
передбачити, що в "окремих районах" за результатами "виборів" 
буде створено адміністративно-територіальні одиниці, в яких 
зберігатиметься російський вплив, зокрема й військовий. Таким 
чином, говорити про досягнення сталого миру не доводиться. 
Ілюзорним є й припущення, ніби РФ відмовиться від подальшої 
ескалації конфліктів в Україні на етнокультурному та релігійному 
ґрунті. Таким чином, найближче десятиліття стане для України 
періодом складних конфліктів і невизначеності щодо основ 
їхнього подолання.  

У рамках імплементації результатів паризького саміту 
29 грудня відбувся масштабний обмін утримуваними особами. На 
підконтрольну Україні територію з полону "Л/ДНР" повернулись 
українські військовополонені. Натомість українською стороною 
"Л/ДНР" передано організаторів теракту в Харкові, коли загинуло 
четверо осіб, ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілах на 
Майдані, а також низку російських диверсантів, сепаратистів, 
шпигунів і терористів11. Той факт, що екс-співробітники "Беркута" – 
громадяни України, засуджені за вчинені злочини в Україні – були 
передані терористичним організаціям "Л/ДНР", викликав жорстку 
критику з боку Моніторингової місії ООН з прав людини. Наразі 
доводиться констатувати лише наступне: відмова від чіткої 
кваліфікації міжнародно-політичних феноменів веде до 
системного ігнорування правових норм. 

На міжнародно-політичний статус України вкрай негативно 
вплинув процес імпічменту, започаткований Конгресом щодо 
президента США Дональда Трампа. Конгресмени проводять 
слухання, які мають дати відповідь на питання: чи використовував 
Дональд Трамп статус президента з метою отримання приватних 

11 Моніторингова місія ООН з прав людини занепокоєна передаванням 
на окуповані території ексберкутіців, обвинувачених у розстрілах на Майдані 
// ТСН. 30 грудня 2019 року. URL: https://tsn.ua/ukrayina/v-oon-zanepokoyeni-
peredavannyam-na-okupovani-teritoriyi-eksberkutivciv-1467660.html
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преференцій? Тобто, чи ставив він свої особисті інтереси, зокрема 
прагнення переобратися на президентську посаду, вище за 
інтереси США? Головним епізодом слухань у Конгресі стали 
відносини Україна–США. Зокрема, як доводять конгресмени від 
Демократичної партії, президент Трамп здійснював тиск на 
президента В. Зеленського, домагаючись, аби в Україні були 
ініційовані слідчі дії проти громадян США, близьких до 
демократичного істеблішменту. Як факт тиску, серед інших, 
наводиться той, що рішенням Трампа Україні була призупинена 
військова допомога, надання якої санкціоноване Конгресом. 
Цілком очевидно, що ця ситуація вкрай негативно позначається на 
інвестиційній привабливості України та прагненні міжнародного 
співтовариства мати будь-які справи з Україною.  

Украй важко назвати таким, що відповідає стратегічному 
партнерству між Україною та ЄС, рішення Данії про дозвіл на 
будівництво газопроводу "Північний потік–2" в її територіальних 
водах. Це рішення знімає останню перепону на шляху будівництва 
газопроводу в обхід України. Запевнення німецької сторони, що 
певні обсяги газу постачатимуться й територією України, не варто 
вважати вартими уваги. Транзит газу територією України був 
одним із запобіжників повномасштабних воєнних дій між 
Україною та РФ, оскільки такі дії ставили під загрозу забезпечення 
газом Європи, а отже, і фінансові надходження до РФ. Нині, коли 
відкрито шлях для реалізації обхідного газопроводу, цей 
запобіжник нівелюється.  

Повернення РФ у ПАРЄ без виконання нею всіх вимог цієї 
організації; дії Німеччини, які ведуть до зростання російської 
присутності на європейському енергетичному ринку; заява 
президента Франції про те, що він воліє не мати жодних справ із 
"українськими бандитами" – свідчення цілковитої втрати 
Україною підтримки з боку найвпливовіших європейських країн. 
Участь Франції та Німеччини в "нормандському форматі" 
підводить до цілком виправданих сумнівів стосовно того, що ці 
країни-посередники мають намір забезпечити проведення 
українсько-російських переговорів на основі рівноправності та 
поваги до норм міжнародного права. 



Післямова 

Результати насамперед президентських і меншою мірою 
парламентських виборів 2019 р. в Україні можуть оцінюватися у 
парадигмі як випадковості, так і закономірності. Парадигма 
випадковості зручна своїм дозволом на ухилення від пояснення 
причин, мотивів і чинників підсумку цієї виборчої кампанії. Однак 
в українському випадку результати виборів 2019 р. не можуть 
пояснюватися спрощеним посиланням на непередбачуваність, яка 
на повсякденному рівні є поясненням випадковості. Підсумки 
виборів в Україні–2019 мають розглядатися як закономірний 
наслідок її попереднього розвитку – і не тільки періоду 
незалежності, а й етапів, що передували їй, коли формувалися 
архетипи політичного і громадянського сприйняття та осмислення 
світу, історичних умов і обставин буття.  

Парадигма закономірності підсумку українських виборів 
може розвиватися у двох форматах. Перший з них – інсталяція 
України у глобальний контент, де, на думку деяких аналітиків, 
панує емоційність політичних поведінкових форм. У цьому сенсі 
українські вибори можуть оцінюватися як один із проявів 
світового політичного тренду, і не більше. Такий пояснювальний 
формат має спиратися на глобальну повторюваність перемог 
політичних емоцій над політичною раціональністю. Емоційна 
форма політичної поведінки і справді поширена у багатьох 
країнах. Однак не важко помітити, що емоційність майже скрізь 
виступає додатковою підтримкою політичних вимог, 
обґрунтованих раціональними міркуваннями. Політичні емоції 
супроводжують вибір між політичними проектами, наповненими 
конкретним баченням шляхів і механізмів поставлених цілей. 
Емоційна політична поведінка в таких випадках не підмінює 
собою раціональний вибір – або між більшим або меншим добром, 
а за неможливості такого вибору – між добром і злом, а за 
відсутності добра – між більшим або меншим злом.  

В українських виборах–2019 емоційність електорального 
вибору також може вважатися проявом закономірності, але не 
глобальної, а специфічно національної. В усіх попередніх виборах 



226   Виборчий процес 2019 року в Україні... 

домінуючим мотивом під час голосування був не тверезий 
оцінювальний погляд на програми кандидатів і політичних сил за 
критерієм реалістичності, а наївна віра у швидке, негайне після 
виборів настання заможного життя завдяки одній особистості. 
Українці призвичаїлися оцінювати кандидатів у парадигмі 
патернальності, віри у харизматичну силу і спроможності глави 
держави. З цієї причини вибори Президента України завжди мали 
першорядне значення поряд з виборами до Верховної Ради. І 
закономірним виявом цієї першорядності стало масове 
голосування за політичну силу, афілійовану з переможцем 
президентських виборів.  

Патернальне світобачення і патернальні емоції неминучі серед 
народу, який був тривалий час позбавленим права на свою 
історичну суб'єктність і самовизначення не тільки у міжнародних 
справах, а й у творенні власної суспільно-політичної моделі, в 
облаштуванні життя кожної окремої людини. Світобачення, у 
центрі якого очікування "месії", сповнене повсякденним попитом 
на нові політичні обличчя, і в день виборів цей попит 
задовольняється. При цьому розрахунки на "нових людей" не 
супроводжуються дотриманням усталених критеріїв до політичних 
діячів, щоб цими критеріями оцінити їхню здатність до 
позитивних перетворень.  

Вибори–2019 відбулися у країні, населення якої не володіє 
розвиненою громадянською і політичною свідомістю. Рівень цієї 
свідомості зумовлений постійним у роки незалежності культи-
вуванням основних складових патернальної психології, чим 
займалися усі попередні політичні режими. Громадянське 
суспільство, попри розгалуженість своїх інституцій, не 
спромоглося сфокусувати увагу суспільства на виборі за 
реалістичними мотивами, чим відкрилися шлюзи для технологій 
маніпулювання масовими настроями, заснованими на апеляції до 
емоційного компонента свідомості людей.  

Один із підсумків виборів полягає в тому, що перевага 
карнавальності над розсудливістю стимулюється неконкретністю, 
розпливчастістю і демагогічністю програм учасників перегонів. У 
такій ситуації привабливість політичних обіцянок зумовлюється не 
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їх реалістичністю, а розфарбованістю. Певною мірою закономірно, 
що саме Україна стала зручним полігоном для застосування 
виборчих технологій, в основу яких покладено ресурси мережі 
соціальної комунікації. Для майбутнього країни це небезпечно 
тим, що найблагодатнішим соціальним середовищем для цих 
технологій є молодь – соціальний сегмент з недостатнім 
життєвими досвідом, але з максималістськими вимогами 
негайного розв'язання усіх соціальних проблем, встановлення 
повної рівності і т. д. Перемога ж із застосуванням карнавальних 
технологій може утвердити переможців у переконаності, що саме 
ці технології, а не розвиток системи політичної і громадянської 
освіти населення може гарантувати успішне управління країною. 
Популізм, який допоміг вибороти владу, не є надійним 
інструментом її утримання, що показав досвід усіх попередніх 
режимів, які утверджувалися завдяки тому самому популізмові.  

Перемога популістської карнавальності в Україні–2019 має 
своїми безпосередніми наслідками ознаки дисбалансу, що 
намічається у якостях державного політичного правління і 
державного управління. Перше з них заповнюється соціальним 
субстратом без політичного досвіду і з недостатнім рівнем 
суспільного знання. Натомість друге містить у собі соціальний 
субстрат, що формувався із людей, які і здобули спеціальну освіту 
і набули належного досвіду, знають і розуміють функціонування 
апарату управління і вміють ним керувати. На тлі достатньо 
високого рівня державного управління може скоро проявитися 
недостатня компетентність політичного правління. Для 
підтримання свого авторитету політична влада може вдатися до 
постійної дискредитації управлінської групи, звинувачуючи саме її 
у всіх соціально-економічних бідах, і використовувати для цього 
навіть опозицію, для якої відкривається простір щодо спекуляцій 
на традиційній упередженості пересічної людини до бюрократа. 
Така тактика небезпечна дискредитацією самої держави, яка на 
рівні повсякденності асоціюється громадянами з органами 
державного управління.  

Влада може дозволити собі відмовитися від популістської 
карнавальності і розкрити суспільству очі на справжні причини 
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його становища – захоплення держави олігархатом, який нав’язав 
країні неофеодальний суспільно-політичний лад. Такий крок 
означав би намір встановити із населенням діалог, заснований на 
довірі. Для цього суспільство саме має бути політично освіченим. 
Таке суспільство може бути і опорою, і могильником влади, 
залежно від її бажання і здатності зруйнувати неофеодальні 
порядки. Продовження ж патернального популізму у карнавальній 
формі рано чи пізно зруйнує державу. Який із варіантів 
подобається переможцям виборів – відповідь на це можуть дати 
тільки вони самі і тільки конкретними практичними діями. 
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